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1. WSTĘP

Podstawę

rozwoju

cywilizacji

technicznej

stanowi

rozwój

materiałów

oraz znajomość ich struktury wewnętrznej. Wiele dziedzin życia codziennego, takich
jak

medycyna

czy

ochrona

środowiska

wręcz

wymuszają

na

naukowcach

i technologach poszukiwanie nowych rozwiązań i udoskonaleń zarówno aparaturowych
jak i bardziej podstawowych jakimi są materiały „bazowe”.
W ostatnich latach obserwuje się rosnący udział zaawansowanych strukturalnie
materiałów w wytwarzaniu technicznie skomplikowanych produktów. W związku
z otrzymywaniem materiałów zaawansowanych technologicznie na skalę masową,
konieczne jest poszerzenie wiedzy o nich, aby podnieść opłacalność produkcji
oraz zmniejszyć niekorzystny wpływ procesów wytwórczych na środowisko.
Detektory półprzewodnikowe wysunęły się na czołową pozycję wśród
detektorów promieniowania jonizującego stosowanych w spektometrii. Głównie
zadecydowały o tym ich doskonałe właściwości, takie jak: bardzo dobra energetyczna
zdolność rozdzielcza, odpowiednio krótki czas narastania impulsów a także niewielkie
rozmiary. Głównymi przedstawicielami detektorów półprzewodnikowych na bazie
związków II – VI są detektory na (Cd,Zn)Te i CdTe. Produkowane są one na dużą
skalę, jednak wciąż podlegają modyfikacjom i ulepszeniom. Podstawowym problemem
wymagającym

rozwiązania

jest

uzyskanie

płytek

o

dużej

powierzchni

z jednorodnym rozkładem oporności właściwej (płytek monokrystalicznych). Ponadto,
istnieje problem elektrycznych kontaktów do tak wysokooporowego materiału.
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1.1. CEL I STRESZCZENIE ROZPRAWY

Niniejsza rozprawa doktorska ma na celu przedstawienie możliwości
uzyskiwania dobrych elektrycznych kontaktów do wysokooporowych kryształów
(Cd,Mn)Te. Materiały te mogą stanowić konkurencję dla dotychczas używanych CdTe
oraz (Cd,Zn)Te, jako podłoża dla detektorów promieniowania X i gamma.
W niniejszej pracy udowodniono, że kryształy (Cd,Mn)Te nadają się na płytki
detekcyjne promieniowania X i gamma w równie dobrym stopniu jak dotąd używane
(Cd,Zn)Te. Ponadto określono, jakiego typu kontakty elektryczne będą najlepsze
do wysokooporowych kryształów (Cd,Mn)Te.
Istotnym etapem prac doświadczalnych są badania nad wykonaniem kontaktów
elektrycznych do uzyskanych z krystalizacji płytek z półizolującego (Cd,Mn)Te.
Dla półizolującego (Cd,Zn)Te laboratoria i przedsiębiorstwa na świecie produkujące
detektory

promieniowania

X

i

gamma,

stosują

różne

formy

metalizacji

do odpowiednich ścian płytek. Otrzymane w ten sposób kontakty prawie nigdy
(szczególnie dla wysokich oporów) nie są omowe. Nie wpływa to w dużym stopniu na
działanie całego układu, ze względu na przykładane do płytki detektorowej wysokie
napięcie (rzędu kilkuset woltów).
W

celu

uzyskania

optymalnych

kontaktów

zaproponowane

zostały

trzy podejścia. Pierwsze, to często stosowana metalizacja za pomocą różnych metod
chemicznych. Niestety metody te są często niepowtarzalne.
Drugie podejście, które wydaje się bardziej obiecujące, to wytwarzanie
na powierzchni płytki (Cd,Mn)Te heterostruktury - nanowarstwy. Dane literaturowe
wskazują, że tego typu postępowanie może dawać dobre planarne kontakty. W celu
wytwarzania heterostruktur kontaktowych wykorzystano maszynę typu MBE,
skonstruowaną w laboratorium ON 1.1 w IF PAN w Warszawie, przez prof.
A. Mycielskiego i współpracowników. Umożliwia ona nałożenie na powierzchnię
(Cd,Mn)Te warstw heteroepitaksjalnych, (na przykład ZnTe:Sb typu-p), do których
następnie (w tej samej maszynie) wykonane zostaną kontakty metaliczne poprzez
napylenie Au.
Trzecia opcja dotyczy amorficznych (nanokrystalicznych) cienkich warstw
(ZnTe:Sb i CdTe:In) napylanych również w maszynie MBE w odpowiednich
warunkach próżni.
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Amorficzne warstwy w odróżnieniu od monokrystalicznych napylanie zostały przy
dużo niższej temperaturze podłoża i przy zachowaniu tych samych (co w przypadku
monowarstw) temperatur na komórkach efuzyjnych.
Maszyna MBE została przetestowana pod względem uzyskiwania warstw homo
i hetero-epitaksjalnych typu CdTe na CdTe, ZnTe na ZnTe lub np. ZnTe na CdTe.
Podłoża, ich przygotowanie i materiały do komórek efuzyjnych są własnej produkcji.
Na początku rozprawy przedstawione zostały podstawowe mechanizmy
oddziaływania promieniowania z interesującego nas przedziału energii, z materiałem
detekcyjnym. Dalsza część rozprawy zawiera ogólne informacje na temat materiałów
dotychczas stosowanych do produkcji detektorów X i gamma, a także ich krótką
charakterystykę pod kątem własności fizycznych. Podjęty też został temat metod
wzrostu tych związków. Zawiera on także bardzo ogólny zarys mechanizmu zbioru
nośników ładunku w schematycznie przedstawionym detektorze promieniowania
i ogólny zapis wzoru Hechta.
Kolejną część tego rozdziału poświęcono na omówienie (Cd,Mn)Te jako
nowego materiału do zastosowania w produkcji detektorów. Przedstawione zostały jego
parametry fizyczne, metoda krystalizacji (technologia wzrostu 1,5 calowych wytopów),
a także dostosowanie odpowiednich domieszek kompensujących i wpływ wygrzewań
na zmiany zachodzące w jego strukturze i własnościach. Rozdział ten zawiera także
wyniki z kilku serii płytek: mapowania oporności właściwej, obserwacji powierzchni
pod kątem precypitacji, oraz jamek trawienia wszystko w zależności od metod
wygrzewania.
Rozdział trzeci przedstawia podstawy teorii na temat złącz metal-półprzewodnik
i zjawisk zachodzących na interfejsach. W dalszej jego części zawarte zostały metody
nanoszenia różnych typów metali jako kontaktów elektrycznych do półizolujących
płytek CdTe i (Cd,Zn)Te, a także metody ich ulepszania pod kątem omowości.
Kolejny rozdział to opis fizycznych podstaw wzrostu epitaksjalnego
oraz budowy aparatury (poszczególnych jej elementów) do hodowli i charakteryzacji
tych warstw. Dotyczy on także przygotowania powierzchni do procesów epitaksji
i napylania oraz standardowego procesu wzrostu i napylania cienkich warstw
w maszynie MBE.
Główna część pracy doświadczalnej została zawarta w rozdziale piątym, gdzie
przedstawiono krok po kroku doświadczenia i pomysły na ich wykonanie, mające
na celu potwierdzenie lub obalenie naszych założeń.
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Nowe pomysły na wykonanie kontaktów elektrycznych do wysokooporowych płytek
(Cd,Mn)Te opracowano w oparciu o dane literaturowe, dotyczące podobnej tematyki.
Dlatego też kolejne podrozdziały dotyczą kontaktów nanoszonych z chemicznych
roztworów, monokrystalicznych warstw wzrastanych w maszynie MBE i amorficznych
warstw kontaktowych napylanych w tej samej maszynie. W części dotyczącej
amorficznych warstw oprócz standardowych badań podjęte zostały także badania
dodatkowe dla potwierdzenia naszych założeń.
Szósty rozdział zawiera opisy i schematy użytych w trakcie realizacji niniejszej
rozprawy aparatur i przyrządów. Wszystkie pomiary odbyły się w obrębie laboratoriów
w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie.
Pomiary dotyczące wykonania charakterystyki I-V, mapowania oporności
właściwej i parametru μτ oraz pomiary transportowe zostały wykonane przez autora
rozprawy w laboratorium ON 1.1.
Ostatni,

siódmy

rozdział,

stanowi

podsumowanie

i

przedstawienie

najistotniejszych wniosków z wykonanych badań. Poza tym zawiera opis publikacji,
powstałych jako wynik pracy badawczej oraz wyszczególnienie zgłoszonych patentów.
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2.

