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STRESZCZENIE
Niniejsza

praca

zawiera

opis

metody

wzrostu

i

sposobów

charakteryzacji

wysokooporowego materiału Cd1-xMnxTe.
W pierwszej części pracy zebrano aktualny stan wiedzy na podstawie literatury. Druga
część pracy zawiera opis badań oraz interpretacje wyników uzyskanych w ramach tej rozprawy.
(Cd,Mn)Te o specjalnie określonych parametrach ma być materiałem na detektor
promieniowania X i gamma pracujący w temperaturze pokojowej. Wykaz tych własności oraz
motywację badań przedstawiono w rozdziale 1. W rozdziale 2 zawarto opis dobrze znanych
podstawowych własności materiału takich jak jego struktura krystalograficzna, własności
optyczne i transportowe. W rozdziale 3 przedstawiono specyfikę wykresu fazowego materiału
oraz omówiono trzy najbardziej rozpowszechnione metody wzrostu kryształów objętościowych
na bazie CdTe. Największy wpływ na własności materiału mają zawarte w nim defekty.
Omówienie rodzajów defektów występujących w kryształach z wyszczególnieniem tych
charakterystycznych dla kryształów na bazie CdTe przedstawiono w rozdziale 4. Następny
rozdział (rozdział 5) opisuje stosowane w ramach tej rozprawy sposoby zmiany własności
fizycznych materiału (Cd,Mn)Te. Użyte w ramach rozprawy specyficzne wybrane metody
charakteryzacji materiału wysokooporowego prezentuje rozdział 6.
Druga część pracy to opis prowadzonych doświadczeń w ramach tej rozprawy oraz
omówienie wyników badań. Na początku tej części zawarto opis technologii otrzymywania
kryształów od etapu przygotowania tygli i materiału do wzrostu poprzez różne sposoby
krystalizacji do omówienia układu pieca kończąc na wyborze zoptymalizowanych (między
innymi pod względem składu, domieszki i stechiometrii) warunków wzrostu (rozdział 7). W
rozdziale 8 zawarto opis przygotowania materiału do badań od prostych i szybkich metod
orientacji kryształu poprzez jego cięcie do przygotowania powierzchni próbki pod różne metody
charakteryzacji. Badanie wpływu wygrzewania na własności fizyczne (Cd,Mn)Te było jednym
z głównych elementów tej pracy. Opis różnych sposobów wygrzewania oraz technologicznego
sposobu ich realizacji zawarto w rozdziale 9. W miarę możliwości pierwsze trzy rozdziały tej
części są ilustrowane wynikami eksperymentalnymi, jednak większość wyników zawiera
następny rozdział (rozdział 10). Jest on poświęcony omówieniu danych uzyskanych różnymi
metodami eksperymentalnymi. Na jego początku przedstawiono obserwacje defektów w
materiale oraz opis wpływu wygrzewania na jego własności. Cały ten rozdział zawiera wyniki i
interpretacje danych otrzymanych zarówno na próbkach po wzroście1 jak i próbkach

1

Zwanych potocznie w ramach tej pracy angielską nazwą „as grown”.
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wygrzewanych2. W §10.1 zaprezentowano obserwacje optyczne w świetle widzialnym oraz w
transmisyjnej mikroskopii podczerwieni. Następny paragraf zawiera obserwacje próbek i
defektów przy pomocy transmisyjnej mikroskopii elektronowej. W kolejnym podrozdziale
opisano wykorzystanie spektroskopii masowej jonów wtórnych do badania segregacji
wybranych domieszek w materiale oraz połączenie tej analizy z badaniami fotoluminescencji.
Porównanie widm fotoluminescencji oraz luminescencji czasowo rozdzielonej na próbkach as
grown oraz wygrzewanych wyciętych z różnie domieszowanych kryształów (Cd,Mn)Te
przedstawiają §10.4 i §10.5. W następnym podrozdziale omówiono zastosowanie analizy
widma elektronowego rezonansu paramagnetycznego do potwierdzenia tezy opartej na
wynikach fotoluminescencji. Wyniki pomiarów parametru µ wykonanych przy pomocy dwóch
różnych metod na wybranych próbkach wysokooporowego (Cd,Mn)Te przedstawia §10.7.
Dalej przedstawiono wyniki niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej dla półizolujących
próbek. Następny podrozdział pokazuje wyniki pomiarów oporności właściwej różnie
domieszkowanego materiału oraz porównanie tego parametru dla materiału przed i po
wygrzewaniu. Aby sprawdzić, czy materiał w czasie wygrzewania zmienia typ przewodnictwa
nośników wykonano pomiary znaku termosiły, co prezentuje §10.10. Ostatni podrozdział
opisuje wstępne wyniki eksperymentalne obserwacji absorbcji w mikrofalach wykonanej, aby
sprawdzić, czy w próbce może występować zjawisko hoppingu.
Praca kończy się podsumowaniem otrzymanych wyników oraz prezentacją dorobku
naukowego autora. Na samym końcu pracy umieszczono bibliografię oraz spis ilustracji.

2

Zwanych również z angielskiego próbkami „annealed”
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PODSUMOWANIE AKTUALNEGO
STANU WIEDZY
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1 WPROWAD
ZENIE
Tellurek kadmu (CdTe) należy do związków zbudowanych z pierwiastków grupy II i
grupy VI układu okresowego (tzw. związki półprzewodnikowe II-VI). Doniesienia na temat
krystalizacji tego związku sięgają końca XIX wieku [1]. Historia badań nad praktycznymi
zastosowaniami materiałów z grupy II-VI sięga lat 40 dwudziestego wieku i związana jest z
rosnącym znaczeniem półprzewodników oraz rozwojem metod otrzymywania kryształów. Pod
koniec lat 50 dwudziestego wieku w swojej pionierskiej pracy doktorskiej de Nobel [2], zawarł
badania na temat wzrostu i własności CdTe. Praca ta stała się punktem wyjściowym dla wielu
późniejszych badań.
Zainteresowanie CdTe rosło z racji na jego znaczenie przemysłowe. Przede wszystkim
materiał ten stał się kluczowy dla budowy ogniw słonecznych [1]. Małe niedopasowanie
sieciowe CdTe względem (Hg,Cd)Te spowodowało, że związek ten znalazł się w kręgu
zainteresowań jako materiał na podłoża do detektorów podczerwieni. CdTe jako materiał na
podłoża do detektorów podczerwieni w późniejszych latach został wyparty przez (Cd,Zn)Te,
który charakteryzuje się lepszym dopasowaniem sieciowym do (Hg,Cd)Te.
CdTe z dodatkiem Mn znalazł się w kręgu zainteresowań z racji na swoje własności
magnetyczne [4]. (Cd,Mn)Te jest jednym z najbardziej znanych związków z tzw.
półprzewodników półmagnetycznych (ang. Semimagnetic Semiconductor - SMS). Szczególny
rozwój badań nad własnościami magnetycznymi tego materiału przypada na lata 60-70
dwudziestego wieku. Natomiast struktury niskowymiarowe na bazie związków CdTe i
(Cd,Mn)Te są obecnie intensywnie badane. Mają one szczególnie znaczenie dla rozwoju
spintroniki [[5]-[6]].
W latach 60 dwudziestego wieku [[1], [7]] zaczęto rozważać związek CdTe jako
materiał na detektory promieniowania X i gamma. W późniejszych latach wzrosło
zainteresowanie

użyciem

również

kryształów

(Cd,Zn)Te

jako

materiału

do

wyżej

wspomnianych aplikacjach [[8]-[9]]. Natomiast w ciągu ostatnich kilkunastu lat również
(Cd,Mn)Te znalazło się wśród kandydatów na tego typu detektory [[10]-[12]].
Wśród szerokiej gamy zastosowań tych związków należy wymienić między innymi:
podłoża na detektory podczerwieni, okienka dla podczerwieni, modulator electro-optyczny [13],
optyka

nieliniowa,

piezoelektryki,

wykorzystanie

własności

optycznych

struktur

niskowymiarowych materiałów na bazie CdTe (luminescencja kropek kwantowych), ogniwa
słoneczne [14], detektory promieniowania X i gamma. [[1], [3]]
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1.1

MOTYWACJA BADAŃ
W niniejszej pracy skupiono się na kryształach (Cd,Mn)Te jako bazie na planarny

detektor promieniowania X i gamma. Do takich zastosowań konieczne jest otrzymanie kryształu
o specyficznych własnościach fizycznych. Wymagania jakie musi spełnić materiał na taki
detektor są ściśle sprecyzowane [[6], [10], [15]] i zostaną opisane poniżej.
Oddziaływanie

promieniowania

elektromagnetycznego

w

zakresie

energii

odpowiadających promieniowaniu X i gamma z materiałem zachodzi poprzez mechanizmy:
absorpcji fotoelektrycznej, rozpraszania Comptonowskiego i kreację par dziura-elektron. W
interesującym nas zakresie energii promieniowania, czyli do 500 keV dominujące jest zjawisko
absorpcji fotoelektrycznej (rys. 1). Materiał na detektor powinien mieć zatem duży przekrój
czynny na absorpcję fotoelektryczną, aby efektywnie mogły w nim zachodzić procesy
wychwytu. Dla absorpcji fotoelektrycznej przekrój czynny materiału zależy od liczby atomowej
Z jak Zn, gdzie 4 < n < 5. Przekrój czynny materiału dla rozproszenia Comptona jest
proporcjonalny do Z, natomiast dla kreacji par dziura – elektron przekrój czynny jest zależny od
kwadratu liczby atomowej (Z2) [[15]-[16]]. Zatem materiał o dużej średniej liczbie atomowej
będzie bardziej odpowiedni do zastosowań na wyżej wspomniany detektor.

Rysunek 1 Zależność współczynnika tłumienia od energii promieniowania [18].

Po drugie materiał na detektor musi mieć odpowiednią przerwę energetyczną (Eg). Z
jednej strony powinna ona być dostatecznie duża, aby otrzymać wysokie oporności (większe niż
108 cm) i małe prądy powierzchniowe. Jednocześnie powinna być dostatecznie mała, aby
energia jonizacji pary dziura - elektron była niska. W praktyce przerwa energetyczna w zakresie
od 1,5 eV do 5 eV jest optymalna dla materiału na detektor. Przerwa energetyczna powyżej
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1,5 eV jest potrzebna, aby kontrolować generowany termicznie prąd w próbce. Wysoki opór
(oporność właściwa  108 cm) jest osiągany w materiałach o dużej przerwie energetycznej i
niskiej koncentracji nośników prądu. Dodatkowo opór materiału jest kontrolowany poprzez
domieszki – defekty, które mogą zlokalizować poziom Fermiego w środku przerwy
energetycznej.
Kolejnymi kryteriami doboru materiału na detektor jest: wysoka czystość związku (brak
domieszek nieintencjonalnych), jego jednorodność pod względem własności fizycznych oraz
niska gęstość defektów rodzimych. Detektor planarny, musi mieć jak największą powierzchnię i
odpowiednią grubość, by jak najwięcej fotonów mogło zajść w interakcje z objętością
detektora. Warunek jednorodności i niskiej gęstości defektów zapewnia dobry transport ładunku
i niski prąd powierzchniowy.
Następnym bardzo ważnym kryterium doboru materiału na detektor jest wysoki iloczyn
µ nośników. Swobodna droga dryfu nośników w materiale zależy od ich ruchliwości µ, czasu
życia  (rozumianego, jako czas życia od kreacji nośnika do jego spułapkowania, a nie czas od
kreacji do rekombinacji elektron - dziura) oraz przyłożonego do próbki zewnętrznego pola
elektrycznego E. Wielkość ta jest dana przez iloczyn µE. Trzeba tu zaznaczyć, że ruchliwość,
o której zwykle mówimy jest ruchliwością nośników w paśmie, a więc podlegającą równaniu
Boltzmana. W materiałach wysokooporowych, w których nośniki część czasu spędzają na
pułapkach należy mówić o ruchliwości efektywnej (dryfowej). Ruchliwość ta jest wielkością
uśrednioną z czasu przebywania nośnika w paśmie i czasu przebywania na pułapce.
Tabela 1 Zestawienie podstawowych danych o własnościach CdTe, (Cd,Zn)Te i (Cd,Mn)Te [19].

Materiał

CdTe

Cd0.9Zn0.1Te

Cd0.95Mn0.05Te

Liczba atomowa

48, 52

48, 30, 52

48, 25, 52

Średnia liczba atomowa

50

49,1

41,7

Gęstość  [g/cm ]

5,85

5,78

5,8

Przerwa energetyczna w 300 K [eV]

1,5

1,57

1,58

Stała dielektyczna

11

10,9

10,5

Energia kreacji pary dziura elektron [eV]

4,43

4,64

Oporność właściwa [cm]

109

1010

Ruchliwość elektronów [cm2/Vs]

1100

1000

3

Czas życia elektronów [s]

3·10

Ruchliwość dziur [cm2/Vs]

100

Czas życia dziur [s]

2·10

-6

-6

109

3·10-6
50-80
10

50-70

-6
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Tabela 1 przedstawia charakterystyczne dla CdTe i (Cd,Zn)Te dane zebrane na
podstawie literatury, dotyczące ich zastosowań w detektorach promieniowania X i gamma.
Zestawienie to zawiera również część dostępnych na podstawie literatury lub otrzymanych w
ramach tej rozprawy danych eksperymentalnych dla (Cd,Mn)Te. Na podstawie tabeli widać, iż
ruchliwości dziur oraz elektronów w CdTe i (Cd,Zn)Te są zbliżone i w przypadku dziur
wynoszą około 100 cm2/Vs natomiast w przypadku elektronów są rzędu 1000 cm2/Vs.
Podobnego zachowania oczekuje się w (Cd,Mn)Te.
Po otrzymaniu materiału, który spełnia odpowiednie warunki na budowę detektora
należy jeszcze opracować metodę przygotowania powierzchni i kontaktów. Powierzchnie
powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby szum od prądów upływności (ang. leakage
current - LC) był niski. Powinny one być również stabilne w czasie, aby prądy powierzchniowe
nie zmieniały się w czasie życia detektora. Należy również opracować metodę nanoszenia
omowych (liniowych) kontaktów tak, aby elektrody nie produkowały defektów, zanieczyszczeń
i barier na przepływ ładunku oraz żeby dawały jednorodne pole elektryczne wewnątrz
materiału.

1.2

CEL PRACY
Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest opracowanie optymalnej metody

otrzymywania wysokooporowych kryształów związku tellurku kadmu z manganem (Cd,Mn)Te
o średnicach rzędu 35 - 55 mm (czyli około 1,5 i 2 cala). W prowadzonych badaniach konieczne
jest otrzymanie materiału o określonych parametrach fizycznych takich, aby otrzymany materiał
spełniał warunki aplikacji, jako detektor promieniowania X i gamma.
W ramach tej rozprawy przyjęto inną niż powszechnie stosowaną drogę do uzyskania
materiału

półizolującego.

Większość

laboratoriów

zajmujących

się

wzrostem

wysokooporowego CdTe i (Cd,Zn)Te na detektory korzysta z mechanizmu samokompensacji
materiału przy zastosowaniu domieszki donorowej jaką jest Cl lub In we względnie wysokiej
koncentracji. Materiał taki po wzroście często jest tylko odprężany i nie stosuje się w nim
innych specjalnych wygrzewań. W ten sposób uzyskuje się wysoki opór, okupiony jest on
jednak wysoką koncentracją domieszki kompensującej. Ta praca skupi się na uzyskaniu
półizolującego materiału: po pierwsze przez zastosowanie maksymalnie niskiej koncentracji
domieszek kompensujących, po drugie na minimalizacji domieszek nieintencjonalnych
(zanieczyszczeń) poprzez użycie jak najczystszych materiałów źródłowych, oraz po trzecie
przez specjalne wygrzewanie materiału w parach Cd w celu zmniejszenia koncentracji defektów
rodzimych w materiale, jakimi są luki kadmowe, będące akceptorami. W naszym przypadku
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domieszką kompensującą materiał, (której poświęcimy najwięcej uwagi) będzie: wanad, chlor i
ind lub wanad z chlorem w tak zwanym co-dopingu. Minimalizacja koncentracji chcianych i
niechcianych domieszek powinna pomóc osiągnąć lepsze parametry materiału. W szczególności
może ona prowadzić do uzyskania mniejszego rozpraszania i pułapkowania nośników prądu.
Zatem w ramach rozprawy prowadzono badania nad optymalizacją warunków wzrostu
oraz prace nad charakteryzacją materiału i zmianą jego własności poprzez odpowiednie
domieszkowanie i wygrzewanie.
W ramach prowadzonych prac nie zajmowano się zagadnieniem przygotowania
powierzchni pod kontakty elektryczne. Metoda nanoszenia omowych kontaktów dla
wysokooporowych płytek (Cd,Mn)Te została już wcześniej opracowana w grupie ON 1.1 IF
PAN w ramach rozprawy doktorskiej dr Marty Witkowskiej-Baran [20].
Jak już wspomniano (Cd,Mn)Te jest klasycznym półprzewodnikiem magnetycznym
jednak w ramach tej rozprawy własności magnetyczne materiału nie były badane.
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2 CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU
W poniższym paragrafie zebrano podstawową wiedzę na temat krystalizacji i własności
kryształów (Cd,Mn)Te.

STRUKTURA KRYSTALOGRAFICZNA I ENERGETYCZNA MATERIAŁU

2.1

Tellurek kadmu z manganem3 należy do związków potrójnych grupy II-VI układu
okresowego pierwiastków. Materiał ten można określić, jako roztwór stały MnTe w CdTe.
Długość wiązania dla CdTe wynosi 2,633 Å, a dla MnTe4 2,746 Å [21].
W (Cd,Mn)Te stała sieci i przerwa energetyczna materiału zmieniają się wraz ze
wzrostem ilości manganu w CdTe. W związku z tym właściwym zapisem dla związku jest
następująca notacja: Cd1-xMnxTe, gdzie x określa procentową zawartość atomów Mn w sieci
CdTe. Zmianę stałej sieci i przerwy energetycznej dla (Cd,Mn)Te przedstawia rys. 2 i opisuje
równanie (1) [22]. Wraz ze wzrostem zawartości Mn w sieci CdTe zwiększa się przerwa
energetyczna materiału i zmniejsza się jego stała sieci.
(

)

(1)

Materiał ten posiada prostą przerwę energetyczną znajdującą się w punkcie  strefy
Brillouina. Zmianę przerwy energetycznej Cd1-xMnxTe przedstawiają równania (2) i (3).
Pierwsze z nich określa zmianę przerwy energetycznej (Eg) wraz ze składem (x) w temperaturze
pokojowej (300 K), drugie przedstawia zależność przerwy energetycznej (Eg) materiału w
funkcji składu (x) i temperatury (T) [23].
( )
(

)

(2)
(

)

(3)

Tabela poniżej przedstawia wyliczenia przerwy energetycznej materiału na podstawie
zależności (2) i (3) dla składów materiału, jakie zostały wykonane w ramach tej pracy.

3

dalej w pracy oznaczany jako (Cd,Mn)Te lub Cd 1-xMnxTe.

4

Długość wiązania obliczona dla hipotetycznego (nierzeczywistego) MnTe o strukturze blendy

cynkowej [21].
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Rysunek 2 Diagram stała sieci versus przerwa energetyczna dla wybranych półprzewodników [20].

Atomy kadmu pełnią funkcję kationów, natomiast atomy telluru są anionami.
Występują między nimi wiązania kowalencyjno - jonowe. Atomy w krysztale tworzą wiązanie
tetraedyczne s-p3, które powstaje z elektronów 5s2 z powłoki walencyjnej Cd (pierwiastek grupy
II) i elektronów walencyjnych 5p4 w atomie Te (pierwiastek grupy VI). Mangan, jako metal
przejściowy ma na powłoce 4s2 dwa elektrony, natomiast posiada w połowie zapełnioną
powłokę d i może swoimi elektronami 4s2 wziąć udział w wiązaniu s-p3. W ten sposób w sieci
krystalicznej Mn zastępuje (wbudowuje się w miejsce) Cd [21].
Tabela 2 Przybliżone wartości przerwy energetycznej dla Cd1-xMnxTe w zależności od ilości Mn w materiale,
dla składów badanych w niniejszej pracy.

x

Eg (x, 300 K)

Eg (x, 15 K)

0

1,51

1,62

0,02

1,54

1,64

0,04

1,56

1,68

0,05

1,58

1,69

0,06

1,59

1,71

0,07

1,60

1,72

0,09

1,63

1,76

0,13

1,68

1,82

CdTe i MnTe krystalizują w różnych strukturach krystalicznych (odpowiednio w
strukturze ZnS i NiAs). Cd1-xMnxTe zachowuje strukturę krystalograficzną CdTe (blendy
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cynkowej) dla zawartości Mn do x = 0,77 [21]. W strukturze tej dwie sieci krystalograficzne
typu fcc - jedna złożona z anionów i druga z kationów są przesunięte względem siebie o ¼
długości wzdłuż diagonali komórki elementarnej fcc (patrz rys. 3).

Rysunek 3 Sieć kryształu oraz kierunki krystalograficzne w strukturze blędy cynkowej.

Jony Mn w sieci krystalicznej są odpowiedzialne za własności magnetyczne tego
materiału. Podobnie jak przerwa energetyczna własności magnetyczne Cd1-xMnxTe zmieniają
się wraz z zawartością jonów Mn oraz z temperaturą, co pokazuje magnetyczny wykres fazowy
dla tego materiału (rys. 4). Na podstawie tego wykresu widzimy, że w zakresie składów Mn
0  x  0,13 w kryształach objętych badaniami w tej rozprawie materiał ten jest
paramagnetyczny w temperaturze pokojowej.
Tabela 3 Konfiguracja elektronowa pierwiastków tworzących roztwór stały (Cd,Mn)Te.

Pierwiastek

Grupa

Konfiguracja
elektronowa

Liczba
atomowa

Cd

II

[Kr] 4d10 5s2

48

Te

VI

[Kr] 4d10 5s2 5p4

52

Mn

VII

[Ar] 3d5 4s2

25
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Rysunek 4 Magnetyczny wykres fazowy dla (Cd,Mn)Te w funkcji składu i temperatury [24].

2.2

OPORNOŚĆ WŁAŚCIWA I PARAMETR µ
Zjawiska transportu nośników (elektronów i dziur) w półprzewodniku następują

wskutek przyłożonych pól zewnętrznych np. pola elektrycznego, pola magnetycznego lub
gradientu temperatury.
W dowolnym typie półprzewodnika pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola
elektrycznego E ustala się pewna średnia wartość prędkości nośników skierowana w kierunku
przyłożonego pola. Prąd wywołany przez przyłożone zewnętrzne pole elektryczne nazywa się
prądem unoszenia. W półprzewodniku o jednym typie nośników, do którego przyłożone jest
zewnętrzne pole elektryczne wywoływany jest prąd o natężeniu j.
(4)
W wyrażeniu (4)  jest przewodnictwem materiału, a E przyłożonym zewnętrznym polem
elektrycznym. Z definicji przewodnictwo materiału jest iloczynem ładunku nośników ich
koncentracji oraz ruchliwości.
(5)
Ruchliwość prądu nośników wywołanych zewnętrznym polem elektrycznym definiuje się, jako
stosunek średniej prędkości dryfu nośników vdr do przyłożonego zewnętrznego pola
elektrycznego E.
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(6)
W przypadku, gdy w materiale mamy do czynienia z dwoma typami nośników wówczas
przewodnictwo materiału można opisać równaniem (7):
(

)

(7)

gdzie q jest ładunkiem elementarnym, n i p koncentracjami nośników w materiale
(odpowiednio dziur i elektronów) oraz µn i µp są ruchliwościami nośników (odpowiednio dziur i
elektronów). Odwrotnością przewodności jest oporność właściwa materiału (8):
(

(8)

)

Wpływ na oporność właściwą w danej temperaturze mają koncentracje nośników prądu
oraz ich ruchliwość. Obie te wielkości fizyczne zależą od ilości i rodzaju domieszek zawartych
w krysztale. [[25]-[26]].
Ruchliwość nośników jest zależna od średniej drogi swobodnej oraz jest funkcją
temperatury. Jak wspomniano wcześniej w rozdziale 1.1, na ruchliwość efektywną w materiale
mają również wpływ znajdujące się w nim poziomy pułapkowe. W ogólności zatem ruchliwość
nośników w materiale można opisać przez model uwzględniający pułapki w materiale (ang. trap
controled mobility model) [27]. Model ten przedstawiony między innymi w pracy Suzuki et al.
opisany jest równaniem (9) i uwzględnia gęstość stanów pułapkowych NT, poziom energetyczny
tych stanów ET, gęstość stanów w paśmie NV.
[

( )]

(9).

Elektrony i dziury w półprzewodniku będą się przemieszczać (dryfować) w
półprzewodniku wskutek przyłożonego zewnętrznego napięcia dopóki nie dopłyną do
zewnętrznej elektrody lub nie nastąpi ich rekombinacja (lub spułapkowanie). Na skutek
istnienia w półprzewodnikach domieszek oraz zanieczyszczeń mamy do czynienia ze spadkiem
czasu życia nośników w półprzewodniku. Głębokie defekty mogą grać rolę pułapek albo
centrów rekombinacyjnych dla nośników prądu [28]. Oba te czynniki mają wpływ na czas życia
nośników w krysztale. Poza domieszkami defekty strukturalne w krysztale (np. dyslokacje,
wydzielenia) mogą również stanowić pułapkę dla nośników i powodować straty w
wygenerowanym promieniowaniem prądzie.
W przypadku materiału na detektor promieniowania ważne jest, aby cały ładunek
wygenerowany w półprzewodniku wskutek jego oddziaływania z promieniowaniem mógł
dopłynąć do zewnętrznych elektrod. Przepływ tego ładunku jest wywołany przyłożonym
zewnętrznym polem elektrycznym. Wartości czasu życia nośników w zakresie 10-5 s lub dłuższe
są odpowiednie dla zastosowań materiału na detektor.
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Z racji na wpływ domieszkowania na parametry µ i  praca ta skupia się na otrzymaniu
jak najlepszych parametrów świadczących o potencjalnej możliwości użycia materiału
(Cd,Mn)Te na detektor. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez minimalizację ilości wszelkiego
rodzaju defektów w kryształach, czyli przez zminimalizowanie defektów strukturalnych i
redukcję poziomu domieszkowania.
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3 WZROST KRYSZTAŁÓW
3.1

WYKRESY FAZOWE
Wykres fazowy (Cd,Mn)Te można przedstawić w postaci pseudo binarnego T-x

diagramu fazowego [[30]-[32]]. Na podstawie tego wykresu (rys. 5) możemy zauważyć, że przy
zawartości Mn do 20% linia liquidus i solidus związku się pokrywają. Takie zachowanie obu
tych linii sugeruje brak segregacji Mn w CdTe. W rzeczywistości współczynnik segregacji (k)
manganu w CdTe jest równy 0,95 [[33]-[34]], co zostanie pokazane w dalszej części pracy.
Segregacja oznacza różnicę w składzie ciała stałego i cieczy będących w równowadze
termodynamicznej. Na wykresie fazowym segregacja - wytrącanie się ciała stałego o innym
składzie niż w fazie ciekłej przy tej samej temperaturze objawia się tym, iż linie liquidus i
solidus się nie pokrywają. Równowagowy współczynnik segregacji definiujemy przez:
(10)
gdzie Csolid – oznacza skład molowy w fazie stałej, a Cliquid skład molowy w fazie
ciekłej.
Jeżeli współczynnik segregacji jest mniejszy od 1 wówczas mamy do czynienia z
obniżeniem temperatury topnienia materiału wraz z rosnącą zawartością procentową drugiego
składnika układu podwójnego na wykresie fazowym. Jeśli współczynnik jest większy od 1
wówczas mamy do czynienia z podwyższeniem temperatury topnienia wraz ze wzrostem
zawartości drugiego składnika w układzie. [34]

Rysunek 5 Pseudo binarny wykres fazowy CdTe-MnTe [[30]-[32]].
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Kryształy Cd1-xMnxTe otrzymane w ramach obecnych badań miały zawartość Mn od 0
do 13 %. Uzyskane materiały znajdowały się, zatem w obszarze, gdzie zawartość Mn jest niska,
a w roztworze stałym CdTe-MnTe przeważa CdTe. Należy, zatem zwrócić uwagę na wykres
fazowy CdTe przedstawiony na rys. 6. Wykres fazowy Cd-Te posiada punkt topnienia dla
temperatury równej 1092C dla CdTe ze stechiometrią lekko przechyloną na stronę Te (odchył
od stechiometrii około 6·10-4 at. % [37].
Proces krystalizacji (Cd,Mn)Te można prowadzić z czystych pierwiastków źródłowych,
jak również z wcześniej zsyntezowanych związków CdTe i MnTe. Wykresy fazowe obu tych
związków są przedstawione odpowiednio na rys. 6 i rys. 22 (patrz: §7.2.1).

Rysunek 6 A) Projekcja x-T wykresu fazowego Cd-Te [38]; B) Powiększenie wykresu fazowego Cd-Te w
okolicy 50% zawartości Te [39].

Kowalencyjno-jonowy charakter wiązań Cd-Te powoduje, że roztwór CdTe jest silnie
związany w okolicach temperatury bliskiej temperaturze topnienia. Powoduje to powstanie
silnie zorganizowanych cząsteczek mających wpływ na nukleację materiału i kinetykę wzrostu.
Temperatura bliska temperaturze topnienia faworyzuje również formowanie się klasterów Te
[40]. Przegrzanie roztworu (ang. Superheating) pozwala rozerwać wiązania i zmniejszyć
prawdopodobieństwo formowania się klastrów [37]. Na podstawie badań zawartych w pracach
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[[41]-[43]] stwierdzono, że wiązania tetradedryczne zostają zerwane w temperaturze wyższej
niż temperatura topnienia – dlatego też historia termalna wytopu może mieć wpływ na jego
jakość [37]. Superheating jest określany, jako T+ = TL-TM, gdzie TL jest maksymalną
temperaturą w roztworze, a TM temperaturą topnienia.
Na granicy fazy stałej i ciekłej materiału znajduje się obszar zwany frontem
krystalizacji. W obszarze tym następuje zjawisko przechłodzenia cieczy (ang. Supercooling).
Wielkość przechłodzenia cieczy ma wpływ na prędkość wzrostu i jakość krystaliczną materiału.
Przechłodzenie jest własnością wszystkich czystych materiałów nieorganicznych. W roztworach
półprzewodników temperatura przechłodzenia definiowana, jako T- = TM-TS, gdzie TS oznacza
temperaturę krzepnięcia wynosi około 10-50 K. Przechłodzenie materiału jest czynnikiem
odpowiedzialnym za spontaniczne zarodkowanie kryształu.
Przechłodzenie stężeniowe (ang. Constitutional supercooling) występuje w roztworach
w obszarze na granicy fazy stałej i ciekłej. W obszarze tym znaczną rolę we wzroście kryształu
odgrywa absorbcja składników roztworu do sieci kryształu, która jest zależna nie tylko od
przepływu ciepła i kinetyki procesu, ale również od składu cieczy włączając w to nie
stechiometryczność

roztworu

i

rozpuszczalność

domieszek

(ich

segregację).

