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1. Wstęp 

 

Szkła są jednym spośród wielu materiałów używanych do budowy układów 

optycznych, czy urządzeń optoelektronicznych. Jest to ściśle związane z właściwościami 

optycznymi szkieł, które mogą pochłaniać określone długości fal, pełniąc rolę filtrów 

optycznych, stanowić źródła promieniowania o różnych częstościach, a w szczególnych 

warunkach emitować spójne światło laserowe. Szkła specjalne mogą przekazywać światło na 

duże odległości, zmieniać częstotliwość padającego na nie promieniowania i stąd ich 

zastosowanie w technice światłowodowej i optoelektronice dla telekomunikacji. 

Odnotowywany na przestrzeni ostatnich lat postęp w zakresie projektowania oraz 

wykorzystania nowych matryc szklistych dla celów szeroko pojętej optoelektroniki i fotoniki 

możliwy jest, między innymi, dzięki badaniom optycznych własności liniowych 

i nieliniowych szkieł domieszkowanych metalami przejściowymi i ziemiami rzadkimi [1], do 

których, zalicza się lantanowce, a często także skand i itr.  

Zjawiska optyczne w szkłach mają nie tylko znaczenie użytkowe, dostarczają 

również informacji o ich budowie wewnętrznej, a w szczególności o charakterze widm 

optycznych w zakresie promieniowania nadfioletowego, widzialnego i podczerwonego.  

Szkła optyczne, w wyniku domieszkowania trójdodatnimi jonami pierwiastków 

lantanowców uzyskują nowe specyficzne właściwości, które wynikają ze struktury 

elektronowej tych pierwiastków. Pierwiastki lantanowców mają charakterystyczne długości 

fali, przy których zachodzi pochłanianie i luminescencja. Poprzez dobór różnych 

lantanowców oraz ich stężeń w matrycach szklistych można wywołać odpowiednie procesy 

generowania promieniowania w pożądanym przedziale widma. Umieszczenie jonów 

lantanowców w matrycy szklistej powoduje wprowadzenie do niej nowych poziomów 

energetycznych. Dzięki temu możliwe stają się procesy optycznego pompowania, absorpcji 

czy emisji.  

Pierwiastki lantanowców (Ln), począwszy od lantanu o liczbie atomowej Z = 57, 

a skończywszy na lutecie (Z = 71), stanowią grupę o podobnych właściwościach 

fizykochemicznych, które są wynikiem częściowo zapełnionych powłok elektronowych 4f. 

Szkła pod wpływem aktywnych jonów lantanowców Ln3+ zmieniają właściwości optyczne 

ośrodka, w tym przeźroczystość optyczną, barwę, współczynnik absorpcji, współczynnik 

załamania światła, itd. [2-4]. Dla uzyskania zjawiska energetycznie wysokosprawnego 

wzmocnienia w szerokim zakresie spektralnym trwają poszukiwania nie tylko nowych 



 

 

kompozycji aktywnych domieszek, ale również matryc szklanych o optymalnych 

parametrach. Szkła domieszkowane pierwiastkami lantanowców są konkurencyjne w 

porównaniu z innymi materiałami, np. kryształami ze względu na niską cenę oraz łatwość 

procesu wytwarzania i formowania. Niski koszt wytworzenia szkieł domieszkowanych 

lantanowcami rekompensuje fakt niższej, niż w przypadku kryształu, wydajności kwantowej. 

   Dużą zaletą pierwiastków Ln jest to, że promień każdego z nich jest większy od 

promienia jonowego metali przejściowych, których tlenki tworzą matrycę szklistą. Ma to 

istotne znaczenie przy doborze właściwego stężenia domieszek aktywnych tak, aby nie 

następowała krystalizacja a wydajność kwantowa było zależna od liczby centrów. 

Trójdodatnie jony lantanowców takich jak Pr3+, Er3+ i Yb3+ są obecnie aktywatorami 

szkieł krzemianowych, fosforanowych, a także tellurowych [5-8]. Wśród tych jonów, 

szczególnie atrakcyjnymi aktywatorami są jony Pr3+ oferujące możliwość uzyskania 

szerokiego spektrum emitowanego promieniowania, począwszy od podczerwieni do światła  

niebieskiego i mającego zastosowanie jako optyczne wzmacniacze światłowodowe czy też 

w laserach [9-11]. W szczególności, włókna szklane, domieszkowane jonami Pr3+ 

pompowanymi przy długości fali 1300 nm, są wykorzystywane w laserach i wzmacniaczach 

dla potrzeb komunikacji światłowodowej [12-15]. 

Jony Nd3+ i Er3+ wykorzystywane są w układach wzmacniaczy laserowych [16-18]. 

Pompowanie optyczne jonów Er3+ odbywa się na takich długościach, jak 800, 980 oraz 1480 

nm. Pompowanie dla długości fali 1480 nm wykorzystywane jest w światłowodowych 

układach czujnikowych, w których wymagane jest niewielkie tłumienie przy przesyle sygnału 

na duże odległości [19-21]. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie szkłami, których 

składnikami są tlenki metali ciężkich (HMO - heavy metal oxide) oraz tlenki lantanowców.  

Interesujące właściwości optyczne, z punktu widzenia optyki podczerwieni, 

optoelektroniki, a także techniki światłowodowej, mają specjalne szkła tellurowe z tlenkami 

metali ciężkich. Szkła tellurowe przeważnie nie krystalizują podczas ich przetwarzania, przy 

czym ich temperatura transformacji (Tg) obniża się wraz ze wzrostem zawartości Te. Szkła te 

cechują się niską tłumiennością dla fali o długości 10,6 µm. 

Najistotniejszą z punktu widzenia optoelektroniki cechą szkieł tellurowych jest 

zakres przepuszczalności w podczerwieni, który sięga do 7 µm [22,23]. Szkła tellurowe są 

bardzo trwałe, wytrzymałe mechanicznie i w dużym stopniu odporne na wilgoć. Z drugiej 

strony, szkła tellurowe charakteryzują się niezbyt wysoką transmisją w zakresie widzialnym 

oraz wysokim współczynnikiem załamania światła. Szkła tellurowe, w porównaniu ze 

szkłami krzemianowymi, charakteryzują się stosunkowo niską energią fononów (750 cm-1), 



 

 

która determinuje większe prawdopodobieństwo przejść promienistych oraz dłuższy czas 

życia poziomów energetycznych jonów lantanowców [24]. Szkła tellurowe są odpowiednim 

materiałem dla aktywnych i pasywnych urządzeń światłowodowych [25] oraz, ze względu na 

niską energię fononów, są dobrym kandydatem na bazowe materiały do budowy 

wzmacniaczy i urządzeń laserowych. Znacząca właściwość szkieł tellurowych, jaką jest 

łatwość przyłączania pierwiastków ziem rzadkich, takich jak Pr3+, Nd3+, Er3+, itp., której 

towarzyszy wzrost efektywności luminescencji, jest wykorzystywana w szkłach laserowych. 

Domieszkowanie szkieł tellurowych pierwiastkami lantanowców stało się bardzo 

popularne ze względu na uzyskanie emisji światła białego (otrzymanemu dzięki 

precyzyjnemu wymieszaniu kolorów podstawowych, tj. czerwonego, zielonego 

i niebieskiego), które jest wykorzystywane w diodach świecących.  

Ze względu na unikalne właściwości optyczne szkieł tellurowych, stały się one 

przedmiotem badań podjętych w niniejszej pracy. Modyfikacja składu szkieł tellurowych 

poprzez zmianę ilości niektórych składników matrycy, a także rodzaju i koncentracji 

domieszek aktywnych, miała na celu opracowanie technologii szkieł, w perspektywie ich 

zastosowania w optoelektronice.  



 

 

 

2. Cel i zakres pracy 

 

Głównym celem pracy było określenie wpływu aktywnych domieszek lantanowców 

na właściwości optyczne szkieł tellurowych, w tym dyspersję współczynnika załamania 

światła, widma absorpcyjne oraz widma fotoluminescencyjne. Uzupełnieniem badań 

optycznych są badania strukturalne i termiczne otrzymanych szkieł.  

Zakres badań prowadzonych w ramach niniejszej pracy można przedstawić 

następująco: 

1. Wytworzenie szkieł tellurowych zawierających aktywne domieszki lantanowców. 

Badane szkła powstały na bazie tlenków metali ciężkich, tj. TeO2, PbO i WO3, 

z dodatkiem tlenków lantanowców, tj. La2O3 lub Lu2O3. Rolę domieszek pełniły jony 

ziem rzadkich, takie jak Nd3+, Er3+, Eu3+, Tb3+  i Pr3+.  

2. Zbadanie właściwości strukturalnych i termicznych szkieł przy zastosowaniu różnych 

metod pomiarowych, obejmujących termiczną analizę różnicową (DTA/DSC), 

rentgenowską analizę dyfrakcyjną (XRD – X-ray diffraction) oraz spektroskopię 

w podczerwieni (MIR- Middle InfraRed, spektroskopia Ramana). 

3. Określenie podstawowych właściwości optycznych badanych szkieł przy użyciu 

elipsometrii oraz spektrofotometrii. 

4. Zbadanie właściwości luminescencyjnych domieszek jonów lantanowców w matrycach 

tellurowych oraz określenie prawdopodobieństw przejść promienistych i radiacyjnych 

czasów życia w oparciu o model Judda-Ofelta. 

 

Materiałem badanym były szkła tellurowe o następujących składach: 

� 60% mol. TeO2 – 27% mol. WO3 – 10% mol. PbO – 3% mol. La2O3 (w skrócie TWPLa) 

domieszkowane różnymi jonami lantanowców (Nd3+, Er3+, Eu3+, Tb3+ i Pr3+), w tym 

domieszkowane jonami Pr3+ o różnej koncentracji. 

� 60% mol. TeO2 – 27% mol. WO3 – 10% mol. PbO – 3% mol. Lu2O3 (w skrócie TWPLu) 

domieszkowane jonami Pr3+o różnej koncentracji. 

 

Kolejne rozdziały niniejszej pracy, z których rozdziały 3 – 5 zawierają dane 

literaturowe, istotne w analizie oraz interpretacji otrzymanych wyników doświadczalnych, są 

następujące: 



 

 

� W rozdziale trzecim przedstawiono strukturę i podstawowe właściwości szkieł, 

z uwzględnieniem szkieł tellurowych dwu- i trójskładnikowych, a także opisano teorię 

stanów elektronowych i przejść optycznych dla jonów lantanowców. 

� Rozdział czwarty opisuje podstawowe parametry optyczne, służące do 

scharakteryzowania badanych szkieł, w tym opracowaną na potrzeby tej pracy 

analityczną metodę wyznaczania współczynnika absorpcji w oparciu o wyniki pomiarów 

transmisji i odbicia, z uwzględnieniem odbić wielokrotnych.  

� Rozdział piąty przedstawia teorię procesów promienistych i bezpromienistych 

zachodzących w jonach lantanowców, z uwzględnieniem teorii Judda-Ofelta.  

� Rozdział szósty stanowi część doświadczalną pracy, tj. przedstawia technologię 

wytwarzania badanych szkieł oraz wyniki badań strukturalnych i termicznych wybranych 

matryc szkieł tellurowych, a także optyczne techniki pomiarowe, obejmujące 

elipsometrię, spektrofotometrię i badania fotoluminescencji. 

� Rozdział siódmy stanowi zasadniczą część pracy i przedstawia wyniki kompleksowych 

badań optycznych (obejmujących elipsometrię, spektrofotometrię i fotoluminescencję) 

oraz ich analizę i interpretację dla szkieł TWPLa i TWPLu domieszkowanych jonami 

lantanowców.  

� Krótkie podsumowanie pracy zamieszczono w rozdziale ósmym. 

Szkła tellurowe, niedomieszkowane i domieszkowane jonami lantanowców, 

wytwarzano w Katedrze Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, na Wydziale Inżynierii 

Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie, gdzie przeprowadzono również badania 

strukturalne i termiczne.  

Badania elipsometryczne przeprowadzono w Instytucie Fizyki Politechniki 

Krakowskiej, natomiast pomiary spektrofotometryczne, obejmujące transmisję i odbicie, 

wykonano w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, gdzie 

przeprowadzono również badania przy pomocy mikroskopu sił atomowych. 

Większość pomiarów fotoluminescencyjnych, wraz z uzupełniającymi pomiarami 

transmisji, przeprowadzono w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we 

Wrocławiu, a dodatkowe – na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 

 



 

 

 

3. Struktura i wła ściwości szkieł tellurowych niedomieszkowanych 

i domieszkowanych jonami lantanowców 

 

Szkła, dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym, są znakomitym materiałem 

wykorzystywanym w szeroko pojętej optoelektronice. Zmiana składu chemicznego szkieł 

oraz różne metody ich syntezy pozwalają w szerokim zakresie kształtować właściwości 

optyczne i technologiczne tych materiałów. 

Wśród wielu różnych definicji szkła, najszerzej stosowaną do opisu szkieł 

otrzymywanych metodą tradycyjnego topienia jest definicja  Maxwella. Według tej definicji, 

szkłem nazywamy każdą substancję, niezależnie od jej składu chemicznego, która w wyniku 

ochładzania, przechodzi w sposób ciągły od stanu ruchliwej cieczy do stanu stałego, 

przekraczając w pewnej temperaturze lepkość rzędu 1013 dPa·s. Ta temperatura jest 

charakterystyczną wielkością stanu szklistego, podobnie jak temperatura topnienia dla 

substancji krystalicznych. Jest to temperatura witryfikacji czyli zeszklenia (Tg), lub też 

temperatura transformacji szkła (przeobrażenia cieczy w szkło) [26]. Zgodnie z tą definicją, 

szkło otrzymuje się z substancji wyjściowej jaką jest ciecz w wyniku jej przestudzenia, 

a następnie unieruchomienia elementów jej struktury poprzez obniżenie temperatury [27]. 

Pierwotne określenie szkła jako cieczy przechłodzonej nie do końca było trafne. 

Różnica pomiędzy cieczą przechłodzoną a szkłem polega na tym, że w trakcie procesu 

tworzenia się szkła występuje, w pewnym określonym zakresie temperatur, stabilizacja 

struktury wewnętrznej, która następuje wtedy gdy zostanie osiągnięta lepkość rzędu 1013 

dPa·s. Taki zakres lepkości, a także odpowiadające mu zakresy temperatur nazywamy 

zakresem transformacji szkła. Przejście z fazy ciekłej bez obecności krystalizacji, w wyniku 

której powstaje metastabilna ciecz przechłodzona nazywamy przejściem do stanu szklistego. 

Przemianę taką nazywamy zeszkleniem czyli witryfikacją, która może zachodzić w dwóch 

przypadkach: 

• pod wpływem szybko dostarczonego bądź też usuniętego ciepła, 

• przy obecności dodatkowych wspomagających substancji, które obniżają temperaturę 

zeszklenia poniżej temperatury topnienia, w wyniku czego otrzymujemy układ 

zachowujący się jak ciało amorficzne. 

Rozpatrując dwie temperatury, tj. temperaturę topnienia oraz temperaturę zeszklenia, 

można podać jedną zasadniczą różnicę między nimi polegającą na tym, że wartość 



 

 

temperatura topnienia jest ściśle określona dla danego materiału, natomiast temperatura 

zeszklenia tego samego materiału może posiadać różne wartości, co jest związane z 

szybkością chłodzenia fazy ciekłej. 

Właściwości szkieł zależą w dużej mierze od sposobu ich zeszklenia, co wpływa, 

m.in., na gęstość i wartość współczynnika załamania. Każdą substancję łatwo przechodzącą w 

stan szklisty charakteryzują trzy temperatury. Pierwszą temperaturą jest jak wcześniej już 

wspomniano jest temperatura witryfikacji (Tg), drugą jest tzw. temperatura krystalizacji (Tcr), 

natomiast trzecią - punkt topienia (Tf). 

Szkło jest materiałem nieorganicznym o strukturze bezpostaciowej (amorficznej), 

charakteryzującej się uporządkowaniem bliskiego zasięgu [28,29]. Ponadto w myśl definicji 

ogólnej, podawanej przez U.S. National Research Council, szkło jest materiałem 

rentgenograficznie amorficznym, charakteryzującym się zanikiem linii dyfrakcyjnych na 

dyfraktogramie Debye'a-Scherrera, pochodzących od uporządkowania dalekiego zasięgu. 

W ich miejsce pojawia się rozmyte szerokie pasmo związane z uporządkowaniem bliskiego 

zasięgu [30]. 

Podstawowymi właściwościami fizykochemicznymi stanu szklistego jest: 

• izotropowość, 

• brak jednoznacznie zdefiniowanej temperatury topnienia, która jest charakterystyczna dla 

kryształów, 

• odwracalność procesu topnienia i twardnienia, w przypadku braku krystalizacji bądź 

likwacji, czyli segregacji składników stopowych podczas krzepnięcia. 

Wszystkie rodzaje szkieł, posiadają jedną przynajmniej wspólną cechę strukturalną: 

stanowią one koncentrację stanu ciekłego [31]. 

W procesie formowania szkła następuje ciągły wzrost ich lepkości, natomiast przy 

krystalizacji cieczy ma miejsce skokowa zmiana lepkości w temperaturze topienia. 

Substancja, która przechodzi ze stanu ciekłego w stan szklisty wykazuje dużą lepkość            

w pobliżu temperatury topnienia lub temperatury likwidusu oraz wykazuje zdolność do 

polimeryzacji. Jest to następstwo znacznego udziału charakteru atomowego w wiązaniu 

chemicznym, np. w szkle krzemianowym, wiązanie Si-O. O powstawaniu szkła decydują 

przyczyny strukturalno-chemiczne tj. charakter wiązań i stechiometria [32]. Według danych 

literaturowych [33], warunkami koniecznymi dla istnienia stanu szklistego jest elastyczność 

struktury szkieletowej, czyli więźby, która wynika z możliwości zmiany kątów pomiędzy 

tworzącymi ją wielościanami, lub kątów wiązań chemicznych w obrębie wielościanów. 

Struktura szkieł nieorganicznych składa się z wielościanów koordynacyjnych takich, jakie 



 

 

występują w związkach krystalicznych o zbliżonym składzie chemicznym. Wyznaczają one 

obszary bliskiego uporządkowania w strukturze szkła [30-34]. Poznając budowę wewnętrzną 

najbardziej typowego szkła v-SiO2 (z ang. vitreous – szklisty), można wyjaśnić budowę 

bardziej złożonych chemicznie szkieł krzemianowych [26]. 

 

Budowa wewnętrzna szkieł 

W wielu opublikowanych pracach przedstawione są różne, nieraz sprzeczne ze sobą 

teorie na temat budowy wewnętrznej szkieł. Spośród nich, najszerzej znane są dwie teorie 

budowy szkła: teoria Lebiediewa (1921 rok) [26] oraz teoria Zachariasena. Pierwsza z nich, 

tzw. teoria krystalitowa (Lebiediewa), zakłada, że szkło składa się z bardzo drobnych 

krystalitów, o wielkości 1,5 – 2 nm, połączonych ze sobą poprzez obszary o luźniejszym 

upakowaniu (pustki) w sposób przypadkowy. Zgodnie z tą teorią, szkła są niejednorodne, 

zawierają obszary bliskiego uporządkowania o wymiarach większych niż pojedynczy 

wielościan koordynacyjny. Hipotezę „krystalitową” nazwano hipotezą submikron-

heterogenicznej struktury szkła [26]. Teorię tą poparli doświadczalnie w 1930 roku Randall    

i inni [35-37]. 

Drugą, konkurencyjną hipotezę na temat budowy wewnętrznej szkła przedstawił 

Zachariasen. Założył on, że model struktury szkła krzemionkowego stanowi nieprzerwany 

szkielet, powstający przez statystycznie nieuporządkowane powiązanie ze sobą 

czworościanów [SiO4]
4- (rys. 3.1). Jednostki strukturalne, w których każdy atom tlenu 

otoczony jest tetraedrycznie czterema atomami krzemu, połączone są ze sobą przypadkowo. 

Stykające się ze sobą tetraedry tworzą tzw. mostki tlenowe Si-O-Si. Pomiędzy atomami tlenu 

i krzemu występują wiązania kowalencyjno – jonowe, które zgodnie z hipotezą Zachariasena 

są stałej długości.  

Hipoteza Zachariasena nazwana teorią ciągłej przypadkowej więźby, wykluczała 

możliwość pojawienia się zerwanych wiązań, została ona doświadczalnie poparta przez 

Warrena [35-37]. Hipotezę tą można określić jako hipotezę homogenicznej struktury szkła. 

 

 



 

 

 

Rys. 3.1. Tetraedryczna jednostka elementarna [36]. 

  

Różnica pomiędzy przedstawionymi hipotezami Lebiediewa a Zachariasena sprowadza się do 

wielkości obszaru bliskiego uporządkowania. Dla teorii „krystalitowej” obszar ten wynosi 

1,5-2 nm, natomiast dla teorii ciągłej więźby, ogranicza się do pojedynczych czworościanów 

[SiO4] [37]. Na rys. 3.2 przedstawiono porównanie obu teorii w postaci schematu struktury 

szkła v–SiO2 wg. Zachariasena i Lebiediewa, a popartych przez Warrena i Biscoe oraz 

Randalla. 

 

Rys. 3.2. Schemat budowy szkła wg Lebiediewa i Randalla (a) 
oraz wg Zachariasena, Warrena i Biscoe (b) [38]. 

 



 

 

Obie teorie zostały stworzone w oparciu o wyniki badań dyfrakcyjnych, 

obejmujących dyfrakcję rentgenowską, neutronową i elektronową. Metody te mają charakter 

uśredniający rozmieszczenie atomów w szkle. Brak właściwej siatki dyfrakcyjnej jaką 

stanowią systematycznie ułożone atomy w sieci krystalicznej, powoduje poszerzenie linii 

dyfrakcyjnych w szerokie pasma, które przeszkadzają w lokalizacji umiejscowienia atomów 

w szkłach [38].  

Dzięki nowym możliwościom badawczym i technikom pomiarowym, można 

uzyskać wiele cennych informacji, które bardziej precyzyjne opisują strukturę szkieł. Metodą 

spektroskopii w podczerwieni otrzymano widma absorpcyjne dla szkła v-SiO2, które 

w uderzający sposób były podobne do widm wysokotemperaturowego krystobalitu (jednej 

z krystalicznych odmian krzemionki - SiO2). Potwierdzały one teorię istnienia mikroobszarów 

krystalicznych w strukturze szkieł, typu wysokotemperaturowego krystobalitu, który składa 

się z domeny o wielkości ok. 2 nm [38]. Udowodniono, że częścią struktury szkła v-SiO2 są 

również pustki, których rozkład i wielkość zbadano różnymi metodami, m. in., przy pomocy 

dyfuzji gazów, wędrówki jonów, wzbudzenia atomów o różnej wielkości oraz metodami 

optycznymi. Potwierdzona obecność pustek w strukturze szkła, podważa hipotezę 

nieprzerwanej więźby Zachariasena. Tak więc, hipotezę submikroheterogenicznej struktury 

szkła v-SiO2, można przyjąć za udowodnioną, a występujące w niej niejednorodności 

niedające się stwierdzić optycznie w zakresie światła widzialnego, można ujawnić innymi 

metodami, np. rozproszeniem promieni rentgenowskich pod małymi kątami (Small Angle X-

ray Scattering - SAXS) [38].  