DETEKTORY PROMIENIOWANIA X I GAMMA

Jednym z rozważanych zagadnień w niniejszej rozprawie są materiały
półprzewodnikowe na detektory promieniowania X i gamma. Rozdział ten poświęcony
został na:


przedstawienie

najważniejszych

materiałów

stosowanych

w tej dziedzinie,


omówienie sposobu funkcjonowania detektora,



zaprezentowanie

nowego

związku

jako

kandydata

na

materiał

detekcyjny.
Detektory na bazie

półprzewodników mają zastosowanie w różnych

dziedzinach. Wykorzystuje się je np.: w działaniach związanych z bezpieczeństwem
narodowym, medycynie (np. badania rentgenowskie, tomografia serca, badania kości),
przemyśle (pomiar poziomu cieczy na liniach rozlewczych, pomiar grubości warstwy
lakieru samochodowego), astronomii, astrofizyce, fizyce wysokich energii, zarządzaniu
odpadami radioaktywnymi oraz elementarnej analizie materiałów (nieinwazyjne
określanie defektów struktury materiałów). [1-5]
Na wybór odpowiedniego materiału półprzewodnikowego do detekcji
promieniowania X i gamma wpływa zakres interesującej nas energii promieniowania
elektromagnetycznego.
Promieniowanie można ogólnie podzielić na dwie kategorie:


„promieniowanie nienaładowane” - promieniowanie X, promieniowanie
gamma i neutrony,



„promieniowanie naładowane” - cząstki beta (elektrony, pozytony),
protony, cząstki alfa, fragmenty rozszczepione.

Na potrzeby naszych rozważań zajmiemy się tylko częścią związaną
z promieniowaniem „nie naładowanym” – X i gamma.
Promieniowanie gamma może być emitowane przez pobudzone jądro atomowe
podczas relaksacji do niższego energetycznie stanu albo w wyniku anihilacji elektronów
i pozytonów. Procesy te wytwarzają promieniowanie gamma o dyskretnych wartościach
energetycznych. Za pochłanianie promieniowania gamma odpowiadają zjawiska
takie jak:
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wewnętrzny efekt fotoelektryczny,



rozpraszanie komptonowskie,



kreacja par elektron-pozyton,



reakcje fotojądrowe – niezwykle rzadkie –występują przy odpowiednio
dużej energii promieniowania (Eγ > 18,6 MeV).

Promieniowanie gamma mieści się w granicach kwantu energii większej
od 10 keV, co odpowiada długości fali mniejszej od 124 pm. Zakres ten częściowo
pokrywa się z zakresem promieniowania rentgenowskiego.
Promieniowanie X w praktyce otrzymuje się (np. w lampie rentgenowskiej)
poprzez wyhamowywanie rozpędzonych elektronów w ośrodku o dużej liczbie
atomowej (Z > 20). Dlatego też używamy w takim przypadku nazwy - promieniowanie
hamowania. Efektem tego zjawiska jest powstanie promieniowania o ciągłej
charakterystyce.

Zawiera

ono

również

piki

pochodzące

od

promieniowania

charakterystycznego anody, ponieważ rozpędzone elektrony wybijają elektrony
z atomów anody. Luki po wybitych elektronach na dolnych powłokach elektronowych
pozostają puste do czasu, aż zapełnią je elektrony z wyższej powłoki. Elektron
przechodząc z wyższego stanu emituje kwant promieniowania rentgenowskiego
i następuje emisja charakterystycznego promieniowania X. Poprzez taki proces
uzyskuje się dyskretne wartości energii. Promieniowanie X powstaje także w wyniku
wychwytu elektronu. Jądro atomu przechwytuje elektron znajdujący się na powłoce
K, co powoduje powstanie wolnego miejsca, na które spadają elektrony z wyższych
powłok i następuje emisja kwantu X. Energie fotonów X są typowe w zakresie
od 1 keV do 10 MeV. Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy
ultrafioletem i promieniowaniem gamma. W wielu publikacjach rozróżnienie
promieniowania gamma oraz promieniowania X opiera się na ich źródłach,
a nie na długości fali.
W przypadku rozważań w niniejszej rozprawie, zakres energii odpowiednich
dla materiałów półprzewodnikowych wykorzystywanych do produkcji detektorów
promieniowania X i gamma zawiera się w granicach od 10 keV do 500 keV.
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2.1. MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA PROMIENIOWANIA
Z MATERIĄ

Oddziaływanie promieniowania z materią można opisywać na dwa sposoby:
makroskopowo i mikroskopowo. Podejście makroskopowe obejmuje problem ogólnie,
używając natężenia padającej wiązki promieniowania, a konkretnie spadku jej natężenia
przy przechodzeniu przez aktywny ośrodek. Jednakże w naszym przypadku to podejście
nie będzie rozpatrywane. Podejście mikroskopowe, skupia się na oddziaływaniu
fotonów z materiałem detekcyjnym. Oczywiście obydwa te podejścia są względem
siebie komplementarne, ponieważ za ogólne osłabienie wiązki promieniowania
odpowiadają zjawiska związane z oddziaływaniem promieniowania z atomami
materiału detekcyjnego. Wysokoenergetyczny foton promieniowania X penetrując
materię może zachować się w różny sposób:


zostać zaabsorbowany w całości przez atom (absorpcja fotoelektryczna),



doprowadzić do powstania pary elektron-pozyton (kreacja par),



ulec rozproszeniu koherentnemu (bez zmiany energii) na elektronach
lub jądrze atomowym, lub zmienić swój kierunek oddając część energii
elektronom powłoki (zjawisko Comptona).

Z każdą z wymienionych możliwości związane jest pewne prawdopodobieństwo
zajścia zdarzenia określane przez przekrój czynny na dane zjawisko. Zjawiska
te bezpośrednio związane są z zakresem energii promieniowania oddziaływującego
z materiałem detekcyjnym. Ponieważ wszystkie trzy typy procesów są ważne podczas
działania detektora promieniowania X i gamma, w kilku zdaniach zostaną
scharakteryzowane.
Absorpcja fotoelektryczna jest w większości przypadków najważniejszą reakcją
podczas działania detektora. Cała energia padającego fotonu jest absorbowana
przez jeden z elektronów orbitalnych atomów, wskutek czego zostaje on wybity
z atomu (rys. 2.1.1). Fotoelektron ten ma energię kinetyczną równą energii padającego
fotonu minus energia wiązania atomowego elektronu. Dla typowych energii fotonu
gamma lub X (> 10 keV) elektron ten będzie bardzo często dawać początek reakcji
na powłoce K atomu.
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W półprzewodniku fotoelektron będzie wytracać swoją energię kinetyczną
podobnie jak poprzez oddziaływanie kulombowskie z siecią półprzewodnika i kreować
wiele par elektron – dziura. Liczba wygenerowanych par elektron – dziura jest
proporcjonalna do energii padającego fotonu.

Rysunek 2.1.1. Absorpcja fotoelektryczna fotonu o energii wyższej
niż energia wiązania powłoki K z emisją fotoelektronu e−.

W absorpcji fotoelektrycznej foton przekazuje całą swoją energię elektronom
atomu, podczas gdy foton oddziaływujący poprzez rozpraszanie komptonowskie
przenosi tylko ułamek swojej energii do zewnętrznego elektronu produkując
tzw. „gorący elektron” i degradując foton.
W przypadku zjawiska rozpraszania Comptona rozważamy zderzenie pomiędzy
padającym fotonem, a orbitalnym elektronem. Kierunek fotonów oraz energia zostają
zmienione. Część energii jest stracona na elektronie, z którym nastąpiło zderzenie.
Elektron traci również energię na kreację par elektron - dziura. Foton nie przekazuje
całej swojej energii na elektron, z którym się zderza w rozpraszaniu comptonowskim
i liczba wygenerowanych par elektron-dziura różni się znacząco pomiędzy różnymi
zderzeniami Comptona. Zjawisko przebiega w tym przypadku praktycznie tak samo,
jak dla elektronu swobodnego. Zwiększenie długości fali rozproszonego fotonu, zwane
przesunięciem Comptona, zależy od kąta rozproszenia fotonu (rys. 2.1.2).
Rysunek 2.1.2. Schemat zjawiska rozpraszania komptonowskiego.
Rozpraszanie komptonowskie to nieelastyczne rozpraszanie fotonów
na quasi-swobodnych elektronach walencyjnych, gdzie ϕ jest kątem
rozproszenia fotonu, hν0 jest energią padającego fotonu zaś hν to energia
rozproszonego fotonu.

Jeżeli energia padającego fotonu jest większa lub równa podwojonej energii
spoczynkowej elektronu (mec2) i wynosi 0,511 MeV, to możliwe jest jego
przekształcenie w parę elektron-pozyton (rys. 2.1.3). Jednak, ze względu na zasady
zachowania energii i pędu potrzebne jest jeszcze jedno ciało, z którym foton ten mógłby
oddziaływać. Tę rolę najczęściej spełnia jądro atomowe (mówi się, że kreacja pary
następuje w polu jądra).
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Może to też być elektron, z tym że przekrój czynny na kreację pary w polu
elektronu jest o kilka rzędów wielkości mniejszy od przekroju czynnego
na kreację pary w polu jądra atomowego.
Rysunek 2.1.3. Kreacja pary elektron-pozyton (e− − e+) w polu
kulombowskim jądra atomowego; elektrony powłokowe pominięto
ponieważ są nie istotne w tym zjawisku

Charakterystyczne jest, że po spotkaniu elektronu z pozytonem w 99,8 %
przypadkach, dochodzi do anihilacji na dwa kwanty gamma. Fotony anihilacyjne
emitowane są wówczas (w układzie środka masy) w przeciwnych kierunkach.
Jak już wspomniano, muszą być spełnione zasady zachowania ładunku, pędu
jak i energii, stąd też energia każdego z kwantów przy anihilacji dwufotonowej
jest równa 511 keV. Fotony te mogą później oddziaływać tak, jak wcześniej opisano.
Oczywiście dowolna z opisanych kombinacji oddziaływań może nastąpić również,
gdy foton pozbywa się części, bądź całej energii w objętości detektora.
Zaniedbując ucieczkę promieniowania charakterystycznego z objętości
detektora

