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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych rodzajów defektów w kryształach
(Cd,Mn)Te, (Cd,Mg)Te i (Cd,Mn)(Te,Se) otrzymanych metodą Bridgmana. Wybór analizowanych
właściwości

zależał

od

potencjalnego

zastosowania

kryształów,

którym

są

pracujące

w temperaturze pokojowej detektory promieniowania X i gamma. Takie kryształy muszą
charakteryzować się wysoką wartością oporności właściwej oraz dobrym transportem nośników
ładunku.
Zbadano zależność między postacią widm fotoluminescencji w zakresie niskich energii
(0,4−1,4 eV) a opornością właściwą kryształów. Pokazano, że jej wartość jest związana z defektami
punktowymi Te w miejscach węzłowych Cd (TeCd2+). Wytłumaczono od obecności jakich defektów
zależy fotoluminescencja w energiach: 1,1 eV, 0,8 eV oraz 0,55−0,60 eV. W oparciu o efekt
Pockelsa zbadano wpływ granic ziaren (bliźniaków) oraz wydzieleń Cd i Te na wewnętrzne pole
elektryczne. Pokazano, że na rozkład pola elektrycznego wpływa rozkład oporności właściwej,
a także charakter kontaktów elektrycznych do próbki. Stosując techniki towarzyszące skaningowej
mikroskopii elektronowej – katodoluminescencji i dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych,
zbadano otoczenie i rozkład naprężeń wokół wydzieleń Cd i Te. Zaprezentowano wpływ obu
rodzajów wydzieleń na wartość parametru μτ, będącego miarą ruchliwości i czasu życia nośnika
ładunku.
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Abstract
In this work the results of investigations of selected kinds of defects in (Cd,Mn)Te,
(Cd,Mg)Te and (Cd,Mn)(Te,Se) crystals obtained by Bridgman method are presented. The choice
of analyzed properties depended on the potential application of these crystals, which are roomtemperature X- and gamma-ray detectors. The crystals must be high-resistivity and have good
charge transport properties.
The relationship between the shape of photoluminescence spectra in low-energy region
(0.4−1.4 eV) and crystals’ resistivity has been studied. Its value depends on point defects Te
antisites (TeCd2+). It is explained the presence of which defects is connected with the
photoluminescence in energies: 1.1 eV, 0.8 eV and 0.55−0.60 eV. Basing on the Pockels effect, it is
shown how grain boundaries (twins) and Cd and Te inclusions influence internal electric field
within the crystals. The distribution of resistivity as well as electrical contacts affect the distribution
of internal electric field. Using techniques accompanying scanning electron microscopy, namely
cathodoluminescence and electron backscatter diffraction, the vicinity and stresses distribution
around Cd and Te inclusions have been investigated. The influence of both types of inclusions on
μτ parameter value, which is mobility lifetime product, has been analyzed.
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1. Wstęp
Promieniowania rentgenowskie (X) i gamma są szeroko stosowane w badaniach kosmosu,
do obrazowania w medycynie, w przemyśle do kontroli procesów, w bezpieczeństwie środowiska
do monitorowania skażenia, czy też w zakresie badań podstawowych. Progres w tego typu
badaniach

jest

w temperaturze

uzależniony
pokojowej.

od

wytworzenia

Wyeliminowanie

detektorów

kriogenicznego

promieniowania
chłodzenia

pracujących

pozwoliłoby

na

wytworzenie detektorów w kompaktowym rozmiarze, pracujących w trybie nienadzorowanym
i przez dłuższy czas.
W grupie detektorów X i gamma nie wymagających chłodzenia duży potencjał mają
związki na bazie tellurku kadmu CdTe. Obecnie tej klasy detektory wykonywane są głównie
z CdTe lub (Cd,Zn)Te. Jednak coraz większym zainteresowaniem w tej dziedzinie cieszą się
kryształy (Cd,Mn)Te, (Cd,Mg)Te czy Cd(Te,Se). Niemniej, wciąż istnieją pewne ograniczenia,
zarówno materiałowe, jak i związane z elektroniką. W niniejszej pracy zostaną zaprezentowane
wyniki badań materiałowych, jak i zjawisk fizycznych zachodzących w tych materiałach.
Defekty materiałowe występują zawsze. Właściwości wielu defektów w kryształach na
bazie CdTe nie są dobrze zrozumiane i usystematyzowane. Najważniejszym jest ustalenie jakie
defekty i w jaki sposób wpływają na pracę detektora. Ich badanie jest kluczowe do określenia
przebiegu zjawisk transportu w płytce detektorowej, a co za tym idzie – prawidłowości pracy
detektora. Należy zadbać o to, żeby w materiale znajdowało się jak najmniej centrów pułapkowych
i rozpraszających. Aby zminimalizować ilość defektów należy najpierw scharakteryzować materiał
zdefektowany.
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2. Cel i zakres pracy
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu wybranych rodzajów defektów na
właściwości kryształów (Cd,Mn)Te, (Cd,Mg)Te i (Cd,Mn)(Te,Se), właściwości które są
szczególnie istotne do prawidłowości pracy detektorów promieniowania X i gamma wykonanych
z tychże materiałów. Tymi szczególnie istotnymi właściwościami są właściwości półizolujące oraz
dobry transport nośników ładunku w detektorze.
Właściwości półizolujące analizowanych kryształów, wynikające z kompensacji między
donorami i akceptorami, związane są z defektami punktowymi. Przeprowadzono badania rozkładu
oporności właściwej i kontaktów elektrycznych do próbki, a także badania widm fotoluminescencji.
Natomiast na transport nośników ładunku w detektorze wpływają defekty stanowiące pułapki czy
centra rozpraszające. Zagadnienie to było analizowane w oparciu o widma fotoluminescencji,
badania rozkładu wewnętrznego pola elektrycznego, badania wydzieleń w materiałach oraz
wyznaczanie parametru μτ, iloczynu ruchliwości i czasu życia nośnika ładunku.
Do przeprowadzenia powyższych prac niezbędne było skonstruowanie układu mierzącego
pole elektryczne w kryształach. Został zbudowany układ do pomiarów jakościowych (nazywanych
obrazowaniem pockelsowskim) oraz ilościowych (nazywanych profilowaniem pockelsowskim)
wewnętrznego pola elektrycznego, wykorzystujący efekt Pockelsa.
2.1 Struktura pracy
Podstawą niniejszej pracy są cztery artykuły naukowe, opublikowane w międzynarodowych
czasopismach, opracowane pod kierunkiem prof. A. Mycielskiego i których jestem pierwszym
autorem. W tych publikacjach zawarte są najważniejsze wyniki eksperymentalne otrzymane
w czasie trwania studiów doktoranckich.
Komentarz towarzyszący powyższym artykułom zawiera opis badanych materiałów,
zarówno ich właściwości, jak i potencjalnego zastosowania (rozdział 3), opis użytych w pracy
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metod badawczych (rozdział 4) oraz krótki opis najważniejszych wyników wraz niezbędnym
uzupełnieniem literaturowym (rozdziały 5 i 6). W rozdziale 7 zawarto wnioski końcowe.
2.2 Lista publikacji naukowych wchodzących w skład rozprawy doktorskiej
[D1] A. Wardak, M. Szot, M. Witkowska-Baran, A. Avdonin, D. Kochanowska, E. Łusakowska,
A. Mycielski, Internal electric field in (Cd,Mn)Te and (Cd,Mg)Te studied by the Pockels
effect, J. Cryst. Growth. 526 (2019) 125217. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2019.125217.
[D2] A. Wardak, M. Witkowska-Baran, M. Szot, D. Kochanowska, B.S. Witkowski, A. Avdonin,
A. Mycielski, Electric field distribution around cadmium and tellurium inclusions within
CdTe-based compounds, J. Cryst. Growth. 533 (2020) 125486.
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2020.125486.
[D3] A. Wardak, M. Szot, G. Janusz, D. Kochanowska, M. Witkowska-Baran, A. Mycielski, The
1.1, 0.8 and 0.55–0.60 eV deep bands in detector-grade CdMnTe studied by
photoluminescence spectroscopy, J. Lumin. 231 (2021) 117833.
https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2020.117833.
[D4] A. Wardak, W. Chromiński, A. Reszka, D. Kochanowska, M. Witkowska-Baran, M.
Lewandowska, A. Mycielski, Stresses caused by Cd and Te inclusions in CdMnTe and their
impact on charge carrier transport, J. Alloys Compd. 874 (2021) 159941.
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.159941.
2.3 Pozostałe publikacje naukowe
Ponadto autorka niniejszej rozprawy jest współautorem publikacji opisujących badania
kryształów na bazie CdTe:


A. Mycielski, D.M. Kochanowska, M. Witkowska-Baran, A. Wardak, M. Szot,
J. Domagała, B.S. Witkowski, R. Jakieła, L. Kowalczyk, B. Witkowska, Investigation of
Cd1−xMgxTe as possible materials for X and gamma ray detectors, J. Cryst. Growth. 491
(2018) 73–76. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.03.035.



A. Mycielski, D. Kochanowska, M. Witkowska-Baran, A. Wardak, M. Szot, J.Z.
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Domagała, R. Jakieła, L. Kowalczyk, B. Witkowska, Semiconductor crystals based on
CdTe with Se – Some structural and optical properties, J. Cryst. Growth. 498 (2018) 405–
410. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.07.008.


R. Jakieła, A. Mycielski, D.M. Kochanowska, A. Wardak, B. Witkowska, M. Kochański,
M. Witkowska-Baran, G. Janusz, M. Dopierała, A. Marciniak, Solubility limits of
vanadium in CdTe and (Cd,Mn)Te crystals, J. Cryst. Growth. 563 (2021) 126094.
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2021.126094.



A. Mycielski, A. Wardak, D. Kochanowska et al., CdTe-based Crystals with Mg, Se, or Mn
as Materials for X and Gamma Ray Detectors: Selected Physical Properties, praca przyjęta
do druku w Prog. Cryst. Growth Charact. Mater.

3. Materiały półprzewodnikowe na bazie CdTe jako materiały na
detektory promieniowania X i gamma
3.1 Charakterystyka badanych materiałów
W niniejszej pracy badano związki o następujących składach chemicznych: Cd0.95Mn0.05Te,
Cd0.92Mg0.08Te, Cd0.9Mg0.1Te oraz Cd0.95Mn0.05Te0.99Se0.01. Wszystkie badane materiały zostały
otrzymane metodą Bridgmana. Wykaz oznaczeń materiałów zawiera Tab. 1.

Tab. 1. Równoważne oznaczenia materiałów badanych w pracy. Indeksy x,y odnoszą się do
zawartości atomowej danego pierwiastka
1

(Cd,Mn)Te

Cd1−xMnxTe

2

(Cd,Mg)Te

Cd1−xMgxTe

3

(Cd,Mn)(Te,Se)

Cd1−xMnxTe1−ySey
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3.1.1

Metoda Bridgmana

Metoda Bridgmana jest metodą otrzymywania materiałów z fazy ciekłej. Wsad topi się
w tyglu, a następnie przesuwa w piecu przez obszar z gradientem temperatury. Temperatura
topnienia CdTe wynosi 1365 K.
W niniejszej pracy użyto pierwiastków o czystości 7N: Cd, Te oraz 6N: Mn, Mg, Se.
Pierwiastki Mn i Mg zostały oczyszczone w laboratorium prof. A. Mycielskiego. Pierwiastki te
umieszczono w odpowiedniej proporcji w cylindrycznych ampułach wykonanych z kwarcu GE 241,
zakończonych stożkiem i pokrytych wewnątrz warstwami grafitu, powstałymi wskutek rozkładu par
spektralnie czystego acetonu. Warstwy grafitu mają zapobiec reakcji chemicznej między Mn i Mg
a kwarcem, a także mają zapobiec adhezji kryształu do ścian ampuły. Ampuły z wsadem były
zamykane w warunkach wysokiej próżni. Reakcja Cd z Te jest gwałtowna i egzotermiczna, dlatego
wsad był powoli rozgrzewany do temperatury 20-30 K wyższej od temperatury topnienia ze średnią
prędkością 12 Kh−1, co trwało 96 h. W tej temperaturze następowało mieszanie roztopionego wsadu
poprzez przechylanie pieca na boki. Sam proces wzrostu polegał na przesuwaniu tygla z ciekłym
wsadem przez gradient temperatury, wynoszący od 15 do 28 Kcm−1, z prędkością przesuwu 0,51,0 mmh−1, w zależności od procesu. Średnica kryształów wynosiła 1,5 lub 2 cale, a ich długość od
8 do 10 cm. Przykładowe zdjęcie kryształu przedstawia Rys. 1. Wybrane kryształy były
domieszkowane pierwiastkami: V, Cl lub In z koncentracją w zakresie od 1×1014 do 1×1017 cm−3.
Wszystkie badane w niniejszej pracy kryształy zostały otrzymane w laboratorium prof.
Andrzeja Mycielskiego z udziałem dr Dominiki Kochanowskiej.
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Rys. 1. Zdjęcie kryształu Cd0.95Mn0.05Te0.99Se0.01. Kryształ został wytrawiony odczynnikiem
K. Durose’a [1], co pozwoliło na zobaczenie ziaren w krysztale i ich granic. Powierzchnia kryształu
z atomami Cd na płaszczyźnie (111) jest widoczna jako czarna, natomiast powierzchnia z atomami
Te na płaszczyźnie (1 1 1) jako szara
3.1.2

Preparatyka materiału do badań

Otrzymane kryształy były wytrawione odczynnikiem K. Durose’a [1] w celu ujawnienia
granic ziaren (określenie polarności kryształu – patrz Rys. 1). Z kryształów wycinano próbki przy
użyciu diamentowej piły tarczowej Meyer Burger TS 23. Próbki wycinano w zależności od
potrzeby wzdłuż granic bliźniaczych, bądź prostopadle do kierunku wzrostu. Trawienie ujawniające
ziarna pozwoliło na wybranie płaszczyzny cięcia tak, aby otrzymać z kryształów monokrystaliczne
próbki o możliwie dużej powierzchni lub próbki polikrystaliczne, w zależności od potrzeby. Próbki
były szlifowane na szkle w wodnej zawiesinie proszku SiC o rozmiarze ziarna 4,5 μm. Polerowanie
odbywało się na gumie z użyciem 2% roztworu bromu w metanolu i glikolu etylenowym (sposób
mechano-chemiczny). Kontakty elektryczne, gdy były niezbędne, zostały przygotowane wg
procedury znajdującej się w rozdziale 4.2.
3.1.3

Charakterystyka materiałów

Materiały badane w ramach niniejszej pracy są związkami potrójnymi lub poczwórnymi,
w których rozpuszczalnikiem (bazą, osnową) jest CdTe. Należą do grupy półprzewodników II-VI.
(Cd,Mn)Te i (Cd,Mg)Te są roztworami stałymi odpowiednio: MnTe i MgTe w CdTe. Natomiast
(Cd,Mn)(Te,Se) jest roztworem stałym MnTe i CdSe w CdTe. W sieci krystalicznej (Cd,Mn)Te
12

i (Cd,Mg)Te część jonów Cd2+ jest zastąpiona jonami odpowiednio: Mn2+ lub Mg2+,
a w (Cd,Mn)(Te,Se) dodatkowo część jonów Te2− jest zastąpiona przez Se2−.
Układ równowagi fazowej Cd-Te jest przedstawiony na Rys. 2a, natomiast Rys. 2b ukazuje
szczegóły wykresu fazowego w okolicach 50%at Te. Układ ten będzie szczególnie pomocny
w dyskusji wydzieleń w kryształach (rozdział 5.2). Rys. 3 prezentuje układ równowagi faz CdTeMnTe. Do zawartości Mn wynoszącej 20%at linie likwidus i solidus pokrywają się, co sugeruje
brak segregacji Mn w CdTe. Segregacja to różnica w składzie chemicznym ciała stałego i cieczy
będących w stanie równowagi termodynamicznej. Literatura podaje, że współczynniki segregacji
Mn i Mg w CdTe są bliskie jedności [2,3]. Mówiąc ściślej, współczynnik segregacji Mn w CdTe
wynosi 0,95 [4]. Jednakże z przeprowadzonych przez nas badań [5] wynika, że współczynnik
segregacji Mg w CdTe znacznie odbiega od jedności. Zawartość magnezu zmniejsza się w kierunku
końca kryształu, dając współczynnik segregacji k>1 (k≈1,2). Z kolei w pracy [6] wykazaliśmy, że
współczynnik segregacji Se w CdTe wynosi ok. 0,9, zatem w początkowej części wytopu Se jest
więcej niż w jego końcowej części, co jest zgodne z pracami innych autorów [7].