Na uwagę zasługuje koncepcja budowy szkieł zaproponowana przez Stocha [39], 

która dotyczy szkieł o mieszanej więźbie. Według tej koncepcji więźbę wieloskładnikowych 

szkieł nieorganicznych można podzielić na 1) polimeryczną i 2) niepolimeryczną, przy 

zróżnicowanym stopniu jej jednorodności. 

1) więźba polimeryczna, ciągła i jednorodna, zbudowana jest z elementów jednego 

rodzaju. Posiadają ją szkła zawierające jeden składnik szkłotwórczy, zdolny do polimeryzacji 

(udział innych składników jest nieznaczny) np. szkła krzemianowe. Więźba ciągła 

niejednorodna zbudowana jest z różnych elementów typu wielościany koordynacyjne 

o różnym składzie i geometrii, np. szkła glinokrzemianowe. 

2) więźba niepolimeryczna – materiały zachowują amorficzny charakter, mimo braku 

większych spolimeryzowanych elementów w strukturze. Więźba ma charakter matrycy, którą 

tworzą jedne z jej składników (tlenki, fluorki). Wiązania w obrębie wielościanów 

koordynacyjnych są silniejsze niż w obrębie matrycy.  



 

 

W przypadku układów trójkątnych lub czworościennych jeden kation może być 

związany z trzema bądź z czterema anionami tlenowymi. Istnieją jony tlenowe, które są 

związane z jednym kationem szkłotwórczym [40]. Materiałami szkłotwórczymi w szkłach 

tlenkowych są głównie: B2O3, SiO2, GeO2, P2O5, As2O3 i Sb2O3, natomiast warunkowo 

szkłotwórczymi materiałami są następujące związki: TeO2, SeO2, MoO3, WO3, Bi2O3, Al2O3, 

Ga2O3, TiO2 i V2O3. W przypadku szkieł wieloskładnikowych, puste miejsca w przestrzeni 

sieci krystalicznej zapełniane są tzw. modyfikatorami, które nie są sztywne oraz nie posiadają 

ustalonej orientacji. Takimi modyfikatorami w szkłach tlenkowych są najczęściej tlenki 

metali alkalicznych, ziem alkalicznych i niektóre tlenki metali przejściowych, jak np. PbO, 

ZnO, CdO czy SnO2. Modyfikatory mają wpływ na strukturę szkła i właściwości fizyczne, co 

prowadzi do zmniejszenia lepkości w wysokich temperaturach oraz zmiany charakterystyk 

dyspersyjnych, w szczególności dyspersji współczynnika załamania światła. 

 

3.1. Szkła tellurowe 

 

Szkła tellurowe należą do grupy szkieł specjalnych ze względu na to, że TeO2 

topiony samodzielnie nie wykazuje właściwości szkłotwórczych. Własności szkłotwórcze 

zapewnia dopiero obecność co najmniej jednego tlenku stabilizującego dany układ. TeO2 

może być natomiast w odpowiednich warunkach tlenkiem szkłotwórczym, a zależy to od 

molowej zawartości innych tlenków w układzie szkieł [41]. 

Podstawową jednostką budującą strukturę szkła tellurowego jest trygonalna 

bipiramida [TeO4] [42]. Uwzględniając teorię nieuporządkowanej sieci przestrzennej szkieł, 

szkła tellurowe można traktować jako powiązane ze sobą układy koordynacyjne atomów. 

Kationy szkłotwórcze Te4+ połączone są ze sobą poprzez aniony O2- wiązaniami 

mostkowymi, tzw. mostkami tlenowymi Te-O-Te. Strukturę szkła można zmienić poprzez 

modyfikację składu ilościowego pozostałych tlenków szkłotwórczych oraz domieszek 

w postaci jonów ziem alkalicznych. Ustalenie odpowiednich proporcji tlenków tworzących 

matrycę szkła jest warunkiem koniecznym do otrzymania odpowiednich właściwości danego 

szkła. Wpływ tlenku wolframu oraz tlenku ołowiu na strukturę szkła tellurowego omówiono 

w pkt. 3.1.1 oraz 3.1.2. 

Szkła tellurowe charakteryzuje szereg właściwości fizykochemicznych, tj:  

- niska temperatura topnienia (do 1000 °C); 

- wysoki współczynnik załamania światła, (powyżej 2)  



 

 

- dobra przepuszczalność w podczerwieni (do około 6 µm) [43]  

- nieliniowość optyczna, 

- mała skłonność do krystalizacji, 

- odporność na korozję oraz dobra wytrzymałość mechaniczna, 

- duża odporność chemiczna, 

- bardzo dobre właściwości magnetooptyczne, 

-wysoka stała dielektryczna, 

- dobra oporność na wilgoć, 

- łatwość przyłączania jonów pierwiastków f-elektronowych, czyli jonów lantanowców.  

 

3.1.1. Szkła w układzie dwuskładnikowym TeO2 - WO3 i TeO2 – PbO 

 

Stabilne szkła tellurowe można otrzymać w układach dwuskładnikowych, jak 

również w trójskładnikowych [44,45]. Badania dotyczące właściwości optycznych szkieł 

tellurowych były prowadzone już w latach 50-tych [23], natomiast okres bardziej 

intensywnych badań przypada na lata 80-te [46-48].  

Do dwuskładnikowych  układów szkieł tellurowych należą: 

� TeO2 - WO3, 

� TeO2 – PbO, 

� TeO2 – BaO, 

� TeO2 – B2O3, 

� TeO2 – V2O5. 

Zakres powstawania stanu szklistego szkieł tellurowych dwuskładnikowych, 

utworzonych z tlenku telluru (TeO2), tlenku wolframu (WO3) czy też tlenku ołowiu (PbO) 

zależy od technologii ich wytwarzania oraz od szybkości studzenia. Dla każdego składu 

wyznaczyć można obszary szkłotwórcze, w których najistotniejszą rolę odgrywa szybkość 

studzenia stopu TeO3-WO3. Potwierdza to możliwość otrzymania szkła o zawartości WO3 

w zakresie: 11,5-33,3 mol% [49-51]; 32.5mol% WO3 [51] , czy też 33 -50 mol% [52]. Tlenek 

wolframu (WO3) może spełniać zarówno rolę modyfikatora, jak również rolę szkłotwórczą, o 

czym decyduje jego udział procentowy w szkle. W przypadku szkieł dwuskładnikowych, 

tlenek wolframu pełni rolę modyfikatora, natomiast w układach trójskładnikowych TeO3-

WO3-PbO, tlenek wolframu ma charakter szkłotwórczy. 



 

 

Wprowadzenie WO3 do szkieł tellurowych powoduje znaczne zmiany w strukturze, 

tj. zerwanie wiązań mostkowych Te-O-Te w bipiramidach [TeO4]. Skutkiem tego jest 

występowanie jednostek [TeO3] oraz utworzenie niemostkowych wiązań tlenu [23,53]. 

W szkłach dwuskładnikowych z układu TeO2-WO3, pasmo absorpcyjne o liczbie falowej 650 

cm-1, które odpowiada drganiom Te-O, przesunięte jest nieznacznie w kierunku niższych liczb 

falowych. Zjawisko to można wytłumaczyć tworzeniem się niewiążących jonów tlenu oraz 

stopniowym zrywaniem wiązań. Wprowadzenie tlenku wolframu powoduje pojawienie się 

dodatkowych pasm, tj. 700 – 800 i 800 – 860 cm-1, a także  pasma w zakresie 905 – 930 cm-1. 

Szereg badań potwierdza, że spadek zawartości WO3 w szkłach z układu WO3-TeO2 

powoduje przesunięcie pasma absorpcyjnego w kierunku wyższych liczb falowych w całym 

zakresie, natomiast pasmo występujące przy około 930 cm-1 jest charakterystyczne dla szkieł 

wolframowo-tellurowych, co zostało już zaobserwowane we wcześniejszych pracach [54,55]. 

Fakt przesunięcia pasma występującego w zakresie 905 – 930 cm−1 w kierunku wyższych 

liczb falowych rodzi duże kontrowersje. Według [51], w szkłach zawierających 32,5 % mol. 

WO3, jony W6+ zawsze wbudowują się w strukturę szkieł tellurowych jako oktaedry [WO6], 

co jest związane ze wzrostem zawartości WO3, oraz powodem zmiany koordynacji wolframu 

z tetraedrycznej [WO4] na oktaedryczną [WO6]. 

Z kolei, wg [23], wprowadzenie WO3 nie ma najmniejszego wpływu na koordynację 

tetraedrów [TeO4]. Struktura sieci szkieł tellurowych z układu TeO2-WO3 jest utworzona 

głównie przez trygonalne bipiramidy [TeO4] oraz oktaedry [WO6] [56].  

Szkła z układu TeO2-PbO posiadają mniejszy obszar tworzenia stanu szklistego,      

w porównaniu do szkieł z układu TeO2-WO3: Wg [50], zakres tworzenia stabilnego szkła 

możliwy jest przy zawartości 13,6 – 20,8 mol% PbO; z kolei wg [23], przy zawartości 5,0 –

20,0 mol%, natomiast wg [57], przy zawartości nawet do 50 mol% PbO. 

Tlenek ołowiu (PbO), jako modyfikator układu TeO2-PbO wpływa na własności 

optyczne oraz termiczne. Wprowadzenie go do szkieł tellurowych, identycznie jak w 

przypadku WO3, powoduje zerwanie wiązań Te-O-Te w trygonalnych bipiramidach [TeO4]. 

Konsekwencją tego jest powstanie nowych jednostek [TeO3], które różnią się znacznie od 

formy trygonalnej typem wiązań [58]. W miarę zwiększania procentowej zawartości PbO 

kosztem TeO2, zwiększa się liczba wiązań niemostkowych tlenu [23]. Wzrost zawartości 

tlenku ołowiu do 20 % mol. powoduje przesunięcie pasm przy 657 i 773 cm-1 w kierunku 

niższych liczb falowych, co może być spowodowane włączeniem do struktury jonów Pb2+, 

które tworzą nowe niewiążące tleny w wiązaniach Te-O-...Pb2+....-O-Te [59]. Wyższa 

polaryzowalność nowych niewiążących atomów tlenu wyjaśnia przesunięcie pasm w kierunku 



 

 

niższych liczb falowych, co jest zgodne z mała intensywnością pola jonów Pb2+ (0,27) 

w porównaniu intensywności pola jonów Te4+ (0,71) (tab. 3.1). 

 

Tabela 3.1. Liczba koordynacyjna, promień jonowy i natężenie pola dla związków tworzące szkło. 

Jon 
Liczba 

koordynacyjna 
Promień 

jonowy [nm] 
Natężenie        

pola 

Te4+ 6 0,097 0,71 

Pb2+ 6 0,132 0,27 

Pb2+ 8 0,137 0,26 

W6+ 6 0,062 1,47 

W6+ 4 0,059 1,52 

O2- - 0,140 - 
 

 

3.1.2. Szkła tellurowe w układzie trójskładnikowym TeO2 – PbO – WO3 

 

W układach szkieł dwuskładnikowych, tlenek wolframu odgrywał rolę modyfikatora 

sieci, natomiast w przypadku szkieł trójskładnikowych z układu TeO2–WO3–PbO pełni rolę 

szkłotwórczą, podobnie jak TeO2. 

Struktura trójskładnikowych szkieł tellurowych oparta jest głównie na bipiramidach 

[TeO4]. Wprowadzenie do struktury szkła tellurowego tlenków WO3 oraz PbO powoduje 

jedynie zmniejszenie stosunku [TeO4]/[TeO3], co jest konsekwencją wzrostu ilości tlenów 

niewiążących. 

Do szkieł tellurowych trójskładnikowych należą układy: 

� TeO2 – PbO – AO, 

� TeO2 – WO3 – AO,  

gdzie za AO można podstawić takie tlenki, jak Li2O, P2O5, Na2O, WO3, B2O3, MoO3, Cd2O5, 

MgO, CdO, ZnF2, V2O5, PbO, TiO2, Ta2O5, La2O3 oraz Lu2O3.  

Na podstawie badań trójskładnikowych szkieł tellurowych z układu TeO2 – WO3 – 

PbO [19], dotyczących ich zakresu szkłotwórczego, stabilne szkła tellurowe z tego układu 

otrzymać można w następującym zakresach: TeO2: 50 – 80 % mol., WO3: 10 – 40 %mol. 

i PbO: 10 – 20 % mol. (rys.3.3). 



 

 

 

Rys. 3.3. Schemat szkieł trójskładnikowych z układu TeO2-PbO-WO3 z uwzględnieniem składu 
molowego, gdzie ○ oznacza szkła jednorodne, natomiast ● szkła z wytrąceniami [43]. 

 

Strukturę trójskładnikowych szkieł tellurowych z układu  TeO2-PbO-WO3 

potwierdzono przy pomocy spektroskopii fourierowskiej (Fourier Transform InfraRed – 

FTIR). Badania FTIR szkieł trójskładnikowych 90TeO2·xWO3·(10−x)PbO, 

80TeO2·xWO3·(20−x)PbO, 70TeO2·xWO3·(30−x)PbO oraz 60TeO2·xWO3·(40−x)PbO przy 

stałej zawartości TeO2, natomiast ze zmienną zawartością PbO kosztem WO3, potwierdzają 

przesunięcie się pasma przy 650 cm-1 w kierunku wyższych liczb falowych w miarę wzrostu 

zawartości PbO. Przesunięciu w kierunku wyższych liczb falowych ulegają również pasma 

800 i 920 cm-1, które przypisuje się wiązaniom W-O, co jest wynikiem tworzenia się nowych 

oktaedrycznych jednostek [WO6].  

Badania przeprowadzone dla szkieł ((80-x)TeO2 – 20WO3 – xPbO) ze stałą zawartością WO3 

również ujawniają przesunięcie pasma przy 650 cm-1. Równocześnie przesunięciu ulegają 

pasma przy 750 cm-1. Przy stałej zawartość WO3 tworzą się grupy tetraedryczne [WO4], co 

powoduje zmniejszenie zniekształcenia struktury szkieł [60].   

W ostatnim rozpatrywanym układzie szkieł (90−x)TeO2·xWO3·10PbO 

i (80−x)TeO2·xWO3·20PbO (ze stałą zawartością PbO), na skutek obniżenia stosunku 

TeO2/WO3, następuje poszerzenie pasma przy 650 cm-1 i przesunięcie go w kierunku 

wyższych liczb falowych. Tłumaczyć to można włączeniem tlenów mostkowych do struktury 



 

 

szkła i utworzeniem nowych wiązań Te–O–W i W–O–W, które charakteryzują się wyższą 

intensywnością pola w porównaniu do wiązań Te–O–Te. 

 

Właściwości termiczne trójskładnikowych szkieł tellurowych 

 

Kluczowe znaczenie w projektowaniu oraz zastosowaniu szkieł mają ich właściwości 

termiczne. W szkłach trójskładnikowych z układu TeO2 - WO3 – PbO, właściwości termiczne 

zależą od zawartości molowej każdego z trzech komponentów. W szkłach z układu (80-

x)TeO2·xWO3·20PbO, przy zwiększaniu zawartości WO3 kosztem malejącej ilości TeO2, 

obserwowano zmiany wartości temperatury transformacji Tg o ∆Tg =  36 °C, co świadczy 

o tym, że tlenek wolframu znacząco wpływa na temperaturę zeszklenia, a tym samym 

potwierdza fakt, że jest on tlenkiem szkłotwórczym. W przypadku szkieł o stałej zawartości 

tlenku wolframu, przy zmiennej ilości pozostałych składników, temperatura transformacji Tg 

zmienia się nieznacznie, co nie ma wpływu na strukturę [43]. 

 

 

Właściwości optyczne trójskładnikowych szkieł tellurowych 

 

Skład chemiczny szkieł ma znaczący wpływ na ich właściwości optyczne. 

Trójskładnikowe szkła tellurowe w układzie TeO2-WO3-PbO (TWP) charakteryzuje wysoka 

przepuszczalność w zakresie widzialnym i w podczerwieni, jak również wysoki współczynnik 

załamania, powyżej n = 2 [23,43,61,62]. 

W szczególności, dane z pracy [43] pozwalają na prześledzenie zmian przerwy 

energetycznej Eg ze składem, przy czym wartość tę określono dosyć arbitralnie przez 

ekstrapolację stromego spadku transmisji w nadfiolecie do zera, dla próbek o grubości 1 mm. 

Przerwa energetyczna Eg w szkłach TWP ze stałą zawartością TeO2 maleje, przy 

przejściu od składu 70TeO2-10WO3-20PbO do składu 70TeO2-20WO3-10PbO. Takie 

zachowanie można wyjaśnić uwzględniając fakt, że zastąpienie PbO lub TeO2 przez WO3 

dostarcza do sieci szkła jeden lub dwa atomy tlenu więcej, a im większa liczba atomów tlenu, 

tym wyższa polaryzowalność i, w konsekwencji, niższa wartość przerwy energetycznej [43].  

Wspomniana wyżej ekstrapolacyjna metoda wyznaczania przerwy energetycznej dla 

szkła o składzie 70TeO2-20WO3-10PbO daje Eg = 2,94 eV [43], co stwarza możliwość 

porównania z danymi z pracy [63] dla szkła o tym samym składzie. Szkła w pracy [62] 

otrzymano techniką dmuchania (glass blowing), umożliwiającą uzyskanie znacznie cieńszych 



 

 

próbek (rzędu µm) niż zazwyczaj (rzędu mm), co pozwoliło na dużo bardziej wiarygodne 

wyznaczenie Eg w oparciu o pomiary współczynnika absorpcji α (opisanego szerzej w rozdz. 

4) aż do wartości przekraczającej 104 cm-1; dane z tej pracy w obszarze krawędzi absorpcji 

pozwoliły na  sporządzenie rys.3.4. 

R
ys. 3.4. Współczynnik absorpcji dla szkła 70TeO2 – 20WO3 -10PbO o grubości ok. 3 µm w 303 K; 

rysunek wewnętrzny przedstawia zależność Tauca powyżej E = 3,5 eV [62]. 
 

Jak widać, w zakresie 3,2 – 3,4 eV, logα jest liniową funkcją energii fotonów E, co można 

opisać zależnością Urbacha, typową dla materiałów amorficznych, w tym szkieł [63]: 

  

 

 
gdzie CU jest stałą, a EU - energią Urbacha, będąca pewną miarą nieporządku. Z nachylenia 

niebieskiej linii przerywanej na rys. 3.4 otrzymano , co jest wartością typową 

dla szkieł tellurowych [63]. 

Powyżej , w obszarze dużej absorpcji, współczynnik absorpcji spełnia 

zależność Tauca [62] dla materiału amorficznego: 

 

 



 

 

gdzie CT jest stałą, a  - przerwą energetyczną. Zależność Tauca przedstawia rysunek 

wewnętrzny na rys. 3.4, a otrzymana z ekstrapolacji do α = 0 (linia przerywana), przerwa 

energetyczna wynosi , co jest wartością dużo większą niż  [63], 

otrzymaną dla szkieł tellurowych poprzez zastosowanie zależności Tauca w obszarze 

niewielkiej absorpcji (2,5 – 11 cm-1), gdzie nie należy jej stosować. 

 

3.2. Jony lantanowców 

 

Pierwiastki chemiczne począwszy od lantanu (liczba atomowa Z = 57), a kończąc na 

lutecie (liczba atomowa Z = 71) zaliczamy do grupy zwanej lantanowcami. Metale te mogą 

osiągać maksymalny stopień utlenienia + IV, jednak najczęściej występują na trzecim stopniu 

utlenienia. Lantanowce posiadają jednakową budowę zewnętrzną podpowłoki elektronowej 

oraz możliwość rozbudowy podpowłoki 4f. Jony lantanu i lutetu są często pomijane, ze 

względu brak aktywnej optycznie podpowłoki 4f. W przypadku lantanu (La) na podpowłoce 

4f nie ma w ogóle elektronów, natomiast lutet (Lu) ma ją całkowicie zapełnioną. Przejścia 

elektronowe w tych dwóch przypadkach są zatem niemożliwe.  

Jeżeli wzrasta liczba atomowa, wówczas przybywa elektronów walencyjnych na 

podpowłoce 4f. W lantanowcach wzrost liczby atomowej powoduje zmniejszanie się promieni 

atomowych oraz jonowych. Takie zjawisko nazywamy kontrakcją lantanowcową, która jest 

następstwem oddziaływania jądra z elektronami na powłoce elektronowej, w której 

rozbudowuje się podpowłoka 4f [64,65]. Tabela 3.2 przedstawia najważniejsze informacje 

dotyczące lantanowców.  

 

Tabela. 3.2. Najważniejsze informacje o lantanowcach. 

Symbol Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb 

Liczba 
atomowa 

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Liczba 
elektronów 

4f 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Zewnętrzne podpowłoki jonów lantanowców 5s i 5p są całkowicie zapełnione. 

Elektrony na podpowłoce 4f nie biorą udziału w wiązaniu chemicznym oraz słabo oddziałują 



 

 

z otoczeniem, co potwierdzają właściwości spektroskopowe jonów lantanowców, które nie 

ulegają zmianie pod wpływem pola sieci krystalicznej matrycy. W wyniku tego, struktura 

elektronowa poszczególnych lantanowców jest bardzo zbliżona do struktury swobodnych 

atomów.  

Hamiltonian swobodnego jonu lantanowca  jest sumą trzech składników [64]: 

 

 

 
gdzie  opisuje wzajemne oddziaływanie magnetyczne spinów elektronowych,  – 

wzajemne, kulombowskie oddziaływanie elektrostatyczne elektronów i  – wzajemne 

oddziaływanie magnetyczne spinów elektronowych z ich orbitalnymi momentami pędu, czyli 

oddziaływanie spin-orbita. W przypadku, gdy , stosuje się tzw. przybliżenie 

Russella-Saundersa. W ramach tego przybliżenia, tworzy się najpierw wypadkowy moment 

orbitalny elektronów, scharakteryzowany przez liczbę , która jest sumą orbitalnych liczb 

kwantowych poszczególnych elektronów, tj. , a następnie wypadkowy spin 

 . Suma wektorów odpowiadająca liczbom L i S daje całkowity moment 

pędu scharakteryzowany liczbą J.  