(tak

zwanych

linii

fluorescencyjnych),

jedynie

wyniki

efektu

fotoelektrycznego przy całkowitej absorpcji energii zderzenia, dają użyteczną
informację o energii fotonu.
Prawdopodobieństwo zajścia reakcji między promieniowaniem X i gamma,
a materiałem detekcyjnym zależy od liczby atomowej (Z) i jest proporcjonalne
do Zn (gdzie 4<n<5) dla oddziaływań fotoelektrycznych, Z1 dla rozpraszania Comptona
i Z2 dla kreacji par [1]. Ogólnie materiały o wysokiej wartości masy atomowej będą
miały wysoką czułość dla fotonów promieniowania X i gamma w porównaniu
z materiałami o niskiej wartości masy atomowej. Jest to szczególnie ważne
w zakresach energii, gdzie dominują procesy oddziaływania fotoelektrycznego.
Jak

już

wspomniano,

oczywistym

argumentem

uprawniającym

do odpowiedniego doboru materiału na detektor promieniowania X i gamma
jest jak najwyższa wartość liczby atomowej Z. Biorąc pod uwagę liczbę atomową,
detektory z Si i Ge, pomimo doskonałych własności fizycznych, tracą na atrakcyjności
w porównaniu z związkami półprzewodnikowymi z grupy II-VI tj. CdTe i (Cd,Zn)Te.
Najważniejszymi parametrami, które decydują o użyteczności danego materiału
do produkcji detektora promieniowania X i gamma są:


liczba atomowa,
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odpowiednia szerokość przerwy energetycznej,



odpowiedni iloczyn μτ.

Parametry te oraz ich znaczenie dokładnie opisuje kolejny podrozdział
rozprawy.

Zależności współczynnika tłumienia od energii promieniowania
oraz wydajności detekcji od grubości materiału detekcyjnego.
Użyteczność danego związku do detekcji promieniowania X i gamma najlepiej
pokazują wykresy zależności współczynnika tłumienia od energii. Na podstawie
publikacji [2-6] zebrane zostały wykresy zależności współczynnika tłumienia od energii
promieniowania oraz wydajności detekcji od grubości materiału detekcyjnego. Wykresy
te doskonale obrazują jakie związki półprzewodnikowe spełniają wymagane parametry
do detekcji promieniowania w zakresie od 10 keV do 500 keV.
Rozważane w tym podrozdziale związki, poddane zostaną w dalszej części
rozprawy bardziej dokładnej analizie z punktu widzenia innych parametrów fizycznych.
Analiza ta ma na celu wykazać zalety i wady omawianych półprzewodników
przy ich użyciu jako materiał do detekcji promieniowania X i gamma.

Rysunek 2.1.4. Zależność współczynnika
tłumienia od energii promieniowania dla
podstawowych materiałów używanych do
detekcji promieniowania X i gamma [2].

Rysunek 2.1.5. a) Zależność współczynnika
tłumienia
od
energii
promieniowania
dla
podstawowych materiałów używanych do detekcji
promieniowania X i gamma; b) Zależność
sprawności detektora na CdTe w funkcji grubości
płytki detekcyjnej i energii fotonu [3].
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Działanie detektora opiera się w głównej mierze na zjawisku fotoelektrycznym.
Dlatego materiały półprzewodnikowe z wysoką liczbą atomową są uprzywilejowane.
Współczynnik tłumienia dla absorpcji fotoelektrycznej oraz rozpraszania Comptona
dla Si, Ge, CdTe oraz HgI2 przedstawiają rysunki 2.1.4 i 2.1.5a (dla różnych zakresów
energii).
Współczynnik

tłumienia

dla

absorpcji

fotoelektrycznej,

rozpraszania

Comptona i kreacji par dla Si, Ge, CdTe oraz HgI2 przedstawia rysunek 2.1.4.
W granicach do 1 MeV, najwydajniejsze są związki CdTe oraz HgI2. Powyżej tej
energii zarówno w związkach CdTe jak i (Cd,Zn)Te dochodzi do uszkodzeń
radiacyjnych materiału („radiation demage”). Dlatego maksimum poprawnego
funkcjonowania detektorów na bazie takich związków wynosi 1 MeV. W zakresie
do 10 keV, gdzie dominują procesy fotoelektryczne zarówno Si, Ge jak i CdTe mają
podobne współczynniki tłumienia.
Ważną wartością kształtującą detektor jest, współczynnik sprawności, który
definiuje stosunek liczby impulsów zarejestrowanych do liczby cząstek promieniowania
oddziaływujących z materiałem detektora. Parametr ten zmienia się dla różnych
grubości płytki detekcyjnej. Sprawność detektora na CdTe w funkcji grubości płytki
detekcyjnej i wybranej energii fotonu ilustruje rysunek 2.1.5 b). Detektor o grubości
10 mm CdTe zapewnia dobrą fotoelektryczną wydajność >90 % przy emisji
promieniowania rzędu 140 keV, natomiast grubość 1 mm charakteryzuje 100 %
fotoelektrycznej wydajności przy energii 40 keV. Dla energii fotonu 511 keV można
uzyskać efektywność absorpcji rzędu 15,5 % dla grubości płytki detekcyjnej 10 mm
(rys. 2.1.6).

Rysunek 2.1.6. A) Zależność wydajności detekcji dla promieniowania gamma o energii 100 keV
w zależności od grubości płytki detekcyjnej wykonanej z CdTe, Si oraz Ge; B) Zależność wydajności
detekcji dla CdTe dla różnych energii przy grubości płytki detekcyjnej 5 mm (czarne kółka) i 10 mm
(otwarte kółka). Do eksperymentu użyto promieniowania gamma skolimowanego na obszarze o
powierzchni 1 x 1 cm2 [4].
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Rysunek
2.1.7.
Zależność
absorpcji
promieniowania gamma dla (Cd,Zn)Te dla
różnych energii promieniowania w funkcji
grubości płytki [5].

Rysunek 2.1.8. Zależność wydajności detekcji
od energii dla związków Si, GaAs i CdZnTe
[6].

Zależność absorpcji promieniowania gamma od energii jako funkcji grubości
płytki detekcyjnej dla (Cd,Zn)Te z 9% składem Zn przedstawia rys. 2.1.7.
W tym przypadku efektywność absorpcji promieniowania gamma płytki
detekcyjnej grubości 15 mm oraz energii rzędu 140 keV wynosi 100 % zaś dla energii
662 keV wynosi 45 %.
Wykres z rys. 2.1.8 przedstawia porównanie, efektywności detekcji w zależności
od energii dla trzech różnych typów związków: (Cd,Zn)Te, GaAs i Si. W przypadku
tego wykresu grubość użytych materiałów była rzędu 300 μm.
Rozważania oparte na wynikach badań uzyskanych doświadczalnie przez różne
ośrodki badawcze wskazują, że grubość płytki detekcyjnej nie powinna przekraczać
wartości 5 mm [3, 4]. Równie istotne, w oparciu o powyższe wyniki wydaje
się być stwierdzenie, że najlepsze wydajności detekcji uzyskuje trójskładnikowy
związek (Cd,Zn)Te.
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2.2. DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE - PRZEGLĄD I
PORÓWNANIE

Zarys historyczny
W. Rentgen w roku 1913 pisał o komorach jonizacyjnych, w których jako
dielektryk zastosowane zostały kryształy. Wykorzystywane były wtedy kryształy
jonowe i kowalencyjne związków metali takich jak na przykład:
 halogenki metali - AgCl, NaCl, NaJ, KBr, LiF (lata 1940),
 siarczki metali - ZnS, CdS,
 tellurki metali - CdTe,
 arsenek galu - GaAs sztucznie wytwarzany (w latach 1970).
Najlepsze pod względem ładunkowej zdolności rozdzielczej detektory
krystaliczne stanowiły czyste homogeniczne kryształy węgla (diament) i krzemu.
Pierwszym detektorem tego typu, dla którego otrzymano zadawalające wyniki detekcji
pojedynczej naładowanej cząstki, była komora jonizacyjna z kryształem diamentu.
Materiałami najczęściej stosowanymi (używanymi do tej pory), były CdS
oraz CdTe. Mogą one być otrzymywane w postaci dużych monokrystalicznych płytek.
Kryształy CdTe są znacznie łatwiejsze do przygotowania niż CdS. Detektory na CdTe
mogą pracować w temperaturach od 170 K do 420 K bez pogorszenia zdolności
rozdzielczej, podczas gdy detektory na CdS pracują dobrze w temperaturze od 280 K
do