Różny

współczynnik segregacji komponentów kryształu powoduje destabilizacje wzrostu na froncie
krystalizacji przez zwiększenie prędkości wzrostu lub zmianę gradientu temperatury w
roztworze. Dobranie odpowiednich parametrów wzrostu takich jak gradient temperatury i
prędkość wzrostu jest, zatem konieczne do uzyskania stabilnego wzrostu i płaskiego (gładkiego)
frontu krystalizacji. Stabilny wzrost powoduje również zmniejszenie gęstości (na cm3) i
wielkości wydzieleń tellurowych, które powstają właśnie w czasie wzrostu.
Poniżej przedstawiono kryterium na stabilny wzrost stworzone przez Tillera [44]:
(

)

(11)

gdzie G jest gradientem temperatury w roztworze na interfejsie, v jest prędkością
wzrostu, m jest nachyleniem krzywej likwidus, C0 jest założoną koncentracją domieszki lub
dodatkowego składnika, D jest współczynnikiem dyfuzji, a k jest współczynnikiem segregacji.
Na podstawie tego kryterium widzimy, że przez odpowiednie dobranie gradientu na
froncie krystalizacji i prędkości wzrostu można zapewnić stabilny wzrost kryształu. To
prowadzi też do minimalizacji rozmiaru i gęstości wydzieleń telluru w krysztale.
Jednym z podstawowych celów tej pracy było dobranie stabilnych warunków wzrostu
kryształu. Omówienie prowadzonych w tym celu doświadczeń znajduje się w rozdziale 7.
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3.2

METODY WZROSTU KRYSZTAŁÓW
Otrzymywanie objętościowych kryształów związków na bazie tellurku kadmu może

odbywać się przy pomocy wielu technik wzrostu zarówno z fazy gazowej jak i fazy ciekłej. Do
najbardziej rozpowszechnionych metod należą metody wzrostu z fazy ciekłej. Wśród tych
metod najbardziej znane są: wzrost metodą wędrującej strefy (ang. Traveling Heater Method THM), wzrost metodą Bridgmana (ang. Bridgman growth method – BG) oraz wzrost metodą
“chłodzenia w pionowym gradiencie”5 (ang. Vertical Gradient Freeze – VGF). Do wzrostów
kryształów CdTe starano się wykorzystać również metodę Czochralskiego. Jednak po
intensywnych próbach w latach osiemdziesiątych XX wieku nie znalazła ona szerokiego
zastosowania (w stosunku do materiałów na bazie CdTe) z racji na problem z dużym ciśnieniem
par kadmu i konieczność użycia zamknięcia roztopu w kąpieli z B2O3 (tzw. Liquid Encapsule
Czochralski method - LEC) oraz słabego przewodnictwa cieplnego tego związku [3].
Poniżej

omówiono

trzy

najpopularniejsze

sposoby

otrzymywania

kryształów

objętościowych na bazie związku CdTe. Przegląd metod wzrostu można znaleźć w literaturze
[[3], [10], [15], [34]]. Sposób przygotowania materiałów źródłowych do wzrostu kryształów
zostanie omówiony w rozdziale 7.

3.2.1 METODA WĘDRUJĄCEJ STREFY (THM)
Metoda wędrującej strefy (ang. Traveling Heater Method - THM) polega na
przemieszczaniu wzdłuż polikrystalicznego materiału źródłowego bogatej w rozpuszczalnik
(ang. solvent) strefy. W przypadku CdTe jest to strefa tellurowa. Wzrost kryształu odbywa się w
temperaturze niższej niż temperatura topnienia CdTe (strefa bogata w tellur ma niższą
temperaturę topnienia – patrz wykres fazowy §3.1). Z racji na wzrost w obrębie strefy
tellurowej następuje również efekt czyszczenia bardzo typowy i istotny dla tej metody.
Stosowane prędkości wzrostu w tej metodzie wynoszą kilka milimetrów na dzień.
W przypadku metody wędrującej strefy temperatura w piecu ma charakterystykę taką
jak na rys. 7. Wzrost polega na topieniu materiału na prawym brzegu strefy oraz stopniowym
przesuwaniu strefy tak by na jednym z jej końców (lewym na rysunku) następowała
krystalizacja.

5

Autor pracy nie spotkał się z polskim odpowiednikiem nazwy Vertical Gradient Freeze.
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Rysunek 7 A) Budowa pieca do krystalizacji metodą wędrujacej strefy THM; B) Profil temperatury w piecu
do krystalizacji metodą THM.

3.2.2 METODA BRIDGMANA (BG)
W niniejszej pracy wszystkie badane kryształy zostały otrzymane przy pomocy metody
Bridgmana.
Metoda ta w swej podstawowej formie charakteryzuje się tym, że materiał, który
pragniemy skrystalizować topimy w piecu w specjalnym tyglu. Piec ma profil temperatury
przedstawiony schematycznie na rys. 8. Tygiel przesuwamy względem pieca tak, aby
przechodził stopniowo przez miejsce w piecu (xc), gdzie znajduje się temperatura krystalizacji
(TS) jak pokazano na rys. 8. Typowe prędkości wzrostu w tej metodzie wynoszą 1 mm/h.
Szczegóły zastosowanej do wzrostu kryształów zmodyfikowanej metody Bridgmana
zostaną omówione w części doświadczalnej poświęconej krystalizacjom (Cd,Mn)Te (rozdział
7).
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Rysunek 8 Schemat układu do otrzymywania kryształów metodą Bridgmana. A) Piec składa się z dwóch stref
cieplejszej (strefa 1) i chłodniejszej (strefa 2) między tymi strefami znajduje się obszar z gradientem
temperatury zawierającym w sobie temperaturę krystalizacji materiału T s. Tygiel ze stopionym materiałem
porusza się względem położenia xc, w którym znajduje się temperatura krystalizacji materiału; B) Profil
temperatury w piecu.

3.2.3 VERTICAL GRADIENT FREEZE (VGF)
Metoda Vertical Gradient Freeze w swoich podstawowych założeniach jest bardzo
zbliżona do wzrostu metodą Bridgmana. Różnica między tymi metodami polega na tym, że w
VGF tygiel jest nieruchomy, a gradient temperatury w piecu zmienia się w czasie krystalizacji.
Pozwala to na lepszą kontrolę transportu ciepła w piecu i stabilniejszy wzrost na froncie
krystalizacji. Opis tej metody można znaleźć między innymi w pracy Changa [45], natomiast jej
zastosowanie do wzrostu (Cd,Zn)Te w pracy Szelesa [46].
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4 DEFEKTY W KRYSZTAŁACH.
Poprzez kryształ rozumiemy strukturę zbudowaną z identycznych elementów
powtarzającą się periodyczne w przestrzeni. Strukturę kryształów można opisać za pomocą
sieci, w której z każdym punktem (węzłem) związana jest grupa atomów. Odstępstwa od
idealnej periodycznej struktury nazywamy defektami.
Defekty w kryształach są w dużej mierze odpowiedzialne za wiele z ich własności
fizyczne. W niniejszym rozdziale przedstawiono defekty jakie można znaleźć w większości
kryształów [[47]-[48]]. Poniżej sklasyfikowano defekty w trzy grupy w zależności od
rozmiarów danych defektów: defekty powierzchniowe i objętościowe, defekty liniowe i defekty
punktowe. Zestawienie to odniesiono do defektów jakie mogą się znaleźć w kryształach
(Cd,Mn)Te.

4.1

DEFEKTY POWIERZCHNIOWE I OBJĘTOŚCIOWE.
Wśród defektów powierzchniowych i objętościowych wyróżniamy dziury, pęknięcia,

ziarna, granice ziaren, bliźniaki, wytrącenia obcych faz krystalicznych, powierzchnie kryształu.
W wybranych przypadkach opis wzbogacono przykładowymi wykonanymi przez autora pracy
zdjęciami defektów w kryształach (Cd,Mn)Te.

4.1.1 DZIURY (VOIDS)
Dziury (ang. voids) to defekty, które oznaczają brak kryształu w danej przestrzeni
związane z zamknięciem pewnej objętości gazu w przestrzeni w czasie krystalizacji. Mogą to
być defekty na powierzchni wytopu lub w objętości kryształu. W przypadku (Cd,Mn)Te defekty
te można zaobserwować najczęściej na ściankach wytopu. Poprzez dobranie odpowiednich
warunków wzrostu i odpowiednie przygotowanie materiałów do wzrostu – pierwiastków
źródłowych oraz tygla – można te defekty wyeliminować.
Na rys. 9 przedstawiono przykład obecności dziur (voids) w krysztale, który w czasie
nieskończonej jeszcze krystalizacji został raptownie schłodzony.
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Rysunek 9 Przykład defektów typu dziura (void) w szybko zastygniętym krysztale (Cd,Mn)Te. Dodatkowo na
szlifowanej i trawionej powierzchni próbki widoczne są defekty typu ziarna i bliźniaki (patrz §4.1.3).

4.1.2 PĘKNIĘCIA
Pęknięcia (ang. craks) w krysztale powstają w wyniku działania silnych naprężeń. W
przypadku związków na bazie CdTe mamy do czynienia ze słabym przewodnictwem cieplnym
materiału. Materiał ten ma też różną rozszerzalność cieplną w porównaniu z kwarcowym
tyglem.

Rysunek 10 Zdjęcie kryształu (Cd,Mn)Te, który pękł w czasie zbyt szybkiego chłodzenia po krystalizacji.

Dodatkowo, dla (Cd,Mn)Te z racji na zawartość Mn i jego reakcje z tlenkami oraz
kwarcem, konieczne jest stosowanie do krystalizacji węglowych pokryć wewnętrznych ścian
kwarcowych tygli, aby uniknąć przyklejenia kryształu do ścianek tygla. W czasie chłodzenia
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wytopu po wzroście konieczne jest dobranie odpowiedniej prędkości chłodzenia, aby zapobiec
zbyt szybkiemu kurczeniu się materiału i powstaniu pęknięć w wyniku panujących wówczas
silnych naprężeń. Takie naprężenia mogą nawet doprowadzić do pęknięcia całego kryształu, co
ilustruje rys. 10.

4.1.3 ZIARNA I GRANICE ZIAREN
Ziarna (ang. grain) to defekty, które mają jednorodną strukturę krystaliczną. Każde
ziarno ma swoją własną orientację krystaliczną. Na granicy ziaren (ang. grain boundary)
spotykają się różne sieci przestrzenne będące ukierunkowane do siebie pod różnymi kątami.
Ułożenie atomów na granicy ziaren jest uzależnione od działania obu stykających się sieci
krystalicznych, w wyniku, czego stanowi ona pewną chaotyczną mikrostrukturę przejściową
nieodpowiadającą orientacji ani jednego ani drugiego ziarna. Na granicach ziaren zwykle
grupują się również wszelkie zanieczyszczenia oraz wytrącenia.
Przykładem obecności ziaren w krysztale jest między innymi rys. 9 (§4.1.1), na którym
jak już wspomniano przedstawiono gwałtownie ochłodzony niepełnie skrystalizowany materiał.
Dobór odpowiednich warunków wzrostu pozwala na wzrost kryształów z małą ilością ziaren, co
zostanie omówione w dalszej części pracy (patrz rozdział 7.2).

4.1.4 BLIŹNIAKI
Bliźniak (ang. twin) to taki defekt, w którym utworzona zostaje druga część kryształu o
tej samej strukturze, ale o innej orientacji sieci krystalograficznej. Granica pomiędzy kryształem
wyjściowym, a bliźniakiem pasuje bez żadnych zniekształceń do obu części kryształu (patrz na
przykład rys. 12, §6.4.1). Orientacja sieci krystalograficznej bliźniaka jest lustrzanym odbiciem
sieci kryształu macierzystego względem płaszczyzny. W kryształach o strukturze blendy
cynkowej, bliźniak jest obrócony o ±120° względem kierunku [111] w stosunku do kryształu
macierzystego [29]. W przypadku (Cd,Mn)Te powstawanie bliźniaków wiąże się ze zwiększoną
jonowością kryształu [30]. CdTe i MnTe krystalizują również w innych strukturach
krystalicznych odpowiednio blendy cynkowej i NiAs [21]. Wraz ze wzrostem zawartości Mn w
sieci macierzystej CdTe można zaobserwować większą tendencje do powstawania gęsto
rozmieszczonych w krysztale płaszczyzn bliźniaków [30]. Przez zoptymalizowanie warunków
wzrostu można zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania bliźniaków, co zostanie
omówione w rozdziale 7.2.

29

4.1.5 WYTRĄCENIA
Wytrącenia (ang. inclusions) to defekty, które obejmują obecność obcych faz
krystalicznych w krysztale. Zazwyczaj są to wydzielenia jednego z pierwiastków składowych
kryształu. W przypadku związków na bazie CdTe istnieje rozróżnienie na tzw. inkluzje i
precypitacje, gdzie pierwsze obejmują odpowiednio obiekty o rozmiarach powyżej 1 µm, a
drugie poniżej 1 µm. Wydzielenia w związkach telluru krystalizowanych z roztopu są typowe.
Związane jest to z nie stechiometrycznością tych roztworów oraz z różną rozpuszczalnością
kationów i anionów w związku [47]. Ponadto w przypadku związków na bazie CdTe mamy do
czynienia z krystalizacją w wysokiej temperaturze, gdzie nad cieczą panuje dużo wyższa
prężność par Cd, co powoduje, że roztwór ma stechiometrię przechyloną na stronę tellurową
(patrz wykres fazowy CdTe) [37]. Przykłady wydzieleń tellurowych w (Cd,Mn)Te znajdują się
na obrazach z mikroskopii podczerwieni i skaningowej mikroskopii elektronowej w rozdziałach
10.1.2 i 10.2.

4.2

DEFEKTY LINIOWE
Defekty liniowe tzw. dyslokacje (ang. dislocations) można zdefiniować, jako granica

obszaru, w którym nastąpiło przemieszczenie kryształu względem pozostałych części o pewną
liczbę stałych sieci. Wyróżniamy dyslokacje krawędziowe, śrubowe i mieszane. Dyslokacje
krawędziowe są efektem wsunięcia do kryształu dodatkowej półpłaszczyzny atomów. Z kolei
dyslokacje śrubowe można sobie wyobrazić, jako efekt częściowego przecięcia kryształu i
przesunięcia względem siebie obu jego części o stałą sieci w górę lub dół wzdłuż „cięcia”.
Dyslokacje mieszane są natomiast połączeniem dyslokacji krawędziowych i śrubowych.
Dyslokacje są takimi defektami, które istnieją w każdym krysztale. Optyczne obserwacje tego
rodzaju defektów w (Cd,Mn)Te można prowadzić poprzez zastosowanie specjalnego trawienia,
co zostanie omówione w §6.4.2. Optymalizując warunki wzrostu można zminimalizować
gęstość dyslokacji.

4.3

DEFEKTY PUNKTOWE
Defekty punktowe są to odstępstwa od budowy krystalicznej umiejscowione wokół

punktu. Wyróżniamy wśród nich luki (wakansje), atomy międzywęzłowe, defekty Frenkla,
defekty Schottky’ego, domieszki. Defekty tego rodzaju możemy podzielić na trzy kategorie:
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Defekty rodzime typowe dla danego związku wynikające z natury materiału
oraz sposobu jego przygotowania;



Domieszki, czyli obce atomy w sieci krystalicznej celowo wprowadzane do
kryształu, aby zmienić jego własności fizyczne;



Domieszki nieintencjonalne, czyli zanieczyszczenia wprowadzone do kryształu,
które również mogą zmieniać własności fizyczne materiału.

Defekty te zostaną poniżej pokrótce opisane uwzględniając przede wszystkim te z nich,
które są charakterystyczne dla materiału na bazie CdTe.

4.3.1 PUNKTOWE DEFEKTY RODZIME.
Jednym z rodzajów defektów punktowych są luki zwane również wakansjami lub
wakansami (ang. vacancy), czyli brak atomu w sieci przestrzennej kryształu. Wakansje
powstają przede wszystkim wskutek drgań cieplnych sieci. Przy określonej amplitudzie atom
może wypaść ze swojego średniego położenia w węźle sieci i zająć pozycje międzywęzłową lub
pozycje innego atomu w sieci, jeśli mamy do czynienia z materiałem co najmniej
dwuskładnikowym. Występowanie luk powoduje większe od normalnego zbliżenie sąsiednich
atomów w krysztale. Atomy międzywęzłowe to defekty, w których atom zajmuje pozycje
między węzłami sieci rozsuwając sąsiednie atomy na większą odległość niż w idealnej sieci
krystalicznej.
Tabela 4 Rodzaje defektów rodzimych w CdTe i energia formacji tych defektów na podstawie [50].

Rodzaj defektu

Typ defektu

Energia Formacji [eV]

VCd

Akceptor

2,67

VTe

Donor

3,24

Cdi

Donor

2,26; 2,04

Tei

Donor

3,41
3,92

CdTe
TeCd

Donor

TeCd-VCd

Neutralny

3,70

Dla kryształów na bazie CdTe defektami rodzimymi są: luki kadmowe (VCd), luki
tellurowe (VTe), atomy kadmu międzywęzłowe (Cdi), atomy telluru międzywęzłowe (Tei),
atomy telluru w miejscu kadmu (TeCd), atomy kadmu w miejscu telluru (CdTe) oraz kompleks
wakansji kadmowej z tellurem podstawieniowym w miejscu kadmu (TeCd-VCd). Rolę tych
defektów w sieci kryształów CdTe oraz ich energię formacji pokazuje tabela 4.
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4.3.2 DOMIESZKI.
Ten rodzaj defektu może być celowo wprowadzany do kryształu, aby zmienić jego
własności lub być wynikiem zanieczyszczeń w czasie krystalizacji – niezamierzone
domieszkowanie.
Pierwsze z nich nazywane są domieszkami lub domieszkami intencjonalnymi,
natomiast zanieczyszczenia nazywa się często domieszkami nieintencjonalnymi. Mogą one
zajmować zarówno pozycje węzłowe jak i międzywęzłowe. W tabeli 5 zebrano na podstawie
literatury zestawiono rolę podstawowych domieszek i zanieczyszczeń, jakie można znaleźć w
kryształach CdTe oraz ich rolę, jaką mogą grać w krysztale.
Tabela 5 Zestawienie typowych domieszek w materiałach na bazie CdTe i ich rola w sieci krystalicznej [[8],
[15]-[17]].

Rodzaj
domieszki

Grupa

Rola domieszki

LiCd

I

akceptor

LiI

I

donor

Na

I

K

I

Au

I

Cu

I

Ag

I

Ca

II

InCd

III

InCd płytki donor

AlCd

III

donor

GaCd

III

donor

GeCd

IV

donor

SnCd

IV

donor

PbCd

IV

donor

Ti

IV

donor

V

V

donor, akceptor, neutralny

PTe

V

akceptor

AsTe

V

akceptor

Cr

VI

akceptor

ClTe

VII

donor

ITe

VII

donor

BrTe

VII

donor

Podobnie jak Li:
w miejsce Cd – akceptor,
w pozycjach międzywęzłowych – donor.
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W przypadku kryształów (Cd,Mn)Te ze względu na zastosowaną technikę wzrostu
(wysoka temperatura i duża prężność par kadmu) kryształy posiadają przewodnictwo typu p z
racji na obecność dużej koncentracji defektów rodzimych w postaci luk kadmowych.

4.3.3 SEGREGACJA DOMIESZEK
Po krystalizacji koncentracja domieszek w krysztale nie jest jednorodna. Można ją
wyrazić poprzez wzór Pfann’a:
( )

(

)

(12)

gdzie C0 jest nominalną koncentracją domieszki, g - jest dystansem od początku
krystalizacji, k – efektywny współczynnik segregacji [34].
Tabela 6 Zestawienie współczynników segregacji k w CdTe dla wybranych domieszek na podstawie dostępnej
literatury [[15], [33], [37], [53]-[58]].

Współczynnik segregacji k
0,3-0,6
0,3
0,05
0,02
0,2

Literatura
P. Rudolph,
K. Zanio
P. Rudolph
K. Zanio
P. Rudolph

Al

0,2
0,4
0,009
0,13
(Zależna od warunków wzrostu)
0,1
3,6

P. Rudolph, K. Zanio
P. Rudolph
K. Zanio
P. Rudolph
P. Fochuk
K. Zanio
P. Rudolph

Sn

0,06

P. Rudolph

Pb

0,05

V

≈1

As

0,13

P. Rudolph
M. Witkowska-Baran
P. Christmann
P. Rudolph

Cr

Mn

0,01
0,37
0,005
0,95

P. Rudolph
P. Rudolph
K. Zanio
P. Christmann

Zn

1,3

C. J. Johnson

Se

~1

M. G, Astles

Si

1,05-1,1

M. G, Astles

Domieszka
Li
Na
K
Cu
Ag
In

Cl
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W przypadku braku segregacji współczynnik k wynosi 1. W przypadku, gdy
współczynnik segregacji k < 1 obserwujemy większą koncentracje domieszki na końcu wytopu,
a w przypadku k > 1 mamy do czynienia z większą koncentracją domieszki na początku
wytopu.
Zebrane na podstawie literatury współczynniki segregacji dla domieszek w CdTe
prezentuje tabela 6. Analizując te dane można stwierdzić, iż domieszki w CdTe, które mają
współczynnik segregacji < 1 to między innymi Li, Na, Cl, K, Cu, As, Mn i Fe. Współczynnik
segregacji bliski lub większy od 1 posiadają takie domieszki jak: Si, Zn, Se [57].
Należy zauważyć, iż wartości współczynnika segregacji potrafią przyjąć różną wartość.
Wzór Pfann’a nie uwzględnia dyfuzji w warstwie przy froncie krystalizacji, stąd mogą brać się
rozbieżności w podawanych w literaturze wartościach współczynnika segregacji. Mierzone
eksperymentalnie wartości mogą się różnić dla kryształów otrzymywanych różnymi metodami.
W eksperymentalnej części pracy zostaną pokazane uzyskane przez nas wyniki segregacji dla
wybranych domieszek (patrz rozdział 10.3).
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5 ZMIANA WŁASNOŚCI MATERIAŁU
Własnościami materiału można sterować poprzez odpowiednią inżynierię domieszek.
Najbardziej powszechnymi metodami zmiany własności materiału w celu otrzymania materiału
wysokooporowego są kompensacja i wygrzewanie materiału.

5.1

KOMPENSACJA
Jeżeli koncentracja donorów i akceptorów obecnych w półprzewodniku jest równa

materiał określa się jako skompensowany. Wpływ defektów rodzimych i zanieczyszczeń na
własności fizyczne materiału można neutralizować (kompensować) przez wprowadzenie
odpowiedniej koncentracji domieszki kompensującej.
W przypadku materiałów na bazie CdTe przyjęte zostały dwa sposoby kompensacji w
materiale w celu uzyskania wysokiego oporu. Pierwszym z nich jest wprowadzenie do materiału
płytkiej domieszki donorowej (zazwyczaj chlor lub ind). W tym przypadku należy jednak
pamiętać o segregacji Cl i In, zatem własności materiału nie będą jednorodne w całej długości
wytopu i w tym wypadku preferowane jest cięcie kryształu prostopadle do osi wzrostu. Drugim
sposobem na uzyskanie kompensacji jest wprowadzanie głębokiej domieszki w środku przerwy
energetycznej. Taką domieszką jest między innymi wanad [56]. Zaletą V jest to, że w krysztale
CdTe może pełnić różne role (donora, akceptora lub być neutralny) z racji na swoją
konfigurację elektronową. Stany donorowe i akceptorowe leżą blisko siebie w środku przerwy
energetycznej [56]. Zaletą w przypadku tej domieszki jest również bliski jedności współczynnik
segregacji. Wadą natomiast jest dosyć duży przekrój czynny na pułapkowanie. Efekt ten
ogranicza możliwość domieszkowania materiału na wysokim poziomie i ma wpływ na
pogorszenie wartości parametru µ materiału.
Dobór domieszki oraz jej koncentracji zostanie omówiony w §7.2.6.

5.2

WYGRZEWANIE PRÓBEK
Wygrzewanie materiału prowadzi do zmiany jego własności fizycznych. W przypadku

otrzymywanego przez nas (Cd,Mn)Te wygrzewanie w parach Cd stosuje się, aby polepszyć
własności fizyczne potrzebne do uzyskania materiału na detektor. Dzieje się tak, dlatego że
dyfundujący do próbki Cd zapełnia VCd, a więc zmniejsza koncentrację płytkich akceptorów
związanych z VCd. Następuje wówczas zmiana oporności właściwej, oraz zmniejszenie
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koncentracji i rozmiaru defektów takich jak wydzielenia np. tellurowe. W tym celu można
zastosować różne rodzaje wygrzewań. W czasie badań nad poprawą, jakości kryształów
stosowano dwa różne warianty wygrzewań: w stałej temperaturze i w gradiencie temperatur.
Pokazane w części eksperymentalnej procesy wygrzewania zostały w większości
przeprowadzone przez autorkę niniejszej pracy.

5.2.1 WYGRZEWANIE W STAŁEJ TEMPERATURZE
W celu zredukowania liczby luk kadmowych stosuje się wygrzewanie w nasyconych
parach kadmu. Takie warunki zapewnia wygrzewanie w stałej temperaturze. W tym przypadku
próbki oraz dodatkowy kadm znajdują się w tej samej temperaturze. Jednocześnie profil
temperatury w piecu jest tak dobrany, aby była ona jednorodna na całej długości tygla do
wygrzewania (zwanego również ampułą). W czasie takiego wygrzewania następuje dyfuzja Cd
do próbki oraz minimalizacja innych defektów takich jak dyslokacje i wytrącenia tellurowe.
Opis aparatury do wygrzewania znajduje się w rozdziale 9. Wyniki przeprowadzonych w
ramach tej pracy badań nad wygrzewaniem próbki przedstawiono w części pracy z wynikami
eksperymentalnymi w rozdziale 9 i 10.

5.2.2 WYGRZEWANIE W GRADIENCIE TEMPERATUR
Wygrzewanie w gradiencie temperatur oznacza, iż piec posiada gradient temperatury
wzdłuż swojej długości, a tygiel z próbkami do wygrzewania jest umieszczony w części pieca z
gradientem. W czasie takiego wygrzewania mamy do czynienia z nienasyconymi parami kadmu
specjalnie dodawanego do tego procesu. Gradient w ampule i na próbce jest dodatkowym
motorem procesów dyfuzji w materiale, a dla inkluzji i precypitacji tellurowych przypomina
metodę THM i zapewnia wędrówkę tych wydzieleń ku wyższej temperaturze. Opis i
interpretacja przeprowadzonych w ramach pracy eksperymentów z wygrzewaniem w gradiencie
znajduje się w rozdziale 9 i 10.

36

6 ZASTOSOWANE METODY CHARAKTERYZACJI
Podczas badań w celu charakteryzacji uzyskanego materiału wykorzystano wiele
technik badawczych. Niniejszy rozdział zawiera krótki opis wybranych metod charakteryzacji
materiału.

6.1

SPEKTROMETRIA MASOWA JONÓW WTÓRNYCH (SIMS)
Spektroskopia masowa jonów wtórnych (ang. Secondary Ion Mass Spectrometry -

SIMS) polega na analizie masowej jonów wtórnych wybitych z powierzchni próbki poprzez
bombardowanie jej wiązką jonów. W metodzie tej ciało stałe umieszczone w próżni poddaje się
działaniu wiązki jonów. W wyniku wzajemnego oddziaływania jonów z atomami próbki,
energia padających jonów pierwotnych jest przekazywana atomom próbki, które mogą opuścić
powierzchnie w stanie obojętnym lub w postaci jonów wtórnych, grup atomów. Wybite jony są
zbierane i analizowane przez spektrometr mas. W ten sposób uzyskuje się informacje o składzie
analizowanego materiału.
Ze względu na zasadę działania – wybijanie jonów z powierzchni próbki – technikę tą
zaliczamy do metod niszczących powierzchnie. Dzięki tej metodzie można wykonać analizę
zarówno molekularną, jak i elementarną pierwszej warstwy badanej struktury oraz zawartości
pierwiastków śladowych w głębszych warstwach. Za pomocą metody SIMS możliwe jest
wykrycie jonów złożonych z grupy atomów oraz rejestracja izotopów pierwiastków. Istotną
cechą spektrometrii SIMS jest fakt, że emisja jonów wtórnych następuje wyłącznie z
bombardowanej powierzchni, tak więc rejestrowany sygnał charakteryzuje skład powierzchni.
Metoda ta jest powierzchniową metodą badania ciał stałych, znajdując szerokie zastosowanie w
wielu dziedzinach nauki, wszelkiego rodzaju ilościowej i jakościowej analizie chemicznej [[59][60]]. Słabą stroną metody (mającą szczególne znaczenie w badanych przez nas kryształach) są
trudności z przeprowadzeniem pomiarów dla materiałów wysokooporowych związane z
ładowaniem się powierzchni badanych próbek.
Badania oraz interpretacja uzyskanych wyników zostały wykonane przy współpracy z
dr Rafałem Jakiełą z laboratorium SL 1.2 w IF PAN w Warszawie. Wykorzystany do pomiarów
w IF PAN aparat to spektrometr masowy z możliwością użycia wiązki cezowej lub tlenowej.
Użyta aparatura może wykryć koncentracje atomów nawet do poziomu 1013 cm-3. Wyniki badań
jakości wykorzystanych do wzrostu kryształów materiałów oraz samych wytopów zostaną
zaprezentowane w §10.3.
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6.2

SPARK SOURCE MASS SPECTROMETRY (SSMS)
Kolejną

metodą

analizy jakości

materiałów jest

spektrometria

masowa

ze

zjonizowanego materiału wskutek silnego wyładowania (ang. Spark Source Mass Spectrometry
– SSMS). W technice tej w próżni między badanym materiałem a elektrodą wytwarzany jest łuk
iskrowy. Wyładowanie iskrowe powoduje stopniowe odparowanie materiału, który następnie
jest analizowany przez spektrometr masowy. W przypadku materiałów nieprzewodzących
badana próbka jest mielona i zmieszana z przewodzącym materiałem takim jak super czysty
grafit. W związku z tym technika ta ma ograniczenia związane z wykrywaniem niektórych
zanieczyszczeń w materiale. Analiza SSMS pozwala określić poziom zanieczyszczeń na
poziomie 0,1 ppm (czyli około 1015 cm-3). [61]
Analizy SSMS materiałów źródłowych użytych do krystalizacji zostały wykonane przez
Instytut Tele i Radiotechniczny w Warszawie. Technika ta służyła, jako dodatkowe
potwierdzenie danych o czystości materiałów otrzymanych techniką SIMS.