(a)

(b)

Rys. 2. (a) Układ równowagi fazowej Cd-Te [8]; (b) Powiększenie układu dla zawartości Te ok.
50%at [9]
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Rys. 3. Układ równowagi fazowej CdTe-MnTe [10]
CdTe krystalizuje w strukturze blendy cynkowej (B3), MgTe i CdSe w strukturze wurcytu
(B4), natomiast MnTe w strukturze arsenku niklu (B8). Komórki elementarne tych struktur są
przedstawione na Rys. 4. W odpowiednich komórkach elementarnych atomy Cd, Mg i Mn zajmują
pozycje oznaczone na czerwono, a atomy Te i Se zajmują pozycje zaznaczone szarym kolorem.
W zakresie składu chemicznego stosowanego w niniejszej pracy wszystkie badane związki
krystalizują w strukturze blendy cynkowej [10,11]: 0≤xMn≤0,77, 0≤xMg<0,5.

(a)

(b)

(c)

Rys. 4. Komórka elementarna struktury: (a) B3 – blendy cynkowej ZnS; (b) B4 – wurcytu; (c) B8 –
arsenku niklu NiAs [12]
Parametr sieci kryształów a można obliczyć stosując prawo Vegarda, które dla badanych
tutaj związków wygląda następująco:
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𝑎𝐶𝑑1−𝑥 𝑀𝑛𝑥 𝑇𝑒 = (1 − 𝑥)𝑎𝐶𝑑𝑇𝑒 + 𝑥𝑎𝑀𝑛𝑇𝑒
𝑎𝐶𝑑1−𝑥 𝑀𝑔𝑥 𝑇𝑒 = (1 − 𝑥)𝑎𝐶𝑑𝑇𝑒 + 𝑥𝑎𝑀𝑔𝑇𝑒
𝑎𝐶𝑑𝑇𝑒1−𝑦 𝑆𝑒𝑦 = (1 − 𝑦)𝑎𝐶𝑑𝑇𝑒 + 𝑦𝑎𝐶𝑑𝑆𝑒
𝑎𝐶𝑑1−𝑥 𝑀𝑛𝑥 𝑇𝑒1−𝑦 𝑆𝑒𝑦 = 0,5𝑎𝐶𝑑1−𝑥 𝑀𝑛𝑥 𝑇𝑒 + 0,5𝑎𝐶𝑑𝑇𝑒1−𝑦 𝑆𝑒𝑦
Stałe sieci związków dwuskładnikowych znajdują się w Tab. 2.
Tab. 2. Stałe sieci związków dwuskładnikowych w T=300 K [12,13]
Związek

a [Å]

CdTe

6,481

MnTe

6,337

MgTe

6,42

CdSe

6,050

Związki (Cd,Mn)Te i (Cd,Mg)Te posiadają prostą przerwę energetyczną z minimum
w punkcie Γ strefy Brillouina. Dla (Cd,Mn)Te istnieje wzór na zależność przerwy energetycznej Eg
od zawartości Mn x i temperatury T [14]:
𝐸𝑔 (𝑥, 𝑇) = 1,618 + 1,609𝑥 − (0,37 + 1,34𝑥 − 1,79𝑥 2 ) × 10−3 𝑇 [𝑒𝑉]
Dodatek Mn do CdTe zmienia przerwę energetyczną o 13 meV na każdy procent atomowy
Mn [15], a dodatek Mg do CdTe zmienia przerwę o 17 meV na procent atomowy Mg [16,17]. Dla
porównania, w kryształach (Cd,Zn)Te stosowanych na detektory promieniowania X i gamma
przerwa energetyczna zmienia się o 6,7 meV na procent atomowy Zn [18]. Zatem w kryształach
(Cd,Mn)Te i (Cd,Mg)Te mniejsze ilości dodatkowych pierwiastków wprowadzanych do CdTe
pozwolą na osiągnięcie wymaganej wartości przerwy energetycznej. Mniejszy dodatek pierwiastka
trzeciego do CdTe pozwoli na zredukowanie ilości defektów struktury krystalicznej. Zależność
przerwy energetycznej od stałej sieci a dla wybranych związków dwuskładnikowych przedstawia
Rys. 5. Rys. 6 pokazuje zależne od składu zmiany wartości przerwy energetycznej w (Cd,Mn)Te.
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Rys. 5. Zależność stałej sieci od przerwy energetycznej wybranych związków w T=300 K [19]

Rys. 6. Widma katodoluminescencji CL kryształów Cd1−xMnxTe z różną zawartością Mn. Widma
zostały rozsunięte w pionie dla przejrzystości. Obserwuje się przesunięcie wartości przerwy
energetycznej, zależne od składu kryształu (wynik własny)
W kryształach Cd(Te,Se) zależność przerwy energetycznej od dodatku Se ma paraboliczny
charakter, przy czym minimum Eg=1,40 eV przypada dla zawartości Se równej 0,4 [20,21], co
przedstawia Rys. 7. Dodatek Se do 10%at zmniejsza przerwę energetyczną Cd(Te,Se) o 4 meV na
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procent atomowy Se. Dokładna zależność przerwy energetycznej Eg od zawartości Se x
w Cd(Te,Se) w T=300 K jest następująca [20]:
𝐸𝑔 (𝑥) = 𝑥𝐸𝑔𝐶𝑑𝑆𝑒 + (1 − 𝑥)𝐸𝑔𝐶𝑑𝑇𝑒 − 0,78𝑥(1 − 𝑥) [𝑒𝑉]
gdzie: EgCdSe=1,74 eV, EgCdTe=1,51 eV. Liczba 0,78 wynika z dopasowania krzywej z Rys. 7.

Rys. 7. Zmiana wartości przerwy energetycznej w Cd(Te,Se) w funkcji składu chemicznego
(T=300 K) [20]
Transmisja w badanych kryształach wynosiła pomiędzy 55-70%. Przykładowy wykres
transmisji w funkcji długości fali w krysztale Cd0.95Mn0.05Te został przedstawiony na Rys. 8. Do
pomiarów użyto dwóch różnych detektorów, dlatego transmisja w zakresach 1,5-3 μm i 4-12 μm
została pokazana oddzielnie. Krawędź absorpcji w krysztale Cd0.95Mn0.05Te została pokazana na
Rys. 9.
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(a)

(b)

Rys. 8. Transmisja w funkcji długości fali w krysztale Cd0.95Mn0.05Te: (a) w zakresie 1,5-3 μm;
(b) w zakresie 4-12 μm (wyniki własne). Pik na rysunku (b) dla długości fali 4,26 μm odpowiada
absorpcji pary wodnej. Malejący charakter krzywej na rysunku (b) w zakresie 11-12 μm
najprawdopodobniej odpowiada absorpcji na swobodnych nośnikach. Transmisja w badanych
kryształach wynosiła ok. 55-70%

Rys. 9. Krawędź absorpcji w Cd0.95Mn0.05Te w T=300 K (wynik własny). Wyznaczona stąd wartość
przerwy energetycznej wynosi 1,53 eV
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3.2 Materiały na bazie CdTe jako detektory promieniowania X i gamma
3.2.1

Mechanizmy oddziaływania promieniowania z materiałem detektora

Istnieją trzy główne mechanizmy oddziaływania promieniowania X i gamma z materią: (1)
absorpcja fotoelektryczna; (2) zjawisko Comptona i (3) tworzenie par elektron-pozyton.
Absorpcja fotoelektryczna polega na pochłonięciu fotonu przez atom i emisji elektronu
z wewnętrznej powłoki. Emitowany elektron, tzw. fotoelektron, ma energię równą energii
wzbudzenia, pomniejszoną o energię wiązania elektronu. W wyniku emisji fotoelektronu atom
zostaje zjonizowany. Puste miejsce po wybitym elektronie może zostać zajęte przez elektron
z wyższej powłoki elektronowej, a różnica energii między tymi dwoma poziomami zostanie
wyemitowana w postaci kwantu promieniowania X. Powstały fotoelektron unosi energię kwantu
promieniowania pomniejszoną o energię wiązania elektronu i oddziałuje z materią jak cząstki
naładowane, tzn. albo ją jonizuje albo wzbudza aż do momentu, gdy jego energia zostanie
całkowicie rozproszona. W ten sposób powstaje chmura nośników ładunku. Jonizacja materii
polega na usunięciu elektronu z zewnętrznej powłoki atomu i powstania swobodnego elektronu
i dodatnio naładowanego jonu (kationu). Swobodny elektron, mający energię przekazaną
w procesie jonizacji, przemieszcza się w krysztale, przekazując swoją energię innym atomom,
dopóki jego energia nie zostanie rozproszona. Natomiast wzbudzenie materii polega na absorpcji
energii padającego promieniowania przez elektron znajdujący się na powłoce elektronowej atomu
i jego przejście do stanu wyżej energetycznego [22].
Prawdopodobieństwo zajścia zjawiska fotoelektrycznego wprost proporcjonalnie zależy od
średniej liczby atomowej materiału absorbującego. Wyznaczony doświadczalnie przekrój czynny na
absorpcję fotoelektryczną σf opisuje wzór:
𝜎𝑓 = 𝐶

𝑍𝑛
𝐸𝛾𝑘

gdzie: C – współczynnik proporcjonalności, Z – średnia liczba atomowa materiału absorbującego,
Eγ – energia fotonu, k, n – stałe zależne od energii fotonu, przy czym 4<n<5 [23].
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Efekt Comptona polega na rozpraszaniu promieniowania elektromagnetycznego na
cząstkach naładowanych – swobodnych lub słabo związanych elektronach. Energia fotonu
rozproszonego zależy od kąta rozproszenia i od energii fotonu padającego. Część energii fotonu
pierwotnego jest przekazywana fotoelektronowi, a część jest unoszona przez foton rozproszony.
Przekrój czynny na zjawisko Comptona malejąco zależy od energii fotonu pierwotnego [24].
Zjawisko kreacji par elektron-pozyton polega na zmianie fotonu w parę elektron e−
i pozyton e+. Zjawisko zachodzi, gdy foton ma dostatecznie dużą energię, tzw. energię progową,
większą od sumy mas powstających cząstek:
𝐸𝛾 ≥ 2𝑚𝑒 𝑐 2 ≈ 1,022 𝑀𝑒𝑉
gdzie Eγ – energia fotonu. To kryterium wynika z warunku spełnienia zasad zachowania energii
i pędu. Ponadto spełnienie tych dwóch zasad wymaga obecności trzeciego obiektu – jądra
atomowego lub elektronu, gdyż przekaz energii i pędu zachodzi za pośrednictwem pola
elektrostatycznego jądra atomowego lub elektronu. Gdy utworzony w materiale absorbującym
pozyton napotka elektron to zajdzie zjawisko anihilacji pary elektron-pozyton. Utworzą się dwa
fotony anihilacyjne, każdy o energii 511 keV, emitowane w tym samym kierunku, lecz
o przeciwnych zwrotach. Przekrój czynny na kreację par elektron-pozyton zależy od średniej liczby
atomowej materiału absorbującego jak Z2 [24].
3.2.2

Wymagania stawiane detektorom

Materiał detektora powinien cechować się wysoką wartością średniej liczby atomowej Z,
aby zapewnić efektywne działanie detektora. Absorpcja fotoelektryczna stanowi dominujący
mechanizm interakcji między promieniowaniem X lub gamma a materiałem detektora. Przekrój
czynny na absorpcję fotoelektryczną silnie zależy od średniej liczby atomowej materiału Z wg
zależności opisanej w rozdziale 3.2.1. Dla Cd0.95Mn0.05Te średnia wartość liczby atomowej wynosi
Z≈49.
Aby detektor mógł pracować w temperaturze pokojowej, materiał półprzewodnikowy
powinien posiadać odpowiednią wartość przerwy energetycznej, mieszczącą się w zakresie od 1,5
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do 2,2 eV [2]. Zapewni to niskie prądy upływu (ang. leakage current), przekładające się na
optymalny stosunek sygnału do szumu w detektorze. Spełnienie tego kryterium zapewni także
odpowiednio małą energię jonizacji dziura-elektron (tzn. poniżej 5 eV [23]).
Detektor powinien charakteryzować się wysoką wartością parametru μτ ⩾10−3 cm2V−1,
gdzie: μ – ruchliwość nośników ładunku, τ – czas życia nośników ładunku, dzięki czemu nośniki
ładunku, powstałe w wyniku oddziaływania padającego promieniowania z materią detektora, będą
przemieszczać się bez zakłóceń przez objętość detektora do sczytującej je elektrody. Dobry detektor
promieniowania X i gamma powinien także charakteryzować się wysoką wartością oporności
właściwej, rzędu ⩾109 Ωcm, co pozwoli na redukcję prądu ciemnego (ang. dark current) i szumów
w urządzeniu. Jednakże dokładna pożądana wartość oporności właściwej zależy od materiału
detektora, rozmiaru pikseli i przyłożonego napięcia [23]. Wysoka wartość oporności właściwej
w materiale (Cd,Mn)Te wynika z kompensacji poziomów donorowych i akceptorowych.
Kompensacja może zachodzić między poziomami defektów rodzimych, jak i poziomami domieszek
intencjonalnych. Należy pamiętać, że rodzime defekty, zanieczyszczenia i domieszki także
wpływają na transport nośników ładunku poprzez rozpraszanie i pułapkowanie swobodnych
nośników ładunku. Zatem kontrola defektów jest kluczowa do otrzymania wysokich wartości
oporności właściwej oraz parametru μτ [25].
Materiał detektora powinien cechować się wysoką czystością, jednorodnością, brakiem
granic ziaren (powinien być to monokryształ), możliwie małą ilością defektów struktury
krystalicznej, aby zapewnić dobry transport nośników ładunku i małe prądy upływu. To kryterium
niejako wynika z kryterium wysokiej wartości parametru μτ. Płytka detektorowa powinna mieć
odpowiednio dużą objętość (co najmniej 1 cm3), aby jak najwięcej fotonów mogło oddziaływać
z materiałem detektora.
Przyłożone pole elektryczne pełni zasadniczą rolę w urządzeniach półprzewodnikowych
wykrywających promieniowanie X i gamma. Padające fotony oddziałując z materiałem detektora
generują chmurę nośników ładunku (elektronów i dziur). Energia pobudzenia jednej pary elektron21

dziura w CdTe wynosi 4,4 eV [26]. Przyłożone do płytki detektorowej pole elektryczne pozwala na
odseparowanie elektronów od dziur, które następnie przemieszczają się w kierunku odpowiedniej
elektrody i są sczytywane przez odpowiedni system rejestracji sygnału. System ten jest czuły na
ładunek i daje informację o energii promieniowania. Zatem jednorodny rozkład wewnętrznego pola
elektrycznego jest zawsze pożądany. Badanie rozkładu wewnętrznego pola elektrycznego jest
zwykle dość trudnym zadaniem. Jednak wszystkie kryształy badane w ramach niniejszej pracy,
w zastosowanym przedziale składu chemicznego, krystalizują w strukturze blendy cynkowej, a co
za tym idzie, nie posiadają symetrii inwersji, więc jest możliwe wykorzystanie efektu Pockelsa
(patrz rozdział 4.4) w badaniach tych materiałów. Warto podkreślić, że kontakty elektryczne do
płytek detektorowych powinny być stabilne i niewstrzykujące.