Wartości liczb S, L i J można wyznaczyć z następujących wzorów [64]: 

 

 

 

 

 

gdzie N jest liczbą elektronów na podpowłoce 4f [66,67]. Na skutek oddziaływania spin – 

orbita, stany elektronowe różnią się liczbą kwantową J. Każdemu poziomowi przypisuje się 

jego krotność zwaną wagą statystyczną poziomu, wyrażoną wzorem g = 2J + 1, a liczba 2S + 

1, określająca liczbę wzajemnych, możliwych orientacji orbitalnych i spinowych momentów 

pędu, jest nazywana multipletowością termu (L,S). Stany elektronowe określa się w oparciu o 

notację Paschena, jako termy widmowe w postaci 2S+1 L J przy czym, zgodnie z  przyjętą 

nomenklaturą, zamiast liczb L = 0,1,2,3,4,5,… stosuje się odpowiednie oznaczenia literowe, 

tj. S, P,D,F,G,H,... Przykładowo, jon Pr3+ posiada N = 2 elektrony f, a więc w stanie 

podstawowym, S = 1, L = 5 (czyli H) i J = L – S = 4, co daje term w postaci 3H4. 



 

 

Termy charakteryzują trzy wartości liczb S, L i J określane na podstawie reguły 

Hunda, która mówi, że podstawowemu termowi odpowiada największa wartość S 

i największa dla danego S, wartość L. W przypadku jonów zawierających od 0 do 6 

elektronów na podpowłoce 4f, term najniższy odpowiada najmniejszej wartości J, natomiast 

dla jonów posiadających od 7 do 14 elektronów jest odwrotnie. Oddziaływanie 

elektrostatyczne między elektronami oraz oddziaływanie spin-orbita odpowiada za 

rozszczepienie poziomów energetycznych konfiguracji 4fn ziem rzadkich na termy LS 

o różnej energii [68,69]. Schematyczne rozszczepienie poziomów energetycznych jonów 

lantanowców przedstawia rys. 3.5. 

 

 

Rys. 3.5. Rozszczepienie poziomów energetycznych jonów lantanowców. 

 

Dodatkowe rozszczepienie poziomów 2S+1LJα zwane rozszczepieniem Starka, 

spowodowane jest oddziaływaniem jonów z otoczeniem w dielektryku. Rozszczepienie 

Starka jest niewielkie, a w materiałach amorficznych, takich jak szkło, nie jest praktycznie 

obserwowane ze względu na nieporządek strukturalny.  

Rys. 3.6 przedstawia zbiorczy schemat poziomów energetycznych trójwartościowych 

jonów lantanowców, zwany diagramem Diekego [64], od nazwiska jego twórcy. Zero energii 



 

 

liczonej w liczbach falowych, tj. odwrotności długości fali w cm, odpowiada stanom 

podstawowym poszczególnych jonów, natomiast pozostałe stany są stanami wzbudzonymi, 

do których i z których są możliwe przejścia związane z absorpcją i/lub emisją 

promieniowania w zakresie do 40 000 cm-1. Rozszerzenie diagramu Diekego powyżej tej 

energii osiągnięto dzięki pomiarom w ultrafiolecie próżniowym [70].  

Cechą wyróżniającą jony lantanowców od innych jonów metali przejściowych są 

wąskie linie absorpcyjne oraz emisyjne, które służą do identyfikacji poziomów 

energetycznych w oparciu o diagram Diekego oraz kolejne jego modyfikacje i udoskonalenia 

dla poszczególnych jonów i różnego rodzaju matryc szklistych.  

Przykładem konstruowania schematu poziomów energetycznych w oparciu 

o kompleksowe badania optyczne jest praca [71] dotycząca szkła tellurowego o składzie 

molowym matrycy 70TeO2–10ZnO–10WO3–5TiO2–5Na2O (TZWTiN), domieszkowanej 

jonami Pr3+. W szkłach z tego układu, tlenek telluru pełni rolę szkłotwórczą, zaś tlenku cynku 

dodano w celu rozerwania, czy też wydłużenia wiązania Te-O w podstawowej trygonalnej 

bipirammidzie TeO4, co ułatwia formowania szkła. Dodatek tlenków metali przejściowych 

spowoduje podwyższenie punktu ich topienia i zwiększenie stabilności termicznej. Ponadto, 

dodatek TiO2 zwiększa liniowy i nieliniowy współczynnik załamania światła, natomiast 

dodatek Na2O poprawia rozpuszczalność jonów lantanowców. 

 

 

 



 

 

 

 

Rys. 3.6. Poziomy energetyczne trójdodatnich jonów lantanowców – diagram Diekego [64]. 



 

 

 

Wyniki badań widma absorpcji oraz widm fotoluminescencyjnych, zarówno 

emisyjnych, jak i ekscytacyjnych (omówionych szerzej w rozdz. 6) dla szkła TZWTiN 

domieszkowanego prazeodymem pozwoliły na sporządzenie zbiorczego schematu 

zaobserwowanych przejść między poziomami energetycznymi jonu Pr3+ [71], co przedstawia 

rys. 3.7. 

 

Rys. 3.7. Schemat przejść między poziomami energetycznymi jonu Pr3+ w szkle tellurowym, 
zaobserwowanych w widmie absorpcji i fotoluminescencji [71]. 

 

Pierwsze 6 przejść (licząc od lewej) dotyczy pasm absorpcyjnych, których maksima 

występują przy 446, 472, 485 i 594 nm (obszar światła widzialnego) oraz przy 1537 i 1940 

nm (obszar bliskiej podczerwieni); wszystkie te przejścia są przejściami ze stanu 

podstawowego 3H4 do różnych stanów wzbudzonych. Kolejne trzy przejścia, przy 443, 467 

i 481 nm, zaobserwowano w widmie ekscytacyjnym i, jak widać, praktycznie pokrywają się 

one z pierwszymi trzema przejściami absorpcyjnymi. Ostatnie trzy przejścia, przy 534, 615 

i 647 nm, zaobserwowano w widmie emisyjnym i zidentyfikowano jako przejścia z tego 

samego stanu wzbudzonego 3P0 do niżej położonych stanów wzbudzonych 3H5, 
3H6 i 

3F2. 

Wyniki pracy [71] poświęconej szkłu tellurowemu, domieszkowanemu 

prazeodymem, będą pomocne przy interpretacji wyników badań przeprowadzonych w 



 

 

niniejszej pracy dla innego szkła tellurowego domieszkowanego tym samym lantanowcem, co 

przedstawiono w rozdziale 6. 

4. Parametry optyczne szkieł 

 

Oddziaływanie promieniowania z materią można opisać przy pomocy zespolonej 

funkcji dielektrycznej w postaci: 

 

  

 
związanej z zespolonym współczynnikiem załamania światła: 

 

  

 
zależnością: 

 

 

 

przy czym  i . 

Wielkości rzeczywiste n i k są odpowiednio współczynnikiem załamania 

i współczynnikiem ekstynkcji,  opisującym tłumienie fali świetlnej w ośrodku. Współczynnik 

ekstynkcji jest związany z wyznaczanym eksperymentalnie współczynnikiem absorpcji α 

poprzez relację: 

 
  

 
gdzie λ jest długością fali elektromagnetycznej. 

Przy przejściu światła przez próbkę, jego część może być zaabsorbowana, przy czym 

spadek natężenia światła dI, który zachodzi w warstwie o grubości dx jest proporcjonalny do 

grubości warstwy i do natężenia światła padającego na tę warstwę. Znak minus oznacza, że 

natężenie światła maleje ze wzrostem grubości warstwy: 

 

 

 



 

 

Całkując powyższe wyrażenie, otrzymujemy wzór zwany prawem Bouguera (lub Bouguera-

Lamberta) w postaci: 

 

 

 
gdzie  jest natężeniem światła padającego, natomiast I - natężeniem światła po przejściu 

przez warstwę o grubości x. 

Światło padające na ośrodek ulega kolejno odbiciu, absorpcji i transmisji. Może się 

jednak zdarzyć, że któreś z wymienionych zjawisk nie będzie występowało podczas 

oddziaływania fali świetlnej z materiałem. Należy jednak pamiętać, że energia musi być 

zachowana. Zarówno absorpcja (A), transmisja (T) jak również odbicie (R) muszą spełniać 

zależność: 

 

 

 
Jeżeli na próbkę o grubości d pada światło o jednostkowym natężeniu, to część 

wiązki ulegnie odbiciu od górnej powierzchni próbki, część wiązki zostanie zaabsorbowana 

w objętości próbki, a pozostała część wiązki przejdzie przez próbkę, przy czym wiązka 

wnikająca do próbki ulegnie w niej wielokrotnym odbiciom od obu (górnej i dolnej) 

powierzchni (rys. 4.1).  

 

 
Rys. 4.1. Wielokrotne odbicia w próbce o grubości d i współczynniku załamania , umieszczone 
między ośrodkami o współczynnikach załamania  i ;   jest kątem padania, a  - kątem 
załamania, natomiast odbicie od - i transmisję przez  górną i dolną powierzchnię próbki opisują 

współczynniki Fresnela r i t z odpowiednimi indeksami, opisane w pkt. 5.4.1  [72]. 
 



 

 

 

Sumując natężenia wiązek opuszczających górną powierzchnię warstwy uzyskujemy 

całkowite odbicie R, natomiast sumując natężenia wiązek opuszczających dolną powierzchnię 

otrzymujemy całkowitą transmisję T. Dla dowolnego kąta padania, wzory są bardzo 

skomplikowane [72], natomiast przy padaniu normalnym ( ) i przy założeniu, że 

warstwa o grubości d, współczynniku załamania  (  na rys. 4.1) i współczynniku 

ekstynkcji k, jest otoczona przez powietrze (tj. ), otrzymuje się wzory, które 

można przedstawić w zwartej postaci jako [73]:  

 

 

 

 

 

gdzie , a . 

Obecność członów trygonometrycznych we wzorach (4.8) i (4.9) sprawia, że 

zależności T(λ) i R(λ) mają, w obszarze słabej absorpcji, charakter oscylacyjny, przy czym 

maksimom interferencyjnym w transmisji odpowiadają minima w odbiciu i odwrotnie. 

W miarę wzrostu grubości warstwy, liczba ekstremów interferencyjnych w określonym 

przedziale długości fali rośnie i w przypadku, kiedy zdolność rozdzielcza aparatury mierzącej 

T i R staje się mniejsza niż odległość między ekstremami, następuje ich uśrednienie, co 

prowadzi do uzyskania gładkich widm T(λ) i R(λ). Takie uśrednienie można przeprowadzić 

matematycznie, w wyniku czego wzory (4.8) i (4.9) przybierają następującą, prostą postać 

[73,74]:  

 

 

 

 
 
gdzie:  

 

 

 



 

 

Wielkość ρ opisuje odbicie od górnej powierzchni próbki, bez uwzględnienia odbić 

wielokrotnych  i jest związana ze współczynnikiem odbicia Fresnela r relacją: 

 

 

Równania (4.10) i (4.11) można potraktować jako układ równań z dwoma niewiadomymi, tj. 

 i , którego rozwiązanie przedstawiono poniżej.  

Z równania (4.10) wynika, że: 

 

 

 
Z kolei, równanie (4.11) można zapisać jako: 

 

 

 
Podstawiając równanie (4.14) do równania (4.15) otrzymujemy: 

 

 

 

Równanie (4.16) można potraktować jako równanie kwadratowe ze zmienną : 

 

 

 

W przypadku braku absorpcji ( = 0),  i równanie (4.17) redukuje się do , 

jak należało oczekiwać. Dodatni pierwiastek równania (4.17) jest poszukiwanym 

rozwiązaniem, które można zapisać jako:  

 

 

z 

  

 

Gdy , ale  jak należało by oczekiwać. Oczywiście, jeżeli zmierzona 

eksperymentalnie transmisja osiąga dokładnie wartość zero, powyższych równań nie można 

używać.  

Mając wyznaczone  możemy wyznaczyć współczynnik absorpcji: 



 

 

 

 

 

oraz współczynnik ekstynkcji . 

Znając  możemy wyznaczyć  ze wzoru (4.14) i na tej podstawie współczynnik 

załamania ze wzoru (4.12): 

 

 

 
Dla próbek szkła, których typowe grubości są rzędu kilku milimetrów, można 

wyprowadzić przybliżone wzory, ponieważ pomiary transmisji dają dostęp do bardzo małych 

wartości współczynnika ekstynkcji k, co pozwala ze wzoru (4.21) uzyskać przybliżony wzór 

na współczynnik załamania w postaci: 

 

 

 
Z drugiej strony, w opisie właściwości optycznych szkieł, transmisję wyraża się 

jako [75]:  

 

 

 

gdzie  jest czynnikiem odbicia (reflection factor) równym w przybliżeniu: 

 

 

 

Przybliżenie to jest słuszne w obszarze słabej absorpcji, gdzie ; w ramach tego 

samego przybliżenia i wtedy w oparciu o wzory (4.14) i (4.22) otrzymujemy: 

 

 

oraz 

 



 

 

 

Z kolei, podstawiając do równania (4.24) równanie (4.25) otrzymujemy , 

co pozwala nam ostatecznie uzyskać przybliżoną formułę na transmisję w postaci: 

 

 

Na podstawie wzoru (4.27), przybliżona wartość współczynnika absorpcji wyznaczona ze 

zmierzonych wielkości transmisji i odbicia wynosi: 

 

 

 
Rozważania przedstawione powyżej dotyczą materiałów jednorodnych optycznie, 

jakimi są w tej pracy niedomieszkowane szkła tellurowe. Dodanie do tych szkieł domieszek 

w postaci jonów lantanowców prowadzi do dodatkowej absorpcji, związanej ze specyfiką ich 

struktury elektronowej. Absorpcję tę można opisać przy pomocy prawa Lamberta-Beera, 

często stosowanego do roztworów zawierających centra aktywne optycznie:  

 

 

 
gdzie ε  jest molowym współczynnikiem absorpcji, c – stężeniem molowym centrów 

(podawanym na ogół w mol/dm3), d – grubością próbki, a A jest absorbancją określoną jako: 

 

 

 
Porównując powyższe wzory z prawem Bouguera [wzór (4.6)], otrzymuje się relację 

między (zwykłym) współczynnikiem absorpcji α  a molowym współczynnikiem absorpcji 

w postaci: 

 

 

 



 

 

5. Absorpcja i emisja promieniowania przez jony lantanowców; 
teoria Judda – Ofelta 

 

Jak wspomniano w rozdziale 3, trójdodatnie jony lantanowców, umieszczone 

w matrycy dielektrycznej, charakteryzują skomplikowane widma absorpcji 

i fotoluminescencji, związane z przejściami elektronowymi w obrębie podpowłoki 4f tych 

jonów. Na ogół, jon taki, wzbudzony w wyniku absorpcji promieniowania 

elektromagnetycznego, przechodzi do stanu podstawowego pozbywając się większej części 

energii poprzez emisję światła, czyli fotoluminescencję (PL - photoluminescence), której 

towarzyszy zamiana pozostałej części energii na energię drgań cieplnych matrycy, czyli 

energię fononów.  

Najprostszy przykład takiego procesu przedstawia rys. 5.1; w wyniku absorpcji 

fotonu (linia prosta A), jon przechodzi w stan wzbudzony, z którego relaksuje 

bezpromieniście (linia falista B) do innego, niżej położonego stanu wzbudzonego, 

a następnie, poprzez przejście promieniste (linia prosta C), wraca do stanu podstawowego.  

 

Rys. 5.1. Schemat przejść elektronowych dla jonów lantanowców; A - absorpcja,  
B - przejście bezpromieniste, C - emisja. 

 

Na skutek oddziaływania z matrycą, energia emitowanego fotonu jest mniejsza niż energia 

fotonu zaabsorbowanego i wtedy mamy do czynienia z emisją stokesowską [64].   

W rzeczywistości,  procesy absorpcji i emisji jonów Ln3+ są bardziej 

skomplikowane, co można scharakteryzować następująco: 

1. Przejścia bezpromieniste [76] mogą zachodzić nie tylko na drodze emisji 

wielofononowej, ale również w wyniku relaksacji krzyżowej (cross relaxation) 

opisanej poniżej. 



 

 

2. Przejścia promieniste mogą zachodzić nie tylko do poziomu podstawowego, ale 

również do nieco wyżej leżących poziomów wzbudzonych. 

3. W przypadku absorpcji może również dojść do procesu konwersji wzbudzenia (up-

conversion) i emisji antystokesowskiej, również opisanej poniżej. 

 

Wspomniana już emisja w wyniku relaksacji krzyżowej (cross relaxation), zachodzi 

w obrębie dwóch umiejscowionych blisko siebie jonów domieszki (rys. 5.2).  

 

 

Rys. 5.2. Proces transferu energii - relaksacja krzyżowa (cross- relaxation). 

 

W procesie relaksacji krzyżowej, wzbudzony jon donora D emituje energię, przechodząc ze 

stanu o wyższej energii do stanu o niższej energii przekazując tym samym energię do jonu 

akceptora A, który przechodzi do stanu wzbudzonego. Ostatecznie zarówno jon donora, jak 

i akceptora znajdują się w stanach wzbudzonych skąd zwykle relaksują bezpromieniście do 

stanów podstawowych. Wydajność procesu relaksacji krzyżowej rośnie, gdy średnia 

odległość między jonami domieszki maleje, czyli wraz ze wzrostem ich koncentracji. 

W wyniku absorpcji może dojść również do procesu konwersji wzbudzenia (up-

conversion). Idea tego procesu (rys. 5.3) polega na absorpcji fotonu w stanie podstawowym 

(0) i przejściu do stanu wzbudzonego (1), a następnie, poprzez absorpcję kolejnego fotonu, 

przejściu do stanu wzbudzonego (2) pod warunkiem, że różnice energii między stanami są 

sobie równe.  



 

 

 

 

Rys. 5.3. Schemat konwersji energii „w górę” (up-conversion). 

 

W konsekwencji, umożliwia to emisję fotonu ze stanu (2) do stanu (0) o energii większej niż 

energia wzbudzenia, czyli tak zwaną emisję antystokesowską [64]. 

W realnych układach, proces konwersji wzbudzenia może zajść również 

w przypadku, kiedy odstępy energetyczne między poziomami 0-1 i 1-2 nie są równe; wtedy 

różnica energii jest zbilansowana prze przejście wielofononowe, przy czym do emisji 

antystokesowskiej może dojść nie tylko w obrębie jednego jonu, ale także w wyniku 

przekazywania energii między dwoma, czy też trzema różnymi jonami umieszczonymi w tej 

samej matrycy dielektrycznej [64,77]. 

Proces przejścia elektronu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego 

z równoczesną emisją fotonu można opisać następującym równaniem: 

 

 

 

którego rozwiązanie ma postać gdzie to początkowe obsadzenie stanu 

wzbudzonego. Prawdopodobieństwo relaksacji stanu wzbudzonego jest sumą 

prawdopodobieństw opisanych poniższym wzorem: 

 

 

 



 

 

gdzie  to prawdopodobieństwo przejść promienistych,  - prawdopodobieństwo przejść 

bezpromienistych, które zachodzą na drodze relaksacji wielofononowych (oddziaływanie jon 

– matryca) i  – prawdopodobieństwo bezpromienistego transferu energii wzbudzenia 

między jonami domieszki (oddziaływanie jon – jon). 

W celu oszacowania prawdopodobieństwa zajścia procesów promienistych  

stosuje się najczęściej model Judda – Ofelta [78,79; 80]. Model Judda – Ofelta określa 

ilościowy opis przejść elektronowych dla jonów lantanowców. Teoria ta zakłada, że atom 

pełni rolę oscylatora elektromagnetycznego mogącego absorbować, jak również emitować 

foton. 

Eksperymentalnie, absorpcja promieniowania przejawia się w postaci pasm 

absorpcyjnych, odpowiadających przejściom ze stanu podstawowego do kolejnych stanów 

wzbudzonych. Przejścia te mają charakter przejść dipolowo-elektrycznych (e-d), związanych 

z oddziaływaniem z wektorem elektrycznym fali elektromagnetycznej, i dipolowo-

magnetycznych (m-d), związanych z oddziaływaniem z wektorem magnetycznym fali. Udział 

obu mechanizmów w danym przejściu opisuje wielkość zwana siłą oscylatora, przy czym na 

ogół siła oscylatora e-d jest dużo większa niż siła oscylatora m-d [64]. 

Eksperymentalną wartość siły oscylatora dla danego przejścia (S,L,J) → (S’,L’J’) 

otrzymuje się poprzez scałkowanie odpowiadającemu mu pasma absorpcyjnego [80]: 

 

 

 

gdzie m i  to odpowiednio masa i ładunek elektronu,  określa koncentrację jonów, 

natomiast  jest, wyznaczonym z pomiarów, współczynnikiem absorpcji dla danej 

długości fali. 

 Siła oscylatora jest sumą siły oscylatora przejścia o charakterze dipolowo-

elektrycznym i dipolowo-magnetycznym: 

 

 

 
Zgodnie z teorią Judda-Ofelta, siła oscylatora przejścia ze stanu (S,L,J) do stanu 

(S’,L’J’) wynosi [80,81]: 

 

 

gdzie: 



 

 

 

 

 
gdzie c jest prędkością światła w próżni, a wielkości Se-d i Sm-d reprezentują odpowiednio tzw. 

siłę linii (line strength) przejścia dipolowo-elektrycznego i dipolowo-magnetycznego. 

Parametry intensywności Ωt (t = 2,4,6), zwane parametrami Judda-Ofelta, są wielkościami 

charakterystycznymi dla danego jonu w danej matrycy, a elementy macierzowe, znajdujące 

się w obu wzorach i zależne tylko od funkcji falowych stanu początkowego oraz końcowego 

danego jonu, zostały stabelaryzowane i są dostępne w literaturze [80-83]. 

Parametry Judda – Ofelta (J-O) określa się na zasadzie porównania wartości sił 

oscylatora wyznaczonych doświadczalnie oraz obliczonych teoretycznie [równania (5.3) 

i (5.5)]. Formalnie, trzy parametry J-O można by wyznaczyć z trzech równań otrzymanych        

ze scałkowania trzech pasm absorpcyjnych, ale by uzyskać bardziej wiarygodne wartości, 

bierze się pod uwagę większą liczbę pasm absorpcyjnych używając rachunku macierzowego 

i metody najmniejszych kwadratów polegającej na minimalizacji średniego odchylenia 

kwadratowego (RMS – root mean square deviation), określonego zależnością [80]: 

 

 

 
gdzie p jest liczbą poszukiwanych parametrów (p = 3, tj. Ω2, Ω4 i Ω6), q – liczbą 

analizowanych przejść elektronowych, Pcalc – teoretyczną wartością siły oscylatora, natomiast 

Pexp – doświadczalną wartością siły oscylatora.  

