Metody otrzymywania kropek kwantowych
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Wprowadzenie
W porównaniu do światłowodów szklanych światłowody polimerowe cechują bardzo duże
straty optyczne, które uniemożliwiają ich powszechne zastosowanie na dużą skalę.
Rozwiązaniem tego problemu może być wytwarzanie polimerowych światłowodów
aktywnych, które wzmacniają osłabiony sygnał optyczny. Aby ich praca była najbardziej
efektywna konieczne jest użycie domieszek, czyli odizolowanych od sieci polimerowej jonów
lantanowców lub zastosowanie kropek kwantowych.

Kropki kwantowe
Kropki kwantowe (QD) to nanokryształy
półprzewodnikowe o właściwościach pośrednich
między
półprzewodnikami
a
cząstkami
kwantowymi w rozmiarze 2- 10nm. Przeważnie
do
otrzymywania
kropek
kwantowych
wykorzystuje się związki pierwiastków z grup II i
IV (np. CdS, CdSe, CdTe) oraz grup III i V (np.
GaAs, InAs).
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Rys.1 Kropki kwantowe CdSe w octadecanie

Rys.2 Luminescencja kropek kwantowych CdSe

Koloidalne kropki kwantowe cechuje silna luminescencja.
Poprzez modyfikację składu i wielkości można otrzymać
luminescencję w pełnym zakresie widma, czyli od UV
(ultrafioletu) do IR (podczerwieni). Im mniejszy rozmiar
nanocząstki, tym barwa wyemitowanego światła jest bardziej
przesunięta w kierunku koloru niebieskiego, zaś im większa,
tym bardziej przesunięta w kierunku barwy czerwonej.
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