4. Metody badawcze
4.1 Pomiary oporności właściwej ρ i parametru μτ
Wyznaczanie ρ
Pomiary oporności właściwej ρ wykonano z pomocą urządzenia EU-rho-SCAN, którego
działanie opiera się na zasadzie TDCM (ang. time dependent charge measurement) [27], a więc
wykorzystującej zjawisko pojemnościowej relaksacji próbki. TDCM należy do metod
nieniszczących i nie wymaga sporządzenia kontaktów elektrycznych do próbki. Pozwala to na
uniknięcie problemów związanych z wytworzeniem omowych kontaktów elektrycznych, tzn.
niewstrzykujących nośników ładunku. Urządzenie umożliwia zmierzenie wartości oporności
właściwej w zakresie od 105 do 3×1010 Ωcm [28].
Jednorodny półprzewodnik jest charakteryzowany przez czas dielektrycznej relaksacji τ.
Jest to właściwość materiałowa zależna wprost proporcjonalnie od przenikalności dielektrycznej
próżni ε0, stałej dielektrycznej materiału ε oraz jego oporności właściwej ρ, a więc:
𝜏 = 𝜀0 𝜀𝜌
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Czas

dielektrycznej

relaksacji

można

zmierzyć

umieszczając

badany

materiał

półprzewodnikowy między okładki kondensatora płaskiego. Równoważny obwód elektryczny
składa się z kondensatora Cpr połączonego równolegle z opornikiem Rpr. Oznaczając pole
powierzchni okładki kondensatora A oraz odległość między okładkami d, która jest równa grubości
próbki dpr, można zapisać następujące relacje:
𝐶𝑝𝑟 =

𝜀0 𝜀𝐴
𝑑𝑝𝑟

𝑅𝑝𝑟 =

𝑑𝑝𝑟 𝜌
𝐴

Stała czasowa tego układu wynosi:
𝜏 = 𝐶𝑝𝑟 𝑅𝑝𝑟 = 𝜀0 𝜀𝜌
A zatem jest tożsama z czasem dielektrycznej relaksacji. Powyższy model obowiązuje w sytuacji,
gdy okładki kondensatora stanowią niskooporowe kontakty omowe do badanej próbki. Jest to dość
trudne do osiągnięcia. Aby uniknąć konieczności utworzenia takich kontaktów elektrycznych do
próbki, okładki kondensatora znajdują się w pewnej odległości od badanego materiału,
odpowiednio dA1 i dA2, tworząc szczeliny powietrza. Wszystkie obszary styku w rozważanym
układzie są powierzchniami ekwipotencjalnymi. Zatem szczeliny powietrza stanowią dodatkowe
kondensatory CA1 i CA2 w obwodzie elektrycznym, dotychczas składającym się tylko z kondensatora
Cpr i opornika Rpr. Równoważnie dwa kondensatory CA1 i CA2 można zastąpić kondensatorem CA,
którego pojemność wynosi:
𝐶𝐴 =

𝜀0 𝐴
𝑑𝐴1 + 𝑑𝐴2

Omawiany obwód elektryczny składający się z próbki (Cpr, Rpr) oraz szczeliny powietrza (CA)
został przedstawiony na Rys. 10.
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Rys. 10. Obwód elektryczny równoważny rozważanemu układowi próbki i szczeliny powietrza
Po włączeniu źródła napięcia w chwili t=0 dwa początkowo rozładowane kondensatory Cpr
i CA zaczynają się ładować. W chwili t=0 ładunek na okładkach kondensatora C wynosi:
𝑄(𝑡 = 0) = 𝐶𝑈
gdzie C – pojemność całkowita układu kondensatorów połączonych równolegle (Rys. 10):
𝐶=

𝐶𝐴 𝐶𝑝𝑟
𝐶𝐴 + 𝐶𝑝𝑟

W chwili t>0 ładunki elektryczne w próbce zaczynają się przemieszczać i kondensator Cpr
rozładowuje się poprzez opór Rpr. Jednocześnie coraz więcej nośników ładunku przemieszcza się do
kondensatora CA, ponieważ wartość przyłożonego napięcia U nie zmienia się. W końcu,
kondensator Cpr jest całkowicie rozładowany, a kondensator CA całkowicie naładowany. Ładunek
zgromadzony w kondensatorze CA wynosi ostatecznie:
𝑄(𝑡 = ∞) = 𝐶𝐴 𝑈
Rys. 11 przedstawia zależność wartości ładunku elektrycznego zgromadzonego w kondensatorach
w funkcji czasu. Ostatecznie oporność właściwa może zostać zapisana jako:
𝜌=

𝐶𝑝𝑟 𝜏𝑒
𝜏𝑒
𝑄(0)𝜏𝑒
=
=
𝜀0 𝜀 (𝐶𝐴 + 𝐶𝑝𝑟 )𝜀0 𝜀 𝑄(∞)𝜀0 𝜀

gdzie:
𝜏𝑒 = 𝑅𝑝𝑟 (𝐶𝐴 + 𝐶𝑝𝑟 )

24

Rys. 11. Zależny od czasu rozkład ładunku elektrycznego po przyłożeniu impulsu elektrycznego
[27]
Zatem do wyznaczenia wartości oporności właściwej próbki wystarczy znać wartości Q(0), Q(∞),
τe, które można wyznaczyć bezpośrednio z rozkładu ładunku w funkcji czasu. Szeroki opis tej
metody znajduje się w pracach [27,28].
Wyznaczanie parametru μτ
Do wyznaczenia ruchliwości nośników ładunku μ w materiałach wysokooporowych, czyli
takich jak badane w niniejszej pracy, stosuje się metody dynamiczne, np. pobudzanie fotonami.
Tutaj użyto lasera impulsowego o energii nieco wyższej od przerwy energetycznej Cd 0.95Mn0.05Te
(która w T=300 K wynosi 1,58 eV). W wyniku pobudzenia laserowego próbki tworzą się wolne
nośniki ładunku. Bezpośrednio mierzony jest czas dryfu nośnika tdr. Ruchliwość nośników ładunku
dana jest zależnością:
𝜇=

2
𝑑𝑝𝑟
𝑉𝑡𝑑𝑟

gdzie: V – napięcie przyłożone do próbki.
Iloczyn μτ jest wprost proporcjonalnie zależny od średniej długości dryfu nośnika ładunku λ:
𝜆 = 𝜇𝜏𝐸
gdzie: E – natężenie przyłożonego pola elektrycznego.
Pomiar ρ i μτ
Na czas pomiaru próbkę umieszcza się między dwiema elektrodami. Jedna z nich
jednocześnie stanowi stolik, na którym leży próbka (tzw. tylna elektroda), a druga elektroda
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znajduje się w ruchomej głowicy nad próbką. Głowica nie dotyka próbki, a jest umieszczona ok.
1 mm nad próbką. W głowicy jest umieszczony laser używany do pomiarów parametru μτ.
Podczas badania głowica przemieszcza się nad próbką skanując ją od lewej do prawej, od
góry do dołu, punkt po punkcie, linia po linii, tworząc w ten sposób mapę wartości oporności
właściwej ρ oraz parametru μτ w całej próbce. W niniejszej pracy stosowano krok pomiarowy
wynoszący 0,5 mm. Cały układ pomiarowy znajduje się w zamkniętej obudowie pokrytej od
wewnątrz czarnym materiałem, aby wyeliminować wpływ fotonów z zewnątrz na pomiar.
Badania oporności właściwej ρ i parametru μτ zostały wykonane samodzielnie przez
autorkę niniejszej pracy.
4.2 Charakterystyki prądowo-napięciowe I-V
Aby zbadać charakterystykę prądowo-napięciową próbki należało najpierw sporządzić
kontakt elektryczny. W tym celu wykorzystano złącze metal-półprzewodnik (m-s, ang. metalsemiconductor). Jego charakter zależy od pracy wyjścia elektronu z metalu, pracy wyjścia elektronu
z półprzewodnika oraz od stanów energetycznych na powierzchni półprzewodnika. Złącza m-s
wykorzystywane jako kontakt do półprzewodnika z zewnętrznymi wyprowadzeniami powinny mieć
liniową zależność I-V. Nie powinny mieć one wpływu na badanie próbki poprzez np.
wstrzykiwanie nośników ładunku. Powinny mieć mały opór, niezależnie od kierunku polaryzacji
elektrycznej próbki. Tego typu złącza m-s nazywane są kontaktami omowymi. Aby utworzyć
omowe złącze do materiału p-typu (materiały rozważane w niniejszej pracy) relacja między pracami
wyjścia metalu ϕm i półprzewodnika ϕs musi wyglądać następująco:
𝜙𝑚 > 𝜙𝑠
Stany energetyczne na powierzchni półprzewodnika będą dla uproszczenia pomijane. Dla p-typu
CdTe praca wyjścia wynosi ok. 6 eV, co jest dużą wartością. Wysokimi wartościami prac wyjścia
charakteryzują się Au i Pt, odpowiednio: 5,1-5,47 eV oraz 5,12-5,93 eV. Zakres powyższych
wartości wynika z czystości pierwiastka. Wartość ϕAu czy ϕPt nie jest wyższa od wartości ϕp-CdTe,
dlatego otrzymanie omowego kontaktu elektrycznego do tego typu materiałów jest szczególnie
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trudne. Szeroki opis kontaktów elektrycznych do próbek (Cd,Mn)Te został przedstawiony w pracy
doktorskiej M. Witkowskiej-Baran [29].
W niniejszej pracy procedura sporządzania kontaktów elektrycznych do próbek kryształów
na bazie CdTe wyglądała następująco: (1) szlifowanie powierzchni próbki na szklanym podłożu
z użyciem wodnej zawiesiny proszku SiC o wielkości ziarna 4,5 μm; (2) polerowanie powierzchni
próbki z użyciem 2% roztworu bromu w metanolu i glikolu etylenowym; (3) trawienie tzw. „epiready” 10% roztworem bromu w metanolu przez 15 s, następnie trawienie w 0,1% roztworze bromu
w metanolu przez 20 s – procedura ta miała na celu usunięcie tlenków z powierzchni próbki; (4)
pokrycie powierzchni próbki wodnym roztworem kwasu chlorozłotowego (III) HAuCl 4(aq); (5)
przyklejenie do powierzchni próbki z pomocą pasty srebrnej drucika srebrnego o średnicy 0,2 mm.
Badane próbki miały formę prostopadłościenną. Kontakty elektryczne były sporządzane na dwóch
równoległych do siebie ścianach w ten sposób, że pokrywały całą powierzchnię ściany.
Pomiary I-V półprzewodników, podobnie jak pomiary ρ i μτ, są fotoczułe, dlatego były one
przeprowadzane z użyciem specjalnej obudowy, osłaniającej próbkę przed światłem z zewnątrz.
Użyto źródła napięciowego Keithley 6517B, które pozwala na mierzenie w zakresie ±1000 V.
Charakterystyki I-V badanych próbek kryształów zostały wykonane samodzielnie przez autorkę
niniejszej pracy.
4.3 Mikroskopia podczerwieni IRM
Badania mikrostruktury próbek kryształów zostały wykonane przy użyciu techniki
transmisyjnej mikroskopii podczerwieni (w skrócie oznaczanej IRM – ang. infrared microscopy).
Badane kryształy są przezroczyste dla promieniowania IR z uwagi na wartość ich przerwy
energetycznej Eg (Eg=1,58 eV dla Cd0,95Mn0,05Te w T=300 K), która jest wyższa od energii
promieniowania IR. Defekty takie jak granice ziaren czy pęknięcia będą rozpraszać promieniowanie
IR, zatem będą widoczne na obrazie mikroskopowym jako ciemne obszary. Wydzielenia Cd są
metaliczne, więc nie będą przepuszczać promieniowania IR. Wydzielenia Te będą absorbowały
promieniowanie IR z uwagi na wartość przerwy energetycznej Te, która wynosi 0,3 eV w T=300 K.
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Do obserwacji mikroskopowych próbki zostały wypolerowane w 2% roztworze bromu
w metanolu i glikolu etylenowym. Pomiary przeprowadzono na mikroskopie Olympus BX51, a
obrazy rejestrowano kamerą CCD Olympus XC10. Źródłem światła mikroskopowego była lampa
halogenowa charakteryzująca się rozkładem widma od światła widzialnego po bliską podczerwień.
Obserwacje mikroskopowe zostały wykonane samodzielnie przez autorkę niniejszej pracy.
4.4 Pomiary wewnętrznego pola elektrycznego
Do pomiarów pola elektrycznego w próbkach na bazie CdTe wykorzystano elektrooptyczny
efekt Pockelsa. Zachodzi on w kryształach, które w normalnych warunkach są optycznie
izotropowe, czyli takich, w których właściwości optyczne (tutaj rozważany będzie współczynnik
załamania światła n) są niezależne od kierunku rozchodzenia się w nich fali elektromagnetycznej.
Przyłożone pole elektryczne wymusza anizotropię optyczną kryształu. Z anizotropii wynika
dwójłomność kryształu. Oznacza to, że fala przechodząca przez kryształ ulega podwójnemu
załamaniu. Rozdziela się na dwie fale własne o ortogonalnych polaryzacjach liniowych. Fale
przechodzą z różnymi prędkościami fazowymi przez badany kryształ, a także przebywają różne
drogi optyczne. Wartość przesunięcia fazowego zmienia się wprost proporcjonalnie wraz
z natężeniem pola elektrycznego w krysztale. Efekt Pockelsa jest efektem liniowym, tzn. zmiana
współczynnika światła Δn w każdym z trzech kierunków kryształu zależy wprost proporcjonalnie
od natężenia pola elektrycznego E w tym kierunku.
𝛥𝑛~𝐸
Rozważmy sytuację, gdy pole elektryczne jest przyłożone do próbki w osi z. Wtedy
współczynnik załamania światła nz nie zmieni się, a w płaszczyźnie prostopadłej do osi z zmieni się
o Δn, proporcjonalnie do wartości pola elektrycznego Ez:
𝑛𝑥 = 𝑛 + ∆𝑛
𝑛𝑦 = 𝑛 − ∆𝑛
𝑛𝑧 = 𝑛
Jednocześnie:
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∆𝑛 =