Wartości parametrów Judda-Ofelta, wyznaczone z analizy wyników pomiaru 

absorpcji, służą do obliczenia siły oscylatorów przejścia dipolowo-elektrycznego i dipolowo-

magnetycznego dla przejść emisyjnych ze stanu (S’,L’J’) do stanu (S,L,J) , które wyrażają się 

następującymi wzorami: 

 

 

 

 



 

 

 
gdzie h jest stałą Plancka, λ – długością fali przejścia, n – współczynnikiem załamania światła 

dla danej matrycy, a (2J + 1) – określa degenerację stanu początkowego.  

Znajomość parametrów J-O pozwala również określić prawdopodobieństwo 

przejścia promienistego pomiędzy poziomami, zgodnie z zależnością: 

 

 

 
Wielkość Wr jest stałą szybkości zaniku luminescencji stanu wzbudzonego, a jego 

znajomość pozwala na wyznaczenie współczynnika rozgałęzienia luminescencji, który 

określa udział prawdopodobieństwa poszczególnych przejść w stosunku do sumy 

prawdopodobieństw zaniku radiacyjnego konkretnego stanu wzbudzonego [64]: 

 

 

 
Z kolei, czas życia stanu wzbudzonego jest odwrotnością sumy prawdopodobieństw 

wszystkich końcowych przejść promienistych, zgodnie ze wzorem: 

 

 

 
Znając zmierzony  oraz promienisty czas życia danego poziomu możemy 

wyznaczyć wydajność kwantową stanu luminescencyjnego, określoną wzorem: 

 

 



 

 

 

6. Część doświadczalna 
 

6.1. Synteza wieloskładnikowych szkieł tellurowych domieszkowanych jonami 

lantanowców 

 

Składy szkieł dobrano na podstawie danych literaturowych [83]. Wszystkie zestawy 

szkieł tellurowych topiono przy użyciu chemicznie czystych surowców. Schemat 

technologiczny otrzymywania szkieł przedstawia rys. 6.1. 

 

Rys. 6.1. Schemat technologiczny otrzymywania szkieł. 
 

 

Pierwszym etapem syntezy szkieł było dokładne odważenie poszczególnych 

składników zgodnie z wcześniej opracowaną recepturą, następnie ucieranie w moździerzu, 

w celu ujednorodnienia mieszaniny. Topienie 25-gramowych zestawów przeprowadzono 



 

 

w tyglach ze złota z platynową pokrywką w piecu elektrycznym w temperaturze 850 °C, 

w atmosferze powietrza. Stopione zestawy wylano do mosiężnej formy, podgrzanej do 

temperatury 330 °C aby uniknąć silnego szoku termicznego. Następnie otrzymane szkła 

odprężano w zakresie temperatur  320 – 340 ºC. Grubość otrzymanych szkieł wahała się 

w granicach 2 – 4 mm, a chropowatość ich jednakowo polerowanych powierzchni, 

oszacowano przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM – atomic force microscope) typu 

Explorer TopoMetrix 2000. Przykładowy wynik  dla jednego z otrzymanych szkieł 

tellurowych (wszystkie były polerowane w ten sam sposób) przedstawia rys. 6.2. 

 

 
Rys. 6.2. Obraz AFM wypolerowanej powierzchni szkła tellurowego  

o składzie molowym 55TeO2-25PbO-15ZnO-5La2O3. 
 

Wyznaczona, w obszarze skanowania o rozmiarach 10 µm × 10 µm, chropowatość 

średnia kwadratowa [RMS (root mean square) roughness] wynosi 4,0 nm, co świadczy 

o dużej gładkości wytwarzanych szkieł i praktycznie eliminuje rozpraszanie światła przy 

odbiciu. 

 

Proces topienia szkieł można podzielić na trzy etapy: 

1. W celu wykonania matrycy szkła tellurowego użyto surowców o stopniu czystości cz.da. 

takich surowców, jak TeO2, PbO, WO3 i La2O3 w proporcjach 60TeO2-27WO3-10PbO-

3La2O3 (w skrócie TWPLa), gdzie liczby oznaczają % molowy poszczególnych 



 

 

składników (tab. 6.1). Gęstość matrycy (ρ = 6,43 g/cm3, z niepewnością ok. 1%) 

wyznaczono z prawa Archimedesa, używając jako cieczy toluenu, o gęstości 0,86 g/cm3. 

Dla celów porównawczych wytworzono również szkło tellurowe bez tlenku lantanu, 

o składzie 60TeO2-30WO3-10PbO (TWP). 

  
 

Tabela 6.1. Skład szkła tellurowego TWPLa. 

Składnik Masa molowa 

(g/mol) 

% molowy % wagowy Naważka 

(g) 

TeO2 159,5988 60 50,28 12,57 

WO3 231,8382 27 32,87 8,22 

PbO 223,1994 10 11,72 2,93 

La2O3 325,8092 3 5,13 1,28 

Razem  100 100,00 25,00 

 

Do matrycy TWPLa o masie 25 g dodawano tlenków lantanowców (o wzorze 

ogólnym LnpOq z p = 2 i q = 3, z wyjątkiem tlenku prazeodymu, dla którego p = 6 i q = 11) 

w ilości 0,1 g, będących źródłem trójdodatnich jonów tych pierwiastków (Ln3+), których 

stężenie molowe wynosi: 

 

 

 
gdzie MLnpOq jest masą molową tlenku lantanowca, mLnpOq - masą tego tlenku dodanego do 

matrycy o masie mmatrix, a ρ – gęstością. W oparciu o znajomość stężenia molowego można 

wyliczyć koncentrację jonów Ln3+ równą N = cNA, gdzie NA = 6,022×1023 1/mol jest liczbą 

Avogadry; obie wielkości, stężenie molowe i koncentrację jonów Ln3+ w szkle TWPLa 

zawiera tab. 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Tabela 6.2. Stężenie molowe i koncentracja jonów lantanowców w szkłach TWPLa. 
 

Nazwa 

szkła 

Liczba 
elektronów 
4f jonu Ln3+ 

Stężenie 
molowe 

jonów Ln3+ 
[mol/dm3] 

Koncentracja 
jonów Ln3+ 
[1019 cm-3] 

TWPLa-Pr   2 0,151 9,06 

TWPLa-Nd   3 0,152 9,17 

TWPLa-Eu   6 0,146 8,79 

TWPLa-Tb   8 0,141 8,46 

TWPLa-Er 11 0,134 8,07 

 

Badania wykonane dla szkła TWPLa domieszkowanego różnymi jonami 

lantanowców wykazały najbardziej interesujące właściwości optyczne dla szkła 

domieszkowanego jonami Pr3+. W tej sytuacji, postanowiono sprawdzić w następnej 

kolejności wpływ koncentracji jonów Pr3+ na właściwości optyczne matrycy tellurowej 

domieszkowanej tym jonem. 

2. W drugim etapie zostały wytopione zestawy szkieł z układu TeO2–WO3–PbO-La2O3 

domieszkowane różnymi ilościami jonów Pr3+. Charakterystykę wytopionych szkieł 

zestawiono w tabeli 6.3 (próbka TWPLa-Pr-3 w tej tabeli jest próbką TWPLa-Pr 

w tab. 6.2).  

 
Tabela 6.3. Stężenie molowe i koncentracja jonów Pr3+ w szkłach tellurowych TWPLa.  

Nazwa szkła Stężenie 
molowe 

jonów Pr3+ 
[mol/dm3] 

Koncentracja 
jonów Pr3+ 
[1019 cm-3] 

TWPLa-Pr-1 0,038  2,27 

TWPLa-Pr-2 0,076 4,57 

TWPLa-Pr-3 0,151 9,06 

TWPLa-Pr-4 0,741  44,6 

TWPLa-Pr-5 1,453  87,4 

TWPLa-Pr-6 2,798 168,5 

 

 



 

 

3. W ostatnim etapie wytopiono szkła z układu TeO2–WO3–PbO-Lu2O3 (TWPLu) 

domieszkowane również różnymi ilościami koncentracji jonów Pr3+. Pierwszym celem 

było porównanie właściwości optycznych dwóch matryc, tj. TWPLa i TWPLu, zaś 

drugim - określenie wpływu koncentracji jonów Pr3+ na właściwości optyczne tych 

szkieł. Gęstość matrycy TWPLu wyznaczona, jak poprzednio, z prawa Archimedesa, 

wyniosła ρ = 6,55 g/cm3, a jej skład oraz stężenia molowe jonów Pr3+ w  wytopionych 

szkłach przedstawiają tabele 6.4 i 6.5.  

 

Tabela 6.4. Skład szkła tellurowego TWPLu.  
 

Składnik Masa molowa 

(g/mol) 

% molowy % wagowy Naważka 

(g) 

TeO2 159,5988 60 49,71  8.28 

WO3 231,8382 27 32,49  5.41 

PbO 223,1994 10 11,59  1.93 

Lu2O3 397,9382 3 6,2  1.03 

Razem  100 100  16,65 

 
 

Tabela 6.5. Stężenie molowe i koncentracja jonów Pr3+ w szkłach tellurowych TWPLu. 

Nazwa szkła Stężenie 
molowe 

jonów Pr3+ 
[mol/dm3] 

Koncentracja 
jonów Pr3+ 
[1020 cm-3] 

TWPLu-Pr-1 0,23   1,39 

TWPLu-Pr-2 2,16 13,01 

TWPLu-Pr-3 4,09 24,63 

 



 

 

 

6.2. Badania strukturalne 

 

Spektroskopia oscylacyjna, tj. spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni 

i spektroskopia ramanowska są uznanymi i szeroko stosowanymi metodami badań 

strukturalnych [85,86]. Ich wyjątkowość i przydatność do badań strukturalnych wynika 

z „czułości” tych metod na najbliższe uporządkowanie. Sprawia to, że są one szczególnie 

przydatne do badań materiałów amorficznych posiadających wyłącznie uporządkowanie 

średniego i bliskiego zasięgu [87,88].  

W prezentowanej pracy wykorzystano spektroskopię w podczerwieni (MIR – mid -

infrared, spektroskopia Ramana) do badania szkieł tellurowych z układu TeO2 – WO3 – PbO 

– La2O3 oraz TeO2 – WO3 – PbO – Lu2O3. 

Pomiary w obszarze MIR zastały wykonane na spektrometrze fourierowskim Vertex 

70v firmy Bruker. Zastosowano technikę transmisyjną – próbki w formie pastylek 

sporządzono z niewielkiej ilości badanego materiału i KBr, prasując je pod ciśnieniem. 

Widma zarejestrowano w skali absorbancji w zakresie 4000 – 400 cm-1, przy 256 skanach 

i rozdzielczości 4 cm-1.  

Pomiary ramanowskie wykonano na spektrometrze Horiba Jobin Yvon LabRam 

HR800. Jako źródła wzbudzającego użyto lasera Ar+ 532 nm. Widma rejestrowano w zakresie 

50 – 4000 cm-1.  

Struktura szkieł tellurowych utworzona jest przez trójkątne bipiramidy [TeO4] oraz 

trójkątne piramidy [TeO3]. W trygonalnych bipiramidach [TeO4], wolne pary elektronów 

zajmują równikowe pozycje orbitalu sp3d telluru, natomiast w przypadku piramid [TeO3], 

wolne pary elektronów zajmują wierzchołek orbitalu  sp3d telluru. Koncentracja jednostek 

strukturalnych zależy od składu chemicznego szkieł tellurowych. Dlatego też koncentracja 

i rodzaj tlenków modyfikujących zmieniają strukturę szkieł.  

Zarejestrowane widma Ramana omawianych szkieł z układu TeO2-WO3-PbO 

modyfikowanych tlenkiem lantanu i lutetu charakteryzują się obecnością trzech grup 

intensywnych pasm absorpcyjnych, położonych w zakresach 300 – 560 cm-1, 550  – 850 cm-1 

oraz 850 – 1000 cm-1. 

Pasma z maksimami przy ok. 475 cm-1, 665 cm-1 oraz 720 cm-1 przypisywane 

są wiązaniom Te–O–Te i  O–Te–O i odpowiadają drganiom rozciągającym Te-O, 

występującym zarówno w trójkątnych bipiramidach [TeO4], jak również w trójkątnych 



 

 

piramidach [TeO3]. Słabo widoczne przegięcie, występujące przy ok. 675 cm-1,  przypisywane 

jest trójkątnym piramidom [TeO3], podczas gdy pasmo leżące przy ok. 725 cm-1  

przypisywane jest do wiązań Te-Oeq występujących w zniekształconej trójkątnej bipiramidzie 

[TeO4].  

Dodanie tlenków La2O3 oraz Lu2O3 powoduje uwypuklenie pasma, któremu 

przypisywane są drgania Te-O w jednostce [TeO3]. Natomiast obserwowane zmniejszenie 

intensywności pasma związanego z drganiami Te-Oeq, występujących w zniekształconej 

jednostce [TeO4], może świadczyć o wbudowywaniu się jonów Ln do struktury szkieł 

poprzez zamianę wiązań O–Te–O, czy Te–O–Te na wiązania Ln–Te–O, Ln–O–Te czy O–Ln–

O. Intensywne pasmo, widoczne  przy ok 911 cm-1, jest charakterystyczne dla jonów 

wolframu występujących w jednostce [WO6] i [WO4]. Pasma przy ok. 470 i 350 cm-1  

przypisywane są wiązaniom Te-O-W i Te-O-Te (470 cm-1) i W-O-W w [WO6] i Pb-O 

w PbO4.  

 

 

Rys. 6.3. Widma Ramana szkieł tellurowych z układu TeO2-WO3-PbO (TWP) modyfikowanych 
tlenkami lantanu (TWPLa) oraz lutetu (TWPLu). 

 



 

 

Na rys. 6.4 przedstawiono zestawienie widm MIR badanych szkieł. Na widmie szkła 

wyjściowego (nie zawierającego jonów La i Lu) widoczne są cztery pasma lub przegięcia 

przy ok. 926, 843, 774 i 662 cm-1. Pasma te związane są z drganiami rozciągającymi W-O 

(925 cm-1) w [WO4] i [WO6], drganiami połączeń W-O-W, drganiami Te-Oeq (775 cm-1) w 

[TeO4] i Te-Oax (660 cm-1) w [TeO4] [43]. Podobny układ pasm zaobserwowano na widmach 

szkieł zawierających jony La i Lu. Pewne różnice uwidaczniają się tylko w przypadku 

głównego pasma położonego przy ok. 662 cm-1. Widoczne jest znaczące przesunięcie tego 

pasma do niższych liczb falowych (650 – 655 cm-1). Jest to charakterystyczne dla pojawienia 

się wiązań Te-O-. Wskazuje to, że wprowadzenie jonów La i Lu doprowadza do zrywania 

mostków Te-O-Te i/lub Te-O-W i pojawienia się wiązań Te-O-Ln.   

 

 

Rys. 6.4. Widma w podczerwieni (MIR) szkieł tellurowych z układu TeO2-WO3-PbO (TWP) 
modyfikowanych tlenkami lantanu (TWPLa) oraz lutetu (TWPLu). 

 



 

 

 

6.3. Badania termiczne  

 

 
Charakterystyczne efekty termiczne zachodzące podczas ogrzewania szkieł 

tellurowych zbadano przy wykorzystaniu termicznej analizy różnicowej (DTA - differential 

thermal analysis) i skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC - differential scanning 

calorimetry). Badania pozwoliły na wyznaczenie charakterystycznych temperatur badanych 

szkieł, tj. temperatury transformacji stanu szklistego (Tg), która na krzywej DTA rejestrowana 

jest jako słabe, endotermiczne przegięcie krzywej; za minimum tego efektu przyjmuje się 

temperaturę dylatomerycznego mięknięcia szkła Td. Przebieg przemian fizykochemicznych 

zachodzących podczas ogrzewania szkieł rejestrowano przy pomocy termoanalizatora 

DTA/DSC firmy Perkin Elmer DTA 7. Pomiary prowadzono w atmosferze azotu. Próbki 

szkła o masie 60 mg rozdrabniano do uziarnienia w zakresie 0,1 – 0,3 µm, a następnie 

ogrzewano w tyglach platynowych ze stałą szybkością grzania 10 °C/min, od temperatury 

pokojowej do 700 °C. Na podstawie analizy krzywych DTA oraz DSC określono następujące 

wielkości: 

• temperaturę przemiany stanu szklistego, Tg rejestrowanej w punkcie połowy 

wysokości endotermicznego załamania na krzywej termicznej, 

• zmiany ciepła molowego w temperaturze przemiany (∆Cp), 

• temperatury krystalizacji, określanej jako maksimum efektu krystalizacji (Tkryst), 

• parametru określającego trwałość termiczną badanych szkieł, obliczanego na 

podstawie różnic temperatur ∆T = Tkryst. – Tg. 

 

Amorficzność otrzymanych szkieł bezpośrednio po wytopie potwierdzono przy 

pomocy badań rentgenowskich (XRD - X-ray diffraction). W celu identyfikacji faz 

krystalicznych pojawiających się w wyniku krystalizacji szkła podstawowego TWP oraz szkła 

modyfikowanego tlenkiem lutetu TWPLu, szkła ogrzewano izotermicznie w temperaturach 

krystalizacji wynikających z pomiarów DSC, po czym poddawano je analizie metodą XRD 

przy wykorzystaniu dyfraktometru X’Pert PRO.  

Szkła tellurowe podczas ogrzewania wykazują efekty termiczne charakterystyczne 

dla typowej przemiany stanu szklistego. Na podstawie analizy krzywych DSC oraz 

obliczonych wartości zmian parametrów termicznych, towarzyszących pojawiającym 



 

 

się efektom, potwierdzono wpływ modyfikacji składu wyjściowego TWP szkieł tellurowych 

na przebieg zmian zachodzących w trakcie ogrzewania omawianych szkieł (rys.6.5.). Wzrost 

wartości temperatury transformacji Tg, obserwowany dla szkła tellurowego  modyfikowanego 

tlenkiem lantanu oraz mniejsze zmiany ciepła molowego ∆Cp towarzyszące zakresowi 

transformacji, są dowodem na wzrost wytrzymałości, jak również giętkości tego szkła. 

Najmniejsza wartość ciepła molowego ∆Cp (0,371) szkła TWPLa wskazuje na wzrost 

trwałości więźby tellurowej utrudniającej krystalizację, a przez to efekt krystalizacji 

pojawiający się w przypadku szkła TWP bez dodatku tlenku lantanu, ulega zanikowi 

(rys. 6.5). Rozważając wpływ zawartości poszczególnych składników badanych szkieł na ich 

charakterystykę termiczną stwierdzono, że modyfikacja składu podstawowego szkła TWP 

tlenkiem lutetu kosztem zmniejszenia zawartości WO3 powoduje wzrost skokowej zmiany 

ciepła molowego ∆Cp od 0,376 J⋅g-1⋅°C- (TWP) do 0.419 J⋅g-1⋅°C- (TWPLu) (tab. 6.6). 

Zgodnie z prawidłowością, według której ∆Cp jest wskaźnikiem wzrostu entropii 

konfiguracyjnej [88], obserwowana największa wartość skokowej zmiany ciepła molowego 

świadczy o zwiększonej ilości zerwanych wiązań chemicznych w trakcie przemiany stanu 

szklistego. Zjawisku temu towarzyszy wzrost tendencji szkła do krystalizacji przejawiający 

się obniżeniem temperatury krystalizacji w stosunku do szkła podstawowego TWP 

oraz zmniejszeniem wartości parametru stabilności termicznej ∆T = 117 oC dla szkła TWPLu, 

(∆T=161 oC dla szkła podstawowego TWP). Obecność krystalizujących faz TeO2 i WO3, 

powstałych po obróbce termicznej szkieł TWP oraz TWPLu w temperaturze krystalizacji 

potwierdzono rentgenograficznie (rys. 6.6 i 6.7). 

 



 

 

Rys. 6.5. Krzywe DTA szkieł tellurowych. 

Tabela 6.6. Charakterystyka termiczna przemian fazowych zachodzących  
w trakcie ogrzewania szkieł tellurowych. 

 

Szkło 
Tg 

[oC] 

∆∆∆∆Cp 

[J ⋅⋅⋅⋅g-1⋅⋅⋅⋅°°°°C-1] 

Tmax kryst. 

[oC] 

∆∆∆∆Hkryst..  

[J ⋅⋅⋅⋅g-1] 

∆∆∆∆T = Tmax.kryst. - Tg 

[oC] 

TWP 387 0,376 548 54,483 161 

TWPLa 405 0,371 - - - 

TWPLu 411 0.419 528 17,204 117 

 

 

 
 

Rys. 6.6. Dyfraktogram szkła TWP poddanego obróbce termicznej w temperaturze krystalizacji 
548 °C przez okres 2 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.7. Dyfraktogram szkła TWPLu poddanego obróbce termicznej w temperaturze krystalizacji 
528 °C przez okres 2 h. 

 

Przebieg krystalizacji badanych szkieł, potwierdzony badaniami termicznymi 

i rentgenograficznymi oraz jego zależność od temperatury i składu chemicznego, wyjaśniono 

analizując pozycje poszczególnych składników w strukturze szkła, a także ich wzajemne 

oddziaływania, w powiązaniu z kolejnością krystalizacji poszczególnych związków. 

Przebieg krystalizacji szkieł tellurowych można uzasadnić w sposób ilościowy siłą 

oddziaływań kwasowo - zasadowych pomiędzy składnikami badanych szkieł, wyrażoną 

różnicą jonowości ich wiązań z tlenem, co jest także miarą lokalnego chemicznego 

powinowactwa elementów powiązanych w strukturze. W tabeli 6.7 przedstawiono parametry 

opisujące charakterystykę wiązań chemicznych i oddziaływań atomów w strukturze, takie jak: 

• jonowość iG wiązania chemicznego określająca jego asymetrię pomiędzy różnymi 

rdzeniami atomowymi lub kationowymi [90], a będąca miarą elastyczności więźby 

szklistej [91], 

•  parametr lokalizacji wiążącego elektronu L będący miarą sztywności wiązań 

chemicznych. 
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Tabela 6.7. Jonowość wiązań chemicznych w szkłach tellurowych [90]. 