6.3

DYFRAKCJA RENTGENOWSKA
Podstawowymi metodami określenia jakości krystalograficznej próbek jest poddanie ich

badaniom dyfrakcyjnym. Technika ta pozwala uzyskać informacje na temat parametrów
sieciowych

oraz

dezorientacji

płaszczyzn

sieciowych.

W

badaniach

dyfrakcyjnych

wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie, które odpowiada charakterystycznym
odległościom międzyatomowym w sieci krystalicznej ciał stałych.
Promieniowanie rentgenowskie powstaje, gdy elektrony o dostatecznej energii
kinetycznej są gwałtownie hamowane na anodzie (promieniowanie ciągłe) lub poprzez
oddziaływanie przyspieszanych elektronów z elektronami znajdującymi się na wewnętrznych
powłokach

elektronowych

materiału

bombardowanej

anody

(promieniowanie

charakterystyczne).
Jeżeli na badany kryształ pada monochromatyczna fala płaska, to aby zaszło zjawisko
dyfrakcji musi być spełnione prawo Bragga:
(13)
Równanie to opisuje warunek interferencyjnego wzmocnienia promieniowania odbitego
od kryształu. Nastąpi ono tylko wtedy, gdy różnica dróg optycznych fali ugiętej na dwóch
równoległych płaszczyznach sieciowych (o odległości międzypłaszczyznowej d) jest równa
całkowitej wielokrotności długości fali padającej λ. Zatem, zjawisko dyfrakcji rentgenowskiej
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następuje tylko wtedy, gdy wiązka promieni pada na odpowiedni zestaw równoległych
płaszczyzn sieciowych pod kątem Bragga, oznaczanym jako θ.
Rysunek

11 przedstawia geometrię ustawienia kryształu podczas dyfrakcji

rentgenowskiej od danej rodziny płaszczyzn sieciowych. Monochromatyczna wiązka promieni
rentgenowskich pada na powierzchnię badanej próbki pod kątem ω, zaś na płaszczyzny
sieciowe pod kątem θ. Ponieważ powierzchnia kryształu i wybrane płaszczyzny sieciowe nie
muszą być do siebie równoległe to zazwyczaj ω  θ. [[62]-[63]]

Rysunek 11 Schemat geometrii położenia kryształu w czasie badań metodą dyfrakcji rentgenowskiej od danej
rodziny płaszczyzn sieciowych [63].

W ramach rozprawy badana była krzywa odbić dla kryształów w celu określenia ich
jakości krystalograficznej. Krzywą odbić (ang. Rocking Curve – RC) nazywamy krzywą
dyfrakcyjną przedstawiającą zależność natężenia promieniowania ugiętego na płaszczyznach
sieciowych próbki w funkcji kąta padania promieniowania na powierzchnię próbki – I(ω). W
trakcie pomiaru wiązka padająca pozostaje nieruchoma, próbka obraca się z określoną
prędkością kątową (zmienia się, więc kąt ω), natomiast kąt 2θ pomiędzy kierunkiem wiązki
padającej i ugiętej pozostaje taki sam (detektor jest nieruchomy).
Pomiary dyfrakcyjne zostały wykonane przy współpracy z dr Jarosławem Domagałą z
SL 1.3 w Instytucie Fizyki PAN.

6.4

OBSERWACJE OPTYCZNE W ŚWIETLE WIDZIALNYM
Obserwacje mikroskopowe próbek w świetle widzialnym można podzielić na dwie

grupy. Obserwacje defektów makroskopowych takie jak bliźniaki i granice ziaren widocznych
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nawet nieuzbrojonym okiem na szlifowanej powierzchni (rys. 12), których strukturę można
dodatkowo ujawnić poprzez specjalne trawienie (rys. 13). Jak również obserwacje defektów
mikroskopowych tj. dyslokacje widocznych jedynie po specjalnym trawieniu próbki.

6.4.1 OBSERWACJA BLIŹNIAKÓW I ZIAREN
Defekty typu granice ziaren i bliźniaki są defektami makroskopowymi i jako takie mogą
być obserwowane po szlifowaniu próbki gołym okiem jak to przedstawia rys. 12. Konieczne
jest jednak prowadzenie obserwacji pod odpowiednim kątem, ponieważ światło widzialne
odbite od szlifowanej powierzchni będzie się różnie odbijać w zależności od orientacji danego
ziarna. Dużo prostszym sposobem obserwacji takich defektów jest poddanie powierzchni próbki
specjalnemu trawieniu ujawniającemu ziarna i bliźniaki (rys. 13). Trawienie takie odbywa się
przy pomocy roztworu zaproponowanego przez Browna [64]. Opis takiego trawienia znajduje
się w §8.1.

Rysunek 12 Obraz szlifowanej próbki (Cd,Mn)Te. Widoczne są ziarna i bliźniaki.

Rysunek

13 Różne rodzaje defektów ujawnione na polerowanej powierzchni próbki (Cd,Mn)Te po

specjalnym trawieniu.
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6.4.2 GĘSTOŚĆ JAMEK TRAWIENIA (EPD)
Defekty typu dyslokacje są widoczne na powierzchni kryształu po zastosowaniu
specjalnego trawienia. Stosowane w tym celu roztwory reagują z powierzchnią i w obszarze
dyslokacji, gdzie są zaburzone wiązania powstają jamki trawienia. Gęstość dyslokacji na
powierzchni próbki określa się poprzez gęstość jamek trawienia (ang. Etch Pit Density – EPD),
stąd nazwa tej techniki pomiarowej. Roztwory trawiące dla uwidocznienia EPD zebrano w
tabeli 7.
Jako standard przemysłowy stosuje się roztwór zaproponowany przez Nakagawę [66].
Wadą tego trawiciela jest konieczność użycia świeżego H2O2 oraz to, że roztwór ten tworzy
jamki trawienia tylko na stronie Cd. Podobny obraz uzyskujemy na próbkach trawionych
roztworem zaproponowanym przez Hahnerta [67]. Na stronie Te można obserwować jamki
trawienia używając roztworu trawiącego zaproponowanego przez Eversona [69]. Roztwór
zaproponowany przez Watsona [70], pozostawia jamki trawienia zarówno na stronie Te i Cd.
Roztwór zaproponowany przez Inoue [[71]-[72]] jest efektywny dla obu orientacji
próbki. Jednakże wyniki trawienia tym roztworem są bardzo zależne od czasu trawienia i
jakości mieszania. Dlatego odchodzi się od używania tego roztworu przy określaniu gęstości
dyslokacji. Niemniej jednak jest to roztwór, który może wiele powiedzieć o jakości próbki.
Tabela 7 Zestawienie roztworów pozostawiających na powierzchni kryształu jamki trawienia na podstawie
[73].

Trawiciel

Przepis
HNO3:H2O:K2Cr2O7 tzw. E solution
(10ml:20ml:4g)

Inoue

E solution:AgNO3 tzw. E-Ag1
(10ml:1mg)
E solution:AgNO3 tzw. E-Ag2
(10ml:10mg)

Nakagawa

H2O:H2O2:HF (świeży H2O2)
2:2:3

Hahnert

H2O:50% CrO3 w H2O:HNO3:HF
60:1:1:1

Watson

35g FeCl3∙6H2O w 10 ml H2O

Everson

48% HF:HNO3:kwas mlekowy
1:4:25

41

W celu ujawnienia defektów na powierzchni próbki stosujemy trawienie w roztworze EAg2 opisanym w tabeli 7. Wyciętą z kryształu próbkę trawimy w celu ujawnienia strony
tellurowej i kadmowej, następnie szlifujemy i polerujemy zgodnie z procedurą opisaną w (§8.38.5). Tak przygotowaną próbkę trawimy w roztworze ujawniającym defekty według receptury
zawartej w pracy Inoue [[71]-[72]]. Próbkę zanurzamy w roztworze składającym się z roztworu
E i AgNO3, mieszamy energicznym ruchem przez 30 sekund. Następnie dokładnie płuczemy w
destylowanej wodzie i delikatnie osuszamy.
Jamki

trawienia

na

określonych

orientacjach

ujawniają

się

w

postaci

charakterystycznych kształtów. Taką sytuację ilustruje rysunek 14. Na powierzchniach (111)
powstają trójgraniaste jamki. Geometria kryształu powoduje, że jamki na powierzchni (111)
różnią się kształtem od jamek powstałych na powierzchni (111). Na powierzchni (111) widzimy
jamki o kształcie wypukłej piramidki natomiast na powierzchni (111) w kształcie wklęsłej
piramidy. Te różnice wynikają z polarności kryształu.
Ujawnione w czasie tej procedury jamki trawienia można obejrzeć pod mikroskopem
optycznym i w ten sposób można wyznaczyć gęstość defektów na danym obszarze. Defekty,
jakie widzimy pod mikroskopem optycznym to przede wszystkim dyslokacje i granice ziaren.

Rysunek 14 Schemat konfiguracji jamek trawienia w krysztale. Charakterystyczne kształty są obserwowane
w różnych kierunkach [71].

Obserwacje jamek trawienia na próbkach (Cd,Mn)Te pokazano w §10.1.1.
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6.5

MIKROSKOPIA PODCZERWIENI (IR)
Inną techniką optyczną, która pozwala badać, jakość próbek jest mikroskop

podczerwieni (ang. Infrared microscopy – IR). Przy jego pomocy możemy badać wytrącenia
tellurowe, granice ziaren i pęknięcia kryształu. Obserwacje te są przeprowadzane w modzie
transmisyjnym mikroskopu. Światło podczerwone przechodzi przez próbkę. (Cd,Mn)Te bez
defektów z racji na swą przerwę energetyczną (w temperaturze pokojowej powyżej 1,5 eV) jest
przezroczysty dla podczerwieni. Tellur ma przerwę energetyczną rzędu 0,3 eV i absorbuje
podczerwień. Wydzielenia telluru w krysztale widzimy jako ciemne plamki. Granice ziaren i
pęknięcia są widoczne z racji na to, że rozpraszają światło przechodzące przez próbkę.
Konstrukcja mikroskopu pozwala zogniskować się na kolejnych warstwach próbki i policzyć
gęstość defektów.
Powierzchnię próbki do badań pod mikroskopem podczerwieni trzeba odpowiednio
przygotować poprzez szlifowanie i polerowanie. Procedura ta zostanie szczegółowo opisana w
§8.3-8.4. Zdjęcia próbek w mikroskopii IR zostaną pokazane między innymi w §7.2.5, §9.2.1,
§10.1.2 i §10.2.
Wszystkie obserwacje wykonane w świetle widzialnym oraz mikroskopii podczerwieni
zawarte w tej pracy zostały przeprowadzone przez autorkę niniejszej rozprawy.

6.6

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM)
Powierzchnie próbek można obserwować przy pomocy skaningowego mikroskopu

elektronowego (ang. Scanning Electron Microscope - SEM). W mikroskopie tym obraz
powstaje jako wynik "bombardowania" próbki wiązką elektronów. Powierzchnia próbki jest
skanowana przez wiązkę elektronów, linia po linii. Wiązka ta skupiona jest na przedmiocie w
postaci małej plamki (nawet do 1 nm). Z oświetlonej wiązką powierzchni wydobywają się
elektrony wtórne emitowane przez próbkę w wyniku jej pobudzenia przez elektrony wiązki
(ang. Secondary Electrons - SE) oraz elektrony odbite od powierzchni próbki (ang. Back
Scattered Electrons - BSE). Badanie widma promieniowania rentgenowskiego wzbudzonego w
próbce pozwala na analizę składu próbki – spektroskopia promieniowania charakterystycznego
próbki (ang. Energy Dispersive X-ray Analysis - EDX). [74]
Pomiary oraz ich interpretacja wykonywane zostały we współpracy z mgr Anną Reszką
i prof. nzw. dr hab. Bogdanem Kowalskim z laboratorium ON 4.4 IF PAN w Warszawie oraz dr
Marcinem Rasińskim z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Wyniki
obserwacji w mikroskopii SEM zaprezentowano w §10.2.
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6.7

FOTOLUMINESCENCJA (PL)
Materiały na bazie CdTe posiadają prostą przerwę energetyczną (minimum pasma

przewodnictwa i maximum pasma walencyjnego znajdują się w punkcie  strefy Brilouina).
Fotoluminescencja zachodzi, gdy fotony o energii większej od przerwy energetycznej są
absorbowane przez próbkę. Następuje wzbudzenie nośników ze stanu podstawowego do pasma
przewodnictwa. Stopniowo takie wzbudzenie ulega relaksacji i elektrony wracają do swojego
stanu podstawowego. Jednym ze sposobów relaksacji jest rekombinacja promienista z emisją
fotonów. Gdy ona zachodzi, wówczas fotony o charakterystycznej długości fali są emitowane z
próbki. Spektrum emisyjne może dostarczyć informacji o przerwie energetycznej oraz o stanach
domieszkowych i defektowych, których poziomy znajdują się wewnątrz przerwy energetycznej.
Widmo fotoluminescencji reprezentuje kilka typów przejść radiacyjnych takich jak:
emisja z wolnych i związanych ekscytronów, emisja z pary dziura-elektron, emisja z centrów A
oraz głębokich poziomów.
Ekscyton jest tworem złożonym z odziaływujących ze sobą dziury z pasma
walencyjnego i elektronu z pasma przewodnictwa. Energia kreacji takiej pary może być
obniżona przez ich wzajemne przyciąganie kulombowskie. Taka sytuacja może być opisana
przez model atomu wodoropodobnego. Masa całkowita ekscytonu będąca sumą mas elektronu i
może zostać zastąpiona przez masę zredukowaną µex wyrażoną

dziury
równaniem:

(

(14)

)

W takim wypadku energia wiązania ekscytonu Eex wynosi:
(15)
Gdzie  jest przenikalnością dielektryczną materiału, a RRyd stałą Rydberga.
Promień ekscytonu aex opisany jest wyrażeniem:
(16)
gdzie m0 jest masą spoczynkową a aB promieniem atomu Bohra.
W przypadku CdTe, gdy µex = 0,1m0 i   10 energia wiązania ekscytonu wynosi kilka
meV natomiast jego promień ok. 100 Å. Ek cyto y tworzą

łytk

przewodnictwa lub pasma walencyjnego. Wyróż amy róż

ty y k cyto ów: k cyto

swobodny (
(

) (ang. free exciton –

) lub akceptorze (

Ek cyto y zw ąza

) oraz k cyto y zw ąza

) albo na zjonizowanym donorze (
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t rakcj
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Typowe widmo luminescencji w niskiej temperaturze (4,2 K) dla związku Cd 0.9Zn0.1Te

przedstawia rys. 15. Kryształ o takim składzie Zn ma tę samą przerwę energetyczną, co kryształ
Cd0.95Mn0.05Te.
W widmie luminescencji widoczne są cztery charakterystyczne zakresy energii (i.- iv.)
[16]:
i.

Zawiera linię pochodzące od emisji na ekscytonach;

ii.

Zawiera linie związane z rekombinacją na parze donor-akceptor (D, A);

iii.

Powiązany z emisją z kompleksu wakansji kadmowej z donorem (tzw. A –
Center);
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iv.

Zawiera linie związane z głębokimi domieszkami. Według literatury są to
wakansje tellurowe lub stany wprowadzane przez dyslokacje, albo inne
głębokie poziomy w przerwie energetycznej. [[16], [75]]

Rysunek 15 Przykładowe widmo fotoluminescencji w niskiej temperaturze dla kryształu Cd0,9Zn0,1Te. Region
(i) jest związany z luminescencją na ekscytonach, (ii) obszar związany z emisją na parze donor-akceptor, (iii i
iv) emisja związana z defektami [16].

Pomiary luminescencji zostały wykonane we współudziale grupy prof. Andrzeja
Suchockiego przez mgr Piotra Nowakowskiego, Katarzynę Izdebską oraz Annę Dużyńską i
Paulinę Łach. Przykładowe widma PL otrzymane w ramach tej rozprawy zostaną między
innymi zaprezentowane w §10.3 i §10.4.

6.8

FOTOLUMINESCENCJA CZASOWO ROZDZIELONA (TRPL)
Fotoluminescencja czasowo rozdzielona (ang. Time Resolved Photoluminescence –

TRPL) pozwala na zarejestrowanie czasów życia stanów wzbudzonych przez światło lasera.
Sygnał luminescencji wywołanej impulsem promieniowania elektromagnetycznego zanika w
czasie w wyniku rekombinacji. Mierząc ewolucję czasową takiego sygnału możemy uzyskać
informacje na temat szybkości rekombinacji w materiale.
Schemat układu pomiarowego przedstawia rys 16. Luminescencja próbki pobudzana
jest przy pomocy lasera impulsowego.
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Rysunek 16 Schemat układu do pomiaru fotoluminescencji czasowo rozdzielonej.

Przy pomiarze TRPL próbka znajdująca się w kriostacie jest pobudzana impulsem
światła laserowego. Widmo PL z próbki jest rozdzielane na poszczególne długości fal przy
pomocy spektrometru. Tak rozdzielone widmo jest wprowadzane do kamery smugowej. W
kamerze smugowej wiązka światła jest przekształcana w wiązkę elektronów. Wiązka ta zostaje
odchylona w kierunku prostopadłym tak, że fotony wyemitowane w różnym czasie z próbki
dają sygnał w innej pozycji detektora. W efekcie uzyskuje się obraz w postaci "smugi" światła.

Rysunek 17 Ewolucja czasowa linii FX, D0X i A0X w widmie TRPL uzyskanym na próbce CdTe. A) Złożone
dla różnych długości fal widmo intensywności świecenia linii w funkcji czasu; B) Czas zaniku wybranych linii z
widma TRPL.
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Ostatecznie zarejestrowane wyniki pozwalają na wygenerowanie obrazu, na którym
położenie wzdłuż jednej osi określa długość fali, a wzdłuż drugiej - czas. Przykład obrazu
uzyskanego w takim pomiarze przedstawiają rys. 82 i rys. 83 (w opisie wyników
eksperymentalnych §10.5). Dla konkretnej długości fali można wykreślić zależność sygnału PL
w funkcji czasu, co dla fali związanej ze świeceniem linii FX, D0X i A0X na próbce CdTe
przedstawia wykres na rys. 17 i rys. 79 (§10.5). Przebiegi te mają charakter wykładniczy. Na tej
podstawie można wywnioskować czas trwania i inne właściwości czasowe, impulsu światła.
Pomiary zostały dokonane przy współpracy dr hab. Krzysztofem Koroną z Wydziału
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Widma TRPL zostaną zaprezentowane w §10.5.

6.9

ELEKTRONOWY REZONANS PARAMAGNETYCZNY (EPR)
Kolejną techniką badawczą wykorzystaną w czasie badań jest Elektronowy Rezonans

Paramagnetyczny (ang. Electron Paramaqnetic Resonance - EPR). Występuje tylko w
substancjach paramagnetycznych, a więc takich, które mają niesparowane elektrony. Moment
magnetyczny, który wchodzi w rezonans pochodzi albo od niesparowanych elektronów
występujących w atomach pierwiastków grup przejściowych, albo od rozerwanych wiązań
chemicznych ujawniających niesparowane elektrony, albo od domieszki typu donorowego lub
akceptorowego.
Aby zbadać widmo EPR próbkę umieszcza się między nabiegunnikami elektromagnesu
we wnęce rezonansowej. W polu magnetycznym spiny niesparowanych elektronów orientują się
równolegle lub antyrównolegle do kierunku pola i następuje absorpcja doprowadzonego
promieniowania o częstości pasującej do różnicy energii tych orientacji.
Energia oddziaływania magnetycznego momentu atomowego z polem wynosi:
(18)
Gdzie g jest czynnikiem Landego, MJ – całkowity moment magnetyczny, B0 –
rezonansowe pole magnetyczne, µB – magneton Bohra. MJ może przyjmować 2J+1 wartości,
gdzie J jest wypadkową liczbą kwantową momentu pędu atomu.
Warunek rezonansu jest określony wzorem:
(19)
Osiągnięcie warunku rezonansu uzyskujemy przez przemiatanie widma zmienną
indukcją pola magnetycznego Bo (pole rezonansowe) przy stałej częstości promieniowania v.
Przejścia rezonansowe mogą zajść dla

.
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W przypadku (Cd,Mn)Te w widmie EPR można obserwować stany paramagnetyczne
związane z jonami Mn (częściowo zapełniona powłoka d). W tej pracy pomiary te zostały
jednak użyte do badań stanów paramagnetycznych związanych z defektami typu VCd. Dla
(Cd,Mn)Te sygnał EPR pochodzący od jonów Mn jest bardzo silny. W ramach tej rozprawy
starano się wykorzystać pomiar EPR do obserwacji pojedynczo zjonizowanej wakansji
kadmowej (VCd-), która jest stanem paragnetycznym. W przeprowadzonych pomiarach starano
się zaobserwować zmianę koncentracji tego defektu w wyniku wygrzewania w parach Cd. W
tym celu wykonane zostały kryształy CdTe bez dodatku Mn, a następnie poddane zostały one
odpowiednim wygrzewaniom. Szczegóły tych pomiarów zostaną omówione w §10.6.
Pomiary zostały przeprowadzone przy współpracy z dr Wojciechem Knoffem i dr hab.
Aleksandrem Wittlinem w IF PAN.

6.10

NIESTACJONARNA SPEKTROSKOPIA FOTOPRĄDOWA (PITS)
Jedną z metod określenia centrów pułapkowych

w półprzewodnikach jest

niestacjonarna spetroskopia fotoprądowa (ang. Photo Induced Transient Spectroscopy – PITS).
Metoda PITS polega na zapełnianiu pułapek nadmiarowymi nośnikami ładunku, generowanymi
w próbce za pomocą impulsów optycznych o określonej długości fali (rys. 18 B). Następnie
dokonuje się pomiar relaksacyjnego przebiegu fotoprądu powstającego wskutek termicznej
emisji nośników ładunku zachodzącej po zaniku impulsu optycznego (rys. 18 C). Przebiegi
fotoprądu są rejestrowane w szerokim zakresie temperatur. Na podstawie zaniku tego sygnału
można określić energię aktywacji defektów, ich koncentrację oraz przekrój czynny. Na
rys. 18 A pokazano przekrój badanej metodą PITS próbki z dwoma planarnymi kontaktami
omowymi. [[77]-[78], [80]]
Szybkość termicznej emisji elektronów w próbce jest eTm w danej temperaturze T
określona jest równaniem Arrheniusa:
( )

(

)

(20)

w którym E oznacza energię aktywacji pułapki, zaś A jest iloczynem przekroju
a

czynnego na wychwyt elektronów i stałej materiałowej γn.
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Rysunek

18 Schemat zasady pomiaru PITS. Obszar próbki między metalicznymi kontaktami (A) jest

oświetlany przez krótkie impulsy światła (B). Przebieg relaksacyjnego sygnału fotoprądu (C) wygenerowanego
impulsem optycznym (B) w danej temperaturze [80].

Natężenie fotoprądu w czasie zmienia się z czasem i temperaturą tak jak to opisuje
zależność:
(

)

∑

(

)

(

)

(21)

gdzie i – to fotoprąd, Im – amplituda relaksacyjnego przebiegu fotoprądu, l – odległość
między kontaktami, T – temperatura, eTm – szybkość termicznej emisji elektronów, t – czas.
Stosując analizę Laplace’a widm fotoprądu w funkcji czasu można zidentyfikować
poziomy pułapkowe w próbce oraz ich termiczną energię aktywacji [[77]-[78]].
Dodatkowo w tej metodzie można wyznaczyć parametr µ próbki wykorzystując
pomiar fotoprądu wywołanego impulsem światła. Szczegółowo opisaną metodę wyznaczenia w
ten sposób parametru µ dla próbki można znaleźć między innymi w następujących pracach
[[78]-[79]].
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Pomiary HR PITS6 zostały wykonane przy współpracy prof. Pawła Kamińskiego oraz
Romana Kozłowskiego z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w
Warszawie. Wyniki zostaną zaprezentowane w §10.7 i §10.8.

POMIARY OPORNOŚCI WŁAŚCIWEJ I PARAMETRU µ

6.11

Jedną z podstawowych wielkości charakteryzujących materiał jest pomiar oporu R, a
dokładniej oporności właściwej . Tę wielkość fizyczną definiujemy zgodnie z zależnością:


(22)

gdzie: R – opór badanego materiału, S – pole przekroju poprzecznego badanego
materiału, l – długość badanego materiału.
Jedną z technik, która pozwala na badanie oporności właściwej materiału
wysokooporowego jest zależny od czasu pomiar ładunku (ang. Time Dependent Charge
Measurement - TDCM). Jest to bezkontaktowa, nieniszcząca próbki metoda pomiaru oporności
wykorzystująca zależny od czasu pomiar zmiany polaryzacji ładunku w materiale [[81]-[82]].
Pomiar ten polega na badaniu relaksacji pojemności kondensatora płaskiego z badanym
materiałem izolującym między okładkami.
W technice tej wykorzystuje się pomiar dielektrycznego czasu relaksacji M (stała
czasowa Maxwella). Czynnik ten zależy od własności materiału i jest powiązany z jego stałą
dielektryczną , opornością właściwą  oraz przenikalnością elektryczna w próżni 0 w
następujący sposób:


 

(23)

Pomiar wielkości M można przeprowadzić umieszczając badany materiał pomiędzy
okładkami

kondensatora.

Dielektryczna

relaksacja

następuje,

gdy

w

jednorodnym

półprzewodniku nastąpiło lokalne zakłócenie neutralności elektrycznej, które po pewnym czasie
zaniknie. Przy zastosowaniu równania Poissona i równania zachowania ładunku można opisać
zachowanie ładunku w czasie w następujący sposób:
( )

( )

( ).

(24)

Schemat zasady działania aparatury przedstawia rys. 19.

6

HR PITS – High Resolution Photo Induced Transient Spectroscopy – Wysoko rozdzielcza

niestacjonarna spetroskopia fotoprądowa
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Rysunek 19 Ilustracja zasady działania aparatury do bezkontaktowego pomiaru oporności: A) kondensator
Ca z badanym materiałem między okładkami; B) Schemat odzwierciedlający zasadę pomiaru. Opornik Rs i
kondensator Cs reprezentują opór i pojemność próbki, zaś kondensator Ca to pojemność obszaru pomiędzy
okładką kondensatora (elektrodą) a badanym materiałem.

Układ pomiarowy zawiera kondensator Cs oraz opornik Rs, które reprezentują
pojemność i opór próbki, których wzajemną zależność opisuje poniższe wyrażenie:
 



 

(25)

Pomiar dielektrycznego czasu relaksacji można przeprowadzić umieszczając materiał w
płaskim kondensatorze o powierzchni A i odległości między okładkami d równej grubości
półprzewodzącego materiału. Model ten ma zastosowanie w przypadku kondensatora płaskiego,
wewnątrz, którego znajduje się wysokooporowy materiał.
Pomiar oporności odbywa się poprzez pomiar zależnego od czasu prądu po przyłożeniu
odpowiedniego prostokątnego impulsu do okładek kondensatora. Opisujące to zjawisko
wyrażenie możemy znaleźć w pracy R. Stibala [82].


( )


(

)

( )

(26)

W czasie pomiaru pół-izolująca próbka jest umieszczana na dolnej elektrodzie.
Następnie do jej powierzchni jest zbliżana górna elektroda tak, aby nie dotknąć powierzchni
próbki. Układ pomiarowy składa się z dwóch kondensatorów połączonych szeregowo:
kondensatora utworzonego przez materiał dielektryczny oraz kondensatora utworzonego przez
przestrzeń między górną elektrodą a powierzchnią próbki. Przyłożenie do dolnej elektrody
napięcie będzie ładować zewnętrzne elektrody kondensatora, które następnie będą zmieniać
swój ładunek zgromadzony na kondensatorze Ca, którego pojemność mierzymy. Ruch elektrody
nad próbką odbywa się przy pomocy sterowanych przez komputer motorów. Elektroda porusza
się ruchem skanującym nad wyznaczonym obszarem, z którego są zbierane dane pomiarowe
zamieniane następnie na mapę oporności.
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Dokładny opis tego sposobu pomiaru znajduje się w rozprawie doktorskiej Marty
Witkowskiej-Baran [20].

Rysunek

20 Schemat budowy aparatury Eu--scan do bezkontaktowego mapowania oporności firmy

EURORAD.

W czasie badań użyto aparatu Eu--scan (rys. 20), który jest w stanie rejestrować
oporności z przedziału od 105 do 1011 cm. Średnica badanych próbek może sięgać do 50 mm,
natomiast ich grubość powinna mieć minimum 500 µm.
W czasie pomiarów użyto również maszyny Eu-µ-scan, która dodatkowo posiada
możliwość mierzenia parametru µ dla próbek o oporze powyżej 5·108 cm. W układzie tym w
górnej ruchomej elektrodzie znajduje się generator impulsów laserowych. Przy jego pomocy w
próbce generowana jest chmura ładunków, która przy odpowiedniej polaryzacji układu jest
ciągnięta do drugiej elektrody. Sygnał płynącego prądu poddany jest analizie przez
odpowiednie oprogramowanie i zapisywany, jako zbiór punktów, który można przetworzyć na
mapę parametru w przestrzeni x-y.
Próbka przed przystąpieniem do pomiaru wymaga przygotowania powierzchni poprzez
szlifowanie i trawienie w 9 % roztworze bromu z metanolem w celu usunięcia tlenków z
powierzchni próbki i zminimalizowania prądów powierzchniowych.
Przedstawione w pracy mapy oporności właściwej dla próbek zostały zmierzone przez
autorkę tej rozprawy. Wyniki pomiarów zostaną zaprezentowane między innymi w §7.2.6-7.2.7,
§10.7 i §10.9-10.10.
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6.12

POMIARY TYPU PRZEWODNICTWA
Podstawową metodą pomiaru typu przewodnictwa oraz ruchliwości nośników jest

pomiar napięcia Halla. W przewodnikach lub półprzewodnikach umieszczonych w polu
magnetycznym, przez które płynie prąd elektryczny nierównoległy do pola magnetycznego
pojawia się dodatkowe napięcie pola elektrycznego prostopadłe zarówno do kierunku pola
magnetycznego B jak i kierunku przepływu prądu I [83] (rys. 21). Zjawisko to nazywamy
efektem Halla.