𝑛3
𝑟𝐸
2 0 𝑧

Gdzie: r0 – współczynnik elektrooptyczny.
Efekt Pockelsa zachodzi w materiałach nieposiadających symetrii inwersji, a więc także
w materiałach krystalizujących w strukturze blendy cynkowej. Wszystkie materiały badane
w niniejszej pracy krystalizują w tej strukturze, zatem możliwe jest obserwowanie efektu Pockelsa.
Aby osiągnąć maksimum efektu należy odpowiednio dobrać orientację kryształu, ponieważ
w półprzewodnikach

składowe

tensora

elektrooptycznego

silnie

zależą

od

kierunku

krystalograficznego. Optymalny wybór zależy od grupy symetrii kryształu i w przypadku naszych
próbek jest to orientacja (111) [26,30].
Do badań jednorodności rozkładu wewnętrznego pola elektrycznego w analizowanych
materiałach wykorzystano efekt Pockelsa na dwa sposoby: obrazowania i profilowania. Sposób
otrzymania kontaktów elektrycznych do próbek, których obecność jest niezbędna do
przeprowadzenia pomiarów pockelsowskich, został opisany w rozdziale 4.2.
Zastosowanie efektu Pockelsa do badań materiałowych zostało zainspirowane pracą innych
badaczy [31]. Autorka niniejszej pracy zaprojektowała, zbudowała i przetestowała układ do
obrazowania i profilowania pockelsowskiego w Instytucie Fizyki PAN. Przy opracowywaniu
układu badawczego do profilowania pockelsowskiego skorzystano z nieocenionej pomocy
dr. Michała Szota.
4.4.1

Obrazowanie pockelsowskie

Do obrazowania efektu Pockelsa wykorzystano transmisyjną mikroskopię podczerwieni,
opisaną w rozdziale 4.3. Schemat układu pomiarowego stosowanego do obrazowania
pockelsowskiego został przedstawiony na Rys. 12. Promieniowanie IR pada na całą powierzchnię
próbki. Moc padającego promieniowania wynosi 37 μW i jest stała podczas pomiaru. Obserwacje
mikroskopowe są prowadzone przy skrzyżowanych polaryzatorach i gdy do próbki przyłożone jest
zewnętrzne pole elektryczne. Padająca wiązka światła zostaje odpowiednio spolaryzowana
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(polaryzator), następnie pada na próbkę. Kąt pomiędzy kierunkiem polaryzacji padającego
promieniowania IR za pierwszym polaryzatorem a kierunkiem pola elektrycznego w próbce wynosi
45°. Przechodzący przez próbkę wektor polaryzacji fali światła zostaje odchylony w obszarze
defektów, gdzie jest zaburzone pole elektryczne. Wartość równoległej do kierunku pola
elektrycznego składowej polaryzacji światła nie zmienia się. Zmienia się wartość składowej
prostopadłej,

ponieważ

zmienia

się

współczynnik

załamania

światła.

W efekcie,

wartość/kierunek/zwrot wektora polaryzacji fali świetlnej będzie inna w stosunku do pierwotnej.
Jedna ze składowych wektora przejdzie przez znajdujący się za próbką analizator i zostanie
zarejestrowana przez kamerę CCD. Zatem na obrazie mikroskopowym (nazywanym w niniejszej
pracy obrazem pockelsowskim) zaobserwuje się rozjaśnienie próbki w miejscu, w którym pole
elektryczne jest inne niż w pozostałych punktach próbki. Próbki cechujące się jednorodnym
rozkładem wewnętrznego pola elektrycznego będą jednorodnie lekko rozjaśnione (wartość
transmisji światła przez próbkę będzie stała), a próbki o niejednorodnym rozkładzie pola
elektrycznego będą miały obszary ciemniejsze i jaśniejsze. Obrazowanie pockelsowskie jest
badaniem jakościowym.
Pomiar jest przeprowadzany w temperaturze pokojowej. Jako źródło pola elektrycznego
wykorzystano elektrometr Keithley 6517B. Pomiar każdej próbki obejmował obserwację kiedy
polaryzatory były równoległe, a do próbki nie przykładano napięcia (zwykłe obserwacje
mikrostruktury próbki). Następnie polaryzatory krzyżowano i przykładano napięcie, stopniowo je
zwiększając – od 100 V do 1000 V, co 100 V. Dla próbek cechujących się niskimi wartościami
oporności właściwej, przede wszystkim (Cd,Mn)(Te,Se), maksymalne przyłożone napięcie było
odpowiednio mniejsze.
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Rys. 12. Schemat układu do obrazowania pockelsowskiego [D1]
4.4.2

Profilowanie pockelsowskie

Profilowanie Pockelsa polega na wykorzystaniu tegoż efektu do zmierzenia wartości
wewnętrznego pola elektrycznego w poszczególnych punktach w próbce (jest to badanie ilościowe).
Próbka jest skanowana punkt po punkcie od jednej elektrody do drugiej, z krokiem 200 μm, co
pozwala na otrzymanie profilu wewnętrznego pola elektrycznego. Pomiar przeprowadzano
w temperaturze pokojowej. Źródłem światła jest laser ciągły o długości fali 980 nm (o energii
1,265 eV). Światło laserowe pada na próbkę w postaci plamki o średnicy 100 μm. Moc padającego
światła laserowego na próbkę wynosi 3 μW. Umieszczona między skrzyżowanymi polaryzatorami
próbka jest oświetlana światłem laserowym, którego kierunek polaryzacji jest pod kątem 45°
w stosunku do kierunku przyłożonego do próbki zewnętrznego pola elektrycznego. Światło
laserowe jest odpowiednio modulowane, aby stojący za próbką detektor mógł zmierzyć sygnał
o żądanej częstości. Odpowiednia składowa spolaryzowanego światła laserowego po przejściu
przez próbkę i analizator jest rejestrowana przez detektor – fotodiodę. Sygnał z detektora jest
przesyłany do wzmacniacza typu lock-in. Schemat układu pomiarowego stosowanego podczas
profilowania pockelsowskiego przedstawiono na Rys. 13.

Rys. 13. Schemat układu pomiarowego do profilowania pockelsowskiego [D1]
Natężenie światła po przejściu przez próbkę I wyraża się wzorem:
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𝐼 = 𝐼0 𝑠𝑖𝑛2 (

𝜋𝑛03 𝑟𝐿
𝐸)
𝜆

gdzie: I0 – maksymalne natężenie światła przechodzącego przez próbkę, gdy polaryzatory są
równoległe, n0 – współczynnik załamania światła materiału próbki, gdy pole elektryczne nie jest
przyłożone (dla CdTe n0=2,7), r – współczynnik elektrooptyczny (dla CdTe r=4,5×10−12 mV−1), L –
długość ścieżki optycznej wewnątrz próbki, λ – długość fali padającej, E – średnie natężenie pola
elektrycznego w kierunku ścieżki optycznej. Na tej podstawie jest tworzony profil wewnętrznego
pola elektrycznego w próbce.
4.5 Skaningowa mikroskopia elektronowa SEM
Skaningowa mikroskopia elektronowa (ang. scanning electron microscopy, SEM) jest
techniką, w której do obrazowania powierzchni próbki wykorzystuje się wiązkę elektronów.
Pozwala to na znacznie lepszą zdolność rozdzielczą w porównaniu do mikroskopii świetlnej,
w której padająca fala elektromagnetyczna ma znacznie większą długość. W mikroskopie SEM
możliwe jest uzyskanie wysokiej głębi ostrości. SEM pozwala na badanie materiałów
przewodzących prąd elektryczny i trwałych w warunkach obniżonego ciśnienia i naświetlania
wiązką elektronów. Budowa mikroskopu SEM obejmuje: (1) działo elektronowe, w którym są
wytwarzane elektrony (termoemisja lub emisja polowa), a następnie przyspieszane między katodą
a anodą; (2) układ soczewek elektromagnetycznych, które zapewniają kontrolę nad średnicą wiązki,
jak i jej zogniskowaniem na powierzchni próbki; (3) układ apertur; (4) obszar interakcji między
wiązką elektronową a badanym preparatem, interakcja ta generuje kilka typów sygnałów, które są
sczytywane i analizowane przez układ elektroniczny. Kolumna mikroskopu SEM znajduje się pod
obniżonym ciśnieniem (próżnia), aby wiązka elektronów mogła bez przeszkód dotrzeć do
preparatu.
Wiązka elektronów skanuje preparat punkt po punkcie, linia po linii. Powstały obraz na
ekranie monitora jest zbiorem pikseli w odcieniach szarości. Każdy piksel odpowiada punktowi na
preparacie. Wiązka elektronów oddziałuje kulombowsko zarówno z jądrami atomowymi, jak
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i elektronami badanego preparatu. Energia pobudzenia E wynika bezpośrednio z napięcia
przyspieszającego U (E=eU, e – ładunek elektronu). W niniejszej pracy napięcie przyspieszające
elektrony nie przekraczało 30 kV. Mikroskop SEM wykorzystuje kilka typów sygnałów: (1)
elektrony wtórne (ang. secondary electrons, SE) – padająca wiązka elektronów oddziałuje
z elektronami zewnętrznych powłok atomowych preparatu i są to zderzenia niesprężyste, energia
elektronów SE nie przekracza 50 eV [32]; (2) elektrony wstecznie rozproszone (ang. backscatter
electrons, BSE) – są to elektrony pochodzące z wiązki pierwotnej, które zderzają się sprężyście
z jądrami atomów badanego preparatu, elektrony BSE mają energię od 50 eV do energii wiązki
pierwotnej, jednak większość elektronów BSE posiada połowę energii wiązki pierwotnej [32]; (3)
promieniowanie X (wykorzystywane w spektrometrii rentgenowskiej, patrz rozdział 4.6); (4)
elektrony Augera – elektrony emitowane z zewnętrznej powłoki elektronowej atomów badanego
preparatu w wyniku przejścia elektronu ze stanu wzbudzonego o dostatecznie dużej energii do stanu
o energii niższej, zamiast kwantu promieniowania X; (5) katodoluminescencja (patrz rozdział
4.8.1).
Elektrony pierwotne z wiązki penetrują badany materiał i generują na swojej drodze pary
dziura-elektron, nazywane chmurą par dziura-elektron, a efektywny promień chmury jest nazywany
obszarem wzbudzenia [26]. W CdTe energia kreacji pary dziura-elektron wynosi 4,4 eV [26].
Obszar wzbudzenia wiązką elektronową w materiale został przedstawiony na Rys. 14.
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Rys. 14. Obszar wzbudzenia wiązką elektronową w badanym materiale [33]. Na rysunku
zaznaczone są głębokości obszarów, z których pochodzą poszczególne typy sygnałów
Obrazowanie z wykorzystaniem elektronów wtórnych SE pozwala na otrzymanie
informacji o morfologii powierzchni, natomiast obrazowanie z wykorzystaniem elektronów
wstecznie rozproszonych BSE pozwala na informacje o kontraście materiałowym (obszary bogatsze
w cięższe pierwiastki są jaśniejsze na obrazie mikroskopowym, natomiast lżejsze – są ciemniejsze).
Kontrast wynika z różnicy średniej liczby atomowej poszczególnych punktów na próbce. Obszary
próbki zawierające cięższe atomy skuteczniej rozpraszają wstecznie elektrony, co skutkuje w ich
jaśniejszym kolorze na obrazie mikroskopowym.
Obserwacje SEM wykonywano w IF PAN z pomocą mgr Anny Reszki lub dr. hab.
Bartłomieja S. Witkowskiego albo na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
z pomocą dr. inż. Witolda Chromińskiego.
4.6 Rentgenowska spektroskopia z dyspersją energetyczną EDX
Spektroskopia rentgenowska z dyspersją energetyczną (EDX, ang. energy-dispersive X-ray
spectroscopy) należy do metod badania składu chemicznego materiałów. Polega na analizie
charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Wysokoenergetyczny elektron z wiązki
pierwotnej wybija elektron z wewnętrznej powłoki atomu badanego preparatu. Na wolne miejsce po
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wybitym elektronie przeskakuje elektron z wyższej powłoki. Zostaje emitowana energia stanowiąca
różnicę energii między tymi dwoma poziomami. Energia poziomów energetycznych elektronów
jest charakterystyczna dla danego pierwiastka, dlatego mówi się o charakterystycznym
promieniowaniu rentgenowskim [32].
Energia charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego jest rejestrowana przez
detektor półprzewodnikowy (często krzemowy). Energia ta wywołuje ładunek prądowy
w detektorze, który daje impuls napięciowy, a ostatecznie sygnał cyfrowy. Wygenerowane sygnały
cyfrowe, proporcjonalne do amplitudy impulsu napięciowego, są porządkowane ze względu na
energię w analizatorze wielokanałowym [33]. Spektroskopia EDX pozwala zarówno na analizę
jakościową (na podstawie energii charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego), jak
i ilościową (na podstawie ilości zliczeń dla poszczególnych pierwiastków) składu chemicznego
preparatu.
W niniejszej pracy użyto spektrometru EDX będącego na wyposażeniu mikroskopu SEM.
Korzystano z systemu do badań EDX Thermo Scientific Ultra Dry z detektorem SSD (ang. silicon
drift detector). Badania EDX wykonywano w IF PAN z pomocą mgr Anny Reszki lub dr. hab.
Bartłomieja S. Witkowskiego albo na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
z pomocą dr. inż. Witolda Chromińskiego.
4.7 Dyfrakcja wstecznie rozproszonych elektronów EBSD
Dyfrakcja wstecznie rozproszonych elektronów (EBSD, ang. electron backscatter
diffraction) jest powszechnie używaną techniką badawczą do pomiarów orientacji ziaren, tekstury
krystalograficznej, właściwości granic ziaren czy identyfikacji i rozkładu faz na powierzchni
materiałów polikrystalicznych. Szerokie zastosowanie tej techniki pozwala także na badania
naprężeń względnych w zdefektowanych obszarach, np. wokół wydzieleń pierwiastków.
Wiązka elektronów pierwotnych pada na próbkę nachyloną pod odpowiednim kątem (tutaj
70°). Elektrony wiązki oddziałują z elektronami próbki, rozpraszają się sprężyście i uginają na
płaszczyznach krystalograficznych znajdujących się tuż przy powierzchni materiału. Głębokość, na
35

której następuje dyfrakcja elektronów w preparacie zależy od energii wiązki elektronowej i średniej
liczby atomowej materiału próbki, i jest rzędu 50 nm (patrz także Rys. 14). Dyfrakcja elektronów
na płaszczyznach krystalograficznych zachodzi, gdy jest spełnione prawo Bragga (Rys. 15):
2𝑑ℎ𝑘𝑙 𝑠𝑖𝑛𝜗ℎ𝑘𝑙 = 𝑛𝜆
gdzie: hkl – wskaźniki krystalograficzne; θ – kąt Bragga; d – odległości międzypłaszczyznowe
(odległość między płaszczyznami, na których zachodzi rozpraszanie); n – rząd ugięcia; λ – długość
fali promieniowania padającego (zależna od napięcia przyspieszającego elektrony w SEM).