 

Wiązania chemiczne 
typu kation -anion 

L iG Mostki tlenowe ∆L ∆iG 

Te-O 2,696 0,285 Te-O-W 0,098 0,05 

W-O 2,598 0,335 La-Te-O 1,05 0,194 

La-O 1,946 0,627 La-O-Te 0,75 0,342 

Pb-O 1,830 0,670 Lu-O-Te 0,707 0,332 

Lu-O 1,989 0,611    

Te-La 1,646 0,479    

 

 

Wartość jonowości wiązań La-O (1,946) oraz wiązań Lu-O (1,989) jest mniejsza niż 

wartość jonowości wiązania W-O (2,589). Dlatego powinowactwo lantanu i lutetu do tlenu 

w strukturze tellurowej i połączenie ze strukturą jest słabsze niż z wolframem. To oznacza 

także, że tetraedr TeO4 będzie preferował W6+ jako kation uzupełniający ładunek elektryczny 

bardziej niż  La3+ czy Lu3+, prowadząc do utworzenia wiązań typu Te-O-W. Fakt, 

że omawiane pierwiastki lantanowców mają wartości wiązań większe od innych składników 

obecnych w strukturze i są następnymi w kolejności elementami o największym 

powinowactwie do tlenu, prowadzi do utworzenia wiązań typu Ln–O–Te. Przyjmując  jako 

wskaźnik wytrzymałości mostków tlenowych w szkle różnice w jonowości obydwu wiązań 

tworzących mostek (∆i) [91], można zauważyć, że połączenie Te-O-W jest najsłabsze; stąd 

też możliwa jest separacja WO3 ze struktury szkieł i jego krystalizacja.  

 

 

6.4. Aparatura i optyczne techniki pomiarowe 

 

6.4.1. Badania elipsometryczne 

 

Elipsometrię można zdefiniować jako pomiar stanu polaryzacji wiązki światła, który 

ulega transformacji w procesie oddziaływania wiązki z badaną próbką. W wyniku odbicia 

wiązki od badanej powierzchni dochodzi do zmiany stanu polaryzacji z wiązki liniowo 



 

 

spolaryzowanej do wiązki spolaryzowanej eliptycznie. Jeżeli odbicie zachodzi na płaskiej 

granicy oddzielającej dwa nieskończone ośrodki, to zmiana stanu zależy od: własności 

optycznych tych ośrodków, kąta padania oraz długości fali światła. Natomiast, gdy na granicy 

ośrodków znajduje się cienka warstwa mająca inne własności optyczne niż dane ośrodki, 

to zmiana zależy także od parametrów tej warstwy. W celu uzyskania informacji 

o właściwościach optycznych powierzchni, należy dokładnie scharakteryzować 

spolaryzowaną wiązkę światła po odbiciu [93].  

Punktem wyjścia teorii elipsometrii są równania Maxwella, przy pomocy których 

można związać stan polaryzacji światła po odbiciu ze współczynnikami Fresnela powierzchni.  

Wartości współczynników Fresnela opisujące światło odbite i przechodzące 

na granicy dwóch ośrodków (rys. 6.8), takich jak np. powietrze i szkło, wynikają 

z zastosowania zasady ciągłości składowych wektora elektrycznego i magnetycznego fali 

elektromagnetycznej na granicy ośrodków do rozwiązań równań Maxwella [72].  

 

Rys. 6.8. Fala elektromagnetyczna na granicy dwóch ośrodków.  

Wartości amplitud wektorów elektrycznych fali odbitej i załamanej w stosunku do fali 

padającej, odpowiednio dla polaryzacji p (oznaczającej fale elektromagnetyczną 

spolaryzowaną liniowo w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny padania) i polaryzacji 

s (oznaczającą falę spolaryzowaną liniowo w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny 

padania), na granicy dwóch ośrodków o współczynnikach załamania n0 i n1 (n0 < n1) można 

zapisać jako [72]: 

 



 

 

 

 

 

 

 
Kąt padania α i kąt załamania β związane są prawem załamania Snelliusa: 

 

 

 
W przypadku materiałów nieabsorbujących, współczynniki odbicia dla polaryzacji 

s (Rs) i p (Rp), określone jako stosunek natężenia światła odbitego do padającego, 

są kwadratami wzorów (6.2) i (6.3), tj. 

 

 

 

 

 
Jak wynika ze wzorów (6.2) i (6.3), przy padaniu normalnym (α = β = 0°), Rs = Rp; ze 

wzrostem kąta padania, Rs rośnie monotonicznie, natomiast Rp maleje i osiąga wartość zero 

dla α = αB, gdzie αB jest kątem Brewstera, tj. takim kątem padania, przy którym promień 

odbity jest prostopadły do promienia załamanego, co prowadzi do całkowitej polaryzacji 

promienia odbitego (polaryzacja s). Kąt Brewstera jest określony przez równanie: 

 

 

 
Dla szkła tellurowego otoczonego powietrzem (n0 = 1),   , co daje ; 

z dalszym wzrostem α, Rp zaczyna rosnąć [72]. Pomiary elipsometryczne przeprowadza 

się przy dużych kątach padania, w pobliżu kąta Brewstera, z uwagi na to, że różnica między 

Rs i Rp jest wtedy największa. 



 

 

W przypadku materiałów absorbujących, rzeczywisty współczynnik załamania  

należy zastąpić przez zespolony współczynnik załamania (n* = n – ik), co pozwala na zwarty 

zapis podstawowego równania elipsometrii w postaci zespolonej jako: 

 

 

 

gdzie  jest teraz zespolonym współczynnikiem Fresnela dla światła o polaryzacji p, 

natomiast  jest zespolonym współczynnikiem Fresnela dla światła o polaryzacji 

s. Wyznaczane eksperymentalnie parametry (kąty) elipsometryczne  i  są określone 

odpowiednio przez stosunek amplitud i różnicę faz światła odbitego o polaryzacji s i p, przy 

czym światło padające na badaną powierzchnię jest spolaryzowane liniowo, a jego wektor 

elektryczny tworzy kąt 45° z płaszczyzną padania [94, 95]. 

Pomiary elipsometryczne badanych w pracy szkieł tellurowych polegały na 

wyznaczeniu parametrów  i  w funkcji długości fali, w zakresie widmowym 190 – 

1700 nm. Pomiary przeprowadzono dla trzech kątów padania, tj. 60, 65 i 70°, wykorzystując 

elipsometr spektroskopowy M-2000 firmy J.A. Woollam. Znajomość parametrów 

elipsometrycznych pozwoliła na określenie zależności dyspersyjnych stałych optycznych 

badanych szkieł, a dodatkowo ich chropowatości. Zarówno do rejestracji danych 

doświadczalnych, jak i dopasowywania odpowiedniego modelu teoretycznego służyło 

oprogramowanie CompleteEASE v. 4.1, w jaki elipsometr M-2000 jest wyposażony.  

W pierwszym etapie, żeby oszacować stałe optyczne zastosowano relacje Kramersa-

Kroniga (K-K) do analizy danych elipsometrycznych. Metody obliczeniowe dla dowolnego 

kata padania światła są bardzo skomplikowane [96] i dlatego poniżej przedstawiono ideę tych 

obliczeń dla najprostszego przypadku, tj. dla współczynnika odbicia R przy padaniu 

normalnym. Z relacji K-K wynikają wtedy następujące zależności dyspersyjne 

współczynników załamania i ekstynkcji w funkcji częstości promieniowania ω (ω = 2πc/λ) 

(p. np. [95]): 

 

 

 

 

 



 

 

gdzie  jest fazą przesunięcia wyrażoną wzorem: 

 

 

 
Procedura K-K jest obarczona niepewnością wynikającą z faktu, że pomiaru 

dokonuje się w określonym, skończonym przedziale częstości, natomiast całka (6.13) jest 

w granicach od zera do nieskończoności, co wymaga stosowania różnego typu ekstrapolacji. 

Mimo to, procedura K-K jest bardzo przydatna, gdyż pozwala na oszacowanie współczynnika 

ekstynkcji w całym mierzonym zakresie długości fali, czego nie dają pomiary transmisji 

z uwagi na duże, milimetrowe grubości badanych próbek. 

Wyniki pomiarów elipsometrycznych przedstawiono w następnym rozdziale 

(pkt 7.1.1 i 7.2.1). 

 

6.4.2. Badania spektrofotometryczne 

 

W celu wyznaczenia transmisji oraz odbicia, próbki zostały poddane badaniom na 

dwuwiązkowym spektrofotometrze JASCO V-570, pracującym w zakresie długości fal 190 – 

2500 nm, tj. w obszarze nadfioletu, światła widzialnego i bliskiej podczerwieni (UV – Vis – 

NIR). Dzięki czułemu fotopowielaczowi, będącemu detektorem promieniowania w obszarze 

nadfioletu, otrzymano wiarygodne wyniki transmisji T aż do poziomu T = 0,1%. 

Do pomiarów odbicia używano specjalnej, dwuwiązkowej przystawki z aluminiowym lustrem 

jako wzorcem odbicia.  

Uzupełniające badania transmisji przeprowadzono przy pomocy dwuwiązkowego 

spektrofotometru Cary-Varian 2300, pracującego w zakresie 200 – 2500 nm.  

Wyniki pomiarów spektrofotometrycznych przedstawiono w następnym rozdziale 

(pkt 7.1.2 – 7.1.7 oraz 7.2.2 i 7.2.3). 

 

6.4.3. Badania fotoluminescencji 

 

Fotoluminescencja (PL – photoluminescence),  jako metoda eksperymentalna, polega 

na badaniu zależności widmowej promieniowania emitowanego przez atomy (jony) lub 

molekuły znajdujące się w stanie wzbudzonym, do którego zostały uprzednio wprowadzone 

działaniem światła o długości fali, odpowiadającej różnicy energii między stanem 



 

 

podstawowym a stanem wzbudzonym. Widmo emisyjne PL powstaje w wyniku pomiaru 

intensywności emisji w funkcji długości fali, przy wzbudzeniu światłem o ustalonej długości 

fali (λexc). Z kolei, widmo wzbudzenia PL (widmo eksytacyjne) powstaje w wyniku pomiaru 

intensywności emisji przy ustalonej długości fali (λem), w funkcji długości fali wzbudzającej. 

Kształt widma ekscytacyjnego przypomina widmo absorpcyjne. 

W celu określenia właściwości spektroskopowych badanych szkieł tellurowych 

domieszkowanych jonami lantanowców, przeprowadzono pomiary widm PL zarówno 

emisyjnych, jak i ekscytacyjnych oraz pomiary krzywych zaniku luminescencji.  

Widma PL, w zakresie UV-Vis-NIR, rejestrowano przy pomocy spektrofotometru 

Dongwoo Optron Co., składającego się z dwóch monochromatorów siatkowych typu Czerny-

Turner. Pierwszy monochromator DM1521, o rozdzielczości 0,4 nm, służył do wybierania 

długości fali wzbudzenia, natomiast drugi DM711, o rozdzielczości 0,025 nm, służył do 

monitorowania emisji. Źródłem wzbudzenia była lampa ksenonowa o mocy 150 W oraz laser 

argonowy pracy ciągłej ILA 120-1, natomiast detektorem – fotopowielacz Hamamatsu R-928. 

Krzywe zaniku luminescencji mierzono przy użyciu monochromatora siatkowego 

Carl Zeiss Jena GDM-1000 (250 – 1100 nm), fotopowielacza Hamamatsu R-928 oraz 

wykorzystując optyczny oscylator paramagnetyczny (OPO), pompowany trzecią harmoniczną 

(355 nm) lasera impulsowego Nd:YAG i pozwalający na płynne przestrajanie długości fali 

w zakresie 400 – 800 nm. Czas trwania impulsu wzbudzającego wynosił 4 ns. Wyniki 

pomiarów rejestrowano oraz sygnał uśredniano przy użyciu dwukanałowego oscyloskopu 

cyfrowego Tektronix TDS 3052. Część pomiarów wykonano w temperaturze 77 K przy 

pomocy przepływowego kriostatu helowego Oxford Instruments, model CF 1204 

z kontrolerem temperatury Oxford Instruments 3210. 

Dodatkowe badania fotoluminescencji w zakresie 300 – 800 nm przeprowadzono 

przy pomocy spektrofluorymetru Fluorolog-3.12 Horiba Jobin Yvon, wyposażonego w lampę 

ksenonową o mocy 450 W jako źródło światła. 

Wyniki pomiarów fotoluminescencyjnych przedstawiono w następnym rozdziale 

(pkt 7.1.3 – 7.1.8 oraz 7.2.3 i 7.2.4). 

 

 



 

 

 

7. Wyniki badań optycznych szkieł tellurowych oraz ich interpretacja 

 

Część wyników uzyskanych w niniejszej pracy obejmująca technologię wytwarzania 

szkieł, badania strukturalne i termiczne została przedstawiona w rozdziale 6 (podrozdz. 6.1 – 

6.3), natomiast zawartość tego rozdziału dotyczy głównego celu pracy, polegającego na 

kompleksowym scharakteryzowaniu właściwości optycznych szkieł tellurowych 

domieszkowanych jonami lantanowców w oparciu o wyniki badań elipsometrycznych, 

spektrofotometrycznych i fotoluminescencyjnych. Rozdział ten składa się z trzech 

podrozdziałów poświęconych kolejno matrycy o składzie TeO2-WO3-PbO-La2O3 (TWPLa) 

domieszkowanej szeregiem różnych jonów lantanowców, w tym jonów prazeodymu o różnej 

koncentracji (podrozdz. 7.1), matrycy TeO2-WO3-PbO-Lu2O3 (TWPLu) domieszkowanej 

jonami prazeodymu o różnej koncentracji (podrozdz. 7.2) oraz porównaniu parametrów 

otrzymanych dla badanych szkieł w wyniku analizy danych fotoluminescencyjnych 

(podrozdz. 7.3). 

 

7.1. Szkła z układu TeO2-WO3-PbO-La2O3 (TWPLa)  domieszkowane jonami 

lantanowców 

 

7.1.1. Dyspersja współczynnika załamania 

 

W oparciu o wyznaczone eksperymentalnie parametry (kąty) elipsometryczne  i 

, o których już wspomniano w rozdziale 6, określono stałe optyczne badanych szkieł 

wybierając odpowiednie modele teoretyczne, zaimplementowane w programie 

CompleteEASE, obsługującym stosowany elipsometr M-2000.  

W pierwszym etapie, żeby oszacować stałe optyczne zastosowano relacje Kramersa-

Kroniga (K-K), a otrzymany wynik przedstawiono przykładowo na rys. 7.1 dla matrycy 

TWPLa, dla kątów padania 60, 65 i 70°. Mała wartość parametru MSE (Mean Squared Error), 

mieszczącego się w granicach 1 – 1,5, świadczy o dobrej jakości dopasowania. 



 

 

 

Rys. 7.1. Parametry elipsometryczne w funkcji długości fali dla próbki TWPLa, linie czarne – wyniki 
teoretyczne, linie niebieskie (ψ) i zielone (∆) - wyniki doświadczalne. 

 

Na rys. 7.2 zostały przedstawione zależności dyspersyjne współczynników 

załamania i ekstynkcji wyznaczone, w oparciu o relacje K-K, w całym dostępnym zakresie 

długości fali, tj. 190 – 1700 nm. 

 

Rys. 7.2. Zależności dyspersyjne współczynników załamania n(λ) i ekstynkcji k(λ) dla szkła 
tellurowego z układu TeO2 – WO3 – PbO – La2O3. 



 

 

Jak widać na rys. 7.2, współczynnik ekstynkcji w zakresie 400 – 1700 nm jest bardzo 

mały (k < 0,1), natomiast poniżej 400 nm zaczyna gwałtownie rosnąć, co świadczy o wejściu 

w obszar krawędzi absorpcji badanego szkła. Z kolei, współczynnik załamania wykazuje 

dyspersję normalną w zakresie 1700 – 300 nm (gdy λ maleje, to n rośnie), osiąga maksymalną 

wartość n = 2,66 przy λ = 290 nm, a następnie maleje (dyspersja anomalna).  

Jak już wspomniano w rozdziale 6, procedura K-K jest obarczona niepewnością 

wynikającą z faktu, że pomiaru dokonuje się w określonym, skończonym przedziale 

częstości, natomiast całkowanie przebiega [p. wzór (6.13)] w granicach od zera do 

nieskończoności, co wymaga stosowania ekstrapolacji. Tym niemniej, procedura K-K 

pozwala na oszacowanie współczynnika ekstynkcji w całym mierzonym zakresie długości 

fali, czego nie dają pomiary transmisji z uwagi na dużą, 2 – 3 mm, grubość badanych próbek. 

Ze względu na bardzo słabą absorpcję w obszarze 400 – 1700 nm (rys. 7.2), można 

zastosować model Sellmeiera, pozwalający na otrzymanie zależności analitycznej dyspersji 

współczynnika załamania dla badanych szkieł, tym bardziej, że model ten bardzo dobrze 

opisuje różnego rodzaju szkła, w tym tellurowe, dla których współczynniki załamania 

wyznaczono bezpośrednio innymi metodami [97].  

Dopasowanie parametrów elipsometrycznych w zakresie 400 – 1700 nm umożliwiło 

wyznaczenie dyspersji współczynnika załamania n(λ) w oparciu o jedną z wersji modelu 

Sellmeiera w postaci: 

 

 

 
gdzie A, B, C i D są stałymi dopasowania.  

Na rys. 7.3 pokazano przykładowe zależności dyspersyjne kątów elipsometrycznych 

dla szkła TWPLa domieszkowanego jonami Er3+; zależności te są podobne do zależności 

otrzymanych dla niedomieszkowanej matrycy w tym samym zakresie widmowym. 

 



 

 

 

Rys. 7.3. Parametry elipsometryczne w funkcji długości fali dla próbki TWPLa-Er, linie czarne – 
wyniki teoretyczne, linia niebieskie (ψ ) i zielone (∆ ) - wyniki doświadczalne. 

 

Zbiorcze zestawienie zależności dyspersyjnych współczynnika załamania dla samej 

matrycy 60TeO2- 27WO3-10PbO-3La2O3 (TWPLa) oraz matrycy domieszkowanej różnymi 

jonami lantanowców przedstawiono na rys. 7.4. Dla porównania zamieszczono również 

wyniki dla matrycy szklistej bez La2O3, o składzie 60TeO2- 30WO3-10PbO (TWP). 



 

 

 

Rys. 7.4. Zależność dyspersyjna współczynnika załamania n dla szkieł tellurowych 
niedomieszkowanych (TWP i TWPLa) i domieszkowanych różnymi jonami ziem rzadkich. 

 

Jak widać na rys.7.4, zależności dyspersyjne współczynnika załamania dla 

wszystkich badanych szkieł są bardzo podobne i praktycznie niezależne od rodzaju szkła 

zarówno niedomieszkowanego, jak i domieszkowanego niewielkimi ilościami jonów 

lantanowców. 

W obszarze fal długich, wartość współczynnika załamania dla wszystkich badanych 

próbek mieści się w zakresie 2,10 – 2,15 i rośnie do 2,33 – 2,38 przy 400 nm; wielkości te są 

typowe dla szkieł tellurowych [97]. Można więc stwierdzić, że elipsometria „nie widzi” 

niewielkich ilości jonów lantanowców, a pomiary elipsometryczne są przydatne głównie do 

ogólnego, uśrednionego charakteryzowania szkieł pod względem optycznym. 

Wartości parametrów Sellmeiera, a także wartość współczynnika załamania dla 

standardowej długości fali 633 nm, wyznaczone z badań elipsometrycznych dla szkieł 

TWPLa domieszkowanych jonami lantanowców zamieszczono w tabeli 7.1; program 

CompleteEASE pozwala również na wyznaczenie chropowatości badanych próbek (ostatnia 

kolumna w tab. 7.1), mieszczące się w granicach 4 – 10 nm, co pozostaje w dobrej zgodności 



 

 

z danymi z mikroskopii sił atomowych (AFM), dającymi chropowatość polerowanych 

powierzchni badanych szkieł na poziomie 4 nm (p. podrozdz. 6.1). 

 

Tabela 7.1. Parametry Sellmeiera, współczynnik załamania przy 633 nm oraz chropowatość 
wyznaczona z badań elipsometrycznych dla szkieł tellurowych domieszkowanych jonami 

lantanowców. 
 

Nazwa 

próbki 

szkła 

A B 
C  

[µm2] 

 D 

 [µm-2] 

n przy 

633 nm 

Chropowatość 

[nm] 

TWP 2,898 1,651 0,25401 0,02251 2,204 5,7 

TWPLa 2,793 1,639 0,24887 0,02182 2,173 9,7 

TWPLa-Er 2,706 1,723 0,24457 0,01810 2,173 7,7 

TWPLa-Eu 2,788 1,645 0,24695 0,02065 2,172 7,4 

TWPLa-Nd 2,693 1,728 0,24332 0,01887 2,171 5,7 

TWPLa-Pr 3,019 1,616 0,24966 0,02159 2,219 4,4 

TWPLa-Tb 2,696 1,749 0,24133 0,.02101 2,176 6,4 

 
 

Jednym z podstawowych parametrów szkieł optycznych jest liczba Abbégo LA, 

zdefiniowana wzorem [98]: 

 

gdzie  są współczynnikami załamania ośrodka dla poszczególnych linii 

Fraunhofera, tj. odpowiednio dla żółtej linii sodu D o długości 589,2 nm, niebieskiej linii 

wodoru F (486,1327 nm) i czerwonej linii wodoru C (656,2816 nm). 

W tab. 7.2 zestawiono wartości liczby Abbégo dla poszczególnych szkieł obliczonych 

w oparciu o wyniki badań elipsometrycznych. 

Ponieważ zależności dyspersyjne dla badanych szkieł są bardzo zbliżone, to również 

ich liczby Abbégo są bardzo podobne i zawierają się w granicach 17 – 18, co jest wartością 

typową dla szkieł na bazie tlenków metali ciężkich, takich jak różnego rodzaju szkła 

tellurowe [97]. Liczba Abbégo dla tych szkieł jest bardzo mała w porównaniu z innymi 

szkłami; i tak, dla szkieł na bazie tlenków lekkich pierwiastków, LA ma wartość w zakresie 

40 – 60, a dla szkieł fluorkowych przekracza nawet 100 [98].  



 

 

Tabela 7.2. Wartości liczb Abbégo dla szkieł tellurowych domieszkowanych jonami lantanowców. 

 
Nazwa próbki 

szkła 
nD 

589,2 nm 
nF 

486,1327 nm 
nC 

656,2816 nm 
Liczba Abbégo 

LA 
TWPLa 2,186 2,237 2,167 16,9 

TWPLa-Er 2,186 2,237 2,167 17,0 
TWPLa-Eu 2,185 2,235 2,166 17,2 
TWPLa-Nd 2,183 2,233 2,164 17,1 
TWPLa-Pr 2,229 2,279 2,211 18,0 
TWPLa-Tb 2,188 2,238 2,169 17,4 

 
 

Badania elipsometryczne przeprowadzone również dla serii szkieł domieszkowanych 

różnymi ilościami jonów Pr3+, od 2,27×1019 do 1,69×1021 cm-3. Przykładowy wynik dla 

próbki o największej koncentracji jonów Pr3+ przedstawia rys. 7.5, natomiast biorcze 

zestawienie otrzymanych zależności dyspersyjnych współczynnika załamania dla samej 

matrycy 60TeO2-27WO3-10PbO-3La2O3 (TWPLa) oraz matrycy domieszkowanej różnymi 

ilościami jonów Pr3+ przedstawiono na rys. 7.6. 