Rysunek 21 Konfiguracja elektrod i schemat połączeń elektrycznych do obserwacji zjawiska Halla. I - prąd
płynący przez próbkę, B - indukcja magnetyczna, d - grubość próbki, UH - napięcie Halla.

Zjawisko Halla jest następstwem siły Lorentza. Jest to siła, jaka działa na poruszający
się ładunek elektryczny w polu magnetycznym powodując zakrzywienie toru ruchu ładunków.
W rezultacie jej działania na jednej z bocznych ścianek próbki gromadzi się ładunek i wytwarza
się między ściankami równoważące siłę Lorentza napięcie zwane napięciem Halla. Jeśli pole
magnetyczne o indukcji B jest prostopadłe do prądu elektrycznego o natężeniu I, to napięcie
Halla (UH) jest opisywane wzorem:
(27)
gdzie RH - stała Halla, d - grubość próbki mierzona wzdłuż kierunku pola
magnetycznego.
Stała Halla jest związana z koncentracją nośników ładunku ich rodzajem i ruchliwością
poprzez zależność:
(

)

(28)

gdzie: p - oznacza koncentracje dziur, µp - ruchliwość dziur w pasmie walencyjnym, n koncentracja elektronów, µn - ruchliwość elektronów w paśmie przewodnictwa, e - ładunek
elektryczny.
W przypadku, gdy w próbce dominuje jeden typ nośników (mówimy tutaj o nośnikach
poruszających się w paśmie przewodnictwa lub pasmie walencyjnym) wówczas przyjmuje ona
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dużo prostszą postać i jest dodatnia dla przewodnictwa dziurowego oraz ujemna dla
elektronowego. W przewodniku o jednym dominującym typie nośników prądu znak stałej Halla
zależy od znaku nośników prądu, a jej wartość jest odwrotnie proporcjonalna do ich
koncentracji. Pomiar napięcia Halla jest, zatem metodą badania własności nośników ładunku w
półprzewodnikach. Znak napięcia Halla pozwala stwierdzić, jaki jest znak ładunków
dominujących w procesie przewodzenia prądu. Dla półprzewodników typu n stała Halla jest
mniejsza od zera (

), natomiast dla półprzewodników typu p RH jest dodatnia (

).

Jednoczesny pomiar stałej Halla i przewodnictwa, pozwala wyznaczyć ruchliwość
nośników dominujących w materiale. Przewodnictwo materiału  opisuje natomiast wyrażenie
(9) przedstawione w rozdziale 2.2. Zależności temperaturowe stałej Halla zawierają informacje
o koncentracji, rodzaju i energii wiązania domieszek w półprzewodniku.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku badanych przez nas materiałów mamy do
czynienia z wysoką opornością materiału. Takie parametry materiału uzyskujemy poprzez niski
poziom domieszkowania i/oraz poprzez kompensację domieszek w krysztale. Materiał taki ma
zatem małą koncentrację nośników odpowiedzialnych za przewodnictwo oraz zawiera różne
typy nośników. Przy bardzo małej ilości nośników prądu (domieszek) i niskiej temperaturze
mamy do czynienia z prądem hoppingowym i pomiar zjawiska Halla nie ma fizycznego sensu,
ponieważ nie mamy do czynienia ze swobodnymi nośnikami w paśmie. Również w wyższej
temperaturze dla półizolujących materiałów, gdzie istotny jest proces pułapkowania i
termicznego „de-pułapkowania” pomiar zjawiska Halla jest trudny do interpretacji.
W celu określenia typu przewodnictwa można dokonać również pomiaru znaku siły
termoelektrycznej. Jeżeli jednorodny przewodnik zostaje nagrzany nierównomiernie, to średnia
energia nośników ładunków i ich koncentracja będzie większa tam, gdzie jest wyższa
temperatura. Gradient temperatury prowadzi do powstania gradientu średniej energii nośników i
gradientu ich koncentracji. W rezultacie, w materiale pojawi się strumień dyfuzyjny nośników
ładunku, czyli prąd elektryczny. Ponieważ jednak w obwodzie otwartym w stanie stacjonarnym
gęstość prądu we wszystkich punktach musi być równa zero, powstanie w wyniku rozdzielenia
ładunków pole elektryczne, które wywoła prąd kompensujący prąd dyfuzyjny. Różnica
potencjałów tego pola (siła elektromotoryczna) odniesiona do jednostkowej różnicy temperatur
nazywa się bezwzględną różnicową siłą termoelektryczną (29):
(29)
Termosiła materiału S – zwana również siłą termoelektryczną lub współczynnikiem
Seebecka – jest miarą wielkości napięcia termoelektrycznego
na różnicę temperatur

indukowanego w odpowiedzi

.
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Powstanie siły termoelektrycznej w półprzewodniku wiąże się z faktem, że w gorącym
końcu pręta elektrony mają większą energię i prędkości niż w końcu o niższej temperaturze.
Strumień elektronów zaczyna dyfundować od końca z wyższą temperaturą do końca będącego
w niższej temperaturze. Wskutek tego w chłodniejszym końcu gromadzi się ładunek ujemny, a
w gorętszym końcu mamy nieskompensowany ładunek dodatni. Dyfuzja następuje dopóki nie
ustali się stan stacjonarny, gdy powstała różnica potencjałów zahamuje dalszy przepływ prądu.
Przyjmuje się, że dodatnie współczynniki siły termoelektrycznej są w materiałach gdzie zimny
koniec ma potencjał dodatni, a gorący koniec ma potencjał ujemny. W półprzewodnikach typu p
w chłodniejszym końcu gromadzą się dodatnie dziury, a w gorętszym powstaje
nieskompensowany ładunek ujemny. W półprzewodnikach typu p obserwujemy dodatnie
współczynniki siły termoelektrycznej natomiast w półprzewodnikach typu n otrzymujemy
ujemny znak tego współczynnika.
W przypadku półprzewodników możliwe jest ich domieszkowanie dające nadmiar
nośników prądu (elektronów lub dziur), a co za tym idzie duże dodatnie lub ujemne wartości
termosiły, w zależności od ładunku nośników. O znaku termosiły zasadniczo decydują nośniki
ładunków, które są w nadmiarze, jednakże w półprzewodnikach domieszkowanych siła
termoelektryczna jest powiązana z koncentracjami i ruchliwościami występujących w nich
nośników w następujący sposób [25]:
(30)
gdzie A - jest stalą dodatnią, n, p - koncentracje nośników,

– ruchliwości

nośników.
W termosile za jej znak jest odpowiedzialny człon:
znak zależy od członu:

. W przypadku CdTe

, natomiast w stałej Halla
(patrz Tabela 1, §1.1). Jeśli

zatem koncentracja dziur będzie na przykład 20 razy mniejsza od koncentracji elektronów
wówczas dla siły termoelektrycznej otrzymamy wartość ujemną, co oznacza typ n, natomiast
stała Halla będzie miała znak dodatni, co oznacza typ p półprzewodnika.
Pomiary transportowe zostały wykonane w ON 1.1 IF PAN przez dr Martę WitkowskąBaran oraz dr Krzysztofa Dybko z ON 1.2 IF PAN. Wyniki pomiarów zostaną przedstawione w
§10.10.
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7 TECHNOLOGIA

OTRZYMYWANIA

KRYSZTAŁÓW

(CD,MN)TE O ŚREDNICY 1,5 I 2 CALA

7.1

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO KRYSTALIZACJI
Wzrost kryształów zaczyna się od etapu przygotowania tak zwanego wsadu do pieca.

Na tym etapie prac konieczne jest przygotowanie tygla7 oraz umieszczenia w nim materiałów
źródłowych.
Przygotowanie ampuły polega na jej starannym umyciu w detergencie. Następnie tygiel
podlega trawieniu w kwasie w celu usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni kwarcu. Na tak
przygotowaną czystą powierzchnię kwarcu zostaje naniesione kilka cienkich warstw węgla.
Warstwy te uzyskuje się w specjalnym piecu poprzez rozkład par acetonu. Pokrycie węglowe
wewnątrz ampuły jest konieczne z racji na wysoką reaktywność manganu z tlenem, jaki
znajduje się w kwarcu. Warstwa ta zapobiega przyklejaniu się krystalizującego wytopu do
ścianek tygla i pękaniu tygla w czasie chłodzenia ze względu na różny współczynnik
rozszerzalności termicznej (Cd,Mn)Te oraz kwarcu. Czernioną ampułę z odmierzoną porcją z
materiałów źródłowych, wygrzewa się, aby pozbyć się tlenków. Następnie odpompowuje się
ampułę (do próżni rzędu 10-7 Tr) i zamyka się ją zatapiając kwarcowy korek.

OPTYMALIZACJA WARUNKÓW WZROSTU

7.2

W ramach pracy jako materiały źródłowe używano pierwiastki o różnej czystości
wyjściowej. Otrzymane i badane w niniejszej rozprawie kryształy miały w przypadku Cd i Te
czystość 6N (czyli 99,9999 %) lub 7N (99,99999 %). W przypadku pierwiastka Mn czystość
wynosi 5N8 (99,9998 %). Zastosowano również specjalnie czyszczone zsyntezowane wcześniej
MnTe, aby pozbyć się wapnia (Ca) na poziomie 1-2 ppm, które pochodzi od Mn (5N8). Metoda
oczyszczania MnTe zostanie opisana w dalszej części rozprawy w §7.2.1.
W czasie optymalizacji warunków wzrostu kryształów zastosowano dwa podejścia w
stosunku do materiałów źródłowych. Pierwsze z nich uwzględniało wzrost z wcześniej
zsyntezowanych CdTe i MnTe. Natomiast drugie wzrost wprost z czystych pierwiastków Cd,
Te oraz MnTe.

7

Zwanego również ampułą
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Tabela 8 przedstawia analizę czystości wykonaną techniką SSMS dla Mn poddanego
procesowi pięciokrotnej destylacji. Materiału tego użyto do późniejszej syntezy MnTe według
technologii opatentowanej w ON 1.1 IF PAN. Tak zsyntezowane MnTe można następnie
poddać dodatkowo czyszczeniu strefowemu. Na podstawie tej analizy widać, że Mn jest
zanieczyszczony przede wszystkim przez Al, Ca i Si.
Tabela 8 Badania SSMS Mn po 5 destylacji wykonana w Instytytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie.
Znak < oznacza poniżej możliwości detekcyjnej urządzenia do analizy.

Pierwiastek

Mn
[ppm]

Pierwiastek

Mn
[ppm]

Li

<0,05

S

<0,5

B

0,25

Cl

<0,5

Na

0,01

K

0,01

Mg

0,6

Ca

0,8

Al

4

Cu

<0,5

Si

1,4

Zn

<0,5

Tabela 9 przedstawia analizę czystości pierwiastków 7N użytych do krystalizacji
(Cd,Mn)Te. Widać, że głównym źródłem zanieczyszczeń wnoszonych przez pierwiastki Cd i Te
jest tlen i węgiel. Zanieczyszczenia te wynikają z technologii oczyszczania tych pierwiastków.
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Tabela 9 Analiza GDMS8 zanieczyszczeń w Te 7N i Cd 7N zakupionych w firmie 5N Plus. Znak < oznacza
koncentracje poniżej możliwości detekcyjnej urządzenia.

Pierwiastek

Te 7N
[ppb]

Cd 7N
[ppb]

Pierwiastek

Te 7N
[ppb]

Cd 7N
[ppb]

Li

<10

<3

Se

<10

<10

Be

<10

<0,7

Rb

<2

<0,2

B

<7

<0,7

Sr

<1

<0,2

C

250

1800

Y

<1

<0,2

N

45

17

Zr

<1

<0,1

O

780

1100

Nb

<0,8

<0,1

F

<30

<0,9

Mo

<2

<0,4

Na

<5

<0,9

Ag

<7

<5

Mg

<4

<0,6

Cd

<16

Al

<2

<0,5

In

<2

<10

Si

<6

3

Sn

<9

<4

P

<4

<0,5

Sb

<70

<0,2

S

<6

<0,8

I

<1500

<2

Cl

<4

6

Cs

<10

<0,4

K

<10

<0,9

Ba

<4

<2

Ca

<45

<8

La

<0,9

<3

Sc

<2

<0,3

Ce

<4

<4

Ti

<0,7

<0,1

Hf

<1

<0,1

V

<0,6

<0,08

W

<2

<0,3

Cr

<3

<0,5

Pt

<6

<0,2

Mn

<2

<20

Au

<10

<5

Fe

<1

<15

Hg

<8

7

Co

<1

<0,1

Tl

<3

<0,4

Ni

<3

<1

Pb

<1

<0,5

Cu

<5

<1

Bi

<1

<0,4

Zn

<15
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Th

<0,3

<0,3

Ga

<8

<0,7

U

<0,3

<0,04

Ge

<10

<1

Br

As

<3

<10

8

<5

GDMS – skrót od ang. Glow Discharge Mass Spectrometry – jedna z najczulszych technik

analizy jakości materiału, podobna do metody SIMS i GDMS. Od wymienionych technik różni się
sposobem wybijania atomów z powierzchni badanej próbki.
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7.2.1 OCZYSZCZANIE MNTE
Mangan użyty do syntezy MnTe jest oczyszczany w laboratorium ON 1.1 do czystości
5N8. Przy użyciu do krystalizacji (Cd,Mn)Te innych materiałów źródłowych Cd, Te o czystości
7N syntezowany MnTe może być jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń w krysztale.
Dlatego wcześniej zsyntezowane MnTe z fazy pary jest dodatkowo oczyszczane.

Rysunek 22 Projekcja x-T wykresu fazowego Mn-Te [84].

W tym przypadku wykorzystuje się własności wykresu fazowego związku (rys. 22) oraz
fakt, iż większość interesujących nas domieszek jest „wyczesywana” przez strefę tellurową z
kryształu (współczynnik segregacji większości typowych zanieczyszczeń w Te jest mniejszy od
jedności [[8], [16]]). Prowadzi się, zatem wzrost kryształu z roztworu z nadmiarem telluru.
Wówczas zgodnie z wykresem fazowym temperatura topnienia związku się obniża oraz faza
ciekła związku ma inny skład niż faza stała. Stechiometryczne MnTe można otrzymać
odważając Mn0.35Te0.65 i prowadząc wzrost w temperaturze około 945°C. W takiej sytuacji ciecz
Mn1-xTex jest wzbogacona w Te. Co jest wzrostem analogicznym do czyszczenia strefowego.

7.2.2 KRYSTALIZACJA ZE ZWIĄZKÓW
W

przypadku

krystalizacji

ze

wcześniej

zsyntezowanych

związków

użyto

opatentowanych w ON 1.1 IF PAN sposobów otrzymywania CdTe oraz MnTe na drodze reakcji
w fazie pary. Przygotowanie w ten sposób materiału wydłuża jednak proces otrzymywania
końcowego rezultatu jakim jest gotowy kryształ (Cd,Mn)Te. Dodatkowo zwiększa się ryzyko
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wprowadzenia zanieczyszczeń do materiału oraz koszt uzyskania kryształów. Źródłem
powodującym wprowadzenie dodatkowych zanieczyszczeń może być konieczność użycia
większej ilości kwarcowych tygli. Koszt procesu rośnie poprzez między innymi większe
zużycie prądu. Zanieczyszczenie materiałów źródłowych w czasie zmiany tygla może zajść przy
jego otwieraniu lub poprzez narażenie na kontakt z powietrzem przy ponownym ważeniu
materiału do właściwej krystalizacji. W związku z tym zaproponowano sposób na skrócenie
czasu potrzebnego dla otrzymania gotowego kryształu oraz zminimalizowanie czasu, w jakim
materiały źródłowe są narażone na kontakt z powietrzem. Metoda ta jest związana ze wzrostem
z pierwiastków i zostanie opisana w następnym paragrafie.

7.2.3 KRYSTALIZACJA Z PIERWIASTKÓW
Krystalizacja z pierwiastków polega na prowadzeniu syntezy (Cd,Mn)Te bezpośrednio
w ampule przeznaczonej do wzrostu. W tym wypadku do czernionej ampuły odważane są w
odpowiednich proporcjach czyste pierwiastki Cd i Te oraz wcześniej zsyntezowane MnTe i
CdTe z daną intencjonalną domieszką. W przypadku MnTe i CdTe z domieszką ilości
ważonego materiału są małe w stosunku do czystych Cd i Te, co powoduje mniejsze
prawdopodobieństwo wprowadzenia dużej ilości zanieczyszczeń. Dzięki tak prowadzonej
krystalizacji proces uzyskania gotowego materiału skraca się o około połowę.
Reakcja Cd i Te jest reakcją gwałtowną i egzotermiczną. W związku z tym musi być
ona prowadzona w odpowiednich warunkach. W tym celu została zmieniona konstrukcja pieca
do wzrostu, tak, aby syntezę i topienie CdTe można było prowadzić w pozycji poziomej (patrz
rys. 23 A i B), co zwiększa powierzchnię (nad cieczą), na której zachodzi reakcja. Zastosowano
również powolny, kontrolowany wzrost temperatury w piecu, aby sterować prędkością reakcji.
W pierwszym etapie w tyglu następuje topienie Cd w temperaturze 321 °C, następnie topienie
Te w temperaturze 449,5 °C. Przy stopniowym zwiększaniu temperatury mamy również w tyglu
coraz więcej par Cd i Te i może nastąpić reakcja w fazie par. W okolicach temperatury 1000 °C,
może nastąpić przyspieszenie reakcji, co wiąże się z wydzieleniem ciepła i wymusza
konieczność kontrolowania prędkości reakcji [[41]-[43]].
W zaproponowanej przez nas metodzie uzyskania stopionej cieczy (Cd,Mn)Te proces
topienia jest prowadzony w opisany niżej sposób. Ampułę zawierającą Cd, Te, MnTe (oraz
CdTe z domieszką w przypadku kryształów domieszkowanych) w odpowiednich proporcjach
umieszczamy w pozycji poziomej w piecu do krystalizacji. W pierwszym kroku grzejemy piec
do temperatury 600°C z prędkością 30°C/h. Następnie grzejemy piec do temperatury 800°C z
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prędkością 15°C/h. Temperaturę 900°C uzyskujemy z prędkością grzania 9°C/h. Temperatura
1000°C jest osiągana z prędkością 8°C/h.

Rysunek 23 Zdjęcia pieców do krystalizacji metodą Bridgmana: A) Piec do wzrostu kryształów o średnicy 35
mm w pozycji poziomej (topienie materiału); B) Piec do wzrostu kryształów o średnicy 55 mm w pozycji
poziomej (topienie materiału); C) Piec do wzrostu kryształów o średnicy 35 mm w pozycji pionowej (wzrost
materiału); D) Piec do wzrostu kryształów o średnicy 55 mm w pozycji pionowej (wzrost kryształu).

Ostatecznie do temperatury powyżej 1110-1120°C grzejemy z prędkością 6-7°C.
Dodatkowo przy osiągnięciu temperatur 900°C i 1000°C zostawiamy ampułę w stałej
temperaturze na 1-2 h. Stopiona masa (Cd,Mn)Te przed krystalizacją zostaje dodatkowo
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zhomogenizowana poprzez mechaniczne mieszanie (kiwanie piecem). Właściwy wzrost
kryształu odbywa się w pozycji pionowej pieca (patrz rys. 23 C i D).

7.2.4 PROCES WZROSTU – UKŁAD PIECA
Jak już wspomniano w czasie badań prowadzono prace nad zoptymalizowaniem
warunków wzrostu kryształów. Prace te obejmowały również modyfikację i optymalizacje
metody krystalizacji.
W ramach rozprawy poza przebudową istniejącego pieca do wzrostu kryształów o
średnicy 35 mm (1,5 cala) został zbudowany piec do krystalizacji kryształów o średnicach
55 mm (2 cale). Wymieniona wcześniej (§7.2.3), metoda krystalizacji z pierwiastków, była
opracowana przede wszystkim z myślą o wzroście kryształów o „dużych” średnicach.
W ramach prac testowano różne kształty zakończenia tygla, czyli różny kształt
dziubka9. Ilustracje kilku wypróbowanych w ramach tej pracy kształtów tygla przedstawia
rys. 24. Doświadczenie wielu prób krystalizacji pokazało, że najlepsze kryształy otrzymuje się
dla ostro zakończonych tygli. W ramach tej pracy za najlepszy kształt tygla uznano ampułę
zakończoną dziubkiem z kątem ostrym około 40 stopni.
Do wzrostu kryształów użyto tygli zakończonych „ostrym” dziubkiem jak widać
między innymi na rys. 25. Tego typu kształt zakończenia tygla został wybrany, aby w pierwszej
fazie wzrostu mogła zajść nukleacja na małym obszarze zapewniając w tym samym
samozarodkowanie kryształu i jego rozrost w duże ziarno. Ilustracje takiego zachowania
przedstawiają rys. 26–rys. 31 (§7.2.5).
Taki kształt tygla powoduje również konieczność stabilizacji temperatury na ściance
strefy z racji na zmieniające się warunki transportu ciepła w czasie przesuwania się tygla
względem strefy. Bez stabilizacji temperatury w pierwszej fazie wzrostu mamy do czynienia z
chłodzeniem się strefy. Powoduje to zmianę prędkości wzrostu kryształu (przyśpieszenie) i
zmianę pozycji frontu krystalizacji. W momencie, gdy pełna średnica tygla wejdzie w obszar
strefy wówczas następuje wzrost temperatury na ściance strefy. Wówczas możliwe jest
cofnięcie się frontu krystalizacji. Zatem wzrost bez stabilizacji temperatury na ściance strefy
powoduje zmiany temperatury na froncie krystalizacji, co jest niekorzystne dla jakości
kryształu.

9

Używana w ramach tej pracy potoczna nazwa na zakończenie tygla od strony dna oraz

określająca część wytopu, gdzie zaczyna się wzrost kryształu.
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Rysunek 24 Wybrane kształty tygla do wzrostu kryształów (Cd,Mn)Te. A) tygiel z przewężeniem; B) Prawie
płaski dziubek; C) dziubek ostry z kątem zbliżonym do 70 stopni; D) dziubek ostry z kątem około 40 stopni.

Wykres fazowy (Cd,Mn)Te oraz CdTe jest bardzo wrażliwy na fluktuacje temperatury.
Dodatkowo niska energia formowania się błędów ułożenia w kryształach CdTe [85],
odpowiedzialnych za powstawanie bliźniaków [37] powoduje, że przy mniejszych fluktuacjach
temperatury na froncie krystalizacji zmniejsza się prawdopodobieństwo powstania bliźniaków
w krysztale.
W ramach prac zmodyfikowano układ pieca do krystalizacji niskociśnieniową metodą
Bridgmana. Budowę tego układu przedstawia rys. 25. Konstrukcja całego układu składa się z
elementów grzejnych w postaci pieca i strefy. Kontrola temperatury w układzie odbywa się przy
pomocy pięciu termopar (termopary T1-T5 na rys. 25). Termopary T1 i T5 pozwalają określić
temperaturę na początku (tzw. dziubek) i końcu (tzw. korek) tygla, natomiast termopary T2-T4
są odpowiedzialne za sterowanie temperaturą pieca w czasie procesu wzrostu. Regulatory
temperatury na termoparach T2-T4 pozwalają na stabilizację temperatury na poziomie nie
gorszym niż ± 0,2C przy temperaturze w okolicach 1150C. Cały proces wzrostu jest
kontrolowany automatycznie. Układ posiada możliwość obrotu pieca wokół własnej osi.
Zapewnia to możliwość ustawienia pieca w pozycji pionowej i poziomej. Pozycja pozioma
wykorzystywana jest w czasie topienia i reakcji materiałów źródłowych (patrz §7.2.3).

65

Rysunek 25 Schemat budowy pieca do krystalizacji metodą Bridgmana w ON 1.1 IF PAN. A) Schemat
budowy pieca; B) Zdjęcie pieca do wzrostu kryształów o średnicy 35mm; C) System do stabilizacji i odczytu
temperatury w piecu i strefie, D) Skomputeryzowany układ sterowania piecem.

Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej problemy z krystalizacją, w budowie pieca
(rys. 25) wykorzystano dwie sprzężone ze sobą termopary sterujące temperaturą w strefie. Jedna
z nich znajduje się przy drutach grzejnych (T3), a druga przy ściance strefy (T2) od strony
ampuły. Termopara T3 steruje regulatorem temperatury PID podłączonym do strefy.
Temperaturę w piecu kontroluje się poprzez regulator PID podłączony do termopary T4.
W czasie procesu w pierwszej fazie następuje topienie materiału w pozycji poziomej
pieca (rys. 23 A i B). Temperatura na termoparach T1 i T5 jest powyżej temperatury topnienia
(około 1092C dla małych składów Mn patrz wykres fazowy CdTe-MnTe na rys. 5).
Jak zostało już powiedziane mieszanie stopionej cieczy (Cd,Mn)Te odbywa się poprzez
mechaniczne kiwanie piecem. Proces ten zapewnia homogenizację cieczy. Mieszanie stopionej
cieczy odbywa się, gdy jest ona w temperaturze około 20-30C powyżej temperatury topnienia.
Ma to zapewnić rozerwanie klastrów i łańcuchów wiązań tellurowych obecnych w cieczy jak
już o tym wspomniano w rozdziale 3.1. W przypadku pieca do wzrostu kryształów o średnicy
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1,5 cala mieszanie odbywa się ręcznie poprzez obrót pieca jak to pokazano na rys. 23 A i C. W
przypadku pieca do wzrostu kryształów o średnicy 2 cali mieszanie odbywa się w sposób
mechaniczny jak pokazano na rys. 23 B i D.
Kolejna faza to ustawienie pieca w pozycji pionowej (rys. 23 C i D) i przygotowanie do
właściwej krystalizacji. Na tym etapie tygiel ustawiany jest w pozycji startowej. Włączona
zostaje stabilizacja temperatury na froncie krystalizacji termopara T2 (na ścianie strefy na
rys. 25). Przez odpowiednie grzanie strefy możemy sterować gradientem temperatur na froncie
krystalizacji, aby otrzymać wartość około 20C/cm.
Dzięki systemowi przesuwu, tygiel porusza się z prędkością 1 mm/h w dół. Jest to
jednocześnie prędkość krystalizacji. Po skończonej krystalizacji następuje proces chłodzenia
tygla z kryształem z prędkością 10°C/h. Prędkość chłodzenia jest dobrana tak, aby zapobiec
pękaniu kryształu wskutek powstałych podczas chłodzenia naprężeń w materiale. Materiał
(Cd,Mn)Te ma bardzo złe przewodnictwo cieplne w związku z tym dodatkowo w czasie
chłodzenia różnica temperatur między ścianką wytopu a jego środkiem powoduje działanie
dużych naprężeń. Przykład jak silne mogą być te naprężenie pokazuje rys. 10 (§4.1.2), gdzie
widać pęknięcie powstałe w czasie zbyt szybkiego chłodzenia kryształu. Działające w tym
czasie naprężenia spowodowały pęknięcie całego kryształu wzdłuż płaszczyzny łatwej
łupliwości.
Procesy wzrostu kryształów CdTe i (Cd,Mn)Te pokazanych w niniejszej rozprawie oraz
prace nad optymalizacją warunków wzrostu zostały przeprowadzone przez autorkę pracy.

7.2.5 OPTYMALIZACJA ZAWARTOŚCI MN
Jednym z zagadnień związanym z optymalizacją warunków wzrostu jest dobór
odpowiedniej zawartości jonów Mn w matrycy CdTe. Przetestowano wzrost wytopów z różną
zawartością jonów Mn. W tabeli 2 zebrano wszystkie badane koncentracje Mn (od 0 do 13%
Mn). Dla zastosowań związanych z aplikacjami na detektor optymalna przerwa energetyczna
dla materiału wynosi > 1,5 eV. Zatem wystarczy minimalna ilość dodatku Mn, aby spełnić ten
wymóg i zmniejszyć szumy termiczne w materiale. Dodatkowo wraz ze wzrostem Mn zwiększa
się jonowość wiązań w materiale, co zwiększa prawdopodobieństwo powstawania bliźniaków
[51].
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Rysunek

26

Niedomieszkowany

kryształ

Rysunek

Kryształ

Cd0.93Mn0.07Te:Cl,

-3

[Cl] = 110 cm .

Rysunek

30

Cd0.91Mn0.09Te.

27

Rysunek

Cd0.95Mn0.05Te:Cl,

Kryształ

Cd0.93Mn0.07Te:Cl,

.

29
15

Kryształ

-3

[Cl] = 110 cm

28
15

Rysunek
16

Cd0.95Mn0.05Te.

-3

[Cl] = 110 cm .

Niedomieszkowany

kryształ

Rysunek

31

Niedomieszkowany
16

kryształ

-3

Cd0.91Mn0.09Te:Cl, [Cl] = 110 cm .

Z naszych obserwacji wynika, że najbardziej optymalna zawartość Mn w CdTe wynosi
między 5 a 7 %. Wraz ze wzrostem zawartości Mn w krysztale zwiększa się
prawdopodobieństwo pojawienia się gęsto ułożonych linii bliźniaków. Można to zaobserwować
między innymi na podstawie analizy przykładowych rysunków (rys. 26 - rys. 31). Na
pierwszych dwóch rysunkach (Rysunek 26 i Rysunek 27) przedstawiono kryształy o średnicy
35 mm o składzie 5% Mn. Następne dwa zdjęcia przedstawiają kryształy o składzie 7 % Mn.
Ostatnie dwie ilustracje przedstawiają kryształy o składzie 9 % Mn. W ramach pracy wykonano
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również kilka kryształów o większym składzie Mn i wykazywały one znacznie większą gęstość
linii bliźniaków, co nie pozwalało na wycięcie odpowiednio dużych monokrystalicznych próbek
do badań.