310 K.

W

detektorach

krystalicznych

wykorzystywano

także

samoistny

i kompensowany krzem. P. E. Gibbson i D. C. Northrop w 1962 r przeprowadzili
badania pomiaru widma promieni gamma za pomocą detektorów na krzemie,
a doświadczenia te odbywały się w temperaturze 77 K [7].
Według ekspertów w dziedzinie detektorów promieniowania X i gamma
na bazie półprzewodników z grupy II-VI, najlepsze wyniki uzyskują związki (CdTe)
i (Cd,Zn)Te [1, 3, 5, 7, 8-11]. Obecnie produkcją związków półprzewodnikowych CdTe
i (Cd,Zn)Te oraz ich sprzedażą w postaci kryształów (płytek krystalicznych)
lub gotowych detektorów zajmuje się siedem głównych ośrodków.
Są to: Yinnel Tech (US), Radlen (Kanada), eV Products (US), DSC (UK), Eurorad
(Francja), Imarad (Izrael), Acrorad (Japonia).
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Mimo, że detektory promieniowania X i gamma na tych związkach
wytwarzane są już od ponad 15 lat, nadal jest wiele problemów związanych
z ich produkcją.
Chcąc jak najdokładniej zobrazować metody wzrostu, właściwości fizyczne
oraz najważniejsze parametry kwalifikujące materiały do użycia na detektory
promieniowania X i gamma, stworzono tabelę, gdzie wszystkie te dane zostały
przypisane dla danego materiału. Zawarte w tabeli informacje opisują materiały
najbardziej popularne ze względu na zastosowanie do produkcji detektorów tego typu.
Najciekawsze materiały pod kątem zastosowania na detektory stanowią
związki z grupy II-VI, stąd też zostały one opisane bardziej wnikliwie, podczas gdy
w

przypadku

półprzewodników

z

grupy

III-V

przedstawiono

tylko

zarys

ich właściwości, by pokazać różnice i podkreślić zalety związków II-VI.

Materiał

Si

Ge

GaAs

CdTe

Cd0.9Zn0.1Te

HgI2

Struktura
krystalograficzna

kubiczna

kubiczna

kubiczna
(ZB)

kubiczna
(ZB)

kubiczna (ZB)

tetragonalna

Metody wzrostu

C

C

CVD

THM

HPB, THM

VAM

Z -liczba atomowa
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32

31,33

48,52

48,30,52

80,53

Gęstość (g/cm3)

2,33

5,33

5,32

6,2

5,78

6,4

Przerwa energetyczna
Eg (eV)
Energia kreacji pary
elektron-dziura
Oporność właściwa
ρ (Ωcm)

1,12

0,67

1,4

1,51

1,6

2,13

3,62

2,96

4,2

4,43

4,6

4,2

10

50

10

10

μe (cm2/Vs)

1400

3900

8600

μh (cm2/Vs)

1900

1900

τe (s)

>10-3

τh (s)

4

7

9

10

10

1013

1100

1000

100

400

100

120

4

>10-3

10-8

10-6

10-5

3·10-6

10-3

2·10-3

10-7

10-6

10-6

10-5

μe τe (cm2/V)

>1

>1

8·10-5

10-3

10-3 - 10-2

10-4

μh τh (cm2/V)

~1

>1

4·10-6

10-4

10-5

10-5

Tabela 2.2.1. Właściwości fizyczne głównych związków półprzewodnikowych w T = 25˚C
wykorzystywanych do budowy detektorów X i gamma. (ZB - zinc blend, C – Czochralski,
CVD - chemical vapor deposition, THM – travelling heater method, HPB – high-pressure Bridgman,
VAM – vertical ampoule method) [3,9].
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Główne

korzyści

ze

związków

półprzewodnikowych

opierają

się na możliwości wzrastania materiałów o szerokim zakresie własności fizycznych 1.
Stąd też mają one szeroki wachlarz zastosowań.
Zainteresowanie

detektorami

pracującymi

w

temperaturze

pokojowej

spowodowało wzrost rozwoju związków półprzewodnikowych z szeroką przerwą
energetyczną w porównaniu z Si i Ge. Ponadto dla detekcji promieniowania X i gamma
związki półprzewodnikowe o wysokiej liczbie atomowej są preferowane, by zwiększyć
oddziaływanie fotoelektryczne.
Półprzewodniki mieszane wywodzą się z pierwiastków grupy II i VI, której
jednym z głównych przedstawicieli jest CdTe oraz grupy III i V (np. GaAs). Oprócz
mieszanin dwuskładnikowych, są również produkowane materiały trójskładnikowe
tj. (Cd,Zn)Te, czy (Cd,Mn)Te.

Ogólna zasada działania detektora
Działanie detektorów półprzewodnikowych opiera się na zbieraniu ładunków
wygenerowanych w wyniku oddziaływania promieniowania z ośrodkiem przy
zastosowaniu zewnętrznego pola elektrycznego. Poprzez szereg procesów ostatecznie
zostaje wygenerowany impuls ładunków składających się z elektronów i dziur.
Następnie są one separowane pod wpływem przyłożonego z zewnątrz pola
elektrycznego. Dlatego też, rozważając działanie detektora musimy odnieść
się do natury oddziaływania pomiędzy padającym promieniowaniem a objętością
materiału detekcyjnego, gdzie ładunki są generowane. Bezpośrednio związane
jest to z:


efektywnością procesu wzbudzania,



wydajnością procesu zbierania ładunków,



z zewnętrznym obwodem detekcji impulsu ładunków wygenerowanych
w ośrodku,



szumami z otoczenia przyrządu.

Szumy detektora, jak również natura efektywności oddziaływania pomiędzy,
padającym promieniowaniem - a objętością detektora oraz procesy zbioru ładunków
będą określać jaki materiał może być zastosowany do produkcji detektorów
promieniowania X i gamma przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej.
Własności fizyczne, którymi można manipulować to przerwa energetyczna, gęstość czy też liczba atomowa przedstawiana
jako średnia liczb poszczególnych pierwiastków wchodzących do związku.
1
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Rysunek 2.2. 1. Prosta geometria detektora
i schemat procesu w którym wygenerowany został
impuls ładunku w materiale półprzewodnika [2].

Budowę półprzewodnikowego detektora w najprostszej formie przedstawia
rys. 2.2.1. W tym przypadku płytka detekcyjna z półprzewodnika ma szerokość od kilku
milimetrów do centymetra, a kontakty tworzą dwie metaliczne elektrody. Grubość
używanego do produkcji detektorów półprzewodnika jest określana na podstawie
stopnia detekcji padającego promieniowania i procesu efektywności zbioru ładunku.
Oznacza to, że grubość płytki detekcyjnej jest uzależniona od:


typu

oddziaływania

pomiędzy

półprzewodnikowym

ośrodkiem

a padającym promieniowaniem,


gęstości materiału detekcyjnego,



czasu życia nośników,



dynamiki transportu ładunku.

Przykładowo promieniowanie X oddziaływujące na związek HgI2 ma energię
rzędu dziesiątek keV, gdzie typowa głębokość absorpcji wynosi kilkadziesiąt
mikronów. Oznacza to, że grubość płytki detekcyjnej określa długość dryfu nośników,
co jest istotnym parametrem określającym działanie spektrometrów promieniowania X
i gamma. Ogólnie długość dryftu nośników powinna być kilka razy większa
niż odległość, którą nośniki muszą przejść by dotrzeć do elektrody. W praktyce grubość
detektora stanowi 0,1 długości dryftu nośników w materiale.
W

materiale

półprzewodnikowym

padające

promieniowanie

może

wygenerować pewną ilość par elektron-dziura. W związkach II-VI (CdTe, Cd(Zn)Te
i (Cd,Mn)Te) energia wymagana do produkcji jednej pary elektron-dziura wynosi
od 3 do 6 eV. Pary elektron – dziura kreowane są na dwa sposoby:


bezpośredni - jeżeli padające promieniowanie stanowi naładowane
cząsteczki takie jak np. elektrony,



pośredni - kiedy to padające promieniowanie ulega pewnej liczbie
procesów wcześniej już omawianych.
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Jak widać bardziej korzystne okazują się być detektory półprzewodnikowe
w porównaniu z detektorami gazowymi, gdzie wymagana jest energia jonizacji rzędu
30 eV. Odpowiednio wysoka liczba ładunków sprawia, że przebieg detekcji
w detektorach półprzewodnikowych jest prostszy i pozwala na detekcję szerokiej skali
energii. Relatywnie mała energia wymagana do produkcji par elektron-dziura
w półprzewodniku i wysoka wydajność kwantowa stanowią dwie podstawowe zalety
półprzewodnikowych detektorów promieniowania. Istotne jest także to, że ich gęstość
jest o wiele wyższa niż w przypadku detektorów gazowych. Dlatego, dzięki wyżej
wymienionym zaletom detektorów półprzewodnikowych, prawdopodobieństwo zajścia
oddziaływania pomiędzy materiałem detekcyjnym a padającym promieniowaniem
jest większe niż w przypadku detektorów gazowych czy też scyntylatorów.
Pisząc o metodzie działania detektora oprócz zjawisk zachodzących
we wnętrzu materiału detekcyjnego należy uwzględnić także zjawiska na jego końcach.
Do zebrania wygenerowanych i przemieszczających się w materiale nośników
ładunków dobierane są odpowiednie metaliczne kontakty. Elektrody te są używane
do doprowadzenia pola elektrycznego przez półprzewodnik oraz zebrania ładunków
wygenerowanych przez oddziaływujące z ośrodkiem padające promieniowanie.
W zasadzie do wysokooporowego materiału należałoby stworzyć typowy omowy
kontakt. Kontakty te nie stanowiłyby żadnej bariery dla przepływu nośników ładunków.
Oznacza to, że charakterystyki I-V powinny mieć liniowy charakter, a same kontakty
niskie opory.
W przypadku materiałów szerokoprzerwowych, takich jak HgI2, CdTe,
(Cd,Zn)Te prawie omowe kontakty mogą być wykonane. Jednakże, nanoszony jako
elektrody metal wykazuje tendencje do tworzenia bariery Schottky’go, a kontakty takie
mogą ograniczać efektywność zbierania ładunku (Charge Collection Efficiency – CCE)
w obrębie jednego typu ładunku. Technologia tworzenia takich kontaktów ciągle jest
obszarem aktywnych badań.
Temat kontaktów i ich doboru do danego typu materiału będzie stanowił
oddzielny, szeroko omawiany problem w kolejnym rozdziale. Dokładniejsza analiza
mechanizmu zbioru ładunku przedstawiona zostanie w rozdziale 2.3.
Znając ogólnie zasady działania detektora promieniowania X i gamma, można
wnioskować jakimi parametrami powinien charakteryzować się dobry materiał
detekcyjny. Najważniejsze z nich przedstawione zostały poniżej z uwzględnieniem
danego typu materiału.
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Parametry wymagane od materiałów do produkcji
detektorów promieniowania X i gamma
Produkcja detektorów promieniowania X i gamma narzuca na materiały
półprzewodnikowe