 

Rys. 7.5. Parametry elipsometryczne w funkcji długości fali dla próbki TWPLaPr – 6; linie czarne – 
wyniki teoretyczne, linia niebieskie (ψ) i zielone (∆) - wyniki doświadczalne. 



 

 

 

Rys. 7.6. Zależność współczynnika załamania światła dla szkieł tellurowych z układu TeO2 – PbO – 
WO3 – La2O3 domieszkowanych jonami Pr3+ o różnych koncentracjach. 

 

Jak widać na rys. 7.6, zależności dyspersyjne współczynnika załamania dla wszystkich 

badanych szkieł są bardzo podobne i praktycznie niezależne od ilości jonów Pr3+ mimo, że ich 

koncentracja zmienia się prawie o dwa rzędy wielkości. W obszarze fal długich, wielkość 

współczynnika załamania mieści się w zakresie 2,08 – 2,15 i rośnie do 2,30  – 2,38 przy 400 

nm, podobnie jak dla szkieł przedstawionych wyżej na rys. 7.4. 

7.1.2. Właściwości optyczne matrycy 60TeO2-27WO3-10PbO-3La2O3 (TWPLa) 

W celu określenia właściwości spektrofotometrycznych badanych szkieł wykonano, 

w temperaturze pokojowej, pomiary odbicia i transmisji, w oparciu o które określono 

zależności dyspersyjne współczynnika absorpcji korzystając z zależności przedstawionych 

w rozdziale 4. 

Na rys. 7.7. przedstawiono wyniki pomiarów transmisji i odbicia (przy padaniu 

normalnym) dla matrycy TWPLa oraz, dla porównania, dla matrycy TWP bez tlenku lantanu.  



 

 

 

Rys.7.7. Widma transmisji i odbicia oraz ich sumy dla szkieł TWP i TWPLa. 
 

Przepuszczalność obu szkieł w zakresie 900 – 2500 nm jest podobna – na poziomie 

ok. 75%, przy czym matryca TWP wykazuje lokalne minimum transmisji przy ok. 700 nm. 

Również odbicie obu matryc jest bardzo podobne i wynosi ok. 20%, co w oparciu o wzór 

(4.26), daje współczynnik załamania n ≈ 2, w dobrej zgodności z danymi elipsometrycznymi.  

Dodatkowo, jak widać na rys. 7.7, suma transmisji i odbicia (T + R) dla obu matryc 

w obszarze słabej absorpcji wynosi ok. 98%, co świadczy o tym, że rozpraszanie światła 

przez powierzchnię i w objętości próbki jest bardzo niewielkie, a tym samym, że szkła 

są jednorodne optycznie.  

Ażeby uwypuklić różnicę między matrycą TWP i TWPLa w zakresie fal krótkich, na 

rys. 7.8 przedstawiono zależności spektralne współczynnika absorpcji α w funkcji energii 

fotonów E (E = hc/λ) .  



 

 

 

Rys. 7.8. Widmo współczynnika absorpcji α(E) dla matryc TWP i TWPLa. 
 

Podstawowa różnica między obiema matrycami polega na tym, że krawędź absorpcji 

dla TWPLa jest przesunięta w stronę wyższych energii w stosunku do TWP o ok. 0,1 eV, 

a ponadto współczynnik absorpcji TWP jest wyższy i wykazuje dodatkową absorpcję 

w zakresie 1,5 – 2,2 eV niewiadomego pochodzenia. Porównanie to pokazuje, że dodanie 

La2O3 do szkła TWP wyraźnie poprawia przepuszczalność, co ma duże znaczenie 

w perspektywie ewentualnych zastosowań szkła TWPLa jako matrycy dla aktywnych 

optycznie jonów lantanowców. 

 

7.1.3. Charakterystyki spektralne szkła TWPLa domieszkowanego jonami Nd3+ 

 

Widma odbicia i transmisji szkła TWPLa domieszkowanego jonami Nd3+ (TWPLa-

Nd), na tle widma matrycy TWPLa, przedstawiono na rys. 7.9. 



 

 

 

Rys. 7.9. Widmo transmisji i odbicia dla szkła TWPLa i szkła TWPLa domieszkowanego jonami Nd3+ 

o koncentracji . 
 

Można zauważyć, że wprowadzenie niewielkiej ilości domieszki w postaci jonów 

Nd3+ do matrycy TWPLa powoduje zasadniczą zmianę w widmach transmisji i odbicia 

poniżej 1000 nm. Widoczne zarówno w widmie transmisji, jak i odbicia wąskie pasma 

odpowiadają przejściom jonu Nd3+ ze stanu podstawowego do stanów wzbudzonych. 

Porównanie widm absorpcji w funkcji liczby falowej dla matrycy TWPLa i matrycy 

TWPLa domieszkowanej jonami Nd3+ (TWPLa-Nd) pokazano na rys. 7.10. 

 

 



 

 

 

Rys. 7.10. Widmo absorpcyjne dla szkła TWPLa-Nd na tle widma matrycy TWPLa (krzywa czarna). 

 

Można zauważyć, że powyżej gładkiego widma absorpcyjnego matrycy TWPLa 

(krzywa czarna) występuje sekwencja pasm absorpcyjnych szkła TWPLa-Nd odpowiadająca 

przejściom ze stanu podstawowego 9I2 jonu Nd3+ na kolejne stany wzbudzone, przypisane 

odpowiednim multipletom 2S+1LJ (p. np. [99]). Powyżej 21000 cm-1 (2,6 eV), krzywe 

absorpcji zbliżają się do siebie, co odpowiada początkowi krawędzi absorpcji matrycy 

(p. rys. 3.4). 

W zakresie 5000 – 21000 cm-1 (0,6 – 2,6 eV) obserwuje się grupy pasm 

zróżnicowanych pod względem intensywności. Najbardziej intensywne pasma przypisać 

można przejściom elektronowym, takim jak 4I9/2  2G7/2 + 4G5/2  [maksimum przy 17100 cm-1 

(2,1 eV); α = 4,7 cm-1] i 4I9/2  4F5/2 + 2H9/2 [12400 cm-1 (1,54 eV); α = 2,3 cm-1]; 

intensywność pozostałych pasm jest odpowiednio niższa. 

Zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5, wyznaczono teoretyczne oraz 

eksperymentalne wartości sił oscylatora  dla przejść ze stanu podstawowego 4I9/2 jonu 

Nd3+ do 7 stanów wzbudzonych, całkując numerycznie odpowiednie pasma absorpcyjne 

w zakresie 5000 – 21000 cm-1, odejmując przy tym gładkie widmo tła (baseline); jeśli pasma 

absorpcyjne się nakładają i odpowiadają przejściom na więcej niż jeden poziom, wtedy 

oblicza się sumaryczną siłę oscylatora. Jak wynika z badań elipsometrycznych (pkt 7.1.1), 



 

 

w omawianym zakresie liczb falowych, dyspersja współczynnika załamania jest niewielka 

i w obliczeniach przyjęto stałą wartość n = 2,1. 

Porównanie eksperymentalnych i teoretycznych wartości sił oscylatora, a także 

otrzymane z dopasowania (metodą najmniejszych kwadratów) wartości parametrów J-O, wraz 

z odchyleniem średnim kwadratowym, zestawiono w tabeli 7.3. 

 

Tabela 7.3. Eksperymentalne oraz obliczone wartości siły oscylatora przejść elektronowych jonów 
Nd3+ w szkle tellurowym 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3La2O3. 

Siła oscylatora P (××××10-6) Przejście 4I 9/2 → Energia 
przejścia 

(cm-1) 
  Pexp   Pcal 

4F3/2 11295   2,89   3,03 

4F5/2 + 2H9/2 12406   8,86   8,78 

4F7/2 + 4S3/2 13379   8,46   8,54 

4F9/2 14624   0,70   0,69 

2H11/2 15902   0,20   0,19 

4G5/2 + 2G7/2 17029    30   30,2 

2K13/2 + 4G7/2 + 2G9/2 19229   7,86   7,68 

Ω2 = 4,88-, Ω4 = 4,05-, Ω6 = 3,82×10-20 cm2; δRMS = 8,65×10-7 
 

Wartości teoretycznych i eksperymentalnych sił oscylatorów jonu Nd3+ są niemal 

identyczne, a wyznaczone z dopasowania parametry Judda-Ofelta spełniają nierówność 

Ω2 > Ω4 > Ω6, co zostanie szerzej opisane w podrozdziale 7.3.  

Znajomość parametrów J-O pozwoliła na wyznaczenie parametrów poziomu 

luminescencyjnego 4F3/2 takich, jak prawdopodobieństwo przejść promienistych Wr, 

współczynników rozgałęzienia luminescencji β, a także promienistego czasu życia τrad. 

Wszystkie wartości zestawiono w tabeli 7.4. 

 



 

 

 

Tabela 7.4. Obliczone wartości prawdopodobieństwa przejść promienistych Wr, współczynników 
rozgałęzienia luminescencji β oraz radiacyjnego czasu życia τrad poziomu 4F3/2 jonu Nd3+  

w szkle 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3La2O3. 
 

Przejście  
4F3/2  

Energia 

(cm-1) 

Wr 

(s-1) 

ββββ 

4I9/2  11295 2807 0,47 

4I11/2   9181 2696 0,45 

4I13/2   7197   511 0,07 

4I15/2   5147     26 0,01 

∑ Wr = 6039 s-1, τrad = 166 µs 

 

 

Wysokie prawdopodobieństwo charakteryzują przejścia ze stanu 4F3/2 na poziom 4I9/2 

(β = 0,47) oraz na poziom 4I11/2 (β = 0,45). Model J-O przewiduje słabą intensywność 

luminescencji przejścia 4F3/2 → 4I13/2 (7% energii wzbudzenia) oraz 4F3/2 → 4I15/2 (1% energii 

wzbudzenia). 

Widma luminescencji jonów Nd3+ w szkle TWPLa, zarejestrowane w 293 i 77 K, 

przedstawiono na rys. 7.11. 

 



 

 

Rys. 7.11. Widmo emisji jonów Nd3+ w szkle tellurowym TWPLa w 293 i 77 K, 
przy wzbudzeniu λexc = 585 nm. 

Emisja, zarejestrowana w podczerwieni, jest praktycznie taka sama w obu 

temperaturach i można ją przypisać przejściom elektronowym z poziomu 4F3/2 do stanu 

podstawowego 4I9/2 przy 11000 cm-1 (1,36 eV), do stanu 4I11/2 przy 9400 cm-1 (1,16 eV), 

a także na poziom 4I 13/2 przy 7470 cm-1 (0,92 eV). 

Zależność czasową zaniku luminescencji z poziomu 4F3/2 zarejestrowaną dla szkła 

60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3La2O3 domieszkowanego jonami Nd3+ pokazano na rys. 7.12, 

w formie zależności lnIPL od czasu t.  

 

Rys. 7.12. Zależność czasowa zaniku luminescencji poziomu 4F3/2 jonu Nd3+ w szkle TWPLa w 293 K; 
linia ciągła reprezentuje dopasowanie liniowe do danych eksperymentalnych. 

 

Jak widać, zależność  w funkcji czasu t jest prostoliniowa, a więc zanik PL 

ma charakter czysto eksponencjalny, zgodnie ze wzorem: 

 

  

 
gdzie  jest natężeniem PL w chwili t = 0, a τ – średnim czasem życia poziomu 

wzbudzonego.  



 

 

Wyznaczony czas życia wynosi τexp = 158,7 µs i jest zgodny z promienistym czasem 

życia, którego wartość wynosi τrad = 166 µs (tab. 7.4), co świadczy o małym udziale procesów 

bezpromienistych w badanym szkle. 

7.1.4. Charakterystyki spektralne szkła TWPLa domieszkowanego jonami Er3+ 

 

Zależność spektralną współczynnika absorpcji dla szkła TWPLa domieszkowanego 

jonami Er3+, na tle widma matrycy TWPLa, przedstawiono na rys. 7.13. Widoczne pasma 

absorpcyjne odpowiadają przejściom ze stanu podstawowego 4I15/2 jonu Er3+ na kolejne stany 

wzbudzone, przypisane odpowiednim multipletom 2S+1LJ (p. np. [100]). Na rysunku 

wewnętrznym zamieszczono widmo ekscytacyjne, które umożliwiło zaobserwowanie, poza 

poziomami 2H11/2 i 4F7/2, również poziomu 4F5/2, który w widmie absorpcyjnym jest 

maskowany przez krawędź absorpcji matrycy TWPLa. 

 

Rys. 7.13. Widmo absorpcyjne dla szkła TWPLa-Er na tle widma matrycy TWPLa (krzywa czarna); 
rysunek wewnętrzny przedstawia widmo ekscytacyjne . 

 
 



 

 

Najbardziej intensywne pasmo przypisać można przejściu: 4I15/2  2H11/2 [maksimum 

przy 19200 cm-1 (2,38eV), α = 7,2 cm-1]. Przejście elektronowe 4I15/2  4I13/2 przy 6520 cm-1 

(0,8 eV) jest przejściem ze znaczącym udziałem dipolowo-magnetycznym [81]. 

Wyznaczone teoretycznie [wzór (5.5)] i eksperymentalnie [wzór (5.3)] dla siedmiu 

pasm absorpcyjnych wartości sił oscylatora oraz wartość odchylenia średniego kwadratowego 

( , przedstawiono w tabeli 7.5. 

 

Tabela 7.5. Eksperymentalne oraz obliczone wartości sił oscylatora przejść elektronowych jonów Er3+ 
w szkle tellurowym 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3La2O3. 

Siła oscylatora P (××××10-6) Przejście 
4I 15/2 

Energia 

(cm-1)  Pexp  Pcalc 

4I13/2   6537  5,26  5,07 

4I11/2 10131  1,75  2,18 

4I9/2 12409  0,77  0,83 

4F9/2 15167  6,23  6,23 

4S3/2 18247  1,24  1,44 

2H11/2 18999  28,97 28,93 

4F7/2 20386  4,23  5,18 

Ω2 = 12,32-, Ω4 = 3,41-, 2,09×10-20 cm2; 

 = 2,98×10-7 

 

Wartości parametrów intensywności spełniają nierówność Ω2 > Ω4 > Ω6, co zostanie 

szerzej opisane w podrozdziale 7.3. 

Wyznaczone z dopasowania parametry Judda-Ofelta posłużyły do opisu procesów 

emisji związanych ze stanami wzbudzonymi 4I13/2, 
4I11/2, 

4I9/2,
 4F9/2, 

4S3/2 oraz 2H11/2. Wyniki 

obliczeń zestawiono w tab. 7.6. 

 



 

 

 

Tabela 7.6. Wartości prawdopodobieństw przejść promienistych Wr, współczynników rozgałęzienia 
luminescencji β oraz radiacyjnych czasów życia τrad luminescencyjnych poziomów Er3+ w szkle 

tellurowym 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3La2O3. 
 

SL J 
S’L’ J’ 

Energia 

(cm-1) 

Wr   

(s-1) 

β τrad   

(µs) 

τexp   

(µs) 

4I 13/2  → 4I15/2   6537     385 1,00 2595 2389 

4I13/2   3594       87 0,11 1266   112,1 4I 11/2  → 
4I15/2 10131     703 0,89   

4I11/2   2278         4 0,01   972  

4I13/2   5872     215 0,20   

 

4I 9/2  → 

4I15/2 12409     809 0,79   

4I9/2   2758       24 0,01   134  

4I11/2   5036     316 0,04   

4I13/2   8630     354 0,05   

 

4F9/2  → 

4I15/2 15167   6739 0,90   

4F9/2   3080         3 0,00   137   27,75 

4I9/2   5838     275 0,03   

4I11/2   8116     156 0,02   

4I13/2 11710   2005 0,28   

 

 

4S3/2  → 

4I15/2 18247   4846 0,67   

4S3/2     751         0 0,00     23  

4F9/2   3831     147 0,00   

4I9/2   6589     556 0,02   

4I11/2   8868     397 0,01   

4I13/2 12462     671 0,02   

 

 

2H11/2  → 

4I15/2 18999 40931 0,95   

 



 

 

 

Widma luminescencji jonów Er3+ w szkle TWPLa, zarejestrowane w 293 i 77 K, 

przedstawiono na rys. 7.14.  

 

Rys. 7.14. Widma emisji jonów Er3+ w szkle TWPLa w 293 i 77 K, przy wzbudzeniu laserem 
o długości fali 480 nm. Rysunek wewnętrzny pokazuje dokładniej słabą emisję w pobliżu 1000 cm-1. 

 
 

 
Emisja, rejestrowana w zakresie 5800 - 12000 cm-1 zdominowana jest przez 

luminescencję z poziomu 4I13/2. W obu temperaturach widać przejście ze stanu 4I13/2 na stan 

podstawowy 4I15/2 z maksimum emisji przy 6520cm-1. W obszarze 11100 – 9100 cm-1 (1,38 –

 1,13 eV) zaobserwowano bardzo słabą emisję, którą przypisano przejściu 4I11/2 → 4I15/2. 

Charakter tej emisji w zarejestrowanym widmie dowodzi, iż obsadzenie poziomu 

luminescencyjnego 4I11/2 zachodzi na drodze relaksacji bezpromienistej. 

Zależności czasowe zaniku luminescencji z poziomów 4S3/2, 
4I11/2 i 

4I13/2 jonu Er3+ 

w matrycy TWPla pokazano na rys. 7.15 i 7.16.  

 



 

 

  

Rys. 7.15. Zależności czasowe zaniku luminescencji poziomów 4S3/2 i 
4I11/2 jonu Er3+ w szkle TWPLa 

w 293 K; linie ciągłe reprezentują dopasowanie liniowe do danych eksperymentalnych. 

  
Rys. 7.16. Zależność czasowa zaniku luminescencji poziomu 4I13/2 jonu Er3+ w szkle TWPLa w 293 K; 

linia ciągła reprezentuje dopasowanie liniowe do danych eksperymentalnych. 
 

 



 

 

Podobnie jak to miało miejsce dla jonów Nd3+ (rys. 7.12), zanik luminescencji 

z poziomów wzbudzonych jonów Er3+ można opisać prostą zależnością eksponencjalną (7.3). 

Wyznaczone ze wzoru (7.3) czasy życia dla poziomu 4I11/2 (τexp = 112,1 µs) oraz dla 

poziomu 4S3/2 (τexp = 27,75 µs) bardzo się różnią od promienistych czasów życia, których 

wyliczone wartości wynoszą odpowiednio τrad = 1266 µs i τrad = 137 µs (tab. 7.6), 

co świadczy o dużym udziale procesów bezpromienistych w zjawisku luminescencji stanów 

wzbudzonych 4I11/2 i 
4S3/2 jonów Er3+ w matrycy TWPLa. Odmienna sytuacja występuje dla 

poziomu 4I13/2, dla którego eksperymentalnie wyznaczony czas życia (τexp = 2389 µs; 

rys. 7.16) jest porównywalny z promienistym czasem życia (τrad = 2595 µs; tab. 7.6), 

co świadczy o małym udziale procesów bezpromienistych w tym przypadku.  

 

7.1.5.  Charakterystyki spektralne szkła TWPLa domieszkowanego jonami Eu3+ 

 

Widmo absorpcji szkła TWPLa domieszkowanego jonami Eu3+ (TWPLa-Eu) na tle 

widma matrycy TWPLa przedstawiono na rys. 7.17. Widoczne pasma absorpcyjne 

odpowiadają przejściom ze stanu podstawowego 7F0 jonu Eu3+ na kolejne stany wzbudzone, 

przypisane odpowiednim multipletom 2S+1LJ (p. np. [101]). 

Na rysunku wewnętrznym zamieszczono widmo ekscytacyjne, które umożliwiło 

zaobserwowanie poziomów 5D0, 
5D1 i 

5D2, które w widmie absorpcyjnym są słabo widoczne 

i dodatkowo maskowane przez krawędź absorpcji matrycy TWPLa. 

Widmo absorpcyjne Eu3+ charakteryzuje się słabymi pasmami absorpcji, głównie 

w bliskiej podczerwieni i widzialnym obszarze widma. Te ostatnie, będąc bardzo słabymi, 

występują blisko krawędzi absorpcji matrycy i dlatego parametry intensywności Ωt metodą 

Judda-Ofelta nie zostały wyznaczone.  

Widmo luminescencji szkła TWPLa:Eu3+ w 77 i 293 K przedstawiono na rys. 7.18. 

Pasma emisyjne można przypisać kolejnym przejściom elektronowym z poziomu 5D0 do stanu 
7F4 z maksimum przy 14250 cm-1 (1,77 eV), do stanu 7F3 przy 15310 cm-1 (1,9 eV), a także 

do stanu 7F2 przy 16280 cm-1 (2,02 eV). Względnie intensywne pasma rejestrowane przy 

16850 cm-1 (2,09 eV) oraz 17230cm-1 (2,14 eV) zidentyfikowano jako emisję z poziomów 
7F1 i 

7F0. Najsilniejsze pasmo odpowiadaja przejściu 5D0  
7F2 o charakterze dipolowo-

elektrycznym. 



 

 

 

Rys. 7.17. Widmo absorpcji szkła TWPLa-Eu na tle matrycy TWPLa (linia czarna) w 293 K; rysunek 
wewnętrzny przedstawia widmo ekscytacyjne. 

 

Rys. 7.18. Widma emisji jonów Eu3+ w szkle tellurowym TWPLa w 293 i 77K, przy  
wzbudzeniu λexc = 465 nm. 

 
 



 

 

7.1.6. Charakterystyki spektralne szkła TWPLa domieszkowanego jonami Tb3+ 

 

Zależność spektralną współczynnika absorpcji dla szkła TWPLa domieszkowanego 

jonami Tb3+, na tle widma matrycy TWPLa, przedstawiono na rys. 7.19. Widoczne pasma 

absorpcyjne odpowiadają przejściom ze stanu podstawowego 7F6 jonu Tb3+ na kolejne stany 

wzbudzone, przypisane odpowiednim multipletom 2S+1LJ
 (p. np. [102]). Na rysunku 

wewnętrznym zamieszczono widmo ekscytacyjne, które umożliwiło zaobserwowanie 

poziomu 5D4, który w widmie absorpcyjnym jest maskowany przez krawędź absorpcji 

matrycy TWPLa.  

 

Rys. 7.19. Widmo absorpcji szkła TWPLa-Tb na tle matrycy TWPLa (linia czarna) w 293 K; rysunek 
wewnętrzny przedstawia widmo ekscytacyjne. 

 

W podczerwieni, w zakresie 4000 – 6000 cm-1 (0,5 – 0,7 eV) obserwuje się pasma, 

które można przypisać przejściom elektronowym, takim jak 7F6  7F2 [maksimum przy 4400 

cm-1 (0,54 eV); α = 0,71 cm-1], 7F6  7F1 [5100 cm-1 (0,63 eV); α = 0,77 cm-1] i 7F6  7F0 

[5320 cm-1 (0,66 eV); α = 0,72 cm -1]. 