7.2.6 WYBÓR I OPTYMALIZACJA DOMIESZKI KOMPENSUJĄCEJ
W celu dobrania odpowiedniej domieszki kompensującej i jej koncentracji
przeprowadzono wiele prób z krystalizacją (Cd,Mn)Te z różną domieszką.
W tabeli 10 pokazano wszystkie domieszki, z którymi przeprowadzono krystalizacje
oraz zakres koncentracji domieszek w otrzymanych kryształach. Zestawienie to zawiera
również wykaz najwyższych oporności właściwych, jakie udało się osiągnąć na badanym
materiale po wzroście (as grown). W ramach prac nad doborem domieszki prowadzono również
próby z wprowadzeniem jednocześnie dwóch domieszek kompensujących (tzw. co-doping)
tabela ta jednak nie uwzględnia tych kryształów.
Podstawowymi domieszkami jakie były brane pod uwagę w celu kompensacji
(Cd,Mn)Te były Cl, In i V. Pierwsze dwie domieszki były badane z racji na ich powszechne
użycie do kompensowania CdTe i (Cd,Zn)Te otrzymywanych do podobnych docelowych
zastosowań. Wadą tych domieszek jest ich segregacja w (Cd,Mn)Te. Domieszka V była
stosowana ze względu na rolę jaką może odegrać w sieci krystalicznej (Cd,Mn)Te. Może on być
neutralny, być donorem lub akceptorem [56]. Kolejną zaletą wanadu jest współczynnik
segregacji bliski jedności. Wadą tej domieszki jest duży przekrój czynny na pułapkowanie, co w
przypadku potencjalnych zastosowań jako detektor promieniowania X i gamma może być
poważną niedogodnością. W naszych badaniach wyszliśmy od względnie wysokich
koncentracji kompensującej domieszki wanadu na poziomie między 5∙1016-1018 cm-3 i
materiałów źródłowych o czystości 6N. Wówczas możliwe jest uzyskanie materiału
wysokooporowego już po wzroście. Jednak materiał ten nie spełnia wymogów dotyczących
parametru µ. W związku z tym podjęto prace nad zmniejszeniem koncentracji domieszki do
poziomu 1012-1013 cm-3 oraz poprawą jakości materiałów źródłowych (pierwiastki 7N), by
zmniejszyć ilość centrów pułapkowych i poprawić parametr µ materiału. W przypadku wanadu
stosowano również próby z co-dopingiem kryształów dodatkową domieszką donorową typu Cl,
In. W tym wypadku materiał po wzroście ma oporność właściwą na poziomie około 105 Ωcm i
konieczne jest zastosowanie odpowiedniego wygrzewania, aby ją podwyższyć. Metody
wygrzewania oraz ich wpływ na materiał przedstawiono w następnych rozdziałach.
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Tabela 10 Zestawienie rodzaju domieszek i ich koncentracji użytych w czasie wzrostu (Cd,Mn)Te.

Domieszka
kompensująca

Koncentracja
wprowadzanej
domieszki [cm-3]

Maksymalne oporności dla
kryształów as grown [cm]

Uwagi

V

11012 - 41017

5109

mała
segregacja

Cl

11012 - 51016

~109

segregacja

In

11014 - 51017

~109

segregacja

Ga

11014 - 11016

~109

segregacja

Al

21014 - 51016

~107

segregacja

Ti

21014 - 31016

~106

kruchy,
segregacja

I

51015 - 51016

~107

segregacja

Sc

11016

~106

segregacja

Ag

21016

<105

Pb

31016

<105

W czasie badań jak już wspomniano oprócz domieszki Cl i In testowano
domieszkowanie kryształów (Cd,Mn)Te innymi domieszkami grającymi rolę donora między
innymi Ga oraz Al. Te domieszki jednak ulegają dużej segregacji w (Cd,Mn)Te i trudno jest
uzyskać próbki o jednorodnym składzie przy dużej powierzchni. Prowadzono również próby z
domieszkowaniem kryształów Ti, jako kolejnym po V pierwiastkiem z grupy metali
przejściowych. Uzyskane wyniki jednak nie były zadowalające, a otrzymane kryształy były
bardzo kruche.
Krystalizacje z domieszką I, Sc, Ag i Pb były również wzrostami testowymi, ale
poddane badaniom płytki nie dawały oczekiwanych rezultatów.
W tabeli 10 przedstawiono wszystkie domieszki, z jakimi przeprowadzono krystalizacje
w ramach tej rozprawy. Przykładowo w przypadku domieszki Ga w krysztale (po wzroście z
nadmiarem Cd) uzyskanym z materiałów 6N można uzyskać opór rzędu 109 cm dla
kryształów z domieszką Ga (donor) na poziomie 1015 cm-3.
W pierwszej fazie badań do wzrostu używano materiałów 6N. W materiałach takich
zanieczyszczenia mają koncentrację 1016 cm-3, dlatego w materiałach takich trudno jest uzyskać
wysoki opór przy domieszkowaniu kryształu na poziomie mniejszym niż koncentracja
zanieczyszczeń.
Przejście z pierwiastków źródłowych o czystości 6N do materiałów 7N pozwoliło
zmniejszyć koncentrację domieszek nieintencjonalnych w kryształach. Domieszkami takimi są
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między innymi Li, Ca, Na. Wyniki segregacji dla kilku domieszek zostaną pokazane w dalszej
części pracy w rozdziale 10.3. Jak już wcześniej wspomniano najintensywniej przez nas badaną
w ramach tej rozprawy domieszką był V w związku z tym dla tej domieszki przebadano
największe spektrum różnych konfiguracji wzrostu materiału.
W przypadku kryształów z co-dopingiem testowano kilka kombinacji takich jak: wanad
z chlorem, wanad z indem, wanad z galem. Wysokie oporności po wygrzewaniu materiału
uzyskano dla kryształów otrzymanych z materiałów 7N z roztworu z nadmiarem Te
zawierających V i Cl odpowiednio w koncentracjach [V] = 1014 cm-3 i [Cl] = 1015 cm-3, albo
[V] = 1013 cm-3 i [Cl] = 1014 cm-3.

7.2.7 STECHIOMETRIA WZRASTANYCH KRYSZTAŁÓW
Stechiometria wytopu ma wpływ na jakość kryształu. W ramach pracy stosowano różne
warianty wzrostu kryształu od związków odważonych w stechiometrycznych proporcjach do
związków ze stechiometrią przechyloną na stronę Te lub Cd.
W tabeli 11 pokazano zestawienie wpływu stechiometrii roztopu oraz koncentracji
domieszki na oporność właściwą materiału po wzroście. Tabela zawiera wyniki dla kryształów
(Cd,Mn)Te niedomieszkowanych oraz domieszkowanych V wzrastanych z materiałów o
czystości 6N. Na podstawie analizy serii wytopów widzimy, że w przypadku kryształów nie
domieszkowanych wzrastanych ze stechiometrycznego roztworu lub z nadmiarem Te
otrzymujemy kryształy o opornościach właściwych rzędu 104-105 cm. W przypadku wzrostu
kryształów ze stechiometrią przechyloną na stronę Cd domieszkowanych V w koncentracji
1012 cm-3 po wzroście uzyskujemy kryształy o opornościach rzędu 105 cm. Jeśli kryształ jest
otrzymywany z nadmiarem Cd i jest domieszkowany V w koncentracji 1013 cm-3 lub większej,
możliwe jest uzyskanie wysokiego oporu na próbce wyciętej po wzroście. Kryształy takie
jednak są niejednorodne pod względem oporności. Wyjaśnieniem takiego zachowania może być
to, że w czasie chłodzenia kryształu część nadmiarowego Cd znajduje się w niższej
temperaturze i mamy do czynienia z wygrzewaniem w nienasyconych parach kadmu w czasie
wzrostu kryształu. Dodatkowo w takim wypadku warunki wygrzewania w całym krysztale są
niejednorodne (różne temperatury). W kryształach takich zawsze po wzroście obserwowano
wydzielenie czystego kadmu na powierzchni kryształu w okolicach początku krystalizacji.
Wzrost kryształów ze stechiometrią lekko przechyloną na stronę Te pozwala na
uzyskanie bardziej przewidywalnych i powtarzalnych wyników. W przypadku domieszkowania
V na poziomie poniżej 1015 cm-3 materiał po wzroście ma powtarzalną oporność na poziomie
105 cm. Opór takiego materiału można zwiększyć poprzez dobranie odpowiednich warunków
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wygrzewania. Jeśli domieszkowanie V jest na poziomie powyżej 1016 cm-3 można uzyskać po
wzroście kryształy o opornościach rzędu 109 cm. W kryształach takich jednak należy liczyć
się z dużym przekrojem czynnym V na pułapkowanie, co znacznie zmniejsza parametr µ.
Tabela 11 Zestawienie wpływu domieszki i stechiometrii materiału na oporność właściwą kryształów po
wzroście.

Domieszka

Koncentracja domieszki
[cm-3]

Oporność właściwa po wzroście
[Ωcm]
 105

Brak
Brak, nadmiar Cd

> 105

-

 105

Brak, nadmiar Te
V, nadmiar Cd

V, nadmiar Te

Rysunek

32
12

-3

[V] = 110 cm

Kryształ

1012

 105

≥ 1013

105-109

≤ 1015

 105

≥ 1016

105-109

Cd0.95Mn0.05Te:V,

otrzymany metodą Bridgmana z

roztworu z nadmiarem Te.

Rysunek

33
12

-3

[V] = 510 cm

Kryształ

Cd0.95Mn0.05Te:V,

otrzymany metodą Bridgmana z

roztworu z nadmiarem Cd.

Najlepsze wyniki uzyskuje się poprzez wzrost kryształów ze stechiometrią wyjściową
lekko przesuniętą w stronę Te. Taki kryształ rośnie wówczas w lekkim nadmiarze Te, co
powoduje powstanie większej ilości wydzieleń Te. Potwierdzenie tego zjawiska można
wykazać poprzez porównanie obrazów z mikroskopii IR dla kryształu otrzymanego z roztworu
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ze stechiometrią przechyloną w stronę telluru (rys. 32) oraz kryształu wzrastanego z
przechyleniem stechiometrii na stronę Cd (rys. 33). Widoczna jest znaczna różnica w gęstości
wydzieleń tellurowych dla obu tych kryształów. W ramach pracy przeprowadzono szereg prób
wzrostu z różnym odchyłem od stechiometrii materiału na stronę Cd lub Te. Wynikiem prób był
dobór optymalnej zawartości nadmiarowego Te w ważonym materiale tak, aby otrzymać jak
najmniejszą koncentrację wydzieleń telluru.
Istotne jest, że poprzez odpowiednio wolne i stabilne warunki wzrostu kryształu oraz
odpowiednie warunki wygrzewania można zmniejszyć gęstość wydzieleń. Wyniki obserwacji
przedstawia §10.1.2.
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8 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PŁYTEK (CD,MN)TE

8.1

ORIENTACJA KRYSZTAŁU
Wytop po krystalizacji zostaje poddany selektywnemu trawieniu na ujawnienie

polarnych powierzchnii kryształu w roztworze HF: HNO3: 25% kwasu octowego w proporcji
(1:1:1) przez 30 sekund [[64], [73]]. Trawienie takie pozwala wstępnie określić jakość
krystalizacji. W kryształach w strukturze blendy cynkowej bliźniaki leżą w płaszczyznach (111)
[65], natomiast płaszczyzną łatwej łupliwości jest płaszczyzna (110) prostopadła do
płaszczyzny (111). Pozwala to na szybkie zorientowanie kryształów.
Kierunek [111] jest polarną osią kryształu. Własności fizyczne i chemiczne na
powierzchni kryształu są różne w przeciwnych kierunkach. Istnieją, zatem dwa typy
powierzchni (111). Jedna stworzona z atomów Cd nazywana (111) „A face” oraz druga
zbudowana z atomów Te oznaczona jako (111) „B face”. Powierzchnie te można
zidentyfikować poprzez tak zwane „czarno-białe” roztwory trawiące [[64], [73]]. Wśród takich
roztworów jest wymieniona wyżej mieszanina HF, HNO3 i kwasu octowego. Po zastosowaniu,
roztwór taki pozostawia stronę kadmową matowo czarną, a stronę tellurową błyszczącą i
odbijającą jak widać między innymi na rys. 13 (§6.4.1) lub rys. 37 (§8.2).
W celu uzyskania monokrystalicznych próbek o jak największej powierzchni, kryształy
są cięte równolegle do linii bliźniaków, czyli równolegle do płaszczyzny (111). Jak to
przedstawiono na rysunku poniżej (rys. 34).

Rysunek 34 Kryształ Cd0.95Mn0.05Te o średnicy 55 mm po trawieniu na ujawnienie płaszczyzn polarnych w
krysztale. Widoczne linie bliźniaków i ziarna. W środku kryształu duży monokrystaliczny obszar o szerokości
około 3 cm.
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Rysunek 35 Schemat budowy powierzchni polarnych w kierunku (111) w strukturze blendy cynkowej. Jasne
kule odpowiadają ułożeniu atomów II grupy, a ciemne położeniu atomów VI grupy [[71]-[72]].

CIĘCIE MATERIAŁU

8.2

Otrzymane w oddziale ON 1.1 IF PAN kryształy są cięte na płytki przy pomocy
„diamentowej”10 piły tarczowej firmy Mayer-Burger (rys. 36). Piła ta posiada możliwość cięcia
kryształów o średnicy do 110 mm (4 cale). Grubość ostrza to około 0,130 mm.

Rysunek 36 Piła tarczowa firmy Mayer-Burger w laboratorium ON 1.1 IF PAN.

10

Tarcza piły ma na tnącym ostrzu drobinki proszku diamentowego.
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Po cięciu powierzchnia próbek jest uszkodzona i ma na sobie widoczne ślady cięcia jak
pokazano na rys. 37. Konieczne jest, zatem odpowiednie przygotowanie powierzchni, aby
dostać się do właściwego kryształu.

Rysunek 37 Obraz próbek po cięciu piłą tarczową i trawieniu na ujawnienie ziaren. Widoczne ślady po ostrzu
piły, granica ziarna i dziury (voids) przy brzegu kryształu.

Aby oszacować grubość warstwy zdefektowanej na powierzchni próbki, powstałej
wskutek cięcia kryształu piłą tarczową, wykonano serię pomiarów szerokości połówkowej
Rocking Curve (FWHM RC) na kolejnych coraz głębszych powierzchniach próbki o orientacji
powierzchni (111). Próbka po cięciu piłą tarczową została delikatnie spolerowana mechanochemicznie według receptury podanej dalej w §8.4. Następnie dokonywano pomiaru FWHM
RC. Po kolejnym spolerowaniu warstwy materiału wykonywano pomiar FWHM RC. Czynność
tę powtarzano wielokrotnie, dopóki nie uzyskano stałej wartości FWHM RC pomimo zebrania
kolejnej warstwy materiału. Wyniki tych pomiarów zostały zilustrowane na rys. 38 C, gdzie
odłożono wartości FWHM RC w funkcji grubości zebranej warstwy materiału. Dodatkowo
wykonano pomiary EPD dla próbki „lekko” spolerowanej (takiej, gdy spolerowano kilkanaście
mikronów materiału tak, aby dało się zrobić EPD) i próbki bardzo „dobrze” spolerowanej (gdy
zebrano około 300 µm materiału). Obrazy z mikroskopu optycznego powierzchni z EPD dla
tych próbek przedstawiają odpowiednio Rysunek

38 A i B. Wartość EPD spada

dwudziestokrotnie z wielkości 2·10 cm do 1·10 cm . Po spolerowaniu powyżej 150 µm
6

-2

5

-2

otrzymujemy stałą wartość FWHM RC równą 23 arc. sec., co jest bardzo dobrą wartością
mówiącą o wysokiej jakości monokrystalicznego materiału płytki.

76

Rysunek

38 A) Wyniki EPD dla próbki lekko polerowanej po zebraniu ok. 35-40 µm materiału z

powierzchni, EPD = 2·106 cm-2; B) Obraz EPD na próbce po zebraniu około 300 µm materiału z powierzchni,
EPD = 1·105 cm-2; C) Wyniki pomiarów FWHM RC dla kolejnych powierzchni w głąb próbki (oddalając się
od powierzchni po cięciu).

8.3

SZLIFOWANIE
Próbki są poddawane mechanicznemu szlifowaniu proszkiem szlifierskim na szkle. W

tym celu używa się proszku o coraz mniejszej gramaturze. Możliwe jest zastosowanie proszków
SiC o średnicy ziarna: 27 µm, 13,5 µm oraz 4,5 µm i/albo proszku Al2O3 o ziarnie 9,5 µm oraz
0,3 µm. Obecnie standardowo w laboratorium ON 1. 1 IF PAN w użyciu jest proszek Al2O3.
Po procesie szlifowania można wstępnie określić jakość wyciętych z kryształu płytek i
wyselekcjonować monokrystaliczne obszary jak na rys. 12 (§6.4.1) przedstawiającym obraz
szlifowanej próbki (Cd,Mn)Te.
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W zależności od rodzaju pomiarów prowadzonych na próbce stosuje się różne rodzaje
przygotowania powierzchni. Dla pomiarów EPD, IR, SEM, dyfrakcji rentgenowskiej oraz w
przygotowaniu do naniesienia kontaktów do pomiarów I-V stosuje się polerowanie próbek. Dla
pomiarów PL oraz SIMS wystarczy świeżo łupnięta powierzchnia. W przypadku pomiarów
oporności właściwej metodą bezkontaktową pomiaru można dokonać na powierzchni
szlifowanej lub trawionej roztworem bromu.

8.4

POLEROWANIE
Po szlifowaniu, dalsze przygotowanie powierzchni polega na poddaniu próbek

polerowaniu mechano-chemicznemu w roztworze składającemu się z bromu, glikolu etylowego
oraz metanolu w proporcjach 4 ml:75 ml:125 ml. Proces ten odbywa się przez mechaniczny
ruch próbki na powierzchni gumy zwilżonej wyżej wspomnianym roztworem. Następnie próbka
jest dokładnie płukana w metanolu, aby pozbyć się produktów reakcji materiału z bromem.
Takie polerowanie pozwala na uzyskanie gładkiej lustrzanej powierzchni. Na tak przygotowanej
próbce można przeprowadzić dalszą charakteryzację.

8.5

TRAWIENIE CHEMICZNE W ROZTWORZE BROMU
Trawienie półprzewodnika polega na rozkładzie powierzchni w wyniku jej

oddziaływania z odpowiednimi związkami chemicznymi. Do trawienia powierzchni (Cd,Mn)Te
używa się 9 % roztworu bromu. Po trawieniu bardzo ważne jest płukanie próbki z roztworu
trawiącego, aby na powierzchni próbki nie został (silnie z nią reagujący) brom. Po takim
trawieniu na powierzchni powstają tlenki [86], dlatego stosuje się kolejne trawienie próbek w
słabszym roztworze bromu (1 %), tak zwane trawienie epi-ready, gdzie na powierzchni
powstaje warstwa akumulacyjna Te [20].
Silne trawienie 9 % roztworem używane jest przy przygotowaniu próbek do
bezkontaktowych pomiarów oporności właściwej, parametru µ oraz w procesie przygotowania
kontaktów do różnego rodzaju pomiarów transportowych. Dodatkowe słabsze trawienie
stosowane jest przy przygotowaniu powierzchni pod kontakty elektryczne [20].
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9 WYGRZEWANIE
W ramach rozprawy wykonano szereg testów nad warunkami wygrzewania próbek. Tak
jak wspomniano wcześniej §5.2, testowano przede wszystkim wygrzewanie w różnej
atmosferze, nasyceniu par i różnej temperaturze. W czasie badań wykorzystano również różne
konstrukcje pieców do wygrzewania.
Standardowo niezależnie od konstrukcji pieca i jego profilu temperatury ampuła
przygotowana do wygrzewania wygląda jak na rys. 39. Próbki w ampule są umieszczane tak,
aby znajdowały się jak najbardziej centralnie w ampule i aby pary Cd lub Te, w jakich następuje
wygrzewanie, miały łatwy dostęp do wszystkich powierzchni próbki. W tym celu umieszcza się
płytki w specjalnych kwarcowych podstawkach11. Źródło dodatkowych par Cd lub Te
umieszcza się w jednym końców ampuły (z reguły w zadekowanym końcu, by uniknąć
parowania w czasie zamykania ampuły). W niektórych procesach wygrzewania stosowano
dodatek sproszkowanego (Cd,Mn)Te. Tak przygotowaną ampułę odpompowuje się (do próżni) i
zamyka zatapiając w jej końcu kwarcowy korek. W czasie procesu wygrzewania, kontrola
temperatury odbywa się przy pomocy dwóch termopar umieszczonych w przeciwnych końcach
ampuły jak pokazano na rys. 39.

Rysunek 39 Schemat pieca do wygrzewania z ampułą. 1 - Kwarcowa ampuła; 2 – kwarcowy korek; 3 –
podstawka na próbki; 4 – próbki; 5 – dodatkowy składnik wygrzewania, np. Cd i proszek (Cd,Mn)Te; 6 - piec
z obudową; 7 – termopara; 8 – izolacja termiczna.

11

Kwarcowe podstawki na próbki zwane są potocznie „koszyczkami” lub „grzebieniami”.

Podstawka ta to rurka kwarcowa z poprzecznymi nacięciami mieszczącymi próbki z profilu
przypominająca grzebień.
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9.1

WYGRZEWANIE W GRADIENCIE TEMPERATUR
Wygrzewanie w gradiencie jak wspomniano wcześniej w §5.2.2, jest wygrzewaniem w

nienasyconych parach. Gradient temperatury na próbce wymusza migrację defektów
tellurowych.
Pierwsze próby z wygrzewaniem próbek polegały na kombinacji wygrzewania w
gradiencie i w stałej temperaturze w tym celu stosowano piec o konstrukcji pozwalającej
uzyskać wewnątrz profil temperatury tak jak przedstawiono na rys. 40 i rys. 41.

Rysunek

40 Wygrzewanie w gradiencie. Profil

Rysunek

41 Wygrzewanie w stałej temperaturze.

temperatury w piecu i położenie ampuły względem

Położenie ampuły względem pieca (temperatura w

pieca w trakcie wygrzewania.

przybliżeniu stała, ale lekko niższa na końcach
ampuły).

Dla tak wygrzewanych próbkach prowadzono pomiary EPD, pomiary w mikroskopii
podczerwieni oraz pomiar oporności właściwej materiału.
W obrazach z mikroskopii IR dla próbek po wygrzewaniu zaobserwowano, że na jednej
z powierzchni próbki (tej zwróconej ku niższej temperaturze) gęstość wytrąceń Te zmalała po
wygrzewaniu. Wytłumaczeniem takiego zachowania jest migracja tych defektów w gradiencie
[[87]-[88]]. Dlatego przeprowadzono szereg prób wygrzewania jedynie w gradiencie
temperatur, aby zbadać dokładniej to zjawisko.
Konkluzje z prowadzonych w ramach tej pracy obserwacji na przełomie łupniętej
próbki wygrzewanej w gradiencie schematycznie zostały przedstawione rys. 42 i rys. 43. Na ich
podstawie widzimy, że gęstość wydzieleń Te po stronie próbki z niższą temperaturą w czasie
wygrzewania jest mniejsza od gęstości wytrąceń po stronie próbki znajdującej się z wyższej
temperaturze.
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Rysunek 42 Przełom próbki (Cd,Mn)Te as grown.

Rysunek 43 Przełom próbki (Cd,Mn)Te wygrzewanej
w gradiencie temperatur.

Obserwacje te były podstawą do dyskusji o mechanizmie migracji tych defektów oraz
określenia warunków istnienia i prędkości tego procesu. Przeprowadzono, zatem szereg prób
wygrzewania próbek w różnym gradiencie, czasie i atmosferze. Na tej podstawie stwierdzono,
że dla badania tego zjawiska konieczny jest gradient na próbce nie większy niż 20C/cm.
Większy gradient powoduje degradacje próbki.

Rysunek 44 Próbka nie wygrzewana. Wydzielenie Te

Rysunek

na głębokości 0,77 mm.

wydzielenie Te na głębokości 0,95 mm. W czasie

45

Próbka

wygrzewana,

to

samo

wygrzewania na oglądanej powierzchni próbki była
niższa temperatura. Inkluzja przesuwa się ku wyższej
temperaturze.
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Obserwacja charakterystycznej inkluzji Te w próbce przed i po wygrzewaniu pokazana
jest na rys. 44 i rys. 45. Eksperyment ten pozwolił na określenie prędkości migracji na
≈ 10 m/h przy gradiencie na próbce T ≈ 13°C/cm i czasie wygrzewania 18 h.

Rysunek 46 Model wędrówki precypitacji [[87]-[88]].

Zachowanie się wydzielenia Te w gradiencie temperatury i kierunek jego migracji
przedstawia schematycznie rys. 46. Jest on analogią procesu, jaki odbywa się w czasie
krystalizacji metodą wędrującej strefy. Roztopiona inkluzja od strony wyższej temperatury
rozpuszcza w sobie materiał kryształu, który dochodząc do zimniejszej strony inkluzji tworzy
CdTe lub (Cd,Mn)Te.
Analiza wygrzewań w gradiencie prowadzi do stwierdzenia, iż można nimi w
relatywnie szybki sposób zmniejszyć lub wyeliminować ilość inkluzji tellurowych, jednakże
podczas takiego wygrzewania, inne ważne z punktu widzenia prowadzonych badań parametry
materiału ulegają pogorszeniu. Takim parametrem jest przede wszystkim oporność właściwa
materiału. We wszystkich badanych próbkach, które zostały wygrzane tylko w gradiencie
oporność materiału spadała [[89]-[90]].
Wygrzewanie w gradiencie jest wygrzewaniem w nienasyconych parach, co powoduje
zwiększenie ilości VCd. Ponadto jak już wspomniano Cd ma dużą prężność par i łatwo
odparowuje z powierzchni próbki. Dlatego też, aby zapewnić utrzymanie stechiometrii na
powierzchni próbki w kolejnych wygrzewaniach niezależnie od ich typu do ampuły dodawano
pewną ilość sproszkowanego materiału (Cd,Mn)Te (tego samego co wygrzewany materiał).
Tellur w CdTe posiada tę własność, że gromadzi w sobie domieszki, a przede
wszystkim zanieczyszczenia (patrz §7.2.1 i §10.2), zatem jakiekolwiek wygrzewanie
powodujące eliminacje wydzieleń będzie skutkowało wdyfundowaniem domieszek do
kryształu. Konieczne jest, więc otrzymywanie kryształów o jak najniższej zawartości
zanieczyszczeń.
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WYGRZEWANIE W STAŁEJ TEMPERATURZE

9.2

Ponieważ, jak stwierdzono wygrzewnie w gradiencie nie jest odpowiednie do
otrzymania materiału o wysokim oporze skupiono się na dopracowaniu wygrzewania w stałej
temperaturze. Jak wspomniano w §5.2.1, wygrzewanie takie, jest wygrzewaniem w nasyconych
parach. Pierwsze próby z takim wygrzewaniem prowadzono w piecu o polu temperatury
pokazanym na rys. 41 (§9.1). Taka konstrukcja pieca nie zapewniała jednak odpowiednio
płaskiego profilu temperatury w obszarze, gdzie umieszczano ampułę z próbkami. Dlatego
kolejne piece do wygrzewań w stałej temperaturze zostały zbudowane tak, aby miały profil
temperatury taki jak przedstawiono na rys. 47. Pozwala to zachować bardziej jednorodny
rozkład temperatury w ampule i na próbkach.
Próby z wygrzewaniami w stałej temperaturze były prowadzone dla różnych czasów,
temperatur i „atmosfery”12 wygrzewania. W przypadku związków (Cd,Mn)Te otrzymanych z
roztworów stechiometrycznych lub z nadmiarem Te wygrzewania prowadzone były w parach
Cd. Wynika to z faktu, że materiał po wzroście jest typu p ze względu na zawarte w nim defekty
rodzime w postaci wakansji kadmowych (akceptory). Wygrzewanie w nasyconych parach
kadmu pozwala na wdyfundowanie tych atomów w materiał i zmniejszenie koncentracji luk
kadmowych, a co za tym idzie wzrost oporności materiału. Wygrzewanie takie ma również
wpływ na inne własności materiału między innymi zmniejszenie lub likwidację wydzieleń
telluru przez dyfuzje Cd do wydzielenia.

Rysunek 47 Profil temperatury pieca do wygrzewania w stałej temperaturze.

W ramach prac testowana była również konstrukcja pieca do wygrzewania, który
posiadał dwie oddzielne strefy grzejne. Z założenia profil temperatury w tym piecu miał postać

12

Przez atmosferę wygrzewania rozumiemy min.: wygrzewanie w parach Cd, w parach Te,

próżni, gazie neutralnym.
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przedstawioną schematycznie na rys. 48. Poprzez oddzielne sterowanie zasilaniem obu stref
można uzyskać dowolną różnicę temperatur między obydwoma poziomami temperatury w
piecu.

Rysunek 48 Schemat dwustrefowego pieca do wygrzewania materiału.

Piec ten był wykorzystywany przede wszystkim do prób z wygrzewaniem, gdzie
starano się sterować ciśnieniem par Cd w ampule. W piecu tym istnieje również możliwość
wygrzewania w nasyconych parach kadmu i stałej temperaturze przy odpowiednim położeniu
ampuły.
Wpływ wygrzewań w jednorodnej temperaturze na własności materiału zostanie
omówiony w następnych paragrafach13.
Próby z wygrzewaniami i konstrukcjami pieców do tych procesów przeprowadzonymi
w ramach tej pracy zaowocowały zgłoszeniem patentowym pt. „Sposób zwiększania oporności
półizolujących płytek (Cd,Mn)Te” (patrz §12.4).

9.2.1 ODPRĘŻANIE KRYSZTAŁU
Większość kryształów badanych w ramach tej rozprawy zostało pocięte od razu po
wzroście, po czym przeprowadzano na nich wstępną charakteryzację, a następnie wygrzewano
w parach Cd wycięte próbki.

13

W ogólności rozdział 10 jest podsumowaniem wyników na próbkach as grown i

wygrzewanych (wyjątek §10.2-10.3).
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Jak wspomniano w rozdziale 7 (§7.2.4) w czasie wzrostu, w zastosowanej do wzrostu
metodzie stosujemy duży gradient temperatury na froncie krystalizacji. Zatem już w czasie
wzrostu powstają w krysztale naprężenia na skutek, których w krysztale powstają dyslokacje i
inne deformacje w sieci krystalicznej materiału. Wygrzewanie jest powszechnie stosowaną
metodą odprężania materiału.
Jednym z elementów przeprowadzonych badań było sprawdzenie jak odprężanie całego
wytopu wpływa na jego własności fizyczne.