wiele

wymagań,

dotyczących

ich

własności

fizycznych.

Najważniejsze z nich to:


wysoka liczba atomowa (Z>20) dla wydajnie pracujących detektorów,



wystarczająco

szeroka

przerwa

energetyczna

(>1,6 eV)

aby

materiał

był wysokooporowy i miał niskie wartości prądów po powierzchni,


jednorodny rozkład iloczynu μτ (gdzie τ jest czasem od momentu pobudzenia
(kreacji) do pułapkowania),



wysoka czystość, jednorodność, brak defektów w materiale z odpowiednim
przekrojem czynnym i grubością,



elektrody nie produkujące defektów, nie wprowadzające do materiału
detekcyjnego domieszek, nie stanowiące barier w procesie zbioru ładunków.
W oparciu o dane zawarte w tabeli 2.2.1, omówione zostaną pokrótce materiały

półprzewodnikowe, z uwzględnieniem wyżej wymienionych parametrów.
Materiał

wykorzystywany

do

produkcji

detektorów

promieniowania

X i γ powinien charakteryzować się wysokim stopniem zatrzymywania promieniowania
tego typu tzw. „stopping power” (parametr ten został opisany przy omawianiu rys. 2.1.4
w rozdziale 2.1).
Kolejnym

ważnym

parametrem

jest

przekrój

czynny

dla

absorpcji

fotoelektrycznej. Jak już wspomniano jest on proporcjonalny do Zn gdzie Z jest średnią
wartością liczby atomowej danego materiału a n dla energii promieniowania w zakresie
absorpcji fotoelektrycznej wynosi 4 < n < 5. Jak widać „stopping power” zależy
od liczby atomowej pierwiastków będących składnikami płytki detekcyjnej,
(przykładowo: dla Si, Z = 14; dla CdTe Z = 50), ale także od gęstości użytego materiału.
Tu także materiały CdTe i (Cd,Zn)Te górują nad Si, Ge, czy GaAs.
Następnym ważnym parametrem jest przerwa energetyczna (Eg). Odpowiedni
dobór

szerokości

przerwy podyktowany jest

potrzebą

otrzymania

materiału

półizolującego2 (ρ=1010 Ωcm) o bardzo niskich prądach upływności. W przypadku tego
parametru widać, że od GaAs, po CdTe i (Cd,Zn)Te wartości Eg są odpowiednio
wysokie. Wartość przerwy energetycznej powinna być większa od 1,5 eV (w 300 K).

2

Chodzi o otrzymanie takich wartości oporności właściwej w temperaturze 300 K.
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Wysoka oporność właściwa (ρ) jest jednym z najważniejszych parametrów
charakteryzujących materiały do detekcji X i gamma [3]. Analizując oporności
właściwe z tabeli 2.2.1 zarówno dla Si, Ge, czy GaAs widać, że są one zbyt niskie w
porównaniu do CdTe, czy (Cd,Zn)Te. Dlatego, dla uzyskania materiału o wysokiej
oporności, najlepiej rzędu 1010 Ωcm, stosuje się domieszkowanie kompensujące. Proces
ten powoduje, że w płytce detekcyjnej po krystalizacji samoistne domieszki zostają
skompensowane. Koncentracja tych domieszek powinna być niska i jednocześnie
jednorodnie rozłożona, by móc osiągać jednorodną wysoką oporność materiału. Metoda
kompensacji oraz typy używanych domieszek będą rozważane w kolejnych rozdziałach.
Następnym istotnym parametrem jest odpowiednia ruchliwość nośników
ładunków (µe i µh) oraz długi czas życia τe i τh,. Związek tych dwóch parametrów
określa nam drogi „dryftu” nośników ładunków, które są proporcjonalne do iloczynu
µeτe i µh τh. Należy jednak rozróżnić czas życia zarówno dla elektronów jak i dziur.
Ogólnie mówimy o czasie życia jako czasie od momentu pobudzenia nośnika
do momentu jego rekombinacji. W omawianym tu przypadku czas życia ma inne
znaczenie. Jest to czas od momentu pobudzenia (kreacji) do momentu pułapkowania 3.
Oznacza to, że ładunek nie jest neutralizowany, ale prąd przestanie płynąć.
Iloczyn μτ jest równie ważny jak oporność właściwa, określa właściwości
transportowe

nośników

ładunków

(dziur

i

elektronów)

oraz

wszystko,

co na nie wpływa. Na transport ładunków mają wpływ:
 defekty,
 koncentracja domieszek,
 centra pułapkowania i depułapkowania.
Wszystko to poprzez iloczyn μτ określa zachowanie nośników i przekrój czynny,
a w konsekwencji jakość detekcji jak również efektywność zbierania ładunku (CCE),
efektywność detekcji oraz rozdzielczość [3]. Wartość iloczynów μτ (dla elektronów
i dziur) określa efektywność zbierania ładunku wywołanego promieniowaniem
X i gamma. Dla tego parametru najlepsze wyniki uzyskują związki: CdTe i (Cd,Zn)Te.
Natomiast związek GaAs w tym przypadku nie może konkurować ze związkami II-VI.
Wynika to z faktu, że najlepsze wartości µτ powinny być rzędu 10-2-10-3(cm2/V),
co dla GaAs, HgI2 jest niemożliwe ze względu na ruchliwość nośników, albo też czasy
życia zarówno elektronów jak i dziur, których iloczyny są nieodpowiednie.
3

Przykładowo elektron znajdujący się na zlokalizowanym (blisko pasma) stanie pułapkowym może
zostać termicznie pobudzony dzięki czemu może dalej się przemieszczać.
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Iloczyn μτ jest bardzo istotnym parametrem, gdyż określa użyteczność materiału
do produkcji płytek detekcyjnych. Oczywistym jest, że ponieważ ruchliwość dziur
i elektronów jest ważna, a ruchliwość dziur jest generalnie niższa od ruchliwości
elektronów, iloczyn μhτh dla dziur stanowi zazwyczaj największe zainteresowanie, kiedy
rozważamy na przykład ograniczenia grubości detektora czy też całkowitej wydajności
urządzenia.
Ruchliwość, jak i czas życia są parametrami materiału bardzo zależnymi
od gęstości pułapek nośników i centrów rekombinacji we wnętrzu półprzewodnika.
Dla

wysokich

ruchliwości

powinniśmy

mieć

możliwie

niską

koncentrację

naładowanych i neutralnych poziomów defektowych. Centra rekombinacji skutecznie
redukują czasy życia nośników. Ogólnie mówiąc, grają one rolę centrów rozpraszania
nośników prowadząc do redukcji ruchliwości. W związku z tym, kiedy rozważamy
półprzewodnik do produkcji detektora promieniowania, musi zostać określone:


czy możliwe jest osiągnięcie odpowiedniej wartości iloczynu μτ,



które defekty są obecne i w jakich ilościach,



jak realne są defekty jako pułapki i centra rekombinacji,



w jakim stopniu mogą one zostać wyeliminowane z półprzewodnika podczas
kontrolowanego procesu wzrostu i procedur obrabiania tego materiału.
Bardzo istotnym parametrem jest wysoka czystość użytego półprzewodnika,

jednorodność składu (szczególnie dla związków trójskładnikowych) oraz jednorodność
wyżej omawianych parametrów transportowych w całej objętości płytki detekcyjnej.
Ważnym jest również brak defektów takich jak: pęknięcia, wydzielenia, granice ziaren,
a także niska gęstość centrów pułapkowych. W tym przypadku CdTe i (Cd,Zn)Te nie
dają najlepszych wyników, problemy z ziarnami oraz segregacją domieszek utrudniają
otrzymanie dużych jednorodnych płytek.
W przypadku związku GaAs, najważniejsze parametry są nie wystarczające,
żeby rozważać ten związek jako kandydata do produkcji detektorów. Przede wszystkim
niska liczba atomową i niedostatecznie szeroka przerwa, dyskwalifikują ten związek
jako materiał na detektor. Głównymi zaletami tego związku (ale niewystarczającymi)
są: bardzo wysoka ruchliwość nośników oraz doskonale opanowana technologia
wzrostu tego kryształu.
Dobre własności elektryczne i wysoka liczba atomowa HgI2 to główne zalety
tego związku.
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Natomiast

problemy

podczas

wzrostu

tych

kryształów

oraz

trudności

z otrzymaniem odpowiednich ruchliwości i czasów życia nośników poddają
w wątpliwość, czy związek ten jest odpowiednio konkurencyjny do produkcji
detektorów w porównaniu ze związkami takimi jak CdTe i (Cd,Zn)Te.
Najlepszym sposobem przedstawienia zalet detektorów półprzewodnikowych
na bazie związków II-VI jest porównanie ich właściwości z innymi typami detektorów.
Do porównania wybrano detektory gazowe i scyntylatory (liczniki scyntylacyjne),
których metody działania przestawiono poniżej. W dalszej części rozdziału
skonfrontowano ich zalety i wady z detektorami z CdTe i (Cd,Zn)Te.