Rys. 15. Prawo Bragga [34]
Elektrony uginają się na płaszczyznach krystalograficznych w ten sposób, że formują dwa stożki
rozpraszania, nazywane stożkami Kossela. Zostało to przedstawione na Rys. 16. Stożki Kossela
przecinają obrazujący ekran. Dzięki tym przecięciom tworzy się układ pasm, który nosi nazwę linii
Kikuchiego. Miejsca przecięcia stożków Kossela z ekranem są widoczne jako linie proste,
ponieważ wartość kątów wierzchołkowych stożków Kossela jest zbliżona do 180°. Położenie linii
Kikuchiego jest charakterystyczne dla danej klasy symetrii kryształu, jak i jego orientacji
krystalograficznej [35].
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Rys. 16. Schemat powstawania linii Kikuchiego [36]
Aby wyznaczyć parametry krystalograficzne badanego preparatu należy ustalić zależność
między układem współrzędnych próbki i analizowanego ziarna. Działania te są całkowicie
skomputeryzowane. Porównuje się orientacje sąsiadujących ze sobą punktów. Gdy różnica kątowa
między dwoma punktami jest odpowiednio mała to punkty te kwalifikuje się do jednego ziarna,
a jeśli różnica jest większa to punkty należą do dwóch różnych ziaren. Naprężenia są liczone na
podstawie deformacji map linii Kikuchiego w poszczególnych punktach w próbce w stosunku do
materiału wzorca. W niniejszej pracy badania naprężeń względnych wokół wybranych defektów
przeprowadzono stosując system do EBSD HKL Channel5 w mikroskopie SEM. Pomiary te
przeprowadzono we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
wraz z dr. inż. Witoldem Chromińskim.

37

4.8 Luminescencja
Zjawisko emisji promieniowania jest zjawiskiem odwrotnym do absorpcji. Absorpcja
polega na pochłonięciu kwantu promieniowania elektromagnetycznego i generacji stanu
wzbudzonego. Absorpcja jest niezbędna do wystąpienia emisji. W zjawisku emisji elektron
wzbudzony do wyższego stanu energetycznego może przejść do niższego energetycznie, pustego
stanu, dążąc do stanu równowagi. Różnica energii między tymi dwoma stanami może zostać
wyemitowana w postaci promieniowania elektromagnetycznego [26], jak np. w technice EDX
opisanej w rozdziale 4.6. Rozróżnia się kilka rodzajów przejść optycznych, podczas których
następuje rekombinacja promienista nośników ładunku z emisją fotonu (Rys. 17) [37]:
(a) przejście pasmo-pasmo – rekombinacja swobodnego elektronu z pasma przewodnictwa ze
swobodną dziurą z pasma walencyjnego, w wyniku której jest emitowany foton o energii
większej lub równej energii przerwy energetycznej materiału (Rys. 17a);
(b) przejście ekscytonowe – coulombowsko związana para dziura-elektron (tzn. ekscyton)
tworzy stan wzbudzony o energii niewiele mniejszej niż energia swobodnego elektronu
i swobodnej dziury (Rys. 17b);
(c) przejście z poziomu donorowego do pasma walencyjnego – rekombinacja elektronu
z neutralnego poziomu donorowego z swobodną dziurą z pasma walencyjnego (Rys. 17c);
(d) przejście z pasma przewodnictwa do poziomu akceptorowego – rekombinacja swobodnego
elektronu z pasma przewodnictwa z dziurą z neutralnego poziomu akceptorowego (Rys.
17d);
(e) przejście donor-akceptor – rekombinacja elektronu z neutralnego poziomu donorowego
z dziurą z neutralnego poziomu akceptorowego. Energia przejścia zależy od odległości
między poziomami akceptorowym i donorowym (Rys. 17e).
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Rys. 17. Rodzaje radiacyjnych przejść optycznych: (a) przejście pasmo-pasmo; (b) przejście na
swobodnym ekscytonie; (c) przejście z poziomu donorowego do pasma walencyjnego; (d) przejście
z pasma przewodnictwa do poziomu akceptorowego; (e) przejście z poziomu donorowego do
poziomu akceptorowego [37]. Oznaczenie EC oznacza krawędź pasma przewodnictwa, EV –
krawędź pasma walencyjnego, ED – energię poziomu donorowego, EA – energię poziomu
akceptorowego
4.8.1

Katodoluminescencja CL

Katodoluminescencja (CL, ang. cathodoluminescence) to rodzaj świecenia wywołanego
w preparacie padającą nań wiązką elektronów. W wyniku naświetlania wysokoenergetycznymi
elektronami (do 200 keV [26], w niniejszej pracy 30 keV) badany materiał zostaje pobudzony,
a następnie relaksuje, czemu towarzyszy emisja niskoenergetycznych (0,5-6,0 eV) fotonów [38].
Elektrony pierwotne zderzają się z elektronami preparatu, przekazując im energię kinetyczną.
Spektrometria CL pozwala na rejestrację emisji światła także dla wartości energii mniejszych od
energii wiązki. Badania CL wykonuje się wykorzystując tryb: monochromatyczny (określona
długość fali) albo panchromatyczny (rejestrowane jest całe promieniowanie z zakresu
widzialnego/podczerwieni). Pobudzenie wiązką elektronów może generować o rzędy wielkości
więcej nośników ładunku w porównaniu do zwykłego pobudzenia optycznego. Jest to szczególnie
istotne w badaniach materiałów o szerokiej przerwie energetycznej.
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Sygnał CL jest zazwyczaj słabszy od pozostałych sygnałów zbieranych podczas pomiarów
SEM. Stosuje się zwierciadło paraboliczne, aby zminimalizować czas zbierania sygnału przy
jednoczesnej dobrej jego jakości. Umieszczone nad próbką zwierciadło posiada aperturę, przez
którą przechodzą elektrony pierwotne, które następnie pobudzają preparat. Próbka jest umieszczona
w ogniskowej zwierciadła. Emitowane fotony są zbierane przez zwierciadło i odbijane do detektora
[39].
Analiza CL pozwala na zbadanie wybranych właściwości materiału z rozdzielczością
spektralną w skali mikrometrycznej. Obrazowanie w trybie panchromatycznym CL zostało
wykorzystane do badania defektów w materiale. Materiał niezdefektowany powinien cechować się
jednorodnym świeceniem w całej swojej objętości. Obszary jasne i ciemne będą oznaczać
występowanie niejednorodnych elementów struktury – defektów. W wykorzystanym przez nas
typie mikroskopu możliwe jest łączenie obrazowania SEM z CL, co pozwala na jednoznaczne
określenie miejsca w mikrostrukturze, w którym występuje defekt.
W niniejszej pracy pomiary wykonano w temperaturze pokojowej korzystając z systemu
CL Gatan MonoCL 3, będącego na wyposażeniu mikroskopu SEM. Dla stosowanego tutaj napięcia
przyspieszającego Vacc=30 kV ok. 80% sygnału CL pochodzi z głębokości 1500 nm. Zostało to
wyznaczone z symulacji metodą Monte Carlo [40]. Badania CL przeprowadzono z pomocą
mgr Anny Reszki.
4.8.2

Fotoluminescencja PL

Fotoluminescencja (PL, ang. photoluminescence) jest jedną z powszechnych metod badania
właściwości optycznych w półprzewodnikach. Fotoluminescencja jest wzbudzoną optycznie emisją
fotonów z półprzewodnika. Emisja w procesie fotoluminescencji silnie zależy od energii
pobudzania, co może być użyte do wybiórczego wzbudzania poszczególnych procesów emisyjnych.
W zjawisku fotoluminescencji fotony wiązki laserowej pobudzają badany materiał. Energia
fotonów pobudzających musi być większa od przerwy energetycznej badanego materiału. Wówczas
utworzone elektrony uzyskają nadmiar energii i obsadzają wyższe poziomy energetyczne w paśmie
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przewodnictwa, paśmie walencyjnym lub określone stany ekscytonowe. Podczas powrotu nośnika
do stanu niższego energetycznie następuje wyświecanie energii. Niskotemperaturowe pomiary
fotoluminescencji dostarczają informacji o jakości krystalicznej materiału, jak i obecności
poziomów defektowych w jego strukturze pasmowej.
W niniejszej pracy preparat pobudzano zielonym laserem o długości fali 532 nm, co
odpowiada energii ok. 2,33 eV, a więc energii większej od energii przerwy Cd0,95Mn0,05Te
(Eg=1,69 eV w T=15 K). Pomiary przeprowadzano na łupanych powierzchniach próbek. Próbki
znajdowały się w kriostacie, przez który w sposób ciągły przepływał ciekły hel. Temperatura
pomiaru wynosiła 5 K. Do rejestracji widma świecenia próbki w zakresie energii 0,4-1,4 eV został
użyty detektor PbS, a w zakresie 1,4-1,75 eV użyto fotopowielacz. Autorka niniejszej rozprawy
została zapoznana z techniką spektroskopii PL przez dr. Michała Szota, przez co mogła wykonywać
te pomiary samodzielnie.
4.9 Dyfraktometria rentgenowska w geometrii Lauego
Metoda Lauego służy do badań strukturalnych materiałów monokrystalicznych. Korzysta
się w niej z całego widma promieniowania emitowanego przez lampę rentgenowską. W niniejszej
pracy korzystano z dyfraktometru konstrukcji własnej Instytutu Fizyki PAN z lampą molibdenową.
Dyfrakcja promieniowania X zajdzie, gdy zostanie spełnione prawo Bragga (Rys. 15). Tutaj metoda
ta pozwoliła na określenie orientacji próbek. Wykorzystano tryb promieni zwrotnych. Skolimowana
wiązka promieniowania X przechodzi w otwór w kliszy fotograficznej i pada na badany preparat,
który jest nieruchomy. Wiązki ugięte w kierunku wstecznym są rejestrowane na kliszy i mają
postać ciemnych refleksów. Dla każdej rodziny płaszczyzn kąt Bragga jest ściśle zdefiniowany.
Każda rodzina płaszczyzn ugina promieniowanie X o długości fali spełniającej warunek Bragga dla
danej odległości międzypłaszczyznowej i danego kąta ugięcia. Refleksy leżące na jednej krzywej
pochodzą od płaszczyzn należących do jednego pasa. Przy rozwiązywaniu lauegramu pomocna jest
siatka Greningera, która zawiera bezpośrednie współrzędne kątowe normalnej do płaszczyzny, od
której refleks ten powstał. Do określenia orientacji kryształu (znalezienia wskaźników Millera hkl)
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niezbędne są również: (1) siatka Wulfa – rzut stereograficzny powierzchni kuli podzielonej co 2°
kołami wielkimi (południkami) i kołami małymi (równoleżnikami) na jedną z płaszczyzn
południkowych; (2) wykaz kątów międzypłaszczyznowych; (3) rzuty standardowe na daną
płaszczyznę (tutaj: kryształu regularnego) [41].
Badania metodą dyfraktometrii rentgenowskiej zostały wykonane z pomocą mgr inż.
Elżbiety Łusakowskiej.

5. Wybrane rodzaje defektów w badanych kryształach
W materiałach o budowie krystalicznej naturalnym jest występowanie defektów, czyli
zaburzeń sieci krystalicznej. Poniżej zostaną omówione wybrane rodzaje defektów w kryształach na
bazie CdTe, istotne ze względu na zastosowanie badanych materiałów.
5.1 Defekty punktowe
Do defektów punktowych (jednowymiarowych) zalicza się wakansje, czyli puste węzły
sieciowe,

powstające

wskutek

drgań

cieplnych

sieci,

atomy

międzywęzłowe,

atomy

podstawieniowe czy atomy obce (domieszki). Od koncentracji poszczególnych rodzajów defektów
zależą właściwości materiału, np. właściwości optyczne (luminescencja, barwa), elektryczne
(przewodnictwo elektryczne) czy dyfuzja. Defekty punktowe mogą tworzyć się w materiale
niezamierzenie – defekty związane z zanieczyszczeniami, jak i intencjonalnie – gdy atomy obce
zostaną wprowadzone w roli domieszki.
Defekty oddziałują między sobą na zasadzie różnic rozkładu ładunków elektrycznych
wokół nich. I tak, wakansja oddziałuje z atomem międzywęzłowym w ten sposób, że przyciąga go,
następnie następuje anihilacja defektów przeciwnego znaku i w tym miejscu sieć krystaliczna
odzyskuje niezaburzoną budowę. Podobnie zachowują się np. dyslokacje dodatnie i ujemne (tzn.
różniące się położeniem dodatkowej półpłaszczyzny), jednak są to defekty liniowe i nie będą tu
szerzej omawiane.
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Do analizy jakości kryształów na bazie CdTe często stosuje się technikę spektroskopii PL,
choć zazwyczaj analizuje się widma w zakresie wyższych energii (1,4-1,8 eV). Skupia się na emisji
ekscytonowej, porównywaniu intensywności pików D0X (ekscyton związany na neutralnym
donorze) i A0X (ekscyton związany na neutralnym akceptorze), które jakościowo mówią
o zmianach koncentracji donorów i akceptorów w kryształach (szczególnie w próbkach kryształów
wygrzanych w odpowiednich atmosferach i porównaniu ich świecenia ze świeceniem kryształu
wyjściowego „as-grown”). W zakresie wyższych energii w omawianych kryształach typową też jest
emisja typu donor-akceptor (DAP, ang. donor-acceptor pair) czy emisja w energii ok. 1,5 eV
z centrum akceptorowego A (ang. A-center), czyli kompleksu wakansji Cd z atomem płytkiego
donora (VCd2−·D+)−, np. (VCd2−·In+)− czy (VCd2−·Cl+)− [42–44]. Niekiedy na widmach PL poza
głównymi liniami emisyjnymi obserwuje się również dodatkowe linie. Następuje to wówczas, gdy
przejścia elektronowe sprzęgają się z drganiami kryształu. Wtedy przejściu elektronowemu
towarzyszy emisja fononu, a emitowany foton będzie miał energię odpowiednio mniejszą. Odstęp
energetyczny między główną linią emisyjną a linią związaną z powtórzeniem fononowym wynosi
w CdTe ok. 22 meV [45,46] (jest to fonon podłużny optyczny LO – ang. longitudinal optical
phonon). Kryształy badane w niniejszej pracy cechowały się świeceniem w zakresie energii 1,41,75 eV typowym dla tych materiałów. Przykładowe widmo PL zostało przedstawione na Rys. 18.
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Rys. 18. Widmo PL niedomieszkowanego kryształu Cd0.95Mn0.05Te, otrzymanego z nadmiarem Cd
(+10 mg Cd na 100 g wsadu). Czarne widmo odnosi się do próbki wyjściowej (as-grown),
natomiast czerwone – do próbki wygrzanej w atmosferze Te (parametry wygrzewania: T=500°C,
t=5 dni). Widma zostały rozsunięte dla przejrzystości. W obu próbkach obserwujemy świecenie
ekscytonowe (D0X, A0X), emisję typu DAP, a także emisję z centrum A (ok. 1,5 eV) wraz
z powtórzeniami fononowymi LO [D3]
W zakresie mniejszych energii (0,4-1,4 eV) widma PL kryształów na bazie CdTe są
w mniejszym stopniu zbadane, dlatego w niniejszej pracy poświęcono szczególną uwagę temu
zagadnieniu. W powyższym zakresie energii występują trzy główne grupy emisji PL: 1,1 eV,
0,8 eV oraz 0,5 eV [47]. Największą uwagę przyciąga emisja PL w energii ok. 0,8 eV, gdyż może
być pośrednio związana z wartością oporności właściwej materiału, co zostanie opisane w rozdziale
5.1.1. Ponadto wytłumaczono skąd pochodzi świecenie PL w (Cd,Mn)Te w energiach 1,1 eV i 0,550,60 eV (rozdziały 5.1.2 i 5.1.3). Przykładowe widmo PL próbki kryształu (Cd,Mn)Te wygrzanej
w atmosferze Te przedstawia Rys. 19.
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Rys. 19. Widmo PL próbki kryształu Cd0.95Mn0.05Te otrzymanej z nadmiarem Cd (+10 mg Cd/100 g
wytopu) i wygrzanej w atmosferze Te (warunki wygrzewania: 500°C, 5 dni) [D3]. Obserwuje się
trzy grupy pików związane z głębokimi poziomami w (Cd,Mn)Te: piki w energii ok. 0,55 eV,
0,8 eV i 1,1 eV
5.1.1