49 A) Schemat przygotowania kryształu do badań nad odprężaniem. Na czerwono (linia

Rysunek

przerywana) zaznaczono wycięte z kryształu plastry do analizy materiału po wzroście. Na niebiesko
zaznaczono próbki wycięte do badań po odprężaniu; B) Piec do wygrzewania/odprężania kryształów z
układem do chłodzenia pieca z wybraną prędkością.

W ramach tych badań z wytopu niedomieszkowanego (Cd,Mn)Te zostały wycięte 2
plastry jeden od strony dziubka wytopu i drugi od strony menisku14, czyli z początku oraz końca
krystalizacji jak zaznaczono czerwonym kolorem na rys. 49 A. Na tych próbkach wykonano
wstępną charakteryzację przez pomiar oporności właściwej, przebadanie w mikroskopii IR oraz
pomiar fotoluminescencji. Środkową część wytopu umieszczono w ampule wraz z dodatkowym
skruszonym materiałem. Ampułę umieszczono następnie w piecu o charakterystyce pokazanej
na rys. 47 (§9.2). W układ tego pieca został włączony system chłodzenia. Obniżanie
temperatury odbywa się poprzez zmniejszanie (z pewną zadaną prędkością) prądu w piecu, co
przedstawia rys. 49 B. Pierwsze odprężanie (Cd,Mn)Te było prowadzone w temperaturze
powyżej 940°C przez dobę, a następnie temperatura w piecu była obniżana z prędkością 1314°C/h do temperatury 370°C. Temperaturę tę trzymano przez kolejne 2 doby, potem włączono

14

„Menisk” potoczna nazwa używana na określenie części wytopu, która została

skrystalizowana na samym końcu, czyli od strony korka tygla do wzrostu.
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wolne chłodzenie pieca do temperatury pokojowej. Po odprężaniu materiał został pocięty na
plastry. Analizie porównawczej poddano próbki wycięte z miejsc wytopu zaznaczonych na
niebiesko na rys. 49 A.
Pierwsze próby nie wykazały znacznej poprawy w przypadku oporności właściwej
mierzonych materiałów. Prawdopodobnie jest to spowodowane z jednej strony brakiem
domieszki kompensującej w badanym materiale, a z drugiej jeszcze nieodpowiednio dobranymi
warunkami odprężania (tj. czas i temperatura). Na mapach oporności właściwej widać jedynie
niewielki wzrost i ujednorodnienie tej wielkości w próbkach wyciętych z odprężonego
kryształu.

Rysunek

50 Obrazy IR dla próbki wyciętej blisko dziubka wytopu. A) i B) wydzielenia na próbce

nieodprężanej; C) i D) obraz z próbki odprężanej znajdującej się blisko początku wytopu (dziubka).

Istotną różnicę widać natomiast w obrazach podczerwieni. Porównując obrazy IR z
próbki przed i po odprężaniu można zaobserwować, iż wydzielenia Te w monokrystalicznym
obszarze zmniejszyły swoją średnicę. Przykładowe obrazy IR przed i po wygrzewaniu
przedstawia rys. 50. Na części A i B widoczne są wydzielenia w różnych obszarach na próbce
wyciętej blisko dziubka przed odprężaniem, natomiast zdjęcia pokazane na rys. 50 C i D zostały
zrobione na próbce odprężonej. Należy podkreślić, że zaprezentowane obrazy pokazują kilka
charakterystycznych miejsc próbki. Po wygrzaniu na próbce można zaobserwować więcej
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miejsc, które wyglądają jak na rys. 50 C. Podobne wyniki uzyskano dla próbek wyciętych z
końca wytopu.
Celem odprężania było stwierdzenie, czy w jego wyniku można zlikwidować widoczne
w widmie PL głębokie stany dla energii około 1,1 eV, za które wedle literatury [75], są
odpowiedzialne dyslokacje w krysztale. Porównanie widm PL dla próbek przed i po odprężaniu
pokazuje rys. 51, na którym widać wyraźny spadek intensywności wyżej wymienionej linii.
Jednocześnie widać, iż linie pochodzące od ekscytonów dla próbki „as grown” i
odprężanej zachowują się podobnie jak dla próbek wygrzewanych w parach Cd, o czym będzie
mowa w rozdziale 10.4.

Rysunek 51 Porównanie widm PL dla próbki as grown (czerwona linia) i próbki odprężanej (niebieska linia).

Przedstawione dane dla odprężanego kryształu są pierwszymi wstępnymi wynikami. Na
ich podstawie można wysunąć wniosek, że aby zmniejszyć wydzielenia Te wystarczy wygrzać
materiał w odpowiednio wysokiej temperaturze. Odprężanie, które z założenia odbywa się w
wysokiej temperaturze nie zwiększyło oporności właściwej materiału jedynie ujednorodniło ten
parametr. Istotne jest także to, że prezentowane wyniki badań dotyczą materiału bez domieszki
kompensującej. Należy jeszcze sprawdzić jak odprężanie wpłynie na materiał domieszkowany
oraz dopracować ustawienie odpowiedniej temperatury oraz czasu wygrzewania.
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10 WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH
10.1

OBSERWACJE OPTYCZNE
Jakość kryształu wstępnie określa się poprzez obserwacje optyczne w świetle

widzialnym i na tej podstawie wycina się monokrystaliczne płytki z kryształu (patrz: §8.1 i
§8.2).
Poniżej przedstawiono zdjęcia kryształów o średnicy 2 cali zawierających duże
monokrystaliczne bloki ujawnione przez trawienie opisane w §8.1. Więcej przykładów
obserwacji i oceny jakości kryształów można zaobserwować na rys. 26 – rys. 31 (§7.2.5). Jest to
podstawowy sposób orientowania kryształu przed jego pocięciem.

Rysunek

52

Cd0.95Mn0.05Te
wanadem
51013 cm-3.

w

Dwucalowy

kryształ

domieszkowany
koncentracji

[V]

=

Rysunek 53 Dwucalowy kryształ Cd0.93Mn0.07Te domieszkowany
wanadem w koncentracji [V] = 51013 cm-3.

10.1.1 POMIARY GĘSTOŚCI JAMEK TRAWIENIA (EPD)
Obserwacje jamek trawienia uzyskanych roztworem E-Ag2 według przepisu zawartego
w rozdziale 6.4.2. Jak już wspomniano roztwór ten produkuje na powierzchni próbki jamki o
określonym kształcie, które mogą być powiązane z dyslokacjami na powierzchni próbki.
Obserwacje EPD na powierzchni próbki nie wygrzewanej w środkowej części wytopu
oraz blisko krawędzi wytopu pokazane są na rysunkach (rys. 54 i rys. 55). Widoczna jest
znacznie mniejsza koncentracja EPD w środku wytopu. Spowodowane to jest mniejszą ilością
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dyslokacji w tym obszarze. Z racji na obecność naprężeń w materiale w czasie chłodzenia
kryształu na jego brzegach powstaje większa ilość defektów typu dyslokacje. Jamki trawienia
mają trójkątny kształt charakterystyczny dla orientacji powierzchni próbki w kierunku [111]
(patrz rys. 14, §6.4.2).

Rysunek 54 Kryształ Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] = 51014

Rysunek 55 Kryształ Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] = 51014

cm-3. Środkowa część próbki as grown. EPD na tym

cm-3. Próbka as grown z brzegu wytopu. EPD na tym

obszarze ok. 103-104 cm-2.

obszarze ok. 105 cm-2.

Rysunek 56 Kryształ Cd0.93Mn0.07T:V, [V] = 31015 cm-3. Po lewej próbka as grown. Po prawej próbka
wygrzewana. Wygrzewano w temperaturze 650C przez 100 godzin. Następnie obniżono temperaturę do
450°C na 48 godzin oraz do 250°C na kolejne 48 godzin. Po czym wyłączono piec i chłodzono do temperatury
pokojowej. (Pomiary wykonane w Brookhaven National Laboratory na naszych próbkach).

Porównanie trawionej powierzchni próbek wygrzanych i nie wygrzanych prowadzi do
konkluzji, iż typowe EPD na powierzchni (Cd,Mn)Te wynosi 103-105 cm-2. Po wygrzewaniu
obserwujemy spadek gęstości dyslokacji w (Cd,Mn)Te o około 1-2 rzędy wielkości. Ilustracją
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tego zjawiska są wyniki na rys. 56 uzyskane na przygotowanych przez nas próbkach uzyskane
we współpracy z Brookhaven National Laboratory w USA.
Rysunek 56 przedstawia obraz EPD z próbki as grown oraz z próbki wygrzewanej.
Trzystopniowe wygrzewanie prowadzone było w nasyconych parach Cd w temperaturze 650C
przez 100 godzin. Następnie obniżono temperaturę do 450°C na 48 godzin oraz do 250°C na
kolejne 48 godzin. Po czym wyłączono piec i chłodzono do temperatury pokojowej. Wynikiem
wygrzewania jest znaczące zmniejszenie gęstości jamek trawienia EPD. Jest to jeden z ważnych
wyników tej pracy.

10.1.2 OBSERWACJE W PODCZERWIENI (IR)
Wydzielenia telluru są defektami rodzimymi powstałymi w czasie krystalizacji.
Najprostszą metodą obserwacji tych obiektów jest opisana w rozdziale 6.5 mikroskopia
podczerwieni. Obserwacje wydzieleń Te przedstawia rys. 57. Na zdjęciu w części A widzimy
obraz wyszlifowanej próbki. Widoczny jest obszar monokrystaliczny oraz granica ziarna. W
części B pokazano obraz IR z obszaru monokrystalicznego. Natomiast zdjęcia C i D są różnymi
powiększeniami obrazu IR z regionu granicy ziarna.

Rysunek 57 Obserwacje wydzieleń na różnych obszarach próbki (Cd,Mn)Te:Al, [Al]=1·1016. A) Wyszlifowana
próbka (Cd,Mn)Te; B) obserwacje w podczerwieni na obszarze monokrystalicznym próbki. C) obserwacje w
podczerwieni na obszarze granicy ziarna w próbce; D) obserwacje wydzieleń w obszarze granicy ziaren w
próbce. Powiększenie obszaru widocznego na rysunku C.
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Z analizy tego rysunku widać, że obszary monokrystaliczne kryształu zawierają
wytrącenia o mniejszej średnicy, natomiast w obszarze zdefektowanym takim jak granica ziarna
gęstość wydzieleń jest większa i posiadają one większą średnice.
Obserwacje wydzieleń przedstawiono również między innymi na rys. 44 i rys. 45 w
rozdziale 9, kiedy omawiano wpływ wygrzewania na migracje wydzieleń Te.
Próbkę poddano również obserwacjom pod skaningowym mikroskopem elektronowym.
Zdjęcie SEM jednego z obecnych na rys. 57 (Ci D) wydzieleń przedstawia rys. 58. Analiza
składu tej inkluzji przy pomocy EDX wykazała, że wydzielenie jest bogate w Te. Szerzej
wyniki tych obserwacji SEM zostaną opisane w §10.2.

Rysunek 58 Obraz SEM wydzielenia na próbce Cd0.93Mn0.07Te:Al, [Al]=1·1016.

Rysunek 59 Próbka as grown wycięta z kryształu
13

-3

Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] = 5·10 cm .

Rysunek 60 Powierzchnia tej samej próbki wyciętej z
kryształu

Cd0.95Mn0.05Te:V,

[V]

=

5·1013

cm-3

pokazanej na rysunku obok po wygrzewaniu w
jednorodnej temperaturze w 770C w parach Cd przez
6 dni.
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Wynikiem wygrzewania w parach kadmu jest spadek gęstości wydzieleń Te. Zjawisko
to jest obserwowane na obrazach w podczerwieni. Rysunki 59 i 60 przedstawiają wyniki
obserwacji wytrąceń na tej samej próbce odpowiednio przed i po wygrzewaniu. Widoczne jest
zmniejszenie gęstości wydzieleń o jeden rząd wielkości w próbce po wygrzewaniu. W czasie
wygrzewania można zmniejszyć koncentracje tych defektów poprzez dyfuzje Cd do próbki i
wydzieleń.
Obserwacje defektów typu wydzielenia na powierzchni kryształu można prowadzić jak
już pokazano na rys. 58 również przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej, co
zostanie omówione w następnym paragrafie.

10.2

OBSERWACJE

SKANINGOWYM

W

MIKROSKOPIE

ELEKTRONOWYM

(SEM)
Obserwacje SEM były prowadzone na różnie przygotowanych próbkach. Na początku
zostaną omówione wyniki badań na próbce przygotowanej do obserwacji jedynie poprzez
mechano-chemiczne polerowanie (opis procedury w §8.4). Na rys. 58 (§10.1.2), rys. 61, rys. 62
i rys. 63 przedstawiono przykładowe obrazy z takich obserwacji.
Rysunek 63 przedstawia wydzielenie, co potwierdza wyraźnie porównanie map składu
Cd i Te w obszarze defektu (rys. 61 i rys. 62). Tabela 12 przedstawia wyniki składu materiału
zbadanego przy pomocy EDX dla punktów widocznych na rys. 63.

Rysunek

61 Mapa składu kadmu w próbce
-3

Rysunek

62 Mapa składu telluru w próbce

na podstawie

(Cd,Mn)Te:Al, [Al] = 11016 cm-3 na podstawie

pomiaru EDX linii L dla Cd. Widoczny jest obszar

pomiaru EDX linii L dla Te. Widoczny obszar o

zubożony w Cd.

większej zawartości Te.

(Cd,Mn)Te:Al, [Al] = 110

16

cm
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Rysunek 63 Obraz SEM dla próbki wyciętej z kryształu Cd0.93Mn0.07Te: Al, [Al] = 11016 cm-3. W punktach 1 8 zmierzono skład materiału przy pomocy EDX. Wyniki zebrano w tabeli 12. Mapy EDX dla Cd i Te
widoczne na rys. 61 i rys. 62.

Na podstawie tych wyników widzimy, że obszar wydzielenia (punkty 1-5 na rys. 63)
poza większą zawartością Te ma również większą zawartość domieszek (zanieczyszczeń). Poza
wydzieleniem mamy zachowaną stechiometrię między Cd i Te. Potwierdza to rolę Te, jako
medium gromadzącego domieszki. Fakt ten jest istotnie ważny przy wygrzewaniu materiału i
jest przyczyną dążenia do wzrostu kryształów z jak najczystszych materiałów źródłowych, aby
w czasie wygrzewania nie uwalniać domieszek z wydzieleń do kryształu oraz nie psuć
własności transportowych materiału.
Tabela 12 Wyniki pomiarów składu w różnych miejscach próbki Cd0.93Mn0.07Te:Al, [Al] = 11016 cm-3
przedstawionej na rysunku (rys. 63). Punkty 1 - 5 znajdują się wewnątrz wydzielenia, a punkty 6 - 8 leżą w
części monokrystalicznej poza wydzieleniem.

C-K

Al-K

Si-K

Punkt na próbce

Mn-K

Br-L

Cd-L

Te-L

4.56

11.42

80.42

1

2.38

1.23

2

1.07

4.38

0.65

2.00

29.77

62.12

3

1.35

4.41

0.59

1.27

16.10

76.27

4

1.81

7.10

0.76

0.92

13.71

75.70

5

2.65

12.35

76.08

6

2.70

2.10

3.40

44.65

47.15

7

3.10

2.05

3.68

44.25

46.92

8

3.01

2.18

3.40

44.06

47.08

0.87

0.27

8.06

Wydzielenie

Atom %

Kryształ

(Cd,Mn)Te 4689

Drugim typem obserwacji były obserwacje na próbkach, które zostały tak jak wcześniej
wypolerowane, a następnie wytrawione w roztworze kwasu octowego, HF oraz HNO3 zgodnie z
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procedurą opisaną §8.1. Takie specjalne trawienie pozostawia na powierzchni próbki
specyficzne wzory, które mogą być powiązane z orientacją kryształu oraz powoduje, iż granice
ziaren, bliźniaki i wydzielenia są lepiej widoczne w obserwacjach SEM. Wyniki takich
obserwacji przedstawiają kolejne zdjęcia.
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że do tych w pierwszej kolejności obserwacji wybrano
charakterystyczne miejsca w krysztale, na których widoczne (po szlifowaniu) były różne
rodzaje defektów. W dalszej części pracy zostaną pokazane obrazy SEM z obszarów
monokrystalicznych. Rysunek 64 pokazuje obszar, w którym spotykają się bliźniaki. Na
zbliżeniu (rysunek po prawej) widać jak granica bliźniaka urywa się na defekcie (wytrąceniu).
Na różnych płaszczyznach krystalograficznych widoczne jest inne ułożenie linii powstałych w
wyniku trawienia powierzchni próbki.
Rysunek 65 przedstawia z kolei sytuację, gdy wydzielenie Te jest początkiem obszaru
bliźniaka.

Rysunek 64 Obraz z obszaru próbki (Cd,Mn)Te zawierającego linie bliźniaków. Po lewej obraz w mniejszym
powiększeniu z zaznaczonym prostokątnym obszarem powiększonym na rysunku po prawej. Po prawej
powiększenie obszaru z granicą bliźniaka.

Na rys. 66 A i B, widzimy granicę między pojedynczym bliźniakiem. Na rys. 66 B
znajduje się również wydzielenie Te, (co potwierdziła wykonana na nim analiza EDX)
przyczepione do granicy linii bliźniaka. Wydzielenie Te ma typowy dla takich defektów w
CdTe kształt polyhedronu.
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Rysunek 65 Obraz próbki (Cd,Mn)Te z początkiem bliźniaka na wydzieleniu.

Widoczny na rys. 66 obszar zbliźniaczony ma szerokość 3 µm. Obserwacje takich
defektów „nieuzbrojonym” okiem oraz bez specjalnego trawienia są niemożliwe. Zatem metoda
uwzględniająca wyżej wymienione trawienie pozwala obserwować mikro defekty na
powierzchni.

Rysunek 66 A) Obraz z obszaru próbki (Cd,Mn)Te zawierającego linie bliźniaków; B) Obraz z obszaru
próbki (Cd,Mn)Te zawierającego linie bliźniaków z przyczepionym do granicy bliźniaka wydzieleniem Te.

Rysunek 67 przedstawia obszar, w którym pod powierzchnią próbki znajduje się „jakiś”
defekt. Na podstawie kształtu trawionego obiektu, obserwacji z innych próbek oraz orientacji
próbki można stwierdzić, iż jest to najprawdopodobniej wydzielenie znajdujące się pod
powierzchnią próbki. Kształt tego obiektu jest podobny do obrazu inkluzji Te w (Cd,Zn)Te
otrzymanego przy pomocy transmisyjnej mikroskopii elektronowej w pracy Szeles’a [92].
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Rysunek 68 przedstawia natomiast wydzielenie Te znajdujące się na powierzchni
próbki, co zostało potwierdzone przez analizę EDX.

Rysunek 67 Obraz z obszaru próbki (Cd,Mn)Te z

Rysunek 68 Obraz z obszaru próbki (Cd,Mn)Te z

widocznym defektem pod powierzchnią.

widocznym wydzieleniem Te na jej powierzchni.

Rysunek 69 Obraz z obszaru próbki (Cd,Mn)Te z

Rysunek 70 Obraz z obszaru próbki (Cd,Mn)Te z

widoczną granicą ziaren oraz linią bliźniaka.

wydzieleniem Te na linii bliźniaka z rysunku obok.

Rysunek 69 przedstawia obszar próbki, na którym znajduje się granica ziarna (prawie
pionowa linia na rys. 69) oraz linia bliźniaka w jednym z ziaren. Różnice w orientacji ziaren są
widoczne poprzez inny rodzaj wzorów powstałych w wyniku trawienia. Rysunek 70
przedstawia zbliżenie na linię bliźniaka widoczną na rys. 69, która zawiera wydzielenie Te.
Przedstawione wyżej wyniki dotyczyły obserwacji na obszarze zdefektowanym i
zawierają możliwie szeroką skale defektów, jakie można obserwować wykorzystując
obserwacje SEM na specjalnie przygotowanych próbkach. Podstawowym celem tej rozprawy
było jednak opracowanie metod wzrostu jak najmniej zdefektowanych kryształów. Na
monokrystalicznych próbkach w obserwacjach SEM bardzo trudno jest znaleźć defekty na
powierzchni próbki. Zadanie to jest bardzo trudne na próbkach nietrawionych, dlatego podjęto
próby korelacji obrazów IR i SEM, co przedstawiał rys. 57 (§10.1.2). Taka korelacja udała się
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jedynie dla dużych wydzieleń znajdujących się na granicy ziarna, ponieważ w tym rejonie
zlokalizowanych jest najwięcej dużych wydzieleń. W przypadku specjalnie trawionych próbek
wykrycie defektów na powierzchni próbki jest dużo prostsze. Dlatego wykorzystano obserwacje
SEM do zbadania monokrystalicznych, trawionych próbek.
Monokrystaliczną próbkę (Cd,Mn)Te wyciętą z kryształu o średnicy dwóch cali
przedstawia rys. 71. Została ona wycięta tak, aby jej powierzchnie miały orientację (111).
Następnie próbkę wypolerowano i pocięto na szereg małych próbek o tym samym rozmiarze.
Tak wycięte próbki wytrawiono roztworem na ujawnienie ziaren i bliźniaków. Obserwacji
poddano małe próbki z różnych obszarów między innymi ze środka próbki oraz blisko brzegów
próbki.

Rysunek 71 Obraz wyszlifowanej monokrystalicznej („dużej”) próbki wyciętej z kryształu Cd0.95Mn0.05Te:In,
[In] = 1·1014 cm-3. Na rysunku zaznaczono orientację próbki w tyglu w czasie wzrostu.

Obrazy z różnych rejonów badanej „dużej” próbki przedstawia rys. 72, a miejsca skąd
zostały wycięte przedstawia rys. 72 D. Wszystkie badane obszary po szlifowaniu i trawieniu na
ujawnienie ziaren i bliźniaków wykazywały, że są monokrystaliczne. Obserwacji poddano
zarówno stronę Cd (111) „A face” i Te (111) „B face” ujawnione w wyniku specjalnego
trawienia próbki. Obraz ze strony Cd próbki przedstawia rys. 72 A, B, E i F, natomiast obraz
SEM ze strony Te znajduje się na rys. 72 C. Widoczna jest wyraźna zmiana wzoru powstałego
w wyniku trawienia na różnych stronach polarnych kryształu. Obrazy z badanych próbek o tej
samej polarności (rys. 72 A, B, E i F) nie różnią się od siebie niezależnie od miejsca, z jakiego
ta próbka została wybrana.
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Rysunek

72 Obrazy SEM z monokrystalicznej próbki Cd0.95Mn0.05Te:In, [In] = 1·1014 cm-3. A) i B)

powierzchnia Cd (111) „A face” próbki wyciętej z obszaru 1 na rys. 72 D; C) Powierzchnia Te (111) „B face”
próbki wyciętej z rejonu 2 na „dużej” próbce przedstawionej na rys. 72 D; D) Zaznaczone wybrane badane
obszary wycięte z monokrystalicznej próbki (Cd,Mn)Te; E) Powierzchnia Cd (111) „A face” próbki wyciętej z
obszaru 3; F) Powierzchnia Cd (111) „A face” próbki wyciętej z obszaru 4.

Rysunek 72 A i B został wykonany w rejonie 1 badanej „dużej” próbki. Porównując
wzór na części A i B można zaobserwować mikronowe nieregularności w otrzymanym w
wyniku trawienia wzorze na powierzchni, co może być oznaką mikrodefektów strukturalnych.
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Na żadnej z badanych monokrystalicznych próbek pokazanej na rys. 72 nie znaleziono
defektów typu wydzielenie Te, wyraźnej granicy ziarna lub mikronowej szerokości linii
bliźniaków.
Przedstawione powyżej obserwacje w mikroskopii SEM na próbkach trawionych
roztworem HNO3, HF i kwasu octowego stanowią, poprzez wybór roztworu trawiącego, nowy
typ obserwacji defektów w kryształach. Standardowo obserwacje SEM są prowadzone na
polerowanych powierzchniach, bądź na powierzchniach polerowanych i wytrawionych jednym
z roztworów ujawniających jamki trawienia. Użycie do tego typu badań roztworów
ujawniających ziarna i bliźniaki jest nowym podejściem. W ramach tej rozprawy przetestowano
kilka tego typu roztworów, najlepsze prezentowane w tej pracy wyniki uzyskano dla roztworu
HNO3, HF i kwasu octowego [91].

10.3

ANALIZA SIMS OTRZYMANYCH KRYSZTAŁÓW
Analiza SIMS jest metodą, która pozwala uzyskać informację o zawartości

zanieczyszczeń w krysztale. Na podstawie analizy SIMS możemy określić, iż podstawowymi
zanieczyszczeniami w otrzymywanych przez nas kryształach są pierwiastki lekkie takie jak Li,
Na, Ca, K oraz czasem inne jak: In, Ga lub Al.
Ponieważ współczynnik segregacji domieszki jest zależny od metody wzrostu w
przypadku badanych przez nas różnych typów domieszek przeprowadzono badania nad ich
segregacją. W celu sprawdzenia jak duża jest segregacja domieszki w krysztale wykonano
analizę SIMS. Wytop (Cd,Mn)Te z domieszką cięto wówczas na próbki prostopadle do osi
wzrostu kryształu, a następnie wykonano analizę dla próbek odpowiadającym różnym
odległościom próbki względem początku wytopu. Rysunek

73 przedstawia zestawienie

wyników SIMS dla rozkładu trzech domieszek (In, Cl i Ga) wzdłuż osi wzrostu kryształu.
Wykres pokazuje, że koncentracje tych domieszek rosną ku końcowi wytopu. Zatem ich
współczynnik segregacji jest mniejszy od 1. Koncentracje, jakimi domieszkowano kryształ
wynosiły: 1·1015 cm-3 w przypadku domieszkowania indem, 1·1015 cm-3 w przypadku
domieszkowania chlorem oraz 1·1016 cm-3 dla domieszki galu.
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Rysunek 73 Zestawienie wyników segregacji w trzech kryształach (Cd,Mn)Te domieszkowanych trzema
różnymi pierwiastkami, gdzie g oznacza badane miejsce w krysztale od początku (dziubek – g = 0) do końca
(menisk – g = 1). Wyniki dla: Kryształu Nr 4786 Cd0.93Mn0.07Te:Cl, [Cl] = 1·1015 cm-3; Kryształu Nr 4827
Cd0.95Mn0.05Te: In, [In] = 1·1015 cm-3; Kryształ Nr 4847 Cd0.95Mn0.05Te:Ga, [Ga] = 1·1016 cm-3.

Wyżej wymienione pierwiastki były po wanadzie najszerzej badanymi domieszkami w
ramach tej rozprawy. Segregacja V była badana wcześniej w ramach rozprawy doktorskiej
Marty Witkowskiej-Baran [20]. Według wykresu In jest domieszką, która się najsilniej
segreguje wśród pokazanych na rys. 73. Wszystkie badane domieszki mają współczynnik
segregacji mniejszy od jedności.

Rysunek 74 Zestawienie wyników SIMS dla próbek wyciętych z różnych miejsc kryształu Cd0.93Mn0.07Te:V,
[V] = 5·1013 cm-3. Do krystalizacji użyto Cd, Te i Mn o czystościach odpowiednio 6N, 6N i 5N8.
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Analizy SIMS można również użyć do badania rozkładu zanieczyszczeń w krysztale.
Rysunek 74 zawiera zestawienie pomiarów SIMS dla trzech różnych domieszek nie
intencjonalnych zmierzonych dla pięciu próbek wyciętych z różnych miejsc kryształu
Cd0.93Mn0.07Te:V z domieszką na poziomie 5·1013 cm-3. Najprawdopodobniej źródłem tych
domieszek jest Mn, na co mogą wskazywać pokazane w §7.2 analizy czystości źródłowego Mn.
Jednocześnie należy dodać, że te wyniki odnoszą się do Cd i Te o czystości 6N użytych do
krystalizacji (Cd,Mn)Te. Jak zostanie to zaprezentowane następnym akapicie pracy, Mn
segreguje się ze współczynnikiem mniejszym od 1 i ma większą koncentrację blisko końca
kryształu.
Wyniki obserwacji SIMS można połączyć z obserwacjami niskotemperaturowej PL.
Pomiar widma luminescencji można wykorzystać do określenia segregacji Mn w krysztale.
Do tych badań wycięto próbki z pięciu różnych miejsc wzdłuż osi wzrostu kryształu jak
to przedstawiono na rys. 75. Widma PL w niskiej temperaturze (15 K) zmierzono na łupniętej
powierzchni pobudzanej laserem o energii 2,33 eV.

Rysunek 75 Porównanie składu Mn w wytopie Cd0.93Mn0.07Te:V, [V] = 5·1013 cm-3 na podstawie położenia linii
D0X z widm luminescencji próbek pokazanych na wykresie na rys. 76.

W widmach PL dla CdTe, (Cd,Zn)Te i (Cd,Mn)Te dominująca jest linia pochodząca od
rekombinacji promienistej dla ekscytonu związanego na neutralnym donorze. W przypadku
CdTe energia tej linii znajduje się około 14 meV poniżej energii przerwy energetycznej [93].
Pomiar fotoluminescencji CdTe mierzonej w niskiej temperaturze pokazuje energię piku D0X
równą 1,593 eV [93]. Energia piku dla próbki (Cd,Mn)Te również mierzonej w niskiej
temperaturze na próbce 3b pokazanej na rys. 76 w niskiej temperaturze wynosi 1,700 eV. Jest to
wartość o 107 meV większa od mierzonej w CdTe. Przerwa energetyczna dla Cd 1-xMnxTe
wzrosła, zatem o 107 meV wskutek obecności Mn w krysztale.
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Rysunek

76 Zestawienie widm luminescencji dla próbek wyciętych wzdłuż osi wzrostu wytopu

Cd0.93Mn0.07Te:V, [V] = 5·1013 cm-3.