Detektory gazowe
Detektor gazowy dokonuje pomiaru jonizacji gazu znajdującego się w jego
wnętrzu. Ponieważ cząsteczki gazu są stosunkowo dobrze rozseparowane, jonizacja
gazu będzie łatwiejsza dla cząstek alfa lub beta, które silnie jonizują materię, niż dla
promieniowania gamma. Dla zwiększenia wydajności detektora gaz wprowadza się pod
zwiększonym ciśnieniem. Liczniki gazowe mogą służyć do rejestracji każdego rodzaju
promieniowania. Jednakże ich czułość na różny rodzaj promieniowania jest różna.
W przypadku niskoenergetycznych cząstek alfa lub beta należy liczyć się z możliwością
wystąpienia problemu oddziaływania promieniowania przez okienko detektora. Dlatego
też, szczególnie w wypadku promieniowania alfa stosuje się sondy o bardzo cienkim
oknie

berylowym

lub

mikowym

(kilka

mikrometrów).

Typowy

detektor

promieniowania rejestruje:
 cząstki alfa o energiach powyżej 3 – 4 MeV,
 cząstki beta o energiach w granicach 50 – 100 keV,
 promieniowanie gamma o energii w granicach 5 – 7 keV.
Szczególnie w wypadku promieniowania gamma o wysokich energii objętość czynna
detektora musi być znaczna, co można uzyskać, albo zwiększając gabaryty detektora,
albo ciśnienie gazu. W obydwu przypadkach stanowi to wadę detektorów gazowych.
Również zakres rejestrowanego promieniowania gamma jest o wiele mniejszy niż
w przypadku detektorów półprzewodnikowych [12].

Scyntylatory
Działanie scyntylatora polega na przekazaniu energii fotonu na powstanie błysku
świetlnego, inaczej mówiąc scyntylacji. Tak powstałe światło pada na fotokatodę
fotopowielacza i wybija z niej elektrony.
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Pomiędzy serią elektrod (dynod) przyłożone jest pole elektryczne, które przyspiesza
elektrony. W rezultacie fotopowielacz multiplikuje liczbę elektronów i daje impuls
elektryczny. Kryształy w detektorach scyntylacyjnych absorbują kwanty gamma
i przekształcają ich energię w energię impulsów świetlnych. Najpowszechniejszym
kryształem używanym w detektorach jest NaI aktywowany talem. NaI jest izolatorem
i energia fotonu emitowanego przy przejściu od pasma przewodnictwa do pasma
walencyjnego jest dość wysoka,co owocuje słabą wydajnością układu. Tal w NaI, pełni
rolę aktywatora, który stwarza wewnątrz przerwy poziomy energetyczne. W rezultacie
powoduje deekscytację fotonów o mniejszej energii. W dużym uproszczeniu można
mechanizm postrzegać w ten sposób, że foton gamma przekazuje swoją energię
elektronom w procesach fotoelektrycznym i rozpraszania komptonowskiego, a każdy
z powstałych, wysokoenergetycznych elektronów powoduje powstawanie wtórnych
elektronów oraz wzbudzenie pozostałych elektronów w krysztale. Energia tych
wzbudzeń jest następnie emitowana w postaci fotonów światła widzialnego w liczbie
około 40 na każdy kiloelektronowolt energii kwantu gamma. Wydajność tego typu
detektora zależy w dużym stopniu od rozmiarów kryształu. Im większa powierzchnia
wejściowa kryształu, tym więcej fotonów gamma może on zarejestrować. Należy
jednak pamiętać, że nie wszystkie fotony wchodzące do kryształu są przez ten kryształ
pochłaniane. Decydującymi parametrami jest w tym wypadku energia fotonu i grubość
kryształu. Im wyższa energia fotonów, tym grubszego kryształu potrzeba dla uzyskania
takiej samej wydajności. Typowe grubości scyntylatora to od części centymetra do
kilku centymetrów. Dla rejestracji fotonów o energii 140 keV (z rozpadu 99mTc) typowe
grubości kryształu NaI wynoszą 0,6 – 1,2 cm. Podobnie jak w przypadku detektorów
gazowych dużym ograniczeniem jest grubość typowego scyntylatora, która jest
uzależniona od energii promieniowania [12].

Detektory półprzewodnikowe
Detektory półprzewodnikowe działają podobnie jak detektory gazowe. Przejście
cząstki jonizującej wytwarza pary elektron-dziura (pary elektron-jon w gazie), które
są następnie zbierane na elektrodach. Jak już wcześniej wspominałam średnia energia
potrzebna do wytworzenia takiej pary w półprzewodnikach jest 10 razy mniejsza
od energii potrzebnej do jonizacji w gazie. O rząd wielkości większa jest więc liczba
wygenerowanych nośników ładunku, co warunkuje znacznie lepszą energetyczną
zdolność rozdzielczą.
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Ponadto, ze względu na dużą gęstość materiałów półprzewodnikowych i w wyniku
dużej zdolności absorpcji promieniowania, rozmiary detektorów są niewielkie, a czas
odpowiedzi

bardzo

krótki.

Wszystkie

te

zalety

sprawiają,

że

detektory

półprzewodnikowe stanowią doskonałe liczniki cząstek naładowanych.

Si oraz Ge
Krzem i german, jako tradycyjne półprzewodniki używane do produkcji
detektorów, oferują dobre osiągi w szerokim zakresie aplikacyjnym. Pojawia się jedynie
problem konieczności dodatkowego chłodzenia tych detektorów. Okazuje się,
że w kryształach tych pierwiastków jest prawie niemożliwe wytworzenie stanu
samoistnego przewodnictwa tzn. stanu, w którym zostaje osiągnięta całkowita
równowaga między ne i nh. Powoduje to, że takie detektory nie mogą pracować
w temperaturze pokojowej i zazwyczaj temperaturę obniża się do 77 K. Chociaż
detektory krzemowe charakteryzują się wysoką wydajnością kwantową w zakresie
energii mniejszej niż 30 keV, to niska wydajność w zakresie wyższej energii
i konieczność chłodzenia kriogenicznego ograniczają poważnie zastosowanie tych
detektorów. Z kolei wysoka czystość germanu pozwala na osiągnięcie dobrej
wydajności kwantowej w zakresie wysokich energii, lecz podobnie jak w przypadku
detektorów krzemowych, detektory te wymagają chłodzenia.

CdTe i (Cd,Zn)Te
W ostatniej dekadzie szeroko przerwowe półprzewodniki CdTe i (Cd,Zn)Te
przyciągnęły spore zainteresowanie jako materiały do detekcji promieniowania
X i gamma. Tradycyjne, wysoce funkcjonalne spektrometry bazujące na CdTe
i

(Cd,Zn)Te,

wykazują

wysoką

skuteczność

detekcji

i

dobrą

sprawność

w temperaturze pokojowej. Są także świetnie dostosowane dla rozwoju kompaktowych
i niezawodnych systemów wykrywania. Cechy te są bardzo interesujące, w porównaniu
z innymi typami detektorów. Detektory półprzewodnikowe na bazie związków CdTe
i (Cd,Zn)Te charakteryzują się:


dużą wydajnością kwantową, gdzie energia potrzebna do generacji pary
(elektron – dziura) jest o rząd wielkości mniejsza niż dla scyntylatorów,



dobrą rozdzielczością energetyczną i przestrzenną (duże matryce detektora
z małymi pikselami), co jest bardzo istotne przy eliminacji wpływu efektu
rozpraszania promieniowania.
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Rysunek 2.2.2. Porównanie uzyskanego
obrazu dla detektora na CdTe
i scyntylatora. Po prawej stronie obraz
uzyskany z detektora na CdTe oraz
schemat przekazu impulsu, z lewej
strony obraz uzyskany z scyntylatora
oraz schemat układu optycznego do
przekształcenia
impulsu
z
uwzględnieniem
dodatkowych
elementów optycznych [11].