Luminescencja w energii ok. 0,8 eV

W materiałach na bazie CdTe otrzymywanych metodą Bridgmana typowym jest
występowanie wakansji kadmowych (VCd). Jest to związane z wysoką temperaturą topnienia CdTe
(1092°C) oraz wysoką prężnością par Cd nad ciekłym roztworem CdTe w stosunku do par Te [9].
Wysoka koncentracja VCd, pełniących rolę akceptora, determinuje typ p przewodnictwa tych
materiałów. Innymi często występującymi defektami punktowymi w omawianych materiałach są:
międzywęzłowe atomy (ang. interstitials) kadmu (Cdi), jak i telluru (Tei), wakansje tellurowe (VTe),
atomy podstawieniowe (ang. antisites) Cd w miejscu węzłowym Te (CdTe), Te w miejscu
węzłowym Cd (TeCd).
Badanie defektów w materiałach na bazie CdTe przeznaczonych na detektory
promieniowania X i gamma jest szczególnie ważne, ponieważ głębokie poziomy defektowe mogą
stanowić centra rekombinacyjne lub pułapkowe zaburzające transport ładunku w płytce
detektorowej. Spektroskopia fotoluminescencyjna (PL) jest techniką powszechnie używaną do
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analizowania płytkich i głębokich poziomów energetycznych utworzonych przez defekty oraz ich
kompleksy w półprzewodnikach. Ta technika została opisana w rozdziale 4.8.2. W niniejszej pracy
została wykorzystana do identyfikacji defektów w (Cd,Mn)Te oraz do sprawdzenia możliwości
wprowadzenia, jak i wypływu głębokiego donora na wartość oporności właściwej próbki. Te drugie
podejście było zainspirowane pracą grupy M. Fiederlego [48], która sugeruje uzyskanie
kompensacji w CdTe poprzez obecność głębokiego donora rodzimego, a nie jak dotychczas
sądzono poprzez obecność głębokiego akceptora związanego z VCd i usytuowanego w środku
przerwy energetycznej. Kompensacja w materiałach rozważanych w niniejszej pracy jest niezbędna,
aby umieścić poziom Fermiego w środku przerwy energetycznej i przez to osiągnąć odpowiednio
wysoką oporność właściwą kryształów. Jednakże kontrolowanie koncentracji płytkiego poziomu
donorowego w ten sposób, aby całkowicie skompensować zanieczyszczenia i rodzime akceptory
jest praktycznie niemożliwe w materiale, w którym koncentracja swobodnych nośników ładunku
wynosi ok. 108 cm−3.
Najbardziej interesujące jest poznanie pochodzenia defektów, których poziomy
energetyczne znajdują się głęboko w przerwie energetycznej, gdyż od nich zależy kompensacja
i zwiększenie wartości oporności właściwej. Jak wspomniano wyżej, początkowo uważano, że
dominującym rodzajem głębokich defektów w CdTe, (Cd,Zn)Te, (Cd,Mn)Te, (Cd,Mg)Te czy
(Cd,Mn)(Te,Se) są wakansje Cd, będące akceptorami [42,49]. Później przekonano się, że defekty,
których poziomy są głęboko umiejscowione w przerwie energetycznej są donorami [50], które
następnie powiązano z podstawieniowym atomem Te w miejscu węzłowym Cd (TeCd) [48].
Pojedynczo zjonizowany defekt w postaci Te w miejscu węzłowym Cd (Te Cd+) jest płytkim
donorem, natomiast podwójnie zjonizowany defekt (TeCd2+) jest donorem głębokim, a rola defektów
tellurowych jest podobna do roli defektów arsenowych w GaAs [51].
Bazując na modelu głębokiego poziomu donorowego TeCd2+ można opracować technologię
otrzymywania wysokooporowych kryształów na bazie CdTe. Polegałaby ona na wprowadzeniu
owego głębokiego donorowego defektu do materiału, jak również wprowadzenia płytkiej domieszki
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donorowej (np. In), aby skompensować pozostałe defekty będące akceptorami (V Cd). W efekcie
poziom Fermiego byłby przyczepiony do głębokiego poziomu donorowego, gwarantując uzyskanie
wysokooporowego materiału. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, ponieważ poziom
donorowy TeCd2+ jest głęboką pułapką. Dlatego do kompensacji należałoby głównie używać
płytkich domieszek (aby przechwycone elektrony potrzebowały niewielkiej energii do opuszczenia
pułapek), a dopiero całkowite lub prawie całkowite wyrównanie koncentracji nośników n i p
odbywałoby się poprzez obecność głębokiego donora.

Rys. 20. Poziomy energetyczne w (Cd,Zn)Te biorące udział w kompensacji [52]. Po lewej stronie
schematu są przedstawione poziomy energetyczne powstające w materiale w przypadku
domieszkowania głębokim donorem. Po prawej stronie schematu znajdują się poziomy utworzone
podczas domieszkowania płytkim donorem. Głęboki donor rodzimy TeCd2+ może nie
skompensować materiału. Aby nastąpiła kompensacja może być potrzebny płytki donor, który
skompensuje pozostałe akceptory (VCd− czy poziomy akceptorowe utworzone przez atomy
zanieczyszczeń jak Li czy Na)
W pracy [D3] zastosowano trzy podejścia technologiczne w celu uzyskania kompensacji
w (Cd,Mn)Te: (1) stosowanie nadmiarowego pierwiastka (Te lub Cd) w procesie otrzymywania
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kryształu (Cd,Mn)Te; (2) stosowanie wygrzewania w atmosferze Te lub Cd, także stosowanie
wygrzewania dwustopniowego (tzn. najpierw w jednej atmosferze, potem w drugiej); (3)
stosowanie domieszki kompensującej (In, Cl, V), także w tzw. co-dopingu, czyli równoczesnym
użyciu dwóch rodzajów atomów obcych (domieszek). InCd to płytki donor w CdTe, ClTe to donor,
a V tworzy stany głębokie i może pełnić rolę donora, akceptora lub domieszki neutralnej [23].
Podejścia (1) i (2) opierają się na próbie wprowadzenia do materiału atomów Te w miejsca
węzłowe Cd (TeCd). Należy zachować rozwagę podczas przeprowadzania procesu krystalizacji
materiału (z nadmiarem jednego z pierwiastków czy wygrzewania w atmosferze jednego
pierwiastka), ponieważ stosowanie nadmiarowego Te skutkuje nie tylko w utworzeniu defektu TeCd,
ale także w utworzeniu dodatkowej ilości VCd, poza tymi tworzącymi się wskutek wysokiej
prężności par Cd. Ilość międzywęzłowych atomów Cd (Cdi), pełniących rolę donora [23] maleje.
Natomiast stosowanie nadmiarowego Cd redukuje ilość VCd, co skutkuje ograniczeniem tworzenia
się TeCd. Podejście (3) otrzymywania kryształów, poprzedzone podejściami (1) i (2), opiera się na
zasadzie kompensowania pozostałych akceptorów (pozostałych VCd−, nieskompensowanych przez
TeCd2+) donorami utworzonymi przez atomy domieszki.
Wartość przerwy energetycznej Eg badanego związku Cd0.95Mn0.05Te w temperaturze 5 K
wynosi ok. 1,7 eV. Zatem poziom energetyczny znajdujący się w połowie przerwy energetycznej
będzie znajdował się w energii (Ec−0,8) eV, gdzie Ec – energia dna pasma przewodnictwa. Na
widmie fotoluminescencji obecność głębokiego donora TeCd2+ w strukturze energetycznej
(Cd,Mn)Te będzie tożsama z obecnością piku PL w energii 0,8 eV. W pracy [D3] sprawdzono
prawdziwość tego stwierdzenia. Zmierzono wartości oporności właściwej próbek i skorelowano je
z obecnością piku PL w energii 0,8 eV.
W pracy [D3] skupiono się na badaniu luminescencji związku (Cd,Mn)Te, ponieważ
materiał ten wykazywał największy potencjał spośród analizowanych. Jak zostanie to opisane
w rozdziale 5.3, w kryształach (Cd,Mg)Te możliwe jest osiągnięcie wysokich wartości oporności
właściwych, jednak materiał ten wykazuje dużą skłonność do tworzenia granic bliźniaczych,
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jednocześnie uniemożliwiając wykonanie z niego płytki monokrystalicznej o dużych rozmiarach
(co najmniej 1 cm3). Podobnie jest w kryształach (Cd,Mn)(Te,Se) – nawet mały dodatek Se (1%at)
pogarsza jakość krystaliczną materiału poprzez utrudniony wzrost monokrystaliczny [6].
Najbardziej interesujące było zbadanie luminescencji kryształów (Cd,Mn)Te, w których problem
z tworzeniem się bliźniaków jest bardziej ograniczony, zatem biorąc pod uwagę tylko to kryterium
ich zastosowanie w detektorach jest bardziej prawdopodobne.
5.1.2

Luminescencja w energii 1,1 eV

Kolejną grupą głębokich poziomów, obecną w CdTe, (Cd,Zn)Te i materiałach pokrewnych
jest ta zlokalizowana na widmie PL w energii ok. 1,1 eV. Pochodzenie świecenia w okolicach tej
energii zostało wstępnie przypisane zarówno prostym defektom rodzimym, jak i ich kompleksom,
a więc: wakansjom Te (VTe) [53–55], wakansjom Cd (VCd) [56], atomom Te w miejscach
węzłowych TeCd [55,57], atomom międzywęzłowym Te (Tei) i ich kompleksom (VTe+·Tei−)0 [47],
defektowi Te utworzonemu po wytrawieniu powierzchni kryształu [58]. Pochodzenie świecenia
także jest łączone z zanieczyszczeniami [59] czy defektami rozciągłymi (dyslokacjami)
utworzonymi przez fazy wtórne Te (inkluzje czy precypitacje) [60–62]. Oczywiście dyslokacje
i wydzielenia Te nie należą do defektów punktowych. Wpływ tych drugich na właściwości
kryształów na bazie CdTe zostanie przedstawiony w rozdziale 5.2. Wyżej wymienione badania
zostały wykonane technikami PL, elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR (ang.
electron paramagnetic resonance) lub pomiaru fotoprądu. Widać dużą rozbieżność w identyfikacji
źródła tej grupy głębokich poziomów. Nasz pogląd na pochodzenie emisji w energii ok. 1,1 eV
w kryształach (Cd,Mn)Te został opisany w pracy [D3]. Wyniki PL zostały powiązane
z obserwacjami mikroskopowymi w IR. Świecenie w energii 1,1 eV wynika z obecności defektów
utworzonych przez fazy wtórne Te (wydzielenia).
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5.1.3

Luminescencja w energii 0,55-0,60 eV

Na widmach PL próbek kryształów (Cd,Mn)Te zaobserwowaliśmy piki w energii 0,550,60 eV. Pik PL w energii ok. 0,5 eV obserwowali także inny autorzy [63]. Jednak w literaturze nie
ma jasnej interpretacji skąd to świecenie pochodzi.
W pracy [D3] proponujemy dwie interpretacje występowania piku w energii 0,55-0,60 eV
w widmach PL kryształów (Cd,Mn)Te. Obie interpretacje odnoszą się do wakansji Cd (VCd). Po
pierwsze, może to być związane z dejonizacją głębokiego akceptora, np. Cd2−. Nastąpiłoby
przejście dziury h+ z pasma walencyjnego do poziomu akceptorowego Cd2− i utworzenie płytszego
poziomu akceptorowego:
𝐶𝑑2− + ℎ+ → 𝐶𝑑−
W widmie PL stanu wyjściowego (as-grown) próbki (Cd,Mn)Te otrzymanej z nadmiarem Cd
w zakresie niskich energii 0,4-1,4 eV nie zaobserwowano emisji, ponieważ zastosowanie nadmiaru
Cd spowodowało zredukowanie koncentracji VCd w krysztale. Gdy próbkę wygrzano w parach Te,
a zatem atomy Te mogły zająć miejsca węzłowe atomów Cd, zaobserwowano trzy grupy pików PL
(Rys. 19), w tym pik w energii 0,55 eV. Występowanie głębokich stanów akceptorowych Cd2−
w krysztale (Cd,Mn)Te jest bardzo prawdopodobne po przeprowadzeniu procesu wygrzewania
w atmosferze Te.
Po drugie, w widmach kryształów (Cd,Mn)Te odnotowane zostało jednoczesne
występowanie dwóch grup pików PL, których energie sumarycznie dają energię przerwy
energetycznej Cd0.95Mn0.05Te w T=5 K, czyli Eg≈1,7 eV, a są to piki PL 1,1 eV oraz 0,55-0,60 eV
(Rys. 19). Możliwe byłoby jednoczesne przejście elektronu z wyemitowaniem energii 1,1 eV oraz
dziury z wyemitowaniem energii 0,55-0,60 eV, a następnie ich rekombinacja na centrum
rekombinacji. Zaproponowany przez nas model głębokich poziomów energetycznych w kryształach
(Cd,Mn)Te został przedstawiony na Rys. 21.
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Rys. 21. Model głębokich poziomów energetycznych w (Cd,Mn)Te w temperaturze 5 K [D3]
5.2 Wydzielenia
Obecność wydzieleń pierwiastków jest naturalnym skutkiem otrzymywania materiałów
z fazy ciekłej, w tym metodą Bridgmana. W kryształach na bazie CdTe najczęściej tworzą się
wydzielenia Te. Jest to związane również z częstym stosowaniem nadmiaru Te w procesach
wzrostu tychże kryształów. Częstsze stosowanie nadmiaru Te w procesie wzrostu kryształów na
bazie CdTe na detektory promieniowania X i gamma wynika z prób otrzymania kryształów
wysokooporowych (tj. wartość oporności właściwej powinna wynosić 109 Ωcm lub więcej) poprzez
wprowadzenie do struktury energetycznej materiału głębokiego poziomu donorowego Te Cd2+, co
zostało opisane w rozdziale 5.1.1. Nadmiar Te stosowany jest także w metodzie wędrującej strefy
(ang. travelling heater method), niekiedy nazywanej topnieniem strefowym. Jest to alternatywna
metoda otrzymywania materiałów. W technice tej wzdłuż materiału przesuwa się ciekłą strefę
bogatą w Te. Te ma duże powinowactwo do gromadzenia domieszek i zanieczyszczeń [64], dlatego
użycie tej metody pozwala na oczyszczanie materiału źródłowego. Jednakże zagadnienie to nie
będzie tutaj szerzej rozważane.
Wydzielenia Te należą do powszechnych defektów w kryształach (Cd,Zn)Te [65–71],
CdTe [72–75] i (Cd,Mn)Te [76–78] analizowanych jako materiał na detektory X i gamma. Proces
tworzenia się wydzieleń w materiałach na bazie CdTe można wyjaśnić na podstawie układu
równowagi fazowej (rozdział 3.1.3, Rys. 2). Wydzielenia Te dzieli się ze względu na mechanizm
tworzenia na inkluzje i precypitacje. Inkluzje formują się na froncie krystalizacji podczas procesu
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wzrostu kryształu, natomiast precypitacje tworzą się podczas chłodzenia kryształu, już w ciele
stałym, jako wynik rozpuszczalności odwrotnej, tzn. malejącej wraz ze wzrostem temperatury [79].
Wtedy nachylenie linii solidus jest odwrotne w niskich temperaturach (Rys. 2b), a precypitacje
tworzą się na drodze kondensacji wakansji Cd. Dokładne rozróżnienie między inkluzjami
a precypitacjami ze względu na sposób tworzenia się jest dość trudne. Przy określaniu która z form
wydzieleń Te jest obserwowana, pomocna okazuje się analiza rozmiarów wydzieleń. Średnie
rozmiary precypitacji wynoszą ok. 10-50 nm, podczas gdy inkluzji ok. 1-10 μm, a niekiedy
rejestrowane są i większe do ok. 50 μm [80]. W niniejszej pracy pierwszą, podstawową techniką
mikroskopową wykorzystywaną do analizy wydzieleń w kryształach jest mikroskopia IR, której
zdolność rozdzielcza pozwala na obserwację obiektów większych bądź równych 1 μm. Zatem
w niniejszej pracy rozpatrywane są inkluzje Te.
Wydzielenia Cd są w mniejszym stopniu zbadane niż wydzielenia Te, ponieważ dużo
rzadziej występują w kryształach. W kryształach badanych w niniejszej pracy Cd wydzielał się, gdy
stosowano nadmiar Cd większy bądź równy 36 mg Cd na 100 g wsadu. Stosowanie nadmiaru Cd
w procesie otrzymywania kryształów miało na celu zredukowanie ilości wakansji Cd, pełniących
rolę akceptora, i poprzez to łatwiejsze uzyskanie kompensacji w materiale, a co za tym idzie
uzyskanie lepszego materiału na detektor. W przypadku wydzieleń Cd nie istnieje ich podział, jak
w przypadku wydzieleń Te. Mówi się po prostu o inkluzjach Cd [81].
W kryształach na bazie CdTe były obserwowane obiekty w kształcie gwiazdy (ang. starlike). Najczęściej były one utożsamiane z pętlami dyslokacji wokół wydzieleń Te [82,83]. Takie
zgrupowanie pętli dyslokacji w kształt gwiazdy zostało także zaobserwowane w naszych próbkach
(Rys. 22). Jednak w niniejszej pracy nie będziemy rozważać pętli dyslokacji, a innego rodzaju
defekty o trójkątnej symetrii, które zaobserwowaliśmy i których pochodzenie okazało się nowe
i gruntownie nie analizowane.
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Rys. 22. Panchromatyczna mapa CL przedstawiająca pętle dyslokacji zgromadzone wokół
wydzielenia w (Cd,Mn)Te. Pomiar przeprowadzony w temperaturze 300 K
5.2.1