Wzrost przerwy energetycznej w zależności od zawartości Mn w krysztale według
literatury wynosi 13 meV [95] lub 15 meV [4] na 1 atomowy % zawartości Mn w Cd1-xMnxTe.
Po podstawieniu obu tych wartości dla obliczenia składu Mn dla próbki 3b otrzymujemy
odpowiednio 8,2 at. % i 7,1 at. %. Założony technologicznie skład Mn przy ważeniu wytopu w
tym wypadku wynosił 7 %. Zatem według naszych pomiarów przerwa Cd1-xMnxTe zmienia się
o 15 meV przy wzroście zawartości Mn w materiale o 1 at. %.
Ponieważ przerwa energetyczna materiału zmienia się wraz ze składem Mn to
porównując położenie linii D0X w luminescencji wyżej wymienionych próbek można wykreślić
skład Mn wzdłuż wytopu. Rysunek 75 przedstawia jednorodną dystrybucję Mn wzdłuż osi
wzrostu dla około 2/3 długości wytopu, potem zawartość Mn nieco rośnie. Zachowanie takie
oznacza, iż współczynnik segregacji Mn w krysztale jest trochę mniejszy od 1. Otrzymany
przez nas wynik jest zgodny z wartością współczynnika segregacji Mn w CdTe równą 0,95
prezentowaną w pracy Zhang’a [34].

10.4

WIDMA FOTOLUMINESCENCJI (PL)
Widma luminescencji są źródłem informacji na temat własności materiału. Są one

również jedną z metod określenia jakości wygrzewania. Rysunek 77 przedstawia porównanie
widm fotoluminescencji otrzymanych w niskiej temperaturze. W widmie z próbki „as grown”
widoczne jest, że linie D0X i A0X mają podobną intensywność. Po wygrzewaniu intensywność
linii A0X spada. Podobnie jest z linią pochodzącą od par donor-akceptor. Głębsze stany
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związane z kompleksami VCd z domieszkami są praktycznie nie widoczne. Takie zachowanie
widma po wygrzewaniu sugeruje, że po wygrzewaniu mamy do czynienia ze spadkiem
koncentracji luk kadmowych dających stany akceptorowe. Za słusznością tej tezy przemawiają
wyniki wygrzewania i wzrost oporności właściwej materiału (likwidacja VCd przez dyfuzje Cd
do próbki).

Rysunek 77 Porównanie widma fotoluminescencji w niskiej temperaturze kryształu Cd0.95Mn0.05Te dla próbki
as grown (czerwona linia) i próbki wygrzewanej (zielona linia) w parach Cd w temperaturze 890°C przez 3
dni.

Rysunek 78 przedstawia widmo luminescencji dla kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] =
1013 cm-3 dla próbki nie wygrzewanej oraz próbki wygrzanej w jednorodnej temperaturze w
parach Cd. Oporność właściwa materiału przed wygrzewaniem wynosiła 3·105 cm. Po
wygrzewaniu w temperaturze 733C przez 6 dni, opór wygrzewanej próbki wynosił 2,73108
cm. Z porównania widm przed i po wygrzewaniu widać, ze intensywność piku pochodzącego
od A0X i DAP spada dla próbki wygrzewanej. Obserwacja ta wraz z porównaniem wartości
oporności właściwej przed i po wygrzewaniu pozwala wierzyć, iż wygrzewanie zmniejszyło
ilość akceptorów w krysztale związanych z obecnością VCd.
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Rysunek 78 Porównanie widm PL dla próbek Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] = 1013 cm-3. Niebieska linia odpowiada
próbce nie wygrzewanej, czerwona linia to widmo z próbki wygrzewanej w nasyconych parach Cd w
temperaturze 733C przez 6 dni.

W otrzymanych widmach PL w okolicach energii 1,45 eV obserwowana jest słaba linia
pochodząca najprawdopodobniej od defektu typu „centrum A”. Natomiast przy wzbudzeniu
próbki laserem o długości fali 325 nm (3,814 eV) można zaobserwować głęboki stan o energii
linii w okolicach 1,13 eV (patrz §9.2.1). Taka linia pochodzi od głębokich defektów,
najprawdopodobniej dyslokacji [75].

10.5

WIDMA LUMINESCENCJI CZASOWO ROZDZIELONEJ
Pomiarów luminescencji czasowo rozdzielonej dokonano dla serii próbek as grown i

wygrzewanych. Wybrane do badań wytopy zawierały: kryształ niedomieszkowany, kryształy
domieszkowane V, Cl oraz kryształ co-domieszkowany V i Cl. Informacje na temat tych
kryształów przedstawia tabela 13.
Tabela 13 Zestawienie badanych przy pomocy TRPL kryształów.

Kryształ

Próbka as grown

Próbka wygrzewana

CdTe
Cd0.95Mn0.05Te
Cd0.95Mn0.05Te:V
[V] = 5·1013 cm-3
Cd0.95Mn0.05Te:V,Cl
[V] = 1·1013 cm-3, [Cl] = 1·1015 cm-3
Cd0.95Mn0.05Te:Cl
[Cl] = 1·1015 cm-3

4993_5
4981_1

4993_7a
4981_1a

4975_10

4975_3a

5000_8

5000_8a

4997_1

4997_5a
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W pierwszej części pracy w rozdziale 6.8 na rys. 17 przedstawiono wyniki dla
wygrzewanej próbki CdTe. Na wykresie tym są pokazane podstawowe trzy linie obserwowane
przez nas w pomiarach TRPL. Krótko żyjąca linia pochodząca od luminescencji na swobodnym
ekscytronie (FX). Linia pochodząca od luminescencji na ekscytronie związanym na neutralnym
donorze (D0X) oraz ekscytonie związanym na neutralnym akceptorze (A0X). We wszystkich
próbkach obecna jest również linia pochodząca od luminescencji na parze donor - akceptor
(DAP).
W zbadanych widmach TRPL najbardziej charakterystyczna i łatwa do wyodrębnienia
była linia D0X. Dlatego w dalszej części skupimy się na porównaniu zachowania się tej linii dla
różnych próbek. Na podstawie widm TRPL można wyznaczyć czas zaniku luminescencji dla
linii D0X. Zestawienie przebiegów czasowych dla linii D0X we wszystkich mierzonych
próbkach przedstawia rys. 79. Obliczone na podstawie tych pomiarów czasy zaniku linii
zebrano w tabeli 14. W przypadku zaników dwu-wykładniczych został wyliczony szybszy czas.
Wolniejszy czas na ogół pochodzi od tła. Niepewność otrzymanych wyników wynosi 0,05 ns.

Rysunek 79 Porównanie czasów życia dla linii D0X w widmie luminescencji badanych próbek.

Najkrótsze

czasy

życia

dla

linii

D0X

można

zaobserwować

dla

próbek

domieszkowanych Cl. Z kolei próbki zawierające V cechują się wyższymi wartościami czasów
życia dla tej linii. Wartości dla próbki niedomieszkowanej i bez Mn są porównywalne w
przypadku próbek as grown.
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Tabela 14 Zestawienie czasu życia dla linii D0X na podstawie wyników TRPL. Błąd na poziomie 0,05 ns.

Próbka as grown

 [ns]

Próbka wygrzewana

 [ns]

4993_5

0,46

4993_7a

0,47

4981_1

0,45

4981_1a

0,68

4975_10

0,54

4975_3a

0,71

5000_8

0,96

5000_8a

0,65

4997_1

0,06

4997_5a

0,16

Na rys. 80 przedstawiono porównanie czasu zaniku linii D0X dla nie wygrzewanej oraz
wygrzewanej próbki (Cd,Mn)Te:Cl. Czas ten dla próbki wygrzewanej wynosi 0,16 ns, podczas,
gdy dla próbki niewygrzewanej wynosił 0,06 ns. Porównanie czasów zaniku linii D0X dla
próbki domieszkowanej Cl i próbki zawierającej co-doping Cl i V przedstawione na rys. 81.
Pełne porównanie widm dla obu tak domieszkowanych wygrzewanych próbek przedstawiają
rys. 82 i rys. 83.

Rysunek 80 Porównanie czasów zaniku linii D0X w widmie TRPL dla nie wygrzewanej (różowa linia) oraz
wygrzewanej (zielona linia) próbki (Cd,Mn)Te:Cl.
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Rysunek

81 Porównanie czasów zaniku linii D0X w widmie TRPL dla próbek „as grown” - próbki

domieszkowanej Cl (różowa linia) oraz próbki z co-dopingiem Cl i V (niebieska linia).

Rysunek

82 Widmo TRPL dla próbki 5000_8a

(wygrzewanej), (Cd,Mn)Te:V:Cl, czas zaniku 0.65 ns.

Rysunek

83 Widmo TRPL dla próbki 4997_5a

(Cd,Mn)Te:Cl (wygrzewanej), czas zaniku 0.16 ns.

Na podstawie tych wyników widać, iż wanad znacznie wydłuża czas rekombinacji dla
linii D X, podczas, gdy obecność Cl w krysztale skraca ten czas. Taki wynik pozwala nam
0

wysunąć przypuszczenie, iż kryształy (Cd,Mn)Te domieszkowane V w przypadku użycia ich
jako materiał na detektor powinny wykazywać lepsze parametry detekcyjne ponieważ będzie w
nich wolniej zachodzić rekombinacja.
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Na podstawie wyników wygrzewanych w parach Cd próbek różnie domieszkowanych
widzimy, iż wygrzewanie to wpływa na czas życia luminescencji dla linii D0X. Przy czym
obecność samego V w próbce zdecydowanie ten czas wydłuża.

10.6

POMIARY ELEKTRONOWEGO REZONANSU PARAMAGNETYCZNEGO
(EPR)
Na potwierdzenie tezy o znikaniu populacji wakansji kadmowych w wyniku

wygrzewania w parach Cd wykonano pomiary EPR dla próbek wyciętych ze specjalnie w tym
celu przygotowanego kryształu CdTe. Badaniu poddano polerowaną próbkę po wzroście i
próbkę po wygrzaniu w nasyconych parach Cd i proszku CdTe. Pojedynczo zjonizowana VCd
jest stanem paramagnetycznym i może być obserwowana w EPR. Zbadano próbkę as grown i
wygrzewaną. Dla próbki po wzroście zmierzony kształt linii dla VCd- zgadza się z
wcześniejszymi danymi otrzymanymi w pracy P. Emanuelssona et al. [94]. Obserwacje próbki
(rys. 84) po wygrzewaniu pokazują około 200 krotny spadek sygnału od pojedynczo
zjonizowanych VCd, co pozwala wierzyć w słuszność tezy, iż wygrzewanie w Cd zmniejsza
koncentracje VCd.

Rysunek 84 Porównanie sygnału EPR dla próbki as grown i wygrzewanej wyciętej z niedomieszkowanego
kryształu CdTe.

Należy podkreślić, iż w celu zidentyfikowania obecności stanu paramagnetycznego
związanego z VCd konieczne było wykorzystanie do badań materiału bez obecności atomów Mn.
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Mangan, jako jon paramagnetyczny powoduje pojawienie się linii w widmie EPR. Linie te są
dużo silniejsze od linii pochodzącej od pojedynczo zjonizowanej wakansji kadmowej, dlatego
też konieczne było użycie czystego materiału CdTe oraz zadbanie o to, by Mn nawet w
śladowych ilościach nie dostał się do próbki w czasie wygrzewania przez zanieczyszczenie nim
proszku CdTe użytego w tym procesie.

POMIARY PARAMETRU µ

10.7

Pomiar parametru µ odbywa się przy pomocy bezkontaktowej metody aparatem Euµ-SCAN firmy Eurorad. Ze względu na ograniczenia metody pomiaru, aparat jest w stanie
dokonać poprawny pomiar parametru µ dla próbek o oporności właściwej powyżej 5·108 cm.
W celu potwierdzenia pomiarów parametru µ wykonanego metodą bezkontaktową zmierzono
również ten parametr przy pomocy pomiaru fotoprzewodnictwa w ITME w temperaturze
pokojowej według metody opisanej w rozdziale 6.10 [[78]-[79]].
Wynik uzyskany metodą pomiaru fotoprzewodnictwa dla próbki (Cd,Mn)Te:V po
wzroście przedstawiono na rys. 85 (Próbka A z tabeli poniżej). Do pomiarów µ wykorzystano
laser od

= 450 nm (hv = 2,76 eV) i strumień fotonów  = 7,5·1012 cm-2s-1, przyłożone do

próbki pole elektryczne wynosiło 286 V/cm. Czas trwania impulsu lasera, który pobudzał
próbkę wynosił 100 ms, natomiast czas między kolejnymi impulsami 500 ms. Dla tej próbki
uzyskano µ równe 3·10-3 cm2/V.

18
16

CdMnTe:V, Sample A
T = 300 K

Excitation off

-8

Photocurrent (x 10 A)

14

h = 2.76 eV
12
-2 -1
= 7.5x10 cm s
E = 286 V/cm

12
10
8
6
4
2
0
0,00
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0,10

0,15

0,20

Time (s)

Rysunek 85 Sygnał fotoprądu wykorzystany do wyznaczenia µ dla próbki (Cd,Mn)Te:V as grown (Próbka A
z tabeli 15).
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Porównanie wyników dwóch niezależnych pomiarów parametru µ wymienionymi
powyżej metodami dla trzech wysokooporowych próbek przedstawia tabela 15. Dodatkowo na
rys. 86 i rys. 87 przedstawiono mapy oporności oraz parametru µ dla próbki 4873_4 as grown.
Tabela 15 Porównanie wartości parametru µ zmierzonych dwoma różnymi technikami pomiarowymi: z
pomiaru fotoprzewodnictwa w ITME oraz metodą bezkontaktową w IF PAN przy pomocy Eu-µ-scanera.

Próbka

A

B

C

Rysunek

4873_4_ag,
Cd0.95Mn0.05Te:V,
[V] = 1013 cm-3,
as grown
4873_6_ann,
Cd0.95Mn0.05Te:V,
[V] = 1013 cm-3,
Wygrzewana w
nasyconych parach Cd:
824 oC/72h +
234oC/48 h
4864_6_ag
Cd0.94Mn0.06Te:Ga,
[Ga] = 1015 cm-3
as grown

Oporność
właściwa
[cm]

Wartość 
(uzyskana
metodą
bezkontaktowa)
[cm2/V]

Wartość 
(uzyskana z
pomiaru
fotoprzewodnictwa)
[cm2/V]

3·109

4·10-3

3·10-3

4·109

1·10-5

2·10-5

1·108

3·10-5

6.5·10-4

86 Mapa oporności uzyskana metodą bezkontaktową na szlifowanej na próbce 4873_4:

Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] = 1013 cm-3, as grown.

Należy podkreślić, że badane kryształy były otrzymane z nadmiarem Cd, co jest
widoczne w wysokiej oporności materiału po wzroście. W kryształach takich po wygrzewaniu
zawsze obserwowaliśmy pogorszenie parametru µ. Oporność właściwa pozostawała albo na
tym samym poziomie albo spadała na skutek wygrzewania.
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87 Mapa parametru µ uzyskana metodą bezkontaktową na szlifowanej na próbce 4873_4:

Rysunek

Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] = 1013 cm-3, as grown.

10.8

POMIARY HR PITS
Na wysokooporowych próbkach przedstawionych w tabeli 15 wykonano pomiaru

poziomów pułapkowych w materiale przy pomocy metody HR PITS. Pomiarów dokonano dla
próbki wyciętej z kryształu domieszkowanego V oraz kryształu domieszkowanego Ga. W
pierwszym przypadku badaniom poddano zarówno próbkę po wzroście (tab. 16) jak i próbkę
wygrzewaną w parach Cd (tab. 17). Tabela 18 przedstawia wyniki otrzymane na krysztale
domieszkowanym Ga.
W tabelach 16 - 18: Ea - oznacza energię aktywacji pułapki, A - jest iloczynem
przekroju czynnego na wychwyt i stałej materiałowej, NT - oznacza koncentrację pułapek. W
ostatniej kolumnie poziomom pułapkowym przypisano prawdopodobną identyfikację na
podstawie danych literaturowych. Mała litera e oznacza pułapki dla elektronów, natomiast litera
h pułapki dla dziur.
Wyniki pokazane w tabelach wykreślono następnie w histogramach pokazanych na
rys. 88, rys. 89 i rys. 90. Histogramy pokazane na tych rysunkach obrazują występowanie
danych stanów pułapkowych w badanych próbkach oraz ich koncentracje. Tabela 19 zawiera
porównanie występowania stanów pułapkowych o danej energii aktywacji w badanych
próbkach.
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Tabela 16 Zestawienie właściwości i koncentracji pułapek określonych na podstawie widm otrzymanych w
wyniku analizy relaksacyjnych przebiegów fotoprądu dla półizolującego monokryształu (Cd,Mn)Te:V. Próbka
A: 4873_4_ag, Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] = 1013 cm-3, as grown.

Etykieta
pułapki
T1

Ea
(meV)
252

A (K-2s-1)

NT (cm-3)

Prawdopodobna identyfikacja

2.2·104

2.4·1014

NaCd ? [96]

5

14

e, ClTe0/+ [96]

T2

302

2.1·10

T3

802

9.4·102

2.2·1014

e, GaCd0/+ [96], [101]

T4

1002

5.9·107

3.0·1013

e, centrum A [97]

1052

9.0·10

4

2.2·10

14

Ga [101], [102]

3

2.9·10

14

T5

2.3·10

T6

1102

2.9·10

T7

1155

5.7·105

2.0·1014

T9

1355

1.1·104

3.0·1014

Ga [101], [102]
h, centrum A, (VCdClTe)0/-[96], [101],
[102]
VCd [102], [103]

T11

2505

5.5·106

2.3·1014

h, TeCd lub domieszka [97], [99], [102]

1.1·10

8

1.4·10

14

h, VTe [98], [103]

4.2·10

7

3.0·10

14

e, Cdi [102], [103]

2.3·10

8

1.4·10

14

e, Cdi [101], [103]

7

5.0·10

14

e, Cdi++, (Ec-0,64eV) [97]
e, V (2+/3+), Ec-0.67 eV [104] albo
Cdi++ [103] albo TeCd [75]

T16
T17
T18

50015
57020
58520

T19

60520

1.4·10

T20

66520

6.7·108

3.7·1014

Tabela 17 Zestawienie właściwości i koncentracji pułapek określonych na podstawie widm otrzymanych w
wyniku analizy relaksacyjnych przebiegów fotoprądu dla półizolującego monokryształu (Cd,Mn)Te:V. Próbka
B: 4873_6_ann, Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] = 1013 cm-3, wygrzewana w nasyconych parach Cd w temperaturze 824
o

C przez 72h, a następnie w temperaturze 234oC przez 48 h.

Etykieta
pułapki
T3

Ea
(meV)
802

A (K-2s-1)

NT (cm-3)

Prawdopodobna identyfikacja

9.4·102

7.0·1014

e, GaCd0/+ [96], [101]

T5

1052

9.0·104

5.7·1014

e ,Ga [101], [102]

1102

2.9·10

3

1.2·10

15

e, Ga [101], [102]

5

7.8·10

14

h, centrum A, (VCdClTe)0/- [96], [101]

T6
T7

1155

5.7·10

T9

1355

1.1·104

1.5·1015

2405

1.0·10

6

7.0·10

14

5.5·10

6

8.2·1014

6.5·10

5

9.0·10

14

5

5.0·1014

T10
T11
T12

2505
2755

VCd [102], [103]
h, TeCd lub domieszka [97], [99], [102]

T13

32510

2.4·10

T14

33015

9.6·105

6.1·1014

T15

33515

4.8·106

8.3·1014

T16

50015

1.1·108

3.8·1014

57020

4.2·10

7

5.3·10

14

e, Cdi [102], [103]

8

4.4·10

14

e, Cdi [101], [103]
e, V (2+/3+) [104] albo Cdi++ [103] albo
TeCd [75]

T17
T18

58520

2.3·10

T20

66520

6.7·108

3.9·1014

domieszka (Cu, Au lub C) albo TeCd
[97], albo VCd (EV-0,32 eV) [75]
h, VTe [98], [103]
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Tabela 18 Zestawienie właściwości i koncentracji pułapek określonych na podstawie widm otrzymanych w
wyniku analizy relaksacyjnych przebiegów fotoprądu dla półizolującego monokryształu (Cd,Mn)Te:Ga.
Próbka C: 4864_6_ag, Cd0.94Mn0.06Te:Ga, [Ga] = 1015 cm-3, as grown.

Etykieta
pułapki
T1

Ea
(meV)
252

A (K-2s-1)

NT (cm-3)

Prawdopodobna identyfikacja

2.2·104

9.0·1014

NaCd ? [96]

5

15

e, ClTe0/+ [96]

T2

302

2.1·10

T3

802

9.4·102

1.2·1015

e, GaCd0/+[96][101]

T4

1002

5.9·107

4.5·1013

e, centrum A [97]

1052

9.0·10

4

5.7·10

14

e, Ga [101], [102]

2.9·10

3

5.5·10

14

e, Ga [101], [102]

5

3.5·10

14

h, centrum A, (VCdClTe)0/-[96], [101]

T5
T6

1102

2.6·10

T7

1155

5.7·10

T8

1205

6.1·107

3.0·1013

T9

1355

1.1·104

1.6·1014

4.2·10

7

2.3·10

14

e, Cdi [102], [103]

2.3·10

8

8.6·10

13

e, Cdi [101], [103]

7

6.5·10

14

e, Cdi++, (Ec-0,64eV) [97]
e, V (2+/3+) [104] albo Cdi++ [103] albo
TeCd [75]

T17
T18

57020
58520

T19

60520

1.4·10

T20

66520

6.7·108

3.0·1014

VCd [102], [103]

Z porównania rys. 88 i rys. 89 widzimy, że całkowita koncentracja pułapek w próbce
wygrzewanej w parach Cd wzrosła z poziomu 3,4·1015 cm-3 dla kryształu po wzroście do
1,1·1016 cm-3 dla kryształu wygrzewanego w parach Cd. Należy tu jeszcze raz podkreślić, iż
kryształ został otrzymany z roztworu z nadmiarem Cd, dlatego już po wzroście posiadał wysoką
oporność właściwą i co za tym idzie względnie niską koncentrację akceptorów w postaci
wakansji Cd. W czasie wygrzewania do próbki wdyfundowywane są atomy Cd. Atomy Cd w
krysztale w pozycji międzywęzłowej są donorami. Wysoki opór po wygrzewaniu świadczy o
tym, że mamy sytuację bliską kompensacji, ale jednocześnie obecność donorów w postaci Cdi
powoduje zwiększenie pułapkowania nośników w próbce, co od razu skutkuje gorszym
parametrem µ. Badany kryształ (Cd,Mn)Te:Ga również został otrzymany z roztworu ze
stechiometrią przechyloną na stronę Cd, co tłumaczy wysoki opór po wzroście.
Badane wytopy zostały otrzymane z materiałów źródłowych o czystości 6N, zatem
obecność stanów związanych z płytkimi domieszkami oraz ich kompleksami nie jest
zaskakująca. Należy podkreślić, że Ga obok Li, Na, K jest jedną z domieszek
nieintencjonalnych w krysztale, co tłumaczy obecność prawdopodobnych poziomów
związanych z tymi domieszkami we wszystkich badanych próbkach.

113

10

16

Próbka A

T19

T20

T17
T18

T4

T16

T11

T9

13

T6

10

T7

14

T5

10

T3

15

T1

10

T2

-3

Trap Concentration [cm ]

CdMnTe:V

25 30 80 100 105 110 115 120 135 240 250 275 325 330 335 500 570 585 605 665

Activation Energy [meV]

Rysunek 88 Próbka A: (Cd,Mn)Te:V, [V] = 1013 cm-3, as grown, typ p, 300 K: ρ = 3·109 cm,  = 4·10-3
cm2/V (mierzone Eu-µ-SCAN), pomiar ITME:  = 3·10-3 cm2/V, ∑NT = 3.4·1015 cm-3. Zestawienie
koncentracji poziomów pułapkowych zmierzonych w materiale metodą HR PITS.
16

T20

T18

T17

T15

T14

T13

13

T12

10

T11

14

T7

10

T5

15

T3

10

T10

T6

T9

Próbka B

-3

Trap Concentration [cm ]

CdMnTe:V

T16

10

25 30 80 100 105 110 115 120 135 240 250 275 325 330 335 500 570 585 605 665

Activation Energy [meV]

Rysunek 89 Próbka B: (Cd,Mn)Te:V, wygrzewana w parach nasyconych Cd w temperaturze 824 oC przez
72 h, a następnie w temperaturze 234 oC przez 48 h, 300 K: ρ = 4·109 cm,  = 1·10-5 cm2/V (mierzone Euµ-SCAN), pomiar ITME:  = 2·10-5 cm2/V, ∑NT = 1.1·1016 cm-3. Zestawienie koncentracji poziomów
pułapkowych zmierzonych w materiale metodą HR PITS.
10

16

CdMnTe:Ga

10

13

T3

T19

14

T8

T4

T18

T9

T17

T7

T20

10

T5

15

T6

10

T1

-3

Trap Concentration [cm ]

T2

Próbka C

25 30 80 100 105 110 115 120 135 240 250 275 325 330 335 500 570 585 605 665

Activation Energy [meV]

Rysunek 90 Próbka C: (Cd,Mn)Te:Ga, 300 K: ρ = 1·108 cm,  = 3·10-5 cm2/V (mierzone Eu-µ-SCAN),
pomiar ITME:  = 6.5·10-4 cm2/V, ∑NT = 7.7·1015 cm-3. Zestawienie koncentracji poziomów pułapkowych
zmierzonych w materiale metodą HR PITS.
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Tabela 19 Występowanie poziomów pułapkowych w badanych próbkach. Pogrubioną czcionką zaznaczono
stany obecne we wszystkich badanych próbkach.

Etykieta
pułapki

Ea
(meV)

Próbka
A

Próbka
B

T1

252

Tak

Tak

T2

302

Tak

Tak

T3

802

Tak

T4

1002

Tak

T5

1052

Tak

Tak

Tak

T6

1102

Tak

Tak

Tak

T7

1155

Tak

Tak

Tak

T8

1205

T9

1355

T10

2405

T11

2505

T12

2755

Tak

T13

3255

Tak

T14

33015

Tak

T15

33515

Tak

T16

50015

Tak

Tak

T17

57020

Tak

Tak

Tak

T18

58520

Tak

Tak

Tak

T19

60520

Tak

T20

66520

Tak

Tak

Próbka
C

Tak
Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Analizując występowanie poziomów pułapkowych w badanych materiałach (tab. 19)
można dokonać kilku obserwacji. Poziomy T3, T5 – T7, T9, T17 – T18 i T20 występują we
wszystkich badanych próbkach (zaznaczone w tabeli pogrubieniem) niezależnie od domieszki i
od tego, czy badany materiał był po wzroście, czy też był wygrzewany. Poziomy te, zatem
można uznać za defekty właściwe dla materiału. Pochodzą one zarówno od defektów rodzimych
jak i zanieczyszczeń pochodzących z materiałów źródłowych. Poziomy T1 – T2, T4 oraz T19
pojawiają się w przypadku płytek niewygrzewanych. Natomiast w próbce wygrzewanej
obserwujemy pojawienie się poziomów T10, T12 – T15. Charakterystyczne dla próbek
domieszkowanych wanadem wydają się być poziomy T11 i T16, natomiast dla próbki z Ga
poziom T8.
Poziomy T1 – T4 pochodzą od płytkich domieszek zarówno intencjonalnych jak i
zanieczyszczeń. Poziomy T5 – T7 są najprawdopodobniej powiązane z tworzeniem się
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kompleksów domieszki lub zanieczyszczenia z defektami rodzimymi, czyli tzw. centrów A. W
literaturze centra A identyfikowane są jako płytkie poziomy o energiach aktywacji z przedziału
0,12 – 0,15 eV [97]. Poziomy T12 – T15 występujące w próbce wygrzewanej prawdopodobnie
są związane z kompleksami utworzonymi przez VTe [97]. Poziomy T17 – T19 są związane z Cdi,
natomiast T20 jest związany z TeCd i/lub z domieszką wanadu w krysztale [[75], [104]].

10.9

POMIARY OPORNOŚCI WŁAŚCIWEJ
Jak

wspomniano

wcześniej

podstawową

metodą

na

otrzymanie

materiału

wysokooporowego w przypadku niniejszej rozprawy było opracowanie metod wygrzewania
materiału.
Aby dobrać odpowiednie warunki wygrzewania zaczęto testy od wygrzewania
materiału niedomieszkowanego. W tabeli 20 zestawiono wyniki wygrzewania materiału w
nasyconych parach Cd dla tego samego czasu trwania wygrzewania, ale w różnej temperaturze.
Na podstawie wyników widać, że można zwiększyć oporność właściwą próbki poprzez
odpowiednie dobranie temperatury i czasu wygrzewania. Na podstawie tych obserwacji widać,
że temperatura w okolicach 800°C – 900°C wydaje się być odpowiednia do zapewnienia
warunków uzyskania materiału wysokooporowego.
Tabela 20 Zestawienie wyników wygrzewania niedomieszkowanego materiału Cd0.93Mn0.07Te wygrzewanego w
nasyconych parach kadmu przez 2 dni.

Oporność płytek
Po wzroście
[cm]

Temperatura wygrzewania
[C]

Oporność płytek
wygrzewanych
[cm]

≈104 ÷ 105

590

≈105

≈104 ÷ 105

750

2,1·108

≈104 ÷ 105

830

1,5·109

Poniżej na rysunkach przedstawiono mapy oporności właściwej wykonane na tej samej
niedomieszkowanej próbce Cd0.95Mn0.05Te przed (rys. 91) i po wygrzewaniu (rys. 92) w
jednorodnej temperaturze 890°C w parach kadmu przez 3 dni. Z porównania obu tych obrazów
widzimy, że wygrzewanie próbki zwiększyło jej oporność właściwą oraz próbka jest bardziej
jednorodna pod względem oporności właściwej. Średnia  na tej próbce przed wygrzewaniem
wynosiła 6,4·105 cm, natomiast po wygrzewaniu wartość ta wzrosła do 1,6·109 cm.
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Warunki wygrzewania znalezione dla próbek niedomieszkowanych zostały zastosowane
w stosunku do próbek domieszkowanych. Przykładowe porównanie dwóch map oporności
właściwej przed i po wygrzewaniu kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V z domieszką w koncentracji
31016 cm-3. Na rys. 93 i rys. 94 pokazano mapę oporności właściwej próbki odpowiednio przed
i po wygrzewaniu. W tym wypadku materiał po wzroście był już wysokooporowy z racji na
relatywnie wysoką koncentrację domieszki kompensującej.

Rysunek 91 Obraz mapy oporności właściwej wykonanej metodą bezkontaktową. Pomiar próbki wyciętej z
Cd0.95Mn0.05Te po wzroście. Oporność właściwa na badanym obszarze 105 cm <<2,15106 cm. Próbka
niejednorodna.