Rysunek 2.2.2 stanowi porównanie obrazów uzyskanych z detektora
półprzewodnikowego na CdTe (po prawej stronie) i ze scyntylatora (po lewej stronie).
Widoczne jest, że obraz z detektora na CdTe jest jaśniejszy i lepiej przedstawia kształty
kości i tkanki miękkiej. Poza tym przy stosowaniu detektora na CdTe nie potrzebujemy
dodatkowego układu optycznego jaki jest potrzebny przy stosowaniu scyntylatora.
Biorąc pod uwagę, że detektory scyntylacyjne są sprzężone z fotopowielaczem
i układem zasilania dynod (rys.2.2.2), detektory półprzewodnikowe w zakresie niskich
oraz

średnich

energii

promieniowania

gamma

są

bardziej

perspektywiczne

do zastosowań jako ręczne sondy.
Jak już wspomniano wcześniej do zastosowania w medycynie nuklearnej
optymalne wydają się detektory CdTe i (Cd,Zn)Te. Ze względu na swoje własności
fizyczne oferują one:
 duży współczynnik absorpcji promieniowania,
 dobrą energetyczną i przestrzenną zdolność rozdzielczą,
 pracę w temperaturze pokojowej bez konieczności ich chłodzenia.
Bardzo wysoka wydajność rejestrowanego promieniowania wynika z:
 dużej liczby atomowej Z,
 odpowiednio wysokiej gęstości tych materiałów,
 dobrej zdolności rozdzielczej, zwłaszcza w strukturach pikselowych.
Istotnym wydaje się fakt, że detektory wykorzystujące te kryształy nie
wymagają wysokich napięć (HV - High Voltages). Zwykle mają od 10 V do100 V
na każdy milimetr grubości detektora. Uwagę skupiły na sobie kryształy CdTe
i (Cd,Zn)Te, głównie ze względu na szeroki zakres detekcji. Rejestrują one
promieniowanie w zakresie od 10 keV do 1 MeV dla grubości kryształu od 100 μm
do 5 mm.
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Metody wzrostu związków CdTe i (Cd,Zn)Te
Kryształy CdTe i (Cd,Zn)Te są hodowane dwoma metodami: metodą wędrującej
strefy - THM (Travelling Heater Metod) oraz wysokociśnieniową metodą Bridgmana
HPB (High Pressure Bridgman) (rys. 2.2.3, 2.2.4). W zależności od stosowanej metody
używane są różnego typu domieszki kompensacyjne. W przypadku THM zazwyczaj
stosowane są ind (In) oraz chlor (Cl). Odpowiednio dobrane domieszki zapewniają
wysoką wartość oporności właściwej. Wadą tej metody jest bardzo niska prędkość
wzrostu (parę milimetrów na dobę). W metodzie Bridgmana stosowany jest Zn w celu
poszerzenia przerwy energetycznej i uzyskania wysokiej wartości oporu właściwego.
Wzrost kryształów tą techniką zostanie opisany w rozdziale 2.4.1.

Rysunek 2.2.3. Kryształy do produkcji
płytek detekcyjnych, hodowanych metodą
THM, schemat pieców do krystalizacji
kryształów [11].

Odpowiednio wysoka wartość oporności właściwej związków CdTe oraz
(Cd,Zn)Te umożliwia uzyskanie małego prądu upływu. Pozwala to na osiągnięcie
niższych

poziomów

szumów

oraz

umożliwia

stosowanie

wyższych

napięć

polaryzujących, które odpowiadają za wzrost efektywności zbierania ładunków (CCE)
generowanych w płytce detekcyjnej. Dobrą charakterystykę płytki detekcyjnej uzyskuje
się, gdy średnia droga swobodna nośników (która jest określona iloczynem μτE) jest
dużo większa od grubości detektora.
Czystość materiału oraz jakość krystalograficzna monokryształu bezpośrednio
wpływa na koncentrację aktywnych defektów zlokalizowanych w przerwie, co określa
czas życia nośników τ. Tabela 2.2.1. przedstawia zebrane parametry związków CdTe
i (Cd,Zn)Te. Należy jednak pamiętać, że przedstawione wartości mogą zmieniać się
w zależności od jakości kryształów. Obecnie na szeroką skalę produkowane są płytki
detekcyjne na bazie półprzewodników z grupy II-VI, trójskładnikowe kryształy
Cd1-xZnxTe, gdzie skład cynku wynosi x=0.10 a średnie Z ~ 49,1. Dodatek cynku (10
atomowych procent), jest związany z koniecznym zwiększeniem przerwy energetycznej
od 1,5 eV w 300 K dla CdTe do ~ 1,6 eV w 300 K dla (Cd1-xZnx)Te, x=0,10.
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Rysunek 2.2.4. Kryształy do produkcji płytek detekcyjnych, hodowanych metodą THM [11].

Zwiększenie

przerwy

energetycznej

umożliwia

(przy

odpowiedniej

kompensacji) uzyskanie odpowiednio wysokiej oporności materiału i niskich
elektronicznych szumów termicznych [13].

Problemy z CdTe i CdZnTe
Detektory na

bazie

związków

II-VI

mają

kilka

zasadniczych

wad,

ograniczających użycie płytek detekcyjnych do powierzchni zwykle nie większej niż
2 – 3 cm2. Wiąże się to z poważną i niezwykle trudną do uniknięcia segregacją cynku
w CdTe w czasie krystalizacji (Cd,Zn)Te. Współczynnik segregacji cynku w CdTe
wynosi 1,3; co oznacza, że w czasie krystalizacji (Cd,Zn)Te z cieczy (metoda
Bridgmana), początek kryształu ma znacznie większą koncentrację cynku niż koniec
kryształu. Kolejną wadą tego związku jest fakt, że przerwa energetyczna Eg rośnie
w funkcji dodawanego cynku ~ 6,7 meV /1 at. % Zn. Ze względu na konieczną większą
przerwę niż w CdTe dodaje się 10 atomowych procent cynku, mimo że korzystniejszy
byłby dodatek większej ilości (n.p. 20 - 30 at%). Jest to niemożliwe, ponieważ skład
powstającego kryształu jest niejednorodny na skutek segregacji Zn. Istotny jest również
fakt, że krystalizujący (Cd1-xZnx)Te ma trudną do uniknięcia skłonność do powstawania
ziaren wzajemnie między sobą krystalograficznie zdezorientowanych. Oznacza to,
że kryształ (nawet 3 i 4 calowej średnicy) składa się z monokrystalicznych ziaren
(fragmentów), których objętość wynosi najczęściej nie więcej niż kilka cm3 (rys.2.2.5).
Z takich kryształów trudno jest wyciąć większą ilość płytek detekcyjnych niż kilka
o powierzchni większej niż 1-2 cm2. Opis współczesnego stanu wiedzy na temat
detektorów, głównie wykonanych z (Cd,Zn)Te znajduje się w przeglądowej, ciągle
bardzo aktualnej pracy T.E. Schlasingera [1].
Kolejną kwestią, która stanowi problem w użyciu CdTe i (Cd,Zn)Te na detektor
promieniowania jest fakt, że w materiałach tych występuje tak zwany efekt
polaryzacyjny. Termin ten oznacza zmianę warunków w funkcjonowaniu detektora.
30

Rysunek 2.2.5. Obrazy defektów strukturalnych w (Cd,Zn)Te stanowiących centra pułapkowe dla
nośników ładunków [5].

Taka zmiana prowadzi do obniżenia efektu przykładanego z zewnątrz pola
w stosunku do wywołanego wewnętrznego pola elektrycznego. To wewnętrzne pole
doprowadza do obniżenia efektywności zbierania ładunku w detektorze. Taki proces
może mieć miejsce, kiedy nośniki są pułapkowane na centrach defektowych we wnętrzu
materiału albo w rejonie bliskim powierzchni, albo jeśli ruchliwe jony migrują pod
wpływem przykładanego pola. Dokładny opis tego zjawiska i jego wpływ na poprawne
działanie materiału detekcyjnego przedstawia praca T. Schulmana [14]. Trudność
w produkcji materiałów detekcyjnych opiera się również na wzroście chemicznie
czystych i strukturalnie perfekcyjnych kryształów co stanowi krytyczny argument
użycia CdTe i (Cd,Zn)Te. Dodatkowo rozważając wygenerowane w takim detektorze
nośniki i ich stratę (podczas ich zbioru) należy zauważyć, że strata nośników powoduje
ograniczenia w rozdzielczości energetycznej w tych materiałach. Związane jest
to z niską ruchliwością oraz krótkim czasem życia dziur w CdTe i (Cd,Zn)Te. Problemy
te wynikają jednak głównie z niezadawalającej jakości wzrastanych kryształów oraz
konstrukcji odpowiednich elektrod do tego typu materiałów [4]. Temat elektrod i metod
ich nanoszenia będzie szeroko dyskutowany w kolejnych rozdziałach rozprawy.
Wielki potencjał związków półprzewodnikowych nie został wykorzystany,
głównie ze względu na ograniczony dostęp na rynku do wysokiej jakości kryształów.
Sytuacja ta zmieniła się diametralnie w połowie lat dziewięćdziesiątych w momencie
powstania kilku firm zaangażowanych w postęp i komercjalizację tych materiałów [3].
Profesor A. Mycielski znając problemy związane ze związkami CdTe
i

(Cd,Zn)Te

zasugerował

użycie

(Cd,Mn)Te

jako

materiału

na

detektory

promieniowania X i gamma. Rozważania dlaczego (Cd,Mn)Te mógłby zastąpić dotąd
używane CdTe i (Cd,Zn)Te, przedstawiłam w rozdziale 2.4.