Charakterystyka wydzielenia Cd

W próbce kryształu (Cd,Mn)Te, otrzymanej z roztworu zawierającego nadmiar Cd,
zaobserwowano duże (20−80 μm) obiekty w kształcie sześcioramiennej gwiazdy (Rys. 23)
w koncentracji 102 cm−3. Taki obiekt składa się z rdzenia i sześciu ramion, pomiędzy którymi jest
kąt równy 60°.

(a)

(b)

Rys. 23. Obiekt w kształcie sześcioramiennej gwiazdy w próbce kryształu Cd0.95Mn0.05Te
otrzymanego z nadmiarem Cd. (a) Obraz IR; (b) Panchromatyczna mapa CL [D4]. Ciemne, proste
linie na rysunku (b) są rysami na powierzchni próbki
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Analiza EDX wykazała, że rdzenie obiektów w kształcie sześcioramiennej gwiazdy
znajdujące się na powierzchni (111) w próbkach kryształu (Cd,Mn)Te otrzymanego z nadmiarem
Cd są wydzieleniami Cd [D2,D4]. Orientacja powierzchni próbki została określona metodą EBSD.
Mapa EBSD (Rys. 24b) pokazuje, że naprężenie jest skoncentrowane w środku wydzielenia
Cd. Nie obserwuje się zniekształceń sieci krystalicznej w miejscu, gdzie znajduje się sześć ramion
analizowanego obiektu. Naprężenie rozchodzi się promieniście ze środka obiektu ku jego brzegom.
Jego zasięg jest ok. 2-krotnie większy w stosunku do rozmiaru wydzielenia Cd (rozmiaru jego
rdzenia). Maksimum naprężenia jest równe 0,06 arb. u.

(a)

(b)

Rys. 24. Wydzielenie Cd w krysztale Cd0.95Mn0.05Te. (a) Obraz SEM; (b) Mapa EBSD wraz
z legendą. Białe punkty na rysunku (b) są związane z miejscami, skąd nie zebrano sygnału z uwagi
na wysoką chropowatość powierzchni [D4]
Według naszej interpretacji sześcioramienny kształt obiektu wynika z pęknięć kryształu
(Cd,Mn)Te wywołanych wysoką (5-krotną) różnicą rozszerzalności cieplnej Cd (29,8×106 K−1)
i CdTe (6,0×106 K−1). Pęknięcia powstały podczas schładzania kryształu. Trójkątna symetria
pęknięć wynika z budowy komórki elementarnej (Cd,Mn)Te (Rys. 4a). Kryształy (Cd,Mn)Te
w analizowanym przez nas zakresie składu chemicznego (xMn=0,05) krystalizują w układzie
regularnym blendy cynkowej. W tym układzie płaszczyznami łatwej łupliwości są płaszczyzny typu
{110}. Zatem wydzielenie Cd powoduje powstawanie pęknięć w trzech płaszczyznach łatwej
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łupliwości, które są prostopadłe do płaszczyzny próbki (111). Nie obserwuje się naprężenia
w regionie ramion sześcioramiennej gwiazdy, bo jest ono rozładowane poprzez powstawanie
pęknięć. Nasza interpretacja została stworzona także na podstawie badań innymi technikami
(transmisyjna mikroskopia podczerwieni, katodoluminescencja, rysowanie powierzchni kryształu),
co zostało przedstawione w pracach [D2,D4]. Tutaj zostanie opisany eksperyment, do którego
wybraliśmy dwie próbki (Cd,Mn)Te: orientacja jednej nieco odbiegała od (111) (Rys. 25a), a druga
miała orientację (111) (Rys. 25b). Na powierzchniach obu próbek zrobiono dwa rodzaje rys –
w kształcie linii, a także w postaci punktu. Pęknięcia powstałe na powierzchniach próbek
znajdowały się w płaszczyznach (110), (101) i (011), co zostało zaznaczone na Rys. 25a cyframi
1−3. Rysy powstałe na próbce, której orientacja była nieco odchylona od (111) przypominały
kształtem skrzydła ważki, natomiast rysy powstałe na próbce o orientacji (111) były prostymi
liniami. Wydzielenie Cd jest trójwymiarowym obiektem, stąd pęknięcia powstałe wokół niego mają
postać sześcioramiennej gwiazdy.

Rys. 25. Obrazy IR rys na powierzchniach próbek (Cd,Mn)Te. (a) Orientacja próbki nieco odbiega
od (111); (b) Próbka ma orientację (111). Oznaczenia 1−3 na Rys. 25a odnoszą się do rys
powstałych odpowiednio w płaszczyznach (110), (101) i (011) [D2]
Z naszych obserwacji wynika, że wydzielenia Cd w materiałach na bazie CdTe, tj.
(Cd,Mn)Te, (Cd,Mg)Te, Cd(Te,Se), (Cd,Mn)(Te,Se), są zawsze od siebie odseparowane, tzn. nie
grupują się. Zbadano wpływ wydzieleń Cd na pole elektryczne w rozważanych kryształach. Rys.
26a przedstawia obraz IR, a Rys. 26b wynik obrazowania pockelsowskiego obszaru zawierającego
55

wydzielenie Cd w próbce kryształu (Cd,Mn)(Te,Se). Z Rys. 26b wynika, że transmisja
promieniowania IR ma stałą wartość w całym obserwowanym obszarze próbki, z wyjątkiem
samego wydzielenia Cd, które absorbuje IR. Zatem pojedyncze wydzielenia nie zaburzają
wewnętrznego pola elektrycznego w kryształach na bazie CdTe. Należy jednak pamiętać, że
wydzielenia Cd powodują pękanie kryształu, zatem stanowią defekt, który uniemożliwia przepływ
nośników ładunku w płytce detektorowej. Występowanie wydzieleń Cd w kryształach (Cd,Mn)Te
i pokrewnych jest niedopuszczalne w detektorach promieniowania X i gamma.

Rys. 26. Wydzielenie Cd znajdujące się w próbce kryształu Cd0.95Mn0.05Te0.99Se0.01. (a) Obraz IR;
(b) Obraz pockelsowski. Oznaczenia A i C odnoszą się odpowiednio do anody i katody, które
znajdują się poza obszarem widzenia. Pojedyncze wydzielenie Cd o całkowitym rozmiarze ok.
25 μm nie zmienia pola elektrycznego w krysztale [D2]
5.2.2

Charakterystyka wydzielenia Te

W kryształach (Cd,Mn)Te Te wydziela się w środku ziaren, jak i na ich granicy.
Mikrostruktura próbki kryształu (Cd,Mn)Te otrzymanego z nadmiarem Te z widoczną granicą
ziaren jest przedstawiona na Rys. 27. Wydzielenia Te mają okrągły kształt, a ich wielkość jest rzędu
10 μm. Badania EDX potwierdziły skład chemiczny analizowanych obiektów – są to wydzielenia
Te [D4].
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Rys. 27. Obraz SEM Te wydzielonego na granicy ziaren o orientacjach (445) oraz (136) [D4]
Rys. 28 przedstawia wynik analizy naprężeń wokół dwóch wydzieleń Te znajdujących się
na granicy ziaren. Podobnie jak w przypadku wydzielenia Cd, maksimum naprężenia jest
zlokalizowane w środku wydzielenia i jego wartość maleje ku brzegom wydzielenia. Naprężony
obszar ma wielkość ok. 1,5-krotnie większą niż samo wydzielenie. Pola naprężeń od dwóch
wydzieleń Te nakładają się na siebie. Maksymalna wartość naprężenia wynosi 0,12 arb. u. i jest to
wartość 2-krotnie wyższa niż w przypadku wydzielenia Cd (Rys. 24). Niemniej, nie
zaobserwowano pęknięć kryształu wokół wydzielenia Te, tak jak zaobserwowano wokół
wydzielenia Cd. Jest to spowodowane mniejszą różnicą wartości współczynników rozszerzalności
cieplnej między Te a CdTe (2,8-krotna różnica) niż między Cd a CdTe (5-krotna różnica).
Powstawanie mikropęknięć w krysztale (Cd,Mn)Te jest dużo niebezpieczniejsze dla pracy detektora
w porównaniu do obecności wydzieleń pierwiastków (telluru), ponieważ obecność pęknięć
wyklucza możliwość transportu nośników ładunku (a zatem i ich poprawnego sczytania)
wygenerowanych wskutek naświetlania materiału detektora promieniowaniem. Zatem obecność
wydzielenia Te w krysztale (Cd,Mn)Te będzie miała mniejszy wpływ na pracę detektora X
i gamma w porównaniu do obecności wydzielenia Cd. Wniosek ten potwierdzają badania parametru
μτ. W krysztale (Cd,Mn)Te otrzymanym z nadmiarem Te wartość parametru μτ wynosiła
2,81×10−3 cm2V−1, podczas gdy w krysztale otrzymanym z nadmiarem Cd wartość ta była o rząd
wielkości mniejsza (5,54×10−4 cm2V−1). Zakładając w pierwszym przybliżeniu taką samą
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ruchliwość nośników w obu kryształach, na wartość parametru μτ będzie miał wpływ tylko czas
życia nośnika ładunku. Im mniejsza wartość parametru μτ, tym szybciej nośniki ładunku
rekombinują lub są pułapkowane. Wydzielenia Cd mają większy wpływ na rozpraszanie
i pułapkowanie nośników ładunku w kryształach (Cd,Mn)Te niż wydzielenia Te.

(a)

(b)

Rys. 28. Wydzielenie Te w krysztale Cd0.95Mn0.05Te. (a) Obraz SEM; (b) Mapa EBSD wraz
z legendą. Białe punkty na mapie EBSD są związane z miejscami, skąd nie zebrano sygnału [D4]
Rys. 29a przedstawia mikrostrukturę próbki Cd0.95Mn0.05Te:V z wydzieleniami Te,
ułożonymi w poziomą linię, która znajduje się na środku zdjęcia IR. Obraz pockelsowski badanego
regionu jest na Rys. 29b. Zarejestrowano zmianę transmisji światła w próbce w obszarze
sąsiadującym z linią wydzieleń Te. W obszarze wzdłuż linii wydzieleń Te transmisja światła jest
wyższa niż w pozostałych miejscach (widoczne jako jasne pole na Rys. 29b), a szerokość tego
obszaru wynosi ok. 400 μm (po ok. 200 μm po obu stronach linii wydzieleń). Według naszej
interpretacji pomiędzy większymi wydzieleniami Te (inkluzjami) znajdują się mniejsze
(precypitacje), które razem tworzą ciągłą ścieżkę elektryczną. Precypitacje są niewidoczne z uwagi
na długość fali promieniowania IR. W tym miejscu próbka posiadałaby mniejszy opór. Przestrzenny
rozkład ładunku elektrycznego zmienia się w czasie, co wywołuje pole elektryczne w krysztale.
Rozkład pola elektrycznego w materiale detektora musi być jednorodny, aby zapewnić prawidłowe
sczytywanie nośników ładunku wygenerowanych przez padające promieniowanie. Zatem obecność
linii wydzieleń Te w kryształach będzie zaburzać pracę detektora.
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Rys. 29. Wydzielenia Te układające się w linię w krysztale Cd0.95Mn0.05Te:V, [V]=5×1013 cm−3. (a)
Obraz IR; (b) Obraz pockelsowski. Oznaczenia A i C odnoszą się odpowiednio do anody i katody,
które znajdują się poza obszarem widzenia. Wydzielenia Te ułożone w ciągłej linii zmieniają pole
elektryczne w krysztale w obszarze o szerokości ok. 400 μm [D2]
Na Rys. 30a widać dwa wydzielenia Te (dwa okrągłe, ciemne obiekty na środku obrazu
IR), których rozmiar wynosi ok. 8 μm i które znajdują się w odległości ok. 100 μm od siebie.
Z obrazu pockelsowskiego (Rys. 30b) wynika, że takie wydzielenia nie zmieniają wewnętrznego
pola elektrycznego w krysztale. Ta obserwacja zgadza się z wnioskami innych autorów [67], którzy
na podstawie badań płytek detektorowych zbudowanych z (Cd,Zn)Te i naświetlanych
promieniowaniem gamma ze źródła

Cs twierdzą, że inkluzje Te o wielkości do 3 μm

137

i koncentracji poniżej 3×106 cm−3 nie wpływają znacząco na pracę detektorów o grubościach
do 14 mm.