Rysunek 92 Obraz mapy oporności właściwej próbki Cd0.95Mn0.05Te pokazanej na rys. 91 wygrzanej w
temperaturze 890C w parach Cd przez 3 dni. Oporności właściwe próbki 9,71108 cm <<2,53109 cm.
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Należy jeszcze raz podkreślić, że warunki wygrzewania w okolicach 800 – 900°C
zostały dobrane dla materiałów niedomieszkowanych. W przypadku materiałów z niską
zawartością domieszki kompensującej również powinny być właściwe. W kryształach z
relatywnie wysoką koncentracją domieszki kompensującej zaobserwowano, że aby uzyskać
materiał wysokooporowy można zastosować niższą temperaturę wygrzewania. Sytuację taką
ilustrują wyniki zawarte na rys. 93 i rys. 94.

Rysunek 93 Obraz mapy oporności: Kryształ Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] = 31016 cm-3, próbka po wzroście. Badany
obszar próbki 17 na 17 mm. Wartość oporności  mierzonej na próbce od 8,19·106 do 3,86·109 cm.

Rysunek 94 Obraz mapy oporności: Kryształ Cd0.95Mn0.05Te:V, [V] = 31016 cm-3, ta sama próbka co na rys. 93
wygrzewana w parach Cd w jednorodnej temperaturze 650°C przez 6 dni, a następnie 450°C i 250°C po 2 dni.
Wartość oporności  mierzonej na próbce od 1,18·108 do 4,31·109 cm.

Jak wspomniano wcześniej (tab. 11, §7.2.7) kryształ domieszkowany wanadem w
koncentracji ≥ 3·1016 cm-3 po wzroście ma oporność właściwą rzędu 109 cm. Wygrzewanie
materiału może ujednorodnić własności próbki pod względem oporności. W tym wypadku
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wygrzewanie było prowadzone w nasyconych parach Cd w temperaturze 650°C przez 6 dni, a
następnie w temperaturze 450°C i 250°C po 2 dni.
Wygrzewanie w parach kadmu sprawdzono również w przypadku kryształu CdTe:V.
Na rys. 95 przedstawiono mapę oporności kryształu po trzystopniowym wygrzewaniu w parach
Cd w stałej temperaturze. Próbka była grzana w 670°C przez 6 dni, następnie obniżono
temperaturę do 450°C na 2 dni i w kolejnym kroku obniżono temperaturę do 250°C na kolejne 2
dni, po czym wyłączono piec. Średnia oporność próbki po wygrzewaniu wynosiła 1,7·109 cm,
podczas gdy dla próbki po wzroście (as grown) była ona rzędu 105 cm.

Rysunek 95 Obraz mapy oporności: Kryształ CdTe:V, [V] = 31015 cm-3, wygrzewany w parach Cd. Próbka as
grown miała opór poniżej 105 cm. Po wygrzewaniu próbka miała średnią oporność  = 1,7109 cm. Wartość
oporności  mierzonej na próbce od 3,47·108 do 2,48·109 cm.

Tabela 21 zawiera zestawienie wyników oporności właściwej i parametru µ dla różnie
otrzymanych kryształów Cd0.95Mn0.05Te:V. Przedstawione kryształy różnią się przede
wszystkim stechiometrią wzrostu.
Widać wyraźnie, iż kryształ otrzymany z nadmiarem Cd ma wyższą oporność właściwą
po

wzroście.

We

wszystkich

przedstawionych

tu

przypadkach

wygrzewanie

było

jednostopniowe i następowało w jednorodnych nasyconych parach Cd. Wygrzewany materiał
wykazywał wzrost oporności właściwej. Poniżej przedstawiono przykład zmiany oporności
właściwej materiału zilustrowanych na podstawie porównania map oporności właściwej próbek
przed i po wygrzewaniu.
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Tabela 21 Zestawienie oporności właściwej i parametru µ dla kryształów (Cd,Mn)Te wygrzewanych w
nasyconych parach Cd w stałej temperaturze.

Numer próbki

4966_9
Cd0.95Mn0.05Te:V
[V] = 51012 cm-3,
nadmiar Te
4966_9
4873_5
Cd0.95Mn0.05Te:V
[V] = 11013 cm-3,
nadmiar Cd
4873_5
4975_10a
Cd0.95Mn0.05Te:V
[V] = 51013 cm-3,
nadmiar Te
4975_10a

Przygotowanie
próbki

Temperatura
wygrzewania
[°C]

Czas
wygrzewania
[dni]

Średnia
oporność
właściwa
ρ
[Ωcm]

Średnia
wartość
μτ
[cm2/V]

as-grown

-

-

6·105

N/A

annealed

786

9

2·109

7,8·10-4

as-grown

-

-

8·108

610-3

annealed

830

3

1,1·109

3,510-3

as-grown

-

-

4,1·105

N/A

annealed

786

9

3,1·108

N/A

Rysunek 96 Obraz mapy oporności: Kryształ Cd0.95Mn0.05Te:Cl, [Cl] = 1·1015 cm-3. Próbka 5018_2b po
wzroście.
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Rysunek 97 Obraz mapy wygrzewania: Kryształ Cd0.95Mn0.05Te:Cl, [Cl] = 1·1015 cm-3. Próbka 5018_2b
dwukrotnie wygrzewana. Pierwsze wygrzewanie 790°C przez 5 dni, drugie wygrzewanie 830°C przez 6 dni,
które dało ostatecznie dobry rezultat.

Rysunek 96 przedstawia mapę oporności próbki po wzroście wyciętej z kryształu
domieszkowanego Cl. Średnia oporność wynosiła 6·105 cm. Próbka ta została wygrzana w
temperaturze 790°C przez 5 dni jednak jej oporność się nie zmieniła. Zatem wygrzano próbkę
po raz drugi w 830°C przez 6 dni i jej oporność urosła do 1,8·109 cm, co pokazuje rys. 97.
Kolejne mapy oporności zostały zmierzone dla kryształów Cd0.95Mn0.05Te, w których
zastosowano co-doping V i Cl.

Rysunek 98 Mapa oporności dla kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, Cl, [V] = 1·1013 cm-3, [Cl] = 1·1015 cm-3. Próbka
5000_10b as grown. Średnia oporność próbki 2,17·106 cm.
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Rysunek 99 Mapa oporności dla kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, Cl, [V] = 1·1013 cm-3, [Cl] = 1·1015 cm-3. Próbka
5000_10a wygrzewana w parach Cd w stałej temperaturze przez 9 dni. Średnia oporność próbki 2,7·108 cm.
Na rysunku czarny kontur odtwarza kształt płytki.

Rysunek 98 przedstawia mapę oporności dla próbki 5000_10b po wzroście wyciętej z
kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, Cl, [V] = 1·1013 cm-3, [Cl] = 1·1015 cm-3 otrzymanego z materiałów
o czystości 6N. Monokrystaliczna próbka 5000_10a, wycięta z tej samej płytki, została
wygrzana w stałej temperaturze 750°C w parach Cd przez 9 dni. Mapę oporności tej próbki
przedstawia rys. 99. Widoczny jest wzrost oporności właściwej płytki. Zakreślony na rysunku
na czarno obszar odtwarza kształt badanej próbki.
Na następnych mapach przedstawiono próbki wycięte z kryształów Cd0.95Mn0.05Te:V,
Cl, [V] = 1·1014 cm-3, [Cl] = 1·1015 cm-3, otrzymanych z materiałów źródłowych 7N. Mapa na
rys. 100 przedstawia obraz z próbki (5017_9a) po wzroście ze średnią opornością rzędu
105 cm. Po wygrzewaniu w parach Cd w temperaturze 780°C przez 12 dni średnia oporność
właściwa nie uległa zmianie. Natomiast po kolejnym drugim wygrzewaniu w parach Cd i
temperaturze 790°C przez kolejne 12 dni średnia oporność w obszarze próbki wzrosła do
2,5·109 cm, co pokazuje rys. 101.
Kolejna próbka (5017_3) po wzroście wycięta z tego samego kryształu. Po wzroście
miała oporność właściwą na poziomie 105 cm. Średnia oporność właściwa mierzona na
próbce wygrzewanej w temperaturze 825°C przez 12 dni, wzrosła do 1,5·109 cm, co
przedstawia rys. 102. Widać, iż podwyższenie temperatury wygrzewania w tym przypadku
skróciło czas, jaki jest potrzebny na uzyskanie materiału wysokooporowego.
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Rysunek 100 Mapa oporności dla kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, Cl, [V] = 1·1014 cm-3, [Cl] = 1·1015 cm-3. Próbka
5017_9a po wzroście.

Rysunek 101 Mapa oporności dla kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, Cl, [V] = 1·1014 cm-3, [Cl] = 1·1015 cm-3. Próbka
5017_9a po drugim wygrzewaniu. Pierwsze wygrzewanie w parach Cd w temperaturze 780°C przez 12 dni –
oporność właściwa bez zmian. Drugie wygrzewanie 790°C przez kolejne 12 dni – oporność właściwa w
obszarze próbki wzrosła do poziomu 2,5·109 cm.
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Rysunek 102 Mapa oporności dla kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, Cl, [V] = 1·1014 cm-3, [Cl] = 1·1015 cm-3. Próbka
5017_3 wygrzewana w parach Cd w stałej temperaturze 825°C przez 12 dni.

Podsumowując, poprzez dobór odpowiednich warunków wzrostu oraz odpowiednich
warunków wygrzewania (takich jak czas i temperatura) można uzyskać wzrost oporności
właściwej materiału oraz ujednorodnienie tego parametru. Bardzo istotnym wnioskiem z
przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że do każdego rodzaju domieszki należy oddzielnie
dobrać warunki wygrzewania.
Wydaje się, że należy to rozumieć w następujący sposób. Przy dużej (> 1015 cm-3)
koncentracji domieszek (domieszki) kompensujących materiał po wzroście ma już stosunkowo
dużą oporność właściwą (nawet rzędu 108-109 cm), ale wielkość ta jest niejednorodna w
materiale. Ilość nieskompensowanych akceptorów pochodzących od VCd biorących udział w
przewodnictwie materiału jest znacznie mniejsza i ich dalsze zmniejszanie nie ma znaczenia.
Natomiast istotne jest ujednorodnienie składu domieszek i defektów. Wówczas temperatura
wygrzewania na poziomie 650-700°C wydaje się wystarczająca do uzyskania wysokiego i
jednorodnego oporu w materiale. Przy małej koncentracji domieszek kompensujących materiał
po wzroście ma „niską” oporność właściwą (rzędu 104-105 cm), ponieważ ilość stanów
akceptorowych związanych z VCd jest znacznie większa. W celu uzyskania kompensacji należy
zmniejszyć koncentracje VCd i wymaga to wygrzewania w parach Cd w wyższej temperaturze (z
przedziału około 800-900°C). Zapewnienia to szybszą dyfuzję atomów Cd do materiału próbki
oraz likwidację wakansji kadmowych.
Na podstawie przeprowadzonych wygrzewanie próbek w temperaturach powyżej 950°C
wiąże się z ryzykiem degradacji próbki spowodowanej np. odparowaniem Cd z jej powierzchni.
124

10.10 INNE POMIARY TRANSPORTOWE
Wygrzewanie w parach Cd próbek po wzroście, które mają typ p związany z
akceptorami pochodzącymi od wakansji kadmowej miało zapewnić dyfuzje atomów Cd do
próbki i zmniejszenie koncentracji wakansji. Należy jednak pamiętać, iż atomy Cd w pozycjach
międzywęzłowych są donorami. Możliwe jest przekonwertowanie typu przewodnictwa z p na
typ n. Poza odpowiednią temperaturą wygrzewania należy również dobrać jego odpowiedni
czas.
Jak już wspomniano pomiar zjawiska Halla w półprzewodniku pozwala określić typ
przewodnictwa, koncentrację nośników oraz ich ruchliwość. Do przeprowadzenia pomiarów
konieczne jest uzyskanie liniowych (omowych) kontaktów elektrycznych. Materiały
uzyskiwane w ramach tej pracy posiadały oporności w zakresie od około 105 dla materiału po
wzroście do 109 cm dla materiału wygrzewanego. Przy takich parametrach uzyskiwanie
omowych powtarzalnych kontaktów jest zagadnieniem trudnym. Dla materiałów o wysokich
opornościach w ramach zespołu ON 1.1 została opracowana metoda nanoszenia omowych
kontaktów na bazie amorficznego ZnTe:Sb oraz warstwy Au [20]. Dodatkową trudnością w
pomiarze próbek z amorficznymi kontaktami jest niemożliwość grzania tych próbek do
temperatury wyższej niż 80°C, ponieważ powyżej tej temperatury następuje degradacja
kontaktów. W przypadku materiałów o niższych oporach (tj. 105 - 106 cm), kontakty te jednak
nie zachowują się liniowo. Wówczas stosuje się powszechnie znaną metodę nanoszenia
kontaktów z roztworu kwasu chlorozłotowego (tzw. metoda electroless). Kontakty te jednak nie
są powtarzalne dla oporności tego rzędu. Zatem określenie właściwej koncentracji nośników
przy pomocy pomiaru zjawiska Halla w próbce o oporności właściwej powyżej 105 cm jest
zagadnieniem trudnym. Wierzymy, że zawarty pracy [90] wynik dla próbki o oporności poniżej
105 cm i typie przewodnictwa p i ruchliwości µ = 70 cm2/Vs w temperaturze pokojowej dla
kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, gdzie [V] = 3·1016 cm-3 jest typowy dla tego materiału ponieważ
zgadzał się z uzyskanymi przez nas wynikami dla materiałów z opornościami 105-106 cm.
Pomiary Halla miały pozwolić ilościowo określić spadek koncentracji nośników prądu
oraz potwierdzić, czy w wyniku wygrzewania następuje konwersja typu przewodnictwa. Dla
określenia zdolności detekcyjnej materiału bardziej miarodajnym parametrem jest pomiar
iloczynu µ. Jak już wcześniej pokazano można tę wielkość uzyskać przez pomiar innymi
technikami. Natomiast interesujące zjawisko, czy zmienia się typ przewodnictwa po
wygrzewaniu można zmierzyć poprzez pomiar znaku siły termoelektrycznej, co dla wybranych
kryształów przedstawia tabela 22.

125

Tabela 22 Zestawienie wyników pomiaru znaku siły termoelektrycznej dla wybranych kryształów (Cd,Mn)Te.
W pierwszej kolumnie: z - oznacza krystalizacje ze związków, p - krystalizację z pierwiastków, +Cd i +Te
oznacza stechiometrię wzrostu przechyloną na stronę Cd lub Te. W drugiej kolumnie ag - oznacza próbkę po
wzroście, anTc – oznacza wygrzewanie w stałej temperaturze. W ostatniej kolumnie: PT, LP, PP, P3 i P4
oznaczają piec użyty do wygrzewania, Ti - oznacza temperaturę i - tego stopnia wygrzewania; Ns - oznacza
wygrzewanie w nienasyconych parach Cd, TCd - temperatura w zimniejszym końcu ampuły przy wygrzewaniu
w nienasyconych parach Cd, Ts – temperatura w miejscu, gdzie znajdowały się próbki w wygrzewaniu w
nienasyconych parach Cd; ti - czas trwania i - tego stopnia wygrzewania.

Kryształ

Cd0.95Mn0.05Te
z

Cd0.95Mn0.05Te:V
[V]=1·1012 cm-3,
p, +Cd

Cd0.95Mn0.05Te
p, +Cd

Cd0.95Mn0.05Te
p

Cd0.94Mn0.06Te
z, +Te
Cd0.95Mn0.05Te
[V]=1·1013 cm-3
p, +Te
Cd0.95Mn0.05Te
[V]=1·1012 cm-3
p, +Te
Cd0.95Mn0.05Te
[V]=1·1012 cm-3
p, +Te

Próbka

Oporność
właściwa
[cm]

Typ
przewodnictwa

Rodzaj wygrzewania

4797_10_ag

7·105

p

-

4797_10_anTc

1·108

p

4797_10_2anTc

4·105

n

LP, T=820°C, t=5 dni

5

p

-

PT, T1=805°C, t1=7 dni,
T2=682°C, t2=7 dni

4922_6_ag

3·10

4922_6_anTc

4,5·105

p

4924_4_ag

2·108

p

4924_4_anTc

5·108

p

4803_1_ag

1·105

p

-

4·10

8

p

LP, T= 820°C, t=5 dni

4836_6_ag

3·10

5

p

-

4836_6_anTc

1,1·106

p

4892_2aa_ag

4,4·105

p

-

p

P4, T=780°C, t=5 dni

p

-

p

PP, T=809°C, t= 5 dni

p

-

p

P4, T=780°C, t= 5 dni

4803_1_anTc

4892_2aa_anTc
4881_8a_ag

2·10

9

4,8·10

5

8

4881_8a_anTc

6·10

4883_6b_ag

4,5·105

4883_6b_anTc

1·10

9

P3, Ns, Ts=808°C,
TCd=748°C, t=6 dni
P3, Ns, Ts=808°C,
TCd=748°C, t=6 dni

PT, T1=805°C, t1=7dni,
T2=682°C, t2=7dni

Wszystkie próbki przedstawione w tabeli 22 były wygrzewane w parach Cd w
jednorodnej temperaturze. Próby były prowadzone w dwóch rodzajach pieców. Pierwszy rodzaj
pieców do wygrzewania to piece o charakterystyce pokazanej na rys. 47 (§9.2), gdzie zarówno
próbki, jaki i dodatkowy składnik są w tej samej temperaturze i jest ona stała na całej długości
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ampuły. W tabeli 22 piece o takiej charakterystyce są oznaczone, jako: PP, LP i PT.
Przeprowadzone wygrzewania były jedno lub dwustopniowe.
Drugim rodzajem pieców, w jakich było prowadzone wygrzewanie to piece
dwustrefowe o charakterystyce pokazanej na rys. 48 (§9.2). Specjalnie do tego typu wygrzewań
stosowano dłuższą niż zazwyczaj ampułę, aby obejmowała ona obydwa poziomy temperatur w
piecu. Próbki były umieszczone w miejscu, gdzie temperatura była wyższa T S, a ciśnieniem par
Cd w ampule sterowała niższa temperatura TCd. Takie wygrzewanie jest wygrzewaniem
jednostopniowym. Piece o takiej charakterystyce są oznaczone w tabeli 22 jako P3 i P4.
Na podstawie tych wyników widać, iż kryształy po wzroście mają przewodnictwo typu
p. Wynik ten nie zależy od tego, czy wzrost był prowadzony z roztworu ze stechiometrią
przechyloną na stronę Te albo Cd. Wygrzewanie w parach Cd w temperaturach w zakresie 680820°C i czasie 5-14 dni powoduje wzrost oporności właściwej materiału. Wyjątek stanowi
wygrzewanie kryształów, w których wzrost był prowadzony z nadmiarem Cd. W tym
przypadku dalsze wygrzewanie w Cd nie powoduje zmiany oporności właściwej. Przy bardzo
długim wygrzewaniu możemy spowodować zmianę typu przewodnictwa materiału z typu p na n
oraz otrzymać ponownie „niską” oporność właściwą, co widać na przykładzie próbki wyciętej z
kryształu 4797.

10.11 POMIARY ABSORPCJI W MIKROFALACH
W przypadku materiałów mających własności półizolujące możemy mieć do czynienia
ze zjawiskiem hoppingu nośników. Aby sprawdzić, czy w przypadku badanego materiału taki
proces zachodzi wykonano na próbce wstępne pomiary absorpcji w obszarze mikrofal.
W półprzewodnikach, w niskich temperaturach może występować zjawisko absorbcji
lub przewodnictwa hoppingowego. Zjawisko te występuje np. w półprzewodnikach typu n, gdy
poniżej pasma przewodnictwa mamy poziomy związane z neutralnymi donorami i czasem
akceptor może trafić się w okolicy w neutralnego donora [[105]-[107]]. Donor jonizuje się i
jonizuje bliski sobie akceptor. Zjonizowany donor (w kompleksie z akceptorem) ma inną
energię niż neutralny donor, więc przeskoki elektronów wymagają energii, której rozkład
statystyczny daje maksimum w absorpcji dla najbardziej prawdopodobnych energii
przeskoków. Jest to tak zwana absorpcja hoppingowa. Przeskok elektronu między neutralnym, a
zjonizowanym donorem daje przepływ prądu (ładunku). Jest to tak zwany prąd hoppingowy.
Ilustracje takiego zjawiska dla półprzewodnika typu n i typu p pokazuje rys. 103.
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Rysunek 103 Poglądowa ilustracja zjawiska hoppingu w półprzewodniku.

W celu zbadania, czy w przypadku (Cd,Mn)Te mamy do czynienia ze zjawiskiem
hoppingu wykonano pomiary niskotemperaturowej absorpcji w mikrofalach. Badaniu poddano
materiał Cd0.95Mn0.05Te:Cl domieszkowany Cl na poziomie 1·1015 cm-3. Materiał ten przed
wygrzewaniem posiadał „niską” oporność właściwą równą 5·105 cm, natomiast po
wygrzewaniu w nasyconych parach Cd w temperaturze 800°C przez 10 dni jego średnia
oporność wzrosła do wartości 1·109 cm.

Rysunek 104 Wyniki pomiarów absorbcji w mikrofalach dla kryształu Cd0.95Mn0.05Te:Cl, [Cl]= 1·1015 cm-3.
Czerwone plusy (+) przedstawiają dane zmierzone dla próbki po wzroście (oporność rzędu 105 cm),
natomiast czarne kwadraty (■) dane zmierzone na próbce wygrzewanej w parach Cd (oporność rzędu 109
cm).
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Zmierzona absorpcja w mikrofalach dla kilku wybranych częstości dla obu tych próbek
została przedstawiona na rys. 104. Obie próbki są w pewnym stopniu skompensowane na co
wskazuje ich oporność.
Porównując uzyskane wyniki z danymi prezentowanymi w pracy Milwarda et al. [105],
można zaobserwować ich podobieństwo. Widoczny jest wzrost współczynnika absorpcji dla
wyższych częstości i kształt orientacyjnej krzywej dla naszych rezultatów sugeruje, iż jesteśmy
przed maksimum absorpcji. Efekt, o którym tu mowa jest związany z absorpcją na stanach
akceptorowych. Dla próbki niewygrzewanej, w której jest jakaś koncentracja donorów i
znacząca koncentracja akceptorów (przede wszystkim VCd) kompensacja ma małą wartość i
absorpcja jest większa. Dla próbki wygrzanej, – w której jest mniej więcej ta sama koncentracja
donorów, ale znacznie mniejsza ilość akceptorów – kompensacja jest większa. Jako rezultat
absorpcja dla próbki wygrzanej jest mniejsza. Wyniki te są zgodne z wynikami
doświadczalnymi w pracy R. C. Milwarda [105] i teoretycznymi przewidywaniami w pracach J.
Bilnowskiego i J. Mycielskiego dla efektu hoppingowego [[106]-[107]]. Pozwala to myśleć, że
w próbce może występować zjawisko absorbcji hoppingowej. Aby jednak w pełni potwierdzić
tę tezę konieczne są w dalsze dokładne pomiary w szerszym spektrum częstości.
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11 PODSUMOWANIE
Punktem startowym dla pracy było doświadczenie mówiące, że dla kryształów
(Cd,Mn)Te z niewielką zawartością Mn można otrzymać duże monokrystaliczne bloki,
ograniczone płaszczyznami zbliźniaczeń. Jednocześnie segregacja manganu w CdTe jest bardzo
mała. Te dwa czynniki odróżniają zasadniczo ten materiał od CdTe i (Cd,Zn)Te, dla których
dużo trudniej uzyskać duże monokrystaliczne ziarna. Dodatkowo współczynnik segregacji (k)
Zn w CdTe wynosi 1,3. W związku z czym, trudno jest otrzymać jednorodny pod względem
własności kryształ.
Myśląc o kryształach (Cd,Mn)Te do zastosowań na planarne detektory promieniowania
X i gamma, dla których podstawowym parametrami jest wysoka oporność właściwa
( ≥ 109 cm) i wysoki parametr µ (rzędu 10-3 cm2/V), rozwiązać trzeba było podstawowy
problem sposobu kompensacji. Metoda ta musiała zostać dobrana tak, aby w materiale, który
zazwyczaj bez domieszek ma oporność rzędu 104-105 cm można było uzyskać wysoką
rezystywność ( = 109-1010 cm).
W różnych laboratoriach światowych, zajmujących się wzrostem CdTe lub (Cd,Zn)Te
pod zastosowanie na detektory idzie się drogą samokompensacji [[108]-[109]]. Do istniejących
w krysztale wakansji kadmowych VCd, które są pojedynczo VCd- lub podwójnie VCd2zjonizowanymi akceptorami dodaje się np. chloru. Domieszka ta gra rolę płytkiego donora,
który wchodzi w miejsce telluru ClTe+. Przy małej ilości chloru tylko częściowo kompensuje on
akceptory. Przy odpowiednio większych koncentracjach chloru, część z nich tworzy kompleksy
typu (VCd-ClTe)-, będące akceptorami. Prowadzi to, przy dużym domieszkowaniu do
samokompensacji i uzyskania półizolującego materiału. W takiej sytuacji musimy się liczyć z
dużą ilością różnego typu centrów rozpraszających i pułapkujących, co będzie ograniczać
podstawowy parametr materiału, jakim jest µ.
Podjęta w tej pracy koncepcja była inna, polegała ona na minimalizacji koncentracji
naturalnych defektów, jakimi są luki kadmowe (VCd) i wydzielenia tellurowe poprzez
odpowiednie wygrzewanie. Potrzebna ilość kompensujących donorów chloru, może być
obniżona (o kilka rzędów wielkości w stosunku do używanej dla CdTe i (Cd,Zn)Te), dla niskich
koncentracji nieintencjonalnych domieszek (użycie pierwiastków o czystości 7N) i znacznie
zmniejszonych przez wygrzewanie koncentracji VCd. Przy tak niskiej koncentracji ClTe i VCd
tworzenie się kompleksu (VCd-ClTe)- oraz możliwość działania samokompensacji jest znikoma.
Nie możliwe jest również trafienie (na poziomie koncentracji 1010-1012 cm-3) z koncentracją
chloru, tak by dokładnie kompensował ilość akceptorów, w tym też VCd. Konieczna jest,
dodatkowa domieszka o charakterze amfoterycznym o poziomach energetycznych znajdujących
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się w okolicy połowy przerwy energetycznej, które mogą zagrać rolę donora lub akceptora.
Taką domieszką jest wanad mający stan donorowy poniżej swego akceptorowego (odpowiednio
V2+/3+ i V2+/1+), ale oba te stany są blisko siebie i blisko środka przerwy energetycznej w CdTe.
Dla takiej koncepcji ilość centrów rozpraszających i pułapek może być zmniejszona o trzy do
czterech rzędów wielkości. Jedyny problem polega na tym, że wanad ma duży przekrój czynny
na pułapkowanie. Wymieniane w literaturze koncentracje stosowanego wanadu były w
granicach 1017-1019 cm-3, wtedy µ może mieć nawet wartość 10-6 cm2/V [10]. W ramach tej
pracy testowano domieszkowanie kryształów (Cd,Mn)Te wanadem w koncentracjach od
1017 cm-3 do 1012 cm-3 i pokazano, że możliwe jest uzyskanie materiału wysokooporowego z
zadowalającą wartością parametru µ, jednak dla kryształów z co-dopingiem V i Cl te wartości
były lepsze.
Podsumowując w ramach rozprawy badania polegały po pierwsze na zastosowaniu
materiałów 6N w celu zoptymalizowania warunków krystalizacji. W ramach tej pracy
przeprowadzono szereg testów krystalizacji z różnymi domieszkami między innymi takimi jak
In, Cl, Al, Ga, Ti, V. Dla tych celów nie jest konieczne użycie dużo droższych materiałów o
czystości 7N. Dzięki tym pracom ustalono korelację pomiędzy warunkami krystalizacji, a
ilościami różnorodnych defektów od wakansji kadmowych przez wydzielenia tellurowe po
granice ziaren, bliźniaki i różnorodne defekty punktowe.
Kolejnym etapem badań było opracowanie różnorodnych warunków odprężania i
wygrzewania otrzymanych kryształów. Doprowadziło to do ustalenia optymalnych warunków
wygrzewania dla minimalizacji ilości defektów i maksymalizacji oporności właściwej
materiału. Stwierdzono, że dla relatywnie wysoko domieszkowanych kryształów optymalne jest
wygrzewanie w niższej temperaturze (około 650°C). Dla kryształów z niską koncentracją
domieszek kompensujących wygrzewanie próbek powinno się odbywać w wyższej
temperaturze z zakresu 800-850°C.
Głównym wątkiem pracy była optymalizacja koncentracji użytych domieszek
kompensujących oraz minimalizacji zanieczyszczeń (zawartości domieszek nieintencjonalnych)
w materiale. W naszym przypadku wybranymi domieszkami kompensującymi jest V, Cl lub In
oraz ewentualnej domieszki dodatkowej dla Cl w postaci V. Koncentracje tych domieszek
dzięki zastosowaniu odpowiednich warunków wygrzewania są dużo niższe niż używane w
innych ośrodkach badawczych.
Prowadzone prace zaowocowały opracowaniem metod przygotowania powierzchni
próbek pod różnorodne techniki charakteryzacji materiału. Dla odpowiednio przygotowanych
próbek wykonany został szeroki zestaw badań określających parametry badanego materiału.
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Jako jedną z podstawowych konkluzji tej pracy jest stwierdzenie, że użycie chloru, jako
płytkiego donora i wanadu, jako domieszki amfoterycznej jest najbardziej optymalne dla
uzyskania poszukiwanego materiału. Koncentracje obu domieszek powinny być nie większe niż
1013 - 1014 cm-3, co zupełnie wystarcza dla uzyskania (Cd,Mn)Te o oporności właściwej około
109 cm i µ rzędu 10-3 cm2/V. W ten sposób nasza koncepcja o odejściu od warunków
samokompensacji uważanej za konieczną dla uzyskania materiału na detektory promieniowania
X i gamma została potwierdzona.
Na poprawę jakości materiału mogą wpływać warunki technologiczne szczególnie
ważne przy materiałach o wysokiej czystości (małej ilości nieintencjonalnych domieszek).
Techniczno-technologicznymi skutkami przeprowadzonych prac jest powstanie
konstrukcji pieców dla kryształów o średnicach 35 i 55 mm (odpowiednio wadze 250-350 g i
600-1000 g) w pełni zmechanizowanych i sterowanych elektronicznie z dużą stabilnością
temperatury (±0,2°C) na poziomie 1150°C.
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