Przedstawione na rys. 7.20 widmo emisji szkła TWPLa domieszkowanego jonami 

Tb3+ zarejestrowano w temperaturze pokojowej, przy wzbudzeniu λexc = 485 nm. Emisję 



 

 

można przypisać przejściom elektronowym z poziomu wzbudzonego 5D4 do stanu 

podstawowego 7F3 przy 16070 cm-1 (1,99 eV), do stanu 7F4 przy 17100 cm-1 (2,12 eV), a także 

na poziom 7F5 przy 18400 cm-1 (2,28 eV). Przejścia elektronowe odpowiadają odpowiednio 

czerwonej (5D4  7F3), żółtej (5D4  7F4) i zielonej (5D4  7F5) luminescencji o największej 

intensywności. 

 

Rys. 7.20. Widmo emisji jonów Tb3+ w szkle tellurowym TWPLa w 293 K, przy wzbudzeniu 
λexc = 485 nm. 

 

 

7.1.7. Charakterystyki spektralne szkła TWPLa domieszkowanego jonami Pr3+ 

 

Na rys. 7.21 zestawiono widma odbicia (a) i transmisji (b) dla wszystkich badanych 

szkieł domieszkowanych jonami prazeodymu o różnej koncnetracji. Widoczne zarówno 

w widmie transmisji, jak i odbicia pasma odpowiadają przejściom jonu Pr3+ ze stanu 

podstawowego do stanów wzbudzonych, a ich intensywność wzrasta wraz ze wzrostem 

koncentracji domieszki.  

 



 

 

 

 

 

Rys. 7.21. Widma odbicia (a) i transmisji (b) szkieł tellurowych TWPLa domieszkowanych jonami 
Pr3+ o różnej koncentracji. 

 



 

 

W oparciu o zmierzone widma transmisji i odbicia wyznaczono zależność 

dyspersyjną współczynnika absorpcji szkieł domieszkowanych różnymi ilościami jonów Pr3+ 

(rys. 7.22). 

 

Rys. 7.22. Widma absorpcyjne  dla szkieł tellurowych TWPLa domieszkowanych jonami Pr3+ 
o różnych koncentracjach na tle widma matrycy TWPLa (krzywa czarna). 

 
 

Można zauważyć, że powyżej gładkiego widma absorpcyjnego matrycy TWPLa 

(krzywa czarna) występuje sekwencja pasm absorpcyjnych szkieł TWPLa domieszkowanych 

różnymi koncentracjami jonów Pr3+ odpowiadająca przejściom ze stanu podstawowego 3H4 

jonu Pr3+ na kolejne stany wzbudzone, przypisane odpowiednim multipletom 2S+1LJ 

(p. np. [103]). 

Przejścia można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to przejścia 3H4→
3F2, 3, 4 

w podczerwieni. Druga to pojedyncze przejście 3H4→
1D2 [maksimum przy 17000 cm-1 (2,1 

eV)] oraz trzecia grupa przejść 3H4→
3P0,1,2 w obszarze fioletowo-niebieskim, odpowiedzialna 

za niebieski kolor jonu Pr3+ (rys. 7.22). Stężenie aktywnych domieszek w postaci jonów 

prazeodymu nie wpływa na położenie maksimów pasm absorpcyjnych, ale modyfikuje 

ich intensywność. Dodatkowo zaobserwowano słabe pasmo 3H4  1G4 przy maksimum 

9870 cm-1 (1,22 eV), które identyfikuje się jako przejście zabronione spinowo [103]. 



 

 

Na rysunku 7.23 zamieszczono widmo ekscytacyjne dla jonów Pr3+ (próbka 

TWPLaPr-4), które umożliwiło zaobserwowanie, poza poziomami 3P0 i 3P1+
1I6, również 

poziomu 3P2, który w widmie absorpcyjnym jest maskowany przez krawędź absorpcji 

matrycy TWPLa. 

 

Rys. 7.23. Widmo ekscytacyjne dla szkła tellurowego TWPLaPr-4. 
 

Wyznaczone teoretycznie [wzór (5.5)] i eksperymentalnie [wzór (5.3)] dla sześciu 

pasm absorpcyjnych wartości sił oscylatora oraz wartość odchylenia średniego kwadratowego 

( , przedstawiono w tabeli 7.7. 

 

Tabela 7.7. Eksperymentalne oraz obliczone wartości siły oscylatora przejść elektronowych jonów 
Pr3+ w szkle tellurowym 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3La2O3. 

 

Siła oscylatora P (10-6) Przejście 
3H4  

Energia 
ν (cm-1) 

Pexp Pcal 

3F2 4850 22,60 22,59 
3F3 + 3F4 6622 38,60 38,77 

1G4 9833 1,20 1,15 
1D2 16474 13,00 13,85 
3P0 20491 6,51 7,52 

3P1 + 1I6 21097 5,61 5,92 

Ω2 = 21,22-, Ω4 = 6,94-, Ω6  = 12,710-20 cm2; 

 = 9,4210-7 



 

 

Zgodność pomiędzy eksperymentalnymi oraz teoretycznymi wartościami sił 

oscylatora jest bardzo dobra; większe różnice są dla przejść 3H4  1D2 i 
3H4  3P0. Wartości 

parametrów intensywności dla jonu Pr3+ spełniają zależność Ω2 > Ω6 > Ω4, co zostanie 

opisane szerzej w podrozdziale 7.3  

Znajomość parametrów J-O pozwoliła na wyznaczenie parametrów poziomów 

luminescencyjnych: 3P1, 
3P0, 

1D2 i
 1G4. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 7.8. 

 
Tabela 7.8. Obliczone wartości prawdopodobieństwa przejść promienistych Wr, współczynników 

rozgałęzienia luminescencji β oraz radiacyjnego czasu życia τrad poziomów jonu Pr3+  
w szkle 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3La2O3. 

 
Przejście 

SL J                      
 S’L’ J’

 

Długość fali 

(nm) 

Wr(s
-1) β τrad (µs) 

3P1 
3H4 474 26302 0,09 3,6 

 
3H5 530 48999 0,18  

 3H6 601 17019 0,06  
 3F2 630 53784 0,19  
 3F3 677 116380 0,42  
 3F4 699 13582 0,05  
 1G4 887 1409 0,01  
 1D2 1726 723 <0,00  
3P0 

3H4 488 71634 0,26 
3,7 

 3H5 548 54 <0,01  

 3H6 625 26454 0,10  
 3F2 655 155655 0,57  
 3F3 708 3 <0,01  
 3F4 731 15115 0,06  
 1G4 940 2494 0,01  
 1D2 1939 273 <0,01  
1D2 

3H4 607 4640 0,21 45,2 
 

3H5 703 143 0,01  
 3H6 834 547 0,02  
 3F2 889 835 0,04  
 3F3 988 55 <0,00  
 3F4 1034 11327 0,51  
 1G4 1507 4549 0,21  
1G4 

3H4 1017 165 0,06 337 
 3H5 1317 1840 0,58  
 3H6 1869 928 0,31  
 3F2 2164 11 <0,00  
 3F3 2869 21 0,01  
 3F4 3294 129 0,04  



 

 

 

Model przewiduje, że 57% energii wzbudzenia poziomu 3P0 jest wyemitowane 

w przejściu 3P0  3F2, podczas gdy poziom 1D2 zostanie równomiernie wyemitowany 

w przejściach do poziomów 3H5 (β = 0,01), 3H6 (β = 0,02) i 3F2 (β = 0,04). Model Judda-

Ofelta przewiduje słabą intensywność luminescencji przejścia 1G4 → 3F4 (4% energii 

wzbudzenia), 1G4 → 3F2 (brak energii wzbudzenia) i 1G4→
3F3 (1% energii wzbudzenia).  

Rys. 7.24 przedstawia widma emisji szkieł TWPLa domieszkowanych jonami Pr3+ 

o koncentracji odpowiednio N = 4,57-, 9,06-, 44,6- i 87,4×1019 cm-3, przy wzbudzeniu linią 

, w temperaturze pokojowej. 

 

Rys. 7.24. Widma emisji jonów Pr3+ dla różnych koncentracji w szkle tellurowym TWPLa w 293 K, 
przy wzbudzeniu λexc = 467 nm. 

 

Zarejestrowane pasma w zakresie spektralnym 13000 – 20000 cm-1 odpowiadają 

elektronowym przejściom jonu ze stanu wzbudzonego 3P0. Pasma emisyjne charakteryzują 

się różną intensywnością, które odpowiadają przejściom 3P0  
3H4 oraz 3P0  

3F2. Przy małej 

koncentracji jonów Pr3+, przejście 3P0  
3H4 ma większą intensywność niż przejście 3P0  

3F2, natomiast przy dużej koncentracji jest na odwrót. 



 

 

 

7.1.8. Wpływ koncentracji jonów Pr 3+ na zanik fotoluminescencji 

 

Badania zjawiska zaniku luminescencji przeprowadzono dla pięciu próbek 

TWPLa:Pr3+ o różnych koncentracjach prazeodymu, dla stanów wzbudzonych 1D2 i 3P0. 

Zależności czasowe zaniku PL ze stanu wzbudzonego 1D2 przedstawiono na rys. 7.25 i 7.26.  

 

Rys. 7.25. Zależności czasowe zaniku luminescencji poziomu 1D2 jonów Pr3+ o małych koncentracjach 
w szkle TWPLa w 293 K.  

 



 

 

Rys. 7.26. Zależności czasowe zaniku luminescencji poziomu 1D2 jonów Pr3+ o dużych 
koncentracjach w szkle TWPLa w 293 K. 

 

W przeciwieństwie do jonów Nd3+ (rys. 7.12) i Er3+ (rys. 7.15 i 7.16), zależność 

 w funkcji czasu t dla poziomu 1D2 jonu Pr3+ nie jest, zwłaszcza dla większych 

koncentracji, prostoliniowa, co świadczy o wzrastającym udziale bezpromienistego 

przekazywania energii z tego poziomu. W tej sytuacji, wyznaczono tzw. efektywny czas 

życia, zdefiniowany jako [5]:  

 

 

 

obliczając numerycznie obie całki przy pomocy programu ORIGIN v. 8.5. Tak otrzymane 

efektywne czasy życia poziomu wzbudzonego 1D2 zamieszczono w tabelkach na rys. 7.25       

i 7.26. 

Przeprowadzone badania wykazały, że wzrost koncentracji domieszki prowadzi do 

znacznego skrócenia luminescencyjnego czasu życia poziomu wzbudzonego 1D2. Czas życia 

poziomu 1D2 dla próbki TWPLaPr-1 ( ) jest równy ok. 70 µs, podczas 

gdy dla próbki TWPLaPr-5 ( ) czas ten spadł dziesięciokrotnie, do ok. 

0,7 µs. 

Podobnie jak dla stanu 1D2, zależność lnIPL od czasu dla stanu wzbudzonego 3P0 jest 

również nieliniowa, co ilustruje rys. 7.27. Stosując tę samą procedurę jak w przypadku 

poziomu 1D2, wyznaczono efektywne czasy życia poziomu 3P0 dla badanych próbek, a wyniki 

zamieszczono w tabelce na rys. 7.27. 

W przeciwieństwie do poziomu 1D2, czas życia poziomu 3P0 jest krótki (2 – 1 µs) 

w badanym zakresie koncentracji jonów Pr3+, przy czym maleje bardzo nieznacznie z jej 

wzrostem; z tego powodu, dalszą analizę wpływu koncentracji na zanik PL przeprowadzono 

tylko dla stanu wzbudzonego 1D2 jonu Pr3+ w matrycy TWPLa. 

 



 

 

 

Rys.7.27. Zależności czasowe zaniku luminescencji poziomu 3P0 jonów Pr3+ o różnych koncentracjach 
w szkle TWPLa w 293 K. 

 

Otrzymane efektywne czasy życia PL szkieł TWPLa domieszkowanych jonami Pr3+ 

o różnych koncentracjach przedstawiono na rys. 7.28, przy czym koncentracja jest w skali 

logarytmicznej. 

 

Rys. 7.28. Średni czas życia poziomu wzbudzonego 1D2 w funkcji koncentracji jonów Pr3+ w szkle 
TWPLa. Kółka –dane doświadczalne, krzywa ciągła – dopasowanie do wzoru (7.5). 



 

 

Zależność tę, mimo małej liczby danych i dużego ich rozrzutu, można próbować 

opisać fenomenologiczną formułą w postaci [5]: 

 

 

 
gdzie  jest czasem życia PL w granicy zerowej koncentracji, N - koncentracją jonów, 

 jest parametrem określającym stromość krzywej wygaszania PL, natomiast Q jest 

charakterystyczną koncentracją wygaszania, dla której . Otrzymane, w wyniku 

dopasowania, wartości parametrów τ0 i Q zamieszczono na rys. 7.28. 

Stężeniowe (koncentracyjne) wygaszanie luminescencji, zilustrowane na rys. 7.28, 

można wyjaśnić procesem relaksacji krzyżowej, opisanym w rozdziale 5 i polegającym na 

transferze zaabsorbowanej energii promieniowania od  jednego jonu do drugiego tak, że oba 

jony są w stanach wzbudzonych, skąd zwykle relaksują bezpromieniście do stanów 

podstawowych. Wydajność procesu relaksacji krzyżowej rośnie, gdy średnia odległość  

między jonami maleje, czyli wraz ze wzrostem ich koncentracji N , a przyjęcie 

 oznacza, że dominującym mechanizmem transferu energii między jonami jest 

przejście dipol-dipol o charakterze elektrycznym [104].  

 

7.2. Szkła z układu  TeO2-WO3-PbO-Lu2O3 (TWPLu)  domieszkowane jonami 

Pr3+ 

 

7.2.1.  Dyspersja współczynnika załamania 

 

Składy szkieł tellurowych z układu 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3Lu2O3 (TWPLu) 

domieszkowanych jonami Pr3+ zestawiono w rozdziale 6. 

Dopasowanie modelu teoretycznego do wartości eksperymentalnych kątów ψ i ∆ 

przedstawiono przykładowo na rys. 7.29, dla kątów padania 60, 65 i 70º, dla matrycy (próbka 

TWPLu) gdzie linia czarna przedstawia wyniki teoretyczne, a linia niebieska i zielona wyniki 

doświadczalne. Jakość dopasowania wykresów zależąca od parametru MSE (Mean Squared 

Error) jest, podobnie jak w przypadku szkieł tellurowych TWPLa, dobra i wynosi ok. 2. 



 

 

 

Rys. 7.29.Parametry elipsometryczne w funkcji długości fali dla próbki TWPLu, linie czarne – wyniki 
teoretyczne, linie niebieskie (ψ) i zielone (∆) - wyniki doświadczalne. 

 

Zbiorcze zestawienie zależności dyspersyjnych współczynnika załamania dla samej 

matrycy 60TeO2- 27WO3-10PbO-3Lu2O3 (TWPLu) oraz matrycy domieszkowanej różnymi 

koncentracjami jonów Pr3+ przedstawiono na rys. 7.30. Dla porównania zamieszczono 

również wyniki dla szkła bez Lu2O3, o składzie 60TeO2- 30WO3-10PbO (TWP). 

Jak widać na rys. 7.30, zależności dyspersyjne współczynnika załamania dla 

wszystkich badanych szkieł są porównywalne i nie ma żadnej korelacji między tymi 

zależnościami a koncentracją jonów Pr3+. W obszarze fal długich, wielkość współczynnika 

załamania dla wszystkich badanych próbek jest w zakresie 2,05 – 2,2 i rośnie do 2,25 – 2,45 

przy 400 nm. Wartości te są podobne do wartości otrzymanych dla matryc TWPLa i TWP 

oraz dla matrycy TWPLa z różnymi jonami ziem rzadkich (rys. 7.4). 

 



 

 

 

Rys. 7.30. Zależność dyspersyjna współczynnika załamania n dla szkieł tellurowych 
niedomieszkowanych (TWP i TWPLu) i domieszkowanych różnymi koncentracjami jonów Pr3+. 

 
 

Stosując tę samą procedurę jak w przypadku wyżej wymienionych szkieł, otrzymano 

wartości parametrów Sellmeiera [wzór (7.1)], a także wartość współczynnika załamania dla 

standardowej długości fali 633 nm oraz chropowatość badanych próbek, które zamieszczono 

w tabeli 7.9. 

 

Tabela 7.9. Parametry Sellmeiera, współczynnik załamania przy 633 nm oraz chropowatość 
wyznaczone z badań elipsometrycznych dla szkieł tellurowych domieszkowanych jonami Pr3+. 

Nazwa 

próbki szkła 
A B 

C 

[µm2] 

D 

[µm-2] 

n  

przy 633 nm 

Chropowatość 

[nm] 

TWP 2,898 1,651 0,25401 0,02251 2,204 5,7 

TWPLu 2,718 1,691 0,24391 0,02059 2,167 6,1 

TWPLuPr-1 2,643 2,199 0,23215 0,02288 2,270 4,2 

TWPLuPr-2 2,570 1,789 0,23442 0,01954 2,153 5,9 

TWPLuPr-3 2,462 1,805 0,22838 0,01657 2,129 4,8 

 



 

 

 
 

W tabeli 7.10 zestawiono wyliczone wartości liczb Abbégo [wzór (7.2)] dla 

poszczególnych szkieł TWPLu domieszkowanych różnymi koncentracjami jonów Pr3+. 

 

Tabela 7.10. Wartości liczb Abbégo dla szkieł TWPLu domieszkowanych jonami Pr3+. 
 

Nazwa próbki 
szkła 

nD 

589,2 nm 
nF 

486,1327 nm 
nC 

656,2816 nm 
Liczba Abbégo 

TWPLu 2,17956 2,22929 2,16096 17,3 
TWPLuPr-1 2,28147 2,33446 2,26155 17,6 
TWPLuPr-2 2,16412 2,21116 2,14642 18,0 
TWPLuPr-3 2,13975 2,1842 2,12288 18,6 

 

Ze względu na to, że zależności dyspersyjne dla badanych szkieł TWPLu 

domieszkowanych jonami Pr3+ różnią się maksymalnie o ok. 0,1, to również ich liczby 

Abbégo są bardzo podobne i zawierają się w granicach 17 – 19, jak to miało miejsce 

w przypadku szkieł z serii TWPLa (pkt 7.1.1). 

 

7.2.2. Właściwości optyczne matrycy 60TeO2-27WO3-10PbO-3Lu2O3 

 

Na rys. 7.31 przedstawiono wyniki pomiarów transmisji i odbicia (przy padaniu 

normalnym) dla matrycy szklistej TWPLu oraz, dla porównania, matrycy TWPLa.  

 

 

Rys. 7.31. Widma transmisji i odbicia oraz ich sumy dla szkieł TWPLa i TWPLu. 



 

 

Przepuszczalność matrycy TWPLa w zakresie 800 – 2500 nm jest na poziomie ok. 

75%, natomiast dla matrycy TWPLu - na poziomie poniżej 70%; dodatkowo matryca ta 

wykazuje wyraźne, lokalne minimum transmisji przy ok. 700 nm. Odbicie obu matryc jest 

bardzo podobne i wynosi ok. 20%. W przypadku matrycy TWPLu, suma transmisji i odbicia 

(T+R) w obszarze słabej absorpcji wynosi ok. 90%, co w porównaniu z matrycą TWPLa 

(97%) świadczy o tym, że występuje rozpraszanie światła w objętości, spowodowane 

niejednorodnościami, w tym obecnością krystalitów w matrycy TWPLu.  

Zależności spektralne współczynnika absorpcji w funkcji energii fotonów dla szkieł 

TWPLa i TWPLu przedstawiono na rys. 7.32.  

 

Rys. 7.32. Widma współczynnika absorpcji α(E) dla matryc TWPLa i TWPLu. 
 

Różnica między obiema matrycami polega na tym, że współczynnik absorpcji 

TWPLu jest wyższy i wykazuje dodatkową absorpcję w zakresie 1,5 – 2,2 eV niewiadomego 

pochodzenia. Porównanie to pokazuje, że szkło TWPLa w porównaniu do matrycy TWPLu 

ma lepszą przepuszczalność, co ma duże znaczenie w perspektywie ewentualnych zastosowań 

szkła TWPLa jako matrycy dla aktywnych optycznie jonów lantanowców. 



 

 

 

7.2.3. Charakterystyki spektralne szkła TWPLu domieszkowanego jonami Pr3+ 

 

Na rys. 7.33 przedstawiono widma odbicia (a) i transmisji (b) dla szkieł TWPLu 

domieszkowanych jonami Pr3+ o różnych koncentracjach na tle widm  matrycy TWPLu. 

Widoczne zarówno w widmie transmisji, jak i odbicia pasma odpowiadają 

przejściom jonu Pr3+ ze stanu podstawowego do stanów wzbudzonych, a ich intensywność 

wzrasta wraz ze wzrostem koncentracji domieszki.  

 

 

 



 

 

Rys. 7.33. Widma odbicia (a) i transmisji (b) szkieł tellurowych TWPLu domieszkowanych jonami 
Pr3+ o różnych koncentracjach na tle widm matrycy TWPLu (linie czarne). 

 

Widma absorpcji w funkcji liczby falowej dla matrycy TWPLu i matrycy TWPLu 

domieszkowanej różnymi koncentracjami jonów Pr3+ pokazano na rys. 7.34.  

 

Rys. 7.34. Widma absorpcyjne  dla szkieł tellurowych TWPLu domieszkowanych jonami Pr3+ o 
różnych koncentracjach na tle widma matrycy TWPLu (krzywa czarna). 

 

Powyżej widma absorpcyjnego matrycy TWPLu występuje sekwencja pasm 

absorpcyjnych szkieł TWPLu domieszkowanych różnymi koncentracjami jonów Pr3+, 

odpowiadająca przejściom ze stanu podstawowego 3H4 jonu Pr3+ na kolejne stany wzbudzone, 

przypisane odpowiednim multipletom 2S+1LJ (p. pkt 7.1.7, rys. 7.22). Wzrost koncentracji 

jonów prazeodymu nie wpływa na położenie maksimów pasm absorpcyjnych, ale zwiększa 

ich intensywność. Krawędź absorpcji dla próbki TWPLuPr-1 o małej koncentracji jonów Pr3+ 

w obszarze powyżej 20000 cm-1 jest zbliżona do krawędzi absorpcji matrycy, natomiast dla 

próbek o koncentracjach Pr3+ o rząd większych (TWPLuPr-2, TWPLuPr-3), pasma 

absorpcyjne tego jonu wręcz maskują krawędź absorpcji matrycy. 

