
Nanodrôty GaP typu jadro-obal s heterogénnym obalom 

Výskum v oblasti nanodrôtov typu jadro-obal (core-shell nanowires) patrí v súčasnosti k 

veľmi atraktívnym. Tento typ heteroštruktúr má využitie hlavne v oblasti elektroniky 

a fotoniky (napr. poľom riadený tranzistor, solárne články a senzory). Jadro-obal nanodrôty 

najčastejšie tvorí úzkopásmový (jadro) a širokopásmový (obal) polovodičový materiál, čo 

vedie k priamemu prechodu medzi elektrónmi a dierami. Obalový materiál tak chráni 

rozhranie medzi jadrom a obalom. Vhodná kombinácia polovodičových materiálov umožňuje 

využiť širšiu časť slnečného spektra. 

Naša výskumná skupina sa zaoberá štúdiom p-GaP/n-ZnO jadro-obal nanodrôtov s radiálnym 

pn heteropriechodom. Jadro-obal nanodrôty sú pripravované dvojkrokovou metódou: (1) 

GaP nanodrôty sú rastené na GaP(111)B substráte (typ p) pomocou 30 nm Au zárodkov 

kombináciou MOCVD a VLS techniky, (2) GaP nanodrôty sú následne pokrývané tenkou 

nanokryštalickou ZnO vrstvou (dopovaná Ga) pomocou RF naprašovania. Pripravené GaP 

nanodrôty majú kónický tvar (Ø ~ 80 nm pri substráte and 30 nm pod zárodkom), avšak 

jadro-obal nanodrôty majú cylindrický tvar (Ø ~200 nm). Dĺžka pripravených jadro-obal 

nanodrôtov je 5 μm. Nadeponovaná vrstva ZnO pokrýva nanodrôty rovnomerne. Nanozrná 

ZnO úplne pokrývajú povrch nanodrôtu po celej dĺžke. Predpokladá sa, že nanokryštalický 

materiál umožňuje prekonať štruktúrnu nekompatibilitu medzi sfaleritou štruktúrou GaP 

nanodrôtu a wurtzitou štruktúrou ZnO obalu. 

Nameraná spektrálna citlivosť GaP nanodrôtov sa nachádza v rozhraní medzi 520 – 700 nm, 

ZnO obal umožňuje rozšíriť spektrálnu citlivosť až do UV oblasti (350 – 480 nm). Elektrické 

kontakty k jednotlivým jadro-obal nanodrôtom boli urobené použitím elektrónovej litografie, 

naparovania metalických kontaktov a lift-off technike: Au/Zn (p-typ GaP jadro) and Au/Al (n-

typ ZnO obal). Meraný radiálny pn heteropriechod nanodrôtu vykazoval diódovú 

charakteristiku s relatívne vysokou hodnotou napätia 2.5 V. 
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SEM obrázok GaP nanodrôtov pokrytých ZnO obalom. 

TEM obrázok jadro-obal GaP/ZnO heteroštruktúry. 