Rys. 30. Pojedyncze wydzielenia Te w krysztale Cd0.92Mg0.08Te. (a) Obraz IR; (b) Obraz
pockelsowski. Oznaczenia A i C odnoszą się odpowiednio do anody i katody, które znajdują się
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poza obszarem widzenia. Pojedyncze wydzielenia Te nie zmieniają pola elektrycznego w krysztale
[D2]
5.3 Granice bliźniacze
Wpływ granic bliźniaczych na rozkład wewnętrznego pola elektrycznego w krysztale
(Cd,Mg)Te został przedstawiony w pracy [D1]. Badana próbka Cd0.92Mg0.08Te:In, [In]=
1×1014 cm−3, która została wycięta z kryształu wzdłuż granic bliźniaczych, miała kubiczną strukturę
oraz orientację (111), co zostało potwierdzone badaniem rentgenowskim. Mikrostruktura kryształu
(Cd,Mg)Te, w której znajdują się granice bliźniacze udekorowane wydzieleniami Te (ciemne,
ukośne linie proste) jest przedstawiona na Rys. 31.

Rys. 31. Obraz IR granic bliźniaczych w krysztale Cd0.9Mg0.1Te, udekorowanych wydzieleniami Te
[D2]
Cienkie, poziome, równoległe do siebie linie widoczne na Rys. 32a są granicami
bliźniaczymi, udekorowanymi drobnymi (o średnicy d⩽5 μm) wydzieleniami tellurowymi.
Kryształy (Cd,Mg)Te wykazują dużą skłonność do tworzenia granic bliźniaczych – tym większą,
im większy dodatek Mg do CdTe. Wynika to z jonowości wiązania chemicznego. Granica ziarna to
defekt powierzchniowy stanowiący nieciągłość materiału. Zatem oczywistym jest fakt, że każda
granica ziarna w materiale detektora będzie w pewnym stopniu zaburzać przepływ ładunku między
elektrodami. Dlatego tak istotne jest spełnienie kryterium monokrystaliczności materiału. Na
obrazie pockelsowskim (Rys. 32b) widać pojawienie się ciemniejszych i jaśniejszych obszarów. Ich
rozmieszczenie i granice między nimi są tożsame z rozmieszczeniem granic bliźniaczych.
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W obrębie jednego bliźniaka wewnętrzne pole elektryczne w krysztale jest silniejsze (jaśniejsze
obszary – większa wartość wewnętrznego pola elektrycznego – większa zmiana współczynnika
załamania światła), a w obrębie innego bliźniaka słabsze (obszary ciemniejsze – słabsze
wewnętrzne pole elektryczne – mniej zmieniony współczynnik załamania światła). Gdy zewnętrzne
pole elektryczne przyłożono w kierunku prostopadłym do granic bliźniaczych obserwowany efekt
zmian pola elektrycznego w krysztale był dużo słabszy. Do prawidłowej pracy detektora niezbędne
jest jednorodne pole elektryczne w krysztale. W kryształach (Cd,Mg)Te jest to znacznie trudniejsze
do osiągnięcia z uwagi na podatność materiału do tworzenia bliźniaków. Według mojej wiedzy nie
był analizowany tą techniką ani rozkład wewnętrznego pola elektrycznego w kryształach
(Cd,Mg)Te, ani zależność tego rozkładu od obecności bliźniaków w krysztale. Mimo wielu zalet
materiału (Cd,Mg)Te [2,5,84,85] jest bardzo trudno wyprodukować z niego monokrystaliczne
płytki detektorowe o większej (2-5 cm2) powierzchni.

Rys. 32. Próbka z kryształu Cd0.92Mg0.08Te:In, [In]=1×1014 cm−3. (a) Obraz IR, (b) Obraz
pockelsowski. Oznaczenia A i C odnoszą się odpowiednio do anody i katody. Niejednorodność pola
elektrycznego w krysztale jest widoczna w postaci jasnych i ciemnych obszarów [D1]
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6. Wpływ kontaktów elektrycznych na pole elektryczne w krysztale
(Cd,Mn)Te
Rozkład

wewnętrznego

pola

elektrycznego

zbadany

został

w

monokrysztale

Cd0.95Mn0.05Te:V, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów próbki przy elektrodach. Z badań
mikroskopowych IR wynika, że kryształ charakteryzuje się bardzo niską gęstością inkluzji
tellurowych 5×103 cm−3, a średnica tych wydzieleń nie przekraczała 2 μm. Gdy do próbki
przyłożono dodatnie napięcie to na obrazie pockelsowskim (Rys. 33a) transmisja światła przy
katodzie była znacząco większa niż w pozostałej części próbki. Obszar o wyższej transmisji światła
znajdował się wzdłuż całego boku próbki, przy katodzie, i miał szerokość ok. 200 μm. Jednocześnie
nie zaobserwowano wyższej transmisji światła w obszarze gdzie znajdowała się anoda. Następnie
odwrócono kierunek pola elektrycznego w próbce. W tym przypadku także obserwowano
zwiększoną transmisję światła IR w pobliżu katody, w obszarze o szerokości ok. 200 μm, jednak
jego natężenie było znacząco mniejsze niż dla napięcia dodatniego (Rys. 33b). W pobliżu anody
znów nie odnotowano większej transmisji światła, była ona taka sama jak pozostałych miejscach
próbki (poza obszarem przy katodzie). Na Rys. 34 przedstawiono profil pola elektrycznego
w analizowanym krysztale. W sąsiedztwie katody pole elektryczne w krysztale jest wyższe i równe
1,2×104 Vcm−1, a następnie jego wartość maleje w krysztale w kierunku anody i wynosi pomiędzy
1×103 Vcm−1 a 4×103 Vcm−1.
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Rys. 33. Obrazy pockelsowskie kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, [V]=3×1016 cm−3. Oznaczenia A i C
odnoszą się odpowiednio do anody i katody, które znajdują się poza obszarem widzenia. (a) Do
próbki przyłożono dodatnie napięcie; (b) Do próbki przyłożono ujemne napięcie. W obu
przypadkach (a) i (b) widać zwiększoną transmisję promieniowania IR w sąsiedztwie katody. Na
rysunku (b) przerywaną linią zaznaczono krawędź próbki [D1]

Rys. 34. Rozkład pola elektrycznego w próbce kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, [V]=3×1016 cm−3.
Energia promieniowania pobudzającego wynosiła 1,265 eV (dla przypomnienia: przerwa
energetyczna Cd0.95Mn0.05Te w 300 K wynosi 1,58 eV), jego moc 3 μW. Przyłożone do próbki
napięcie było równe +1000 V [D1]
Wyższe

pole

elektryczne

w

próbce

przy

katodzie

wytłumaczono

w

oparciu

o charakterystykę I-V (Rys. 35a), na której jest obserwowana nieliniowa zależność prądu od
napięcia w zakresie mniejszych wartości napięcia. Ta nieliniowość skutkuje lekko wstrzykującym
charakterem

kontaktów

elektrycznych.

Relacja

prac

wyjścia

elektronu

z

metalu

ϕm
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i z półprzewodnika ϕs cechująca omowe złącze m-s to ϕm>ϕs. Zatem elektrony będą się akumulować
po stronie metalowej złącza. Po przyłożeniu do próbki napięcia, w obszarze elektrod utworzą się
dwie diody – spolaryzowana w kierunku przewodzenia (przy anodzie) i spolaryzowana w kierunku
zaporowym (przy katodzie). Pola elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne będą się na siebie nakładać
w obszarze przy katodzie, stąd silniejszy sygnał obserwowany w tym rejonie. Charakterystykę I-V
próbki Cd0.92Mg0.08Te:In, w której nie obserwowano efektu wyższego pola elektrycznego przy
katodzie (Rys. 32b), przedstawiono na Rys. 35b. Jest to zależność liniowa i nie obserwuje się
wstrzykującego zachowania kontaktów elektrycznych. Ogólnie łatwiej jest utworzyć omowe
kontakty elektryczne do niżej oporowych materiałów. W materiałach takich nie obserwowano
zwiększonego wewnętrznego pola elektrycznego w pobliżu katody. W kryształach przeznaczonych
na detektory promieniowania X i gamma kluczowym jest uzyskanie jednorodnego rozkładu
oporności właściwej oraz omowych kontaktów elektrycznych.

(a)

(b)

Rys. 35. Charakterystyki I-V: (a) kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, [V]=3×1016 cm−3 [D1]; (b) kryształu
Cd0.92Mg0.08Te:In, [In]=1×1014 cm−3
Wyraźniejsze zmiany wartości natężenia światła w pobliżu katody (z lewej strony próbki na
Rys. 33a) wyjaśniono w oparciu o rozkład oporności właściwej w próbce (Rys. 36a). W próbce
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(Cd,Mn)Te wyższą transmisję światła przy katodzie obserwowano w miejscu, gdzie próbka
posiadała wyższą wartość oporności właściwej (3×108 Ωcm) w stosunku do środka i prawej strony
próbki (1×108 Ωcm). Zatem rozbieżności wartości natężenia przechodzącego światła w pobliżu
katody dla ujemnej i dodatniej polaryzacji elektrycznej są spowodowane elektryczną naturą próbki.
W próbce (Cd,Mg)Te, w której nie zarejestrowano efektów katodowych (Rys. 32b) rozkład
oporności właściwej jest bardziej jednorodny niż w próbce (Cd,Mn)Te (por. Rys. 36a i Rys. 36b).
Zjawisko wyższego pola elektrycznego w kryształach na bazie CdTe w pobliżu katody były
obserwowane także przez innych autorów. W niniejszej pracy zaproponowano interpretację tego
zjawiska i po raz pierwszy powiązano go z mapami oporności właściwej. Jak widać, również
charakter kontaktów elektrycznych do płytki detektorowej ma szczególne znaczenie i może
wpływać na rozkład wewnętrznego pola elektrycznego w detektorze.

(a)

(b)

Rys. 36. Mapy oporności właściwej: (a) kryształu Cd0.95Mn0.05Te:V, [V]=3×1016 cm−3; (b) kryształu
Cd0.92Mg0.08Te:In, [In]=1×1014 cm−3 [D1]. Mapa (b) odnosi się do płytki z kryształu
Cd0.92Mg0.08Te:In przed wycięciem z niej próbki do obrazowania pockelsowskiego (Rys. 32b)
Prąd upływu wpływa na wynik mniejszej wartości oporności właściwej przy krawędziach
próbki kryształu (Cd,Mg)Te (Rys. 36b) w stosunku do jej wartości na środku próbki. Przepływ
prądu elektrycznego przez materiał o wysokiej oporności odbywa się na wskroś oraz po
powierzchni. W pobliżu krawędzi próbki rejestrowane natężenie prądu powierzchniowego będzie
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miało wyższą wartość niż w punktach pomiarowych na środku próbki. Stąd pozornie niższa wartość
oporności właściwej przy krawędziach próbki.

7. Wnioski


Luminescencja w energii 1,1 eV została powiązana z defektami indukowanymi w materiale
przez fazy wtórne telluru (inkluzje, precypitacje Te).



Świecenie PL w energii ok. 0.8 eV związano z głębokim poziomem donorowym Te
w pozycjach węzłowych Cd TeCd2+, gwarantującym wysoką oporność właściwą materiału
(>108 Ωcm), co jest zgodne z pracą grupy M. Fiederlego.



Zaproponowano interpretację pochodzenia świecenia PL w energii ok. 0,55-0,60 eV. Jest
ono związane z dejonizacją głębokiego akceptora, jak np. Cd2− (a więc z wakansjami Cd)
albo z rekombinacją dziury (przejściu dziury na poziom centrum rekombinacyjnego
towarzyszyłoby wyświecenie energii 0,55-0,60 eV) i elektronu (z wyświeceniem energii
1,1 eV).



Najlepiej gdyby w materiałach pracujących jako detektory X i gamma nie występowało
świecenie PL w energiach ok. 1,1 eV oraz 0,55-0,60 eV, ponieważ jest ono tożsame
z występowaniem defektów, które stanowią głębokie pułapki dla nośników ładunku.



Głęboki donor TeCd2+, którego obecność w materiale jest potwierdzona przez pik PL
w energii ok. 0,8 eV, jest potrzebny do kompensacji płytkich akceptorów (np. VCd−),
nieskompensowanej całkowicie płytkimi donorami (np. domieszką In+). Jednakże TeCd2+
jest głębokim poziomem, stanowiącym głęboką pułapkę, dlatego jego koncentracja
powinna być możliwie mała, a jednocześnie na tyle duża, żeby zapewnić umieszczenie
poziomu Fermiego w środku przerwy energetycznej.



Obserwowany w IR i CL sześcioramienny kształt defektu utworzonego przez wydzielenie
Cd powiązano z mikropęknięciami osnowy otaczającej wydzielenie. Pęknięcia odchodzą
promieniście od wydzielenia Cd i znajdują się w trzech płaszczyznach łatwej łupliwości
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{110}, krzyżujących się pod kątem 60°. Pęknięcia wokół wydzielenia Cd wynikają
z dużego, 5-krotnego stosunku współczynników rozszerzalności cieplnej Cd i CdTe. Takie
defekty nie tworzą klasterów w badanych kryształach, a ich rozmiar nie przekracza 80 μm.


Sześcioramienne defekty Cd w kształcie gwiazdy nie wpływają na wewnętrzne pole
elektryczne w badanych materiałach.



Pęknięcia wokół wydzielenia Cd wpływają na transport nośników ładunku, obniżając
wartość parametru μτ. Jednocześnie, powstawanie pęknięć pozwala na częściowe
zrelaksowanie naprężeń powstających w materiale wskutek utworzenia się wydzielenia Cd.



Obecność wydzieleń Cd jest niedopuszczalna w detektorach promieniowania X i gamma,
ponieważ tworzone przez nie pęknięcia nie pozwalają na transport wygenerowanych
nośników ładunku do układu sczytującego.



Inkluzje Te mają kształt zbliżony do sferycznego i rozmiar do kilkudziesięciu
mikrometrów. Dokładna morfologia wydzieleń zależy od orientacji krystalograficznej
obserwowanego preparatu.



Wydzielenia Te nie powodują powstawania mikropęknięć w analizowanych materiałach.



Pojedyncze

wydzielenia

Te

nie

wpływają

na

pole

elektryczne

w

krysztale,

w przeciwieństwie do wydzieleń Te zgrupowanych wzdłuż linii, które zaburzają pole
elektryczne w materiale w obszarze oddalonym od wydzieleń o setki mikrometrów. Według
naszej interpretacji między większymi wydzieleniami Te (inkluzjami >1 μm) znajdują się
mniejsze (precypitacje <1 μm), które tworzą ciągłą ścieżkę dla nośników ładunku, stąd
wynika niejednorodny rozkład wewnętrznego pola elektrycznego.


Wydzielenia Te w mniejszym stopniu wpływają na transport nośników ładunku niż
wydzielenia Cd. Jest to związane z brakiem mikropęknięć w kryształach zawierających
wydzielenia Te. Wartość parametru μτ w krysztale zawierającym wydzielenia Te jest rzędu
103 cm2V−1, a więc najniższa dopuszczalna w zastosowaniach na detektory.
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Naprężenie generowane w badanych kryształach przez wydzielenie Te ma dwukrotnie
większą wartość niż w przypadku wydzielenia Cd, gdyż nie jest ono uwolnione poprzez
pęknięcia kryształu.



Rozkład pola elektrycznego w badanych kryształach zależy od rozkładu oporności
właściwej.



Rozkład pola elektrycznego w analizowanych materiałach silnie zależy od rozmieszczenia
granic ziaren, szczególnie granic bliźniaczych.
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