Na rys. 7.35 przedstawiono widmo ekscytacyjne dla próbki zawierającej najmniejszą 

koncentrację jonów Pr3+ (TWPLuPr-1), które umożliwiło zaobserwowanie, poza poziomami 



 

 

3P0 i 3P1+
1I6, również poziomu 3P2, który w widmie absorpcyjnym jest maskowany przez 

krawędź absorpcji matrycy TWPLu. 

 

 

Rys. 7.35. Widmo ekscytacyjne dla szkła tellurowego TWPLuPr-1. 
 

 

Wyznaczone teoretycznie [wzór (5.5)] i eksperymentalnie [wzór (5.3)] dla sześciu 

pasm absorpcyjnych wartości sił oscylatora oraz wartość odchylenia średniego kwadratowego 

( , przedstawiono w tabeli 7.11. 

 

Tabela 7.11. Eksperymentalne oraz obliczone wartości siły oscylatora przejść elektronowych jonów 
Pr3+ w szkle tellurowym 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3Lu2O3. 

 
 

Siła oscylatora P (10-6) 
 

Przejście 
3H4  

Energia 
ν (cm-1) 

Pexp Pcal 
3F2 4850 17,30 17,29 

3F3+
3F4 6622 29,70 29,93 

1G4 9833 8,82 9,58 
1D2 16474 7,10 6,33 
3P0 20491 5,10 4,64 



 

 

3P1+
1I6 21097 4,33 4,72 
Ω2=18.75-, Ω4 = 4.99- i Ω6 = 11.7810-20 cm2; 

 = 1.2610-6 
 

Zgodność pomiędzy eksperymentalnymi oraz teoretycznymi wartościami sił 

oscylatora jest bardzo dobra; większe różnice są dla przejść 3H4  1D2 i 
3H4  3P0 podobnie 

jak to miało miejsce dla jonu Pr3+ w szkle TWPLa (tab. 7.7).  

Wartości parametrów intensywności dla jonu Pr3+ w matrycy TWPLu spełniają 

zależność Ω2 > Ω6 > Ω4, podobnie jak dla szkieł TWPLa:Pr3+, co zostanie opisane szerzej 

w podrozdziale 7.3. 

Przeprowadzono również analizę intensywności procesów emisji stanów 

wzbudzonych: 3P1, 
3P0, 

1D2 i
 1G4. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 7.12. 

Dla szkieł z układu TeO2-WO3-PbO-Lu2O3 model przewiduje, że 60% energii 

wzbudzenia poziomu 3P0 zostanie wyemitowane w przejściu 3P0  3F2, podczas gdy poziom 
1D2  równomiernie zostanie wyemitowany w przejściach do poziomów: 3H5 (β = 0,01) , 3H6 

(β = 0,02), 3F2 (β = 0,04). Model Judda-Ofelta przewiduje słabą intensywność luminescencji 

przejścia 1G4 → 3F4 (4% energii wzbudzenia) oraz 1G4 → 3F2 (brak energii wzbudzenia) 

i 1G4 → 3F3 (1% energii wzbudzenia). 

Rys. 7.36 przedstawia widma emisji szkieł TWPLu domieszkowanych jonami Pr3+ 

o różnych koncentracjach, przy wzbudzeniu , w temperaturze pokojowej. 

Zarejestrowane pasma w zakresie spektralnym 13000 cm-1 – 20000 cm-1 (1,6 – 2,5 eV) 

odpowiadają elektronowym przejściom ze stanu wzbudzonego 3P0. Widmo emisyjne dla szkła 

TWPLuPr-2 zdominowane jest luminescencją, która odpowiada przejściu 3P0  
3F2 (15450 

cm-1; 1,9 eV). 



 

 

 

Tabela 7.12. Obliczone wartości prawdopodobieństwa przejść promienistych Wr, współczynników 
rozgałęzienia luminescencji β oraz radiacyjnego czasu życia τrad poziomów jonu Pr3+  

w szkle 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3Lu2O3. 
 

Przejście 
SL J                 

S’L’ J’
 

Długość fali 

(nm) 

Wr(s
-1) β τrad (µs) 

3P1 
3H4 474 18864 0,08 4,34 

 
3H5 530 38866 0,17  

 3H6 602 15761 0,07  

 3F2 630 47280 0,20  

 3F3 678 98193 0,43  

 3F4 699 9729 0,04  

 1G4 888 1009 <0,01  

 1D2 2163 324 0,00  
3P0 

3H4 488 51612 0,23 4,41 

 3H5 548 50 0,00  

 3H6 625 24644 0,11  

 3F2 655 137678 0,60  

 3F3 707 2.34 0,00  

 3F4 730 10901 0,05  

 1G4 938 1802 0,01  

 1D2 2489 114 <0,01  
1D2 

3H4 607 3853 0,20 53,07 

 
3H5 703 127 0,01  

 3H6 834 453 0,02  

 3F2 888 762 0,04  

 3F3 988 50 0,00  

 3F4 1034 9572 0,51  

 1G4 1506 4026 0,22  
1G4 

3H4 1017 147 0,06 378,54 

 3H5 1317 1662 0,63  

 3H6 1871 805 0,30  

 3F2 2165 9 0,00  

 3F3 2871 19 0,01  



 

 

 3F4 3297 114 0,04  

 

 

Rys. 7.36. Widma emisji jonów Pr3+ dla różnych koncentracji w szkle tellurowym TWPLu w 293 K, 
przy wzbudzeniu λexc = 478 nm. 

 
 

 

 

7.2.4. Wpływ koncentracji jonów Pr 3+ na zanik fotoluminescencji 

 

Badania zjawiska zaniku luminescencji przeprowadzono dla trzech próbek 

TWPLu:Pr3+ o różnych koncentracjach prazeodymu, dla stanów wzbudzonych 1D2 i 3P0. 

Zależności czasowe zaniku PL ze stanu wzbudzonego 1D2 przedstawiono na rys. 7.37 i 7.38.  



 

 

 

Rys. 7.37. Zależność czasowa zaniku luminescencji poziomu 1D2 jonów Pr3+ o małej koncentracji  
w szkle TWPLu w 293 K. 

 
 
 
 

 

Rys. 7.38. Zależności czasowe zaniku luminescencji poziomu 1D2 jonów Pr3+ o dużych 
koncentracjach w szkle TWPLu w 293 K. 

 



 

 

Zależności czasowe lnIPL dla stanu wzbudzonego 1D2 w szkle TWPLu:Pr3+ są 

nieliniowe, podobnie jak dla matrycy TWPLa:Pr3+ (rys. 7.25 i 7.26), a obliczone w ten sam 

sposób efektywne czasy życia tego poziomu zawierają tabelki na rys. 7.37 i 7.38.  

Czas życia poziomu 1D2 dla próbki TWPLuPr-1 

(  wynosi , podczas gdy dla próbki 

TWPLaPr-3 (  jego wartość spada ponad 

czterdziestokrotnie, do .  

Wyznaczono również efektywne czasy życia poziomu 3P0 dla badanych próbek, 

a wyniki zamieszczono  na rys. 7.39. 

 

Rys. 7.39. Zależności czasowe zaniku luminescencji poziomu 3P0 jonów Pr3+ o różnych 
koncentracjach w szkle TWPLu w 293 K. 

 
 

Podobnie, jak to miało miejsce dla szkieł TWPLa:Pr3+ (pkt 7.1.8), czas życia 

poziomu 3P0 w szkłach TWPLu:Pr3+ jest krótki (2 – 0,5 µs) i nieznacznie maleje ze wzrostem 

koncentracji jonów Pr3+. 

Przeprowadzone badania wykazały, że wzrost koncentracji jonów Pr3+ dla szkieł 

z układu 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3Lu2O3 prowadzi do znacznego skrócenia 



 

 

luminescencyjnego czasu życia poziomu 1D2, co można wyjaśnić procesem relaksacji 

krzyżowej, podobnie jak dla szkieł TWPLa:Pr3+ (pkt 7.1.8).  

Otrzymane wartości czasów życia stanów wzbudzonych dla szkieł TWPLu:Pr3+ są 

porównywalne z wartościami wyznaczonymi dla szkieł TWPLa:Pr3+ o podobnej koncentracji 

prazeodymu (pkt 7.1.8), ale z uwagi na małą liczbę danych dla matrycy zawierającej tlenek 

lutetu i domieszkowanej prazeodymem, nie próbowano do nich dopasowywać wzoru (7.5).  

 
 

7.3. Porównanie parametrów Judda-Ofelta i wydajności kwantowych dla jonów 
Nd3+, Er3+ i Pr3+ 

 

Wartości parametrów Judda-Ofelta , wyznaczone dla szkieł z układu 60TeO2-

27WO3-10PbO-3La2O3 domieszkowanych jonami Nd3+, Er3+ i Pr3+ oraz dla szkieł z układu 

60TeO2-27WO3-10PbO-3Lu2O3 domieszkowanych jonami Pr3+ zestawiono w tabeli 7.13, 

wraz z liczbą pasm absorpcyjnych wykorzystanych w obliczeniach.  

 

Tabela 7.13. Wartości parametrów Judda-Ofelta  badanych szkieł 60TeO2-27WO3-10PbO-
3X2O3, gdzie (X3+= La3+ lub Lu3+) domieszkowanych jonami Nd3+, Er3+ i Pr3+. 

 

Parametry Judda-Ofelta 

[10-20 cm2] 

 
Szkło 

Liczba 
elektronów 

4f 

Liczba pasm 
absorpcyjnych 

    

TWPLa:Pr 3+ 2 6 21,22 6,94   12,7 

TWPLa:Nd 3+ 3 7  4,88 4,05   3,82 

TWPLa:Er 3+ 11 7 12,32 3,41   2,09 

 

TWPLu:Pr 3+ 2 6 18,75 4,99 11,78 

 

Można zauważyć, że dla jonów Nd3+ i Er3+ w matrycy TWPLa wartości parametrów 

Judda-Ofelta spełniają nierówność Ω2 > Ω4 > Ω6, natomiast dla jonów Pr3+ zawartych w obu 

matrycach tego rodzaju prawidłowość nie występuje.   

Wartości parametrów intensywności dla szkła TWPLa:Nd3+ są porównywalne do 

wartości wyznaczonych dla innego szkła tellurowego o składzie 70TeO2 – 10ZnO – 10WO3 – 



 

 

5TiO2 – 5Na2O z niewielką ilością Nd2O3, dla którego Ω2 = 4,631-, Ω4 = 3,787- i Ω6 = 

2,828×10−20 cm2) [71].  

Natężenie emisji ze stanu 4F3/2 jonu Nd3+ może być scharakteryzowane przy pomocy 

spektroskopowego czynnika jakości (spectroscopic quality factor), zdefiniowanego jako 

[110];  dla szkła TWPLa-Nd, 1,06, co jest porównywalne z wartościami 

otrzymanymi dla innych szkieł tellurowych domieszkowanych jonami Nd3+ [104] i wskazuje 

na możliwość uzyskania akcji laserowej dla długości fali 1,3 , odpowiadającej przejściu 4F3/2 

→ 4I13/2 (p. rys. 7.11). 

Wyznaczone wartości parametrów Judda-Ofelta dla jonu Er3+ w matrycy TWPLa są 

porównywalne z wartościami charakteryzującymi szkła na bazie tlenków telluru, ołowiu 

i galu, domieszkowanych jonami erbu [8,106-108]. I tak, dla szkła o składzie 75TeO2 – 

20ZnO – 4.95La2O3 – 0.05Er2O3, Ω2 = 5,14-, Ω4 = 1,57- i Ω6 = 0,92×10-20 cm2, dla składu 

75TeO2 – 17WO3 – 7.95Nb2O5 – 0.05Er2O3, Ω2 = 6,25-, Ω4 = 1,77- i Ω6 = 0,51×10-20 cm-2 

oraz dla składu 75TeO2 – 15ZnO – 7PbO - 2.95La2O3 – 0.05Er2O3, Ω2 = 4,88-, Ω4 = 1,83- 

i Ω6 = 0,78×10-20 cm2). 

Spektroskopowy czynnik jakości dla szkła TWPLa-Er wynosi  = 1,63. Wartość ta 

mieści się w dość szerokim zakresie  0,22 – 1,7, który obejmuje różnego rodzaju matryce  

domieszkowane jonami Er3+ [109,110]. 

Z kolei, wartości parametrów intensywności dla jonów Pr3+ zawartych zarówno 

w matrycy TWPLa, jak i TWPLu, spełniają zależność Ω2 > Ω6 > Ω4, podobnie jak dla innego 

szkła tellurowego o składzie 70TeO2 – 10ZnO – 10 WO3 – 5TiO2 – 5Na2O domieszkowanego 

niewielką iloscią jonów Pr3+, dla którego  Ω2 = 4,631-, Ω4 = 3,787- i Ω6 = 2,828×10-20 cm2 

[71].  

Spektroskopowy czynnik jakości dla szkła TWPLa-Pr wynosi 0,55, natomiast dla 

szkła TWPLu-Pr wynosi 0,42. Zmiana matrycy z TWPLa na TWPLu spowodowała niewielki 

spadek wartości parametrów Ωt z zachowaniem nierówności Ω2 > Ω6 > Ω4. 

Wydajności kwantowe luminescencji  zdefiniowanej wzorem , gdzie 

 i  są odpowiednio mierzonym i wyliczonym promienistym czasem życia poziomu 

luminescencyjnego, zestawiono dla badanych szkieł w tab.7.14.  

 



 

 

 

Tabela 7.14. Eksperymentalne  i obliczone promieniste  czasy życia τρ  oraz 
wydajności kwantowe  jonów lantanowców w szkłach o składzie 60TeO2-27WO3-10PbO-3La2O3  

i 60TeO2-27WO3-10PbO-3Lu2O3. 
 

Czasy życia  

Ln3+ 

Poziom 

luminescencyjny 

Energia 

[cm-1]   

Wydajność 

kwantowa 

 

Nd3+ 4F3/2 11295  158,7 166 95 
4I13/2 6537 2389 2595 92 
4I11/2 10131 112,1 1266 8 

 

Er3+ 
4S3/2 18247 27,75 137 20 
3P0 20491 2 3,7 54 

 

 

 

 

TWPLa 

Pr3+ 
1D2

 16474 37,5 45,2 83 
3P0 20491 2,12 4,41 48  

TWPLu 
Pr3+ 

1D2
 16474 18,4 53,07 35 

 

 

Wyznaczone czasy życia dla jonów Nd3+ (poziom 4F3/2) i Er3+ (poziom 4I13/2) są 

zgodne z promienistymi czasami życia τrad (tab. 7.14), co świadczy o małym udziale 

procesów bezpromienistych w badanych szkłach.  

Inna sytuacja jest w przypadku poziomu 4I11/2 jonu Er3+, dla którego τexp = 112,1 µs, 

podczas gdy wyliczona wartość wynosi τrad = 1266 µs, co świadczy to o dużym udziale 

procesów bezpromienistych. Wyznaczone wartości promienistych czasów życia τrad dla jonów 

Er3+ i Nd3+ w matrycy TWPLa są niższe od wartości charakteryzujących te jony w innych 

matrycach tellurowych, równych odpowiednio τrad = 3,5  i τrad = 0,2 ms [17]. 

 W przypadku jonu Pr3+ zarówno w matrycy TWPLa, jak również TWPLu, wartości 

czasów życia obliczonych i wyznaczonych eksperymentalnie dla metastabilnego poziomu 3P0 

są małe i różnią się dwa razy. Wiąże się to z faktem, że odległość energetyczna między 

poziomami 3P0 i 
1D2 jest bliska 4020 cm-1 podczas gdy największa energia drgań sieci nie 

przekracza 1000 cm-1, co prowadzi do wygaszenia luminescencji z tego poziomu 

spowodowanego procesem relaksacji wielofononowej [111]. 

Okazuje się, że wydajności kwantowe luminescencji badanych jonów są wysokie, 

z wyjątkiem wydajności poziomów 4I11/2 i 
4S3/2 jonu Er3+ , które są rzędu 8 – 20%. Największą 



 

 

wydajność kwantową otrzymano dla jonu Nd3+ (95%, poziom 4F3/2) oraz dla jonu Er3+ (92%, 

poziom 4I13/2), co stwarza możliwości wykorzystania szkieł tellurowych domieszkowanych 

tymi jonami w optoelektronice i telekomunikacji jako włókna światłowodowe.  



 

 

 

8. Podsumowanie 

 

Celem pracy było określenie wpływu aktywnych domieszek lantanowców na 

właściwości optyczne szkieł tellurowych otrzymanych na bazie tlenków metali ciężkich, tj. 

TeO2, PbO i WO3, z dodatkiem tlenków lantanowców, tj. La2O3 lub Lu2O3. Skład badanych 

szkieł (w % molowych) był następujący: 

• 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3 La2O3 (w skrócie TWPLa) domieszkowane różnymi jonami 

lantanowców (Nd3+, Er3+, Eu3+, Tb3+ i Pr3+), w tym domieszkowane jonami Pr3+ o różnej 

koncentracji. 

• 60TeO2 – 27WO3 – 10PbO – 3Lu2O3 (w skrócie TWPLu) domieszkowane jonami 

Pr3+o różnej koncentracji. 

Kompleksowe badania właściwości optycznych wytworzonych szkieł 

przeprowadzono przy zastosowaniu różnorodnych metod, obejmujących elipsometrię, 

spektrofotometrię i  techniki luminescencyjne, a uzupełnieniem badań optycznych były 

badania strukturalne, termiczne i w podczerwieni.  

Najważniejsze wyniki uzyskane w przedstawionej pracy można streścić następująco: 

1. W oparciu o badania termiczne określono parametr  stabilności termicznej badanych 

materiałów amorficznych oraz wartości charakterystycznych dla szkieł temperatur.  

Stwierdzono, że wzrost temperatury transformacji Tg, obserwowany dla szkła 

tellurowego modyfikowanego tlenkiem lantanu oraz mniejsze zmiany ciepła molowego 

∆Cp towarzyszące zakresowi transformacji, są dowodem na wzrost wytrzymałości, jak 

również elastyczności tego szkła. Ponadto dodatek tlenku lantanu do podstawowej 

matrycy szkła tellurowego powoduje zanik egzotermicznego efektu krystalizacji 

związanego z krystalizacją faz TeO2 i WO3. 

2. Opierając się na wynikach badań spektroskopowych w podczerwieni ustalono, że  

dodanie tlenków La2O3 lub Lu2O3 do szkła o składzie TeO2-WO3-PbO (TWP)  

doprowadza do zrywania mostków Te-O-Te i/lub Te-O-W i pojawienia się wiązań Te-O-

La (Lu), a największa energia drgań sieci nie przekracza 1000 cm-1. 

3. Badania elipsometryczne pokazały, że badane szkła tellurowe posiadają bardzo wysoki 

współczynnik załamania światła (powyżej 2), a jego dyspersja w obszarze słabej 

absorpcji (400-1700 nm) może być opisana zależnością Sellmeiera. Stwierdzono również 

brak wpływu niewielkich ilości jonów lantanowców na uzyskane zależności dyspersyjne, 



 

 

co świadczy o tym, że pomiary elipsometryczne są przydatne głównie do ogólnego, 

uśrednionego charakteryzowania szkieł pod względem optycznym. 

4. Na podstawie badań spektrofotometrycznych stwierdzono, że dodanie tlenku lantanu 

(La2O3) do szkła TWP zwiększa ich przepuszczalność a tym samym przesuwa krawędź 

absorpcji w stronę wyższych energii natomiast zastąpienie La2O3 przez Lu2O3 pogarsza 

przepuszczalność matrycy. 

5. Wyniki badań widm absorpcyjnych, do których zastosowano teorie Judda-Ofelta 

umożliwiły obliczenie doświadczalnych i teoretycznych wartości sił oscylatora, 

w oparciu o które wyznaczono parametry intensywności oraz oszacowano 

prawdopodobieństwa przejść promienistych ze stanów wzbudzonych jonów lantanowców 

i oszacowano promieniste czasy życia tych jonów. Stwierdzono również, że wzrost 

koncentracji jonów Pr3+ w szkłach TWPLa i TWPLu powoduje szybki spadek czasu 

życia stanów wzbudzonych 3P0 i 1D2 z uwagi na wzrost procesów bezpromienistego 

transferu energii wzbudzenia na drodze relaksacji wielofotonowej i relaksacji krzyżowej.  

6.   W wyniku badań luminescencyjnych stwierdzono, że: 

• zielona luminescencja charakteryzuje szkło TWPLa:Tb3+ odpowiadająca przejściu 1D4 

 5F5 przy 18395 cm-1 (543 nm); 

• czerwona luminescencja jonów Pr3+ występuje dla przejścia 3P0  3H4 przy 16572 cm-1 

(603 nm)  oraz dla przejścia 3P0  3F2 przy 15460 cm-1 (646 nm);  

• czerwona luminescencja jonów Eu3+ występuje dla  przejść 5D0  7FJ=1,2,4 w zakresie 

14240 – 16950 cm-1 (702 – 590 nm);  

• luminescencja w podczerwieni dla szkła TWPLa:Nd3+ występuje przy 9402 cm-1 

(1063nm), 7479 cm-1 (1336 nm) i 11038 cm-1 (905 nm); 

• luminescencja w podczerwieni dla szkła TWPLa:Er3+ występujE przy 10186 cm-1 (981 

nm), 6523 cm-1 (1532 nm). 

7. Wyniki badań luminescencyjnych umożliwiły również wyznaczenie wydajności 

kwantowych  oraz spektroskopowych czynników jakości , które dla jonów Er3+ 

i Nd3+ są największe i wynoszą odpowiednio: 

• dla poziomu 4I13/2 jonu Er3+, ; ; 

• dla poziomu 4F3/2 jonu Nd3+ ; . 

 

Przeprowadzone badania, analiza otrzymanych danych doświadczalnych oraz 

wnioski z niej wypływające pozwoliły określić wpływ jonów lantanowców na strukturę 



 

 

i właściwości optyczne szkieł tellurowych, a tym samym zrealizować w pełni cel 

przedstawionej pracy. 

Można przypuszczać, że szkła tellurowe domieszkowane aktywnymi optycznie 

jonami lantanowców będą się cieszyć w najbliższym czasie dużym zainteresowaniem ze 

względu na dobrą odporność mechaniczną, stabilność chemiczną, wysoką przepuszczalność 

a zarazem wysoką wartością współczynnika załamania światła, co jest bardzo ważne 

przypadku włókien optycznych pracujących w podczerwieni. Ponadto, wysoka wartość 

spektroskopowego czynnika jakości dla jonów Nd3+ i Er3+ wskazuje na możliwość uzyskania 

w podczerwieni akcji laserowej. Wszystkie te cechy szkieł tellurowych domieszkowanych 

jonami lantanowców pozwalają sądzić, że zyskają one w przyszłości szansę na zastosowania                    

w optoelektronice, fotonice i telekomunikacji. 
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