31

2.3. MECHANIZM ZBIORU
W DETEKTORZE

NOŚNIKÓW

ŁADUNKÓW

Mechanizmem odgrywającym główną rolę, gdy rozważamy wykonanie
detektora, jest mechanizm absorpcji fotoelektrycznej. Jak już wcześniej wspomniano,
oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materiałem detekcyjnym
półprzewodnika powoduje generację nośników ładunków. Poprzez przyłożenie
zewnętrznego pola elektrycznego ładunki zostają rozdzielone i przemieszczają się
w przeciwnych kierunkach. Nośniki ładunków powstają głównie w wyniku jonizacji,
czyli pierwotnego oddziaływania promieniowania z materiałem detekcyjnym.
Przemieszczanie się nośników ładunków w materiale detekcyjnym w kierunku
odpowiedniej elektrody jest przyczyną powstania w detektorze impulsu prądowego.
Sygnał pochodzący od zebranych ładunków jest proporcjonalny do ich ilości. Jest on
zależny od rodzaju nośników ładunków (dziur, elektronów). Czas zbierania nośników
ładunków stanowi kryterium decydujące o sposobie polaryzacji detektora. Powstały
w obrębie materiału detekcyjnego ładunek jest proporcjonalny do energii zdeponowanej
w jego objętości czynnej. Liczba wytworzonych nośników jest określana poprzez
stosunek energii padającego promieniowania do energii potrzebnej na wytworzenie
jednej pary elektron-dziura. Czas trwania impulsu prądowego definiuje droga, jaką
ładunek przebywa od miejsca interakcji do elektrody zbiorczej.
Rozważmy dwa typy impulsów prądowych, gdzie jedne pochodzą od dziur
drugie zaś od elektronów. Impuls pochodzący od elektronów ma większą amplitudę
i krótszy czas zanikania prądu, co można tłumaczyć większą ruchliwością elektronów.
Ruch nośników ładunku stanowi kombinację termicznych migracji oraz dryfu
w kierunku równoległym do przykładanego pola. Szybkość dryfu nośników ładunków
w polu elektrycznym zależy od natężenia pola oraz ich ruchliwości. Zależność
tą przestawia wzór:
νe =μeE

oraz

νh =μhE

(2.3.1)

gdzie E jest natężeniem pola elektrycznego, νe i νh to prędkość dryfu dla elektronów
i dziur oraz μe i μh to ruchliwość kolejno dla elektronów i dziur.
Zapiszmy

dalej

prostą

zależność

prądu

wywołanego

przez

oddziaływanie

promieniowana z materiałem detekcyjnym:
I=enν
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(2.3.2)

gdzie e jest ładunkiem elektronu, n to liczba nośników ładunków, zaś ν to średnia
prędkość ładunku.
Przykładając do materiału detekcyjnego o grubości d określony potencjał V
powodujemy powstanie w nim natężenie pola w postaci:

E

V
d

(2.3.3)

W najprostszym stwierdzeniu dane uzyskane na podstawie wzorów (2.3.1-2.3.3)
pozwalają nam na zdefiniowanie wydajności zbierania ładunków (CCE) przez materiał
detekcyjny [15]. Zależność ta definiowana jest jako stosunek liczby nośników
zebranych na elektrodach, do liczby wytworzonych w materiale detekcyjnym ładunków.
Rysunek
2.3.1.
Schematyczny
rysunek
przedstawiający ideę detektora. Promieniowanie X
powoduje w materiale wiele procesów, których
efektem ostatecznym jest kreacja par dziuraelektron, a te poprzez przyłożone z zewnątrz
napięcie popłyną w odpowiednią stronę – do
odpowiedniej elektrody. Parametr d jest grubością
płytki detekcyjnej, x jest miejscem reakcji
fotonów z materiałem.

Zgodnie z rys. 2.3.1. uwzględniając kierunek polaryzacji zależność tę można
przedstawić za pomocą wzoru Hechta:
 d  x 
  

h 

CCE   ( x) 
1 e

1  e h 
 d 

d 




e 

x

e

(2.3.4)

gdzie λe=μe τeE oraz λh=μh τhE to średnie drogi swobodne dla elektronów i dziur, d jest
grubością płytki detekcyjnej, x to odległość od frontu płytki detekcyjnej do punktu
oddziaływania fotonu z materiałem detekcyjnym. Powyższe rozważania dotyczą
detektora jako całości, bez uwzględnienia jego struktury pikselowej. Natomiast
propozycję

rozwiązania

trójwymiarowego

opisu

zjawisk

odbywających

się

w detektorze pikselowym, zawierają prace [16,17].
Poza prądem dryfu w materiale detekcyjnym istnieją także składowe niezależne
takie jak prąd ciemny, a także prąd upływu. W przypadku prądu ciemnego jest on
konsekwencją termicznej migracji nośników. Brak termicznych wzbudzeń w materiale
półprzewodnikowym oznacza że pasmo walencyjne jest całkowicie zapełnione, zaś
pasmo przewodnictwa jest puste. Przy każdej niezerowej temperaturze pewna energia
termiczna (energia drgań sieci) musi być przekazywana elektronom.
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Sytuacja ta pozwala na przejście elektronów z pasma walencyjnego do pasma
przewodnictwa, gdy osiągną energię większą od energii Eg. Zjawisko wzbudzenia
kreuje elektrony (w paśmie przewodnictwa) oraz puste miejsca w paśmie walencyjnym
(dziury). Równanie określające prawdopodobieństwo termicznego wytworzenia pary
elektron-dziura w jednostce czasu ma postać:

 E 
p(T )  CT exp   g 
 2kT 
3
2

(2.3.5)

gdzie T jest temperaturą absolutną, Eg – przerwa energetyczna, k jest stałą Boltzmana,
zaś C to stała proporcjonalności charakterystyczna dla danego półprzewodnika.
Bezpośrednio z równania 2.3.5 wynika, że prawdopodobieństwo zależy od stosunku
szerokości Eg do energii kT. W półprzewodnikach, w których wartość przerwy
energetycznej jest rzędu kilku eV, termiczne wzbudzenia praktycznie nie istnieją.
Wytworzone

termicznie

nośniki

(bez

zewnętrznego

pola)

biorą

udział

w przypadkowych termicznych ruchach powodując ich dyfuzję od miejsca pierwotnego
zderzenia, a w ostateczności rekombinują ze sobą [18].
Wysokie napięcie przyłożone do płytki detekcyjnej jest bezpośrednio związane
z prądem upływu. Kiedy na płytkę detekcyjną nie pada promieniowanie, wykazuje ona
skończoną przewodność i można obserwować ustalony prąd upływu. Optymalna
detekcja oraz redukcja szumów wymaga zminimalizowania prądu upływu. Natężenie
prądu

upływu

jest

proporcjonalne

do

przyłożonego

napięcia,

a

odwrotnie

proporcjonalne do oporności materiału detekcyjnego. Dlatego też, dąży się do produkcji
materiałów o jak największej wartości oporu właściwego materiału. Przy szczególnych
zastosowaniach prąd upływu nie powinien przekraczać wartości 1 pA, po to by uniknąć
istotnej degradacji rozdzielczości.
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2.4. (Cd,Mn)Te JAKO NOWY MATERIAŁ NA DETEKTORY
PROMIENIOWANIA X I GAMMA

Materiały obecnie stosowane do produkcji płytek do detekcji promieniowania X
i gamma to kryształy CdTe oraz (Cd,Zn)Te. Produkcja tych związków o właściwych
parametrach wymaganych od materiałów detekcyjnych sprawia wiele trudności
i wymaga ciągłych badań. Główne problemy to: wydzielenia tellurowe, ziarna,
niejednorodny rozkład domieszek, itd. W celu zmniejszenia kosztów produkcji oraz
poprawy jakości kryształów wykorzystywanych do produkcji płytek detekcyjnych
został zasugerowany nowy materiał. Profesor A. Mycielski z IF PAN w Warszawie
zaproponował trójskładnikowy związek - (Cd,Mn)Te. W tym rozdziale przedstawione
zostaną argumenty na rzecz zastąpienia tym materiałem obecnie stosowanych CdTe lub
(Cd,Zn)Te.
Parametry, którymi należy się posłużyć przy doborze kandydata na płytkę
detekcyjną w zakresie promieniowania X i gamma zostały omówione dokładnie
w rozdziale 2.2. Obecnie rozważymy te parametry dla związku (Cd,Mn)Te (tabela
2.4.1). Współczynnik tłumienia, który jest jednym z głównych parametrów
kwalifikujących materiał do zastosowań detekcyjnych dla (Cd,Mn)Te jest praktycznie
taki sam, jak w przypadku Cd1-xZnxTe. Dla Cd1-xMnxTe (x=0,10) średnia liczba
atomowa Z jest równa ~48,9, więc różnica w stosunku do (Cd,Zn)Te nie jest znacząca.
Brak segregacji Mn w CdTe (tzn. współczynnik segregacji równy jest 1), oznacza
równy rozkład Mn wzdłuż kryształu. Przerwa energetyczna Eg rośnie w funkcji
dodawanego do CdTe manganu około ~13 meV/1 at.% Mn, co oznacza prawie
dwukrotnie szybszy wzrost przerwy energetycznej w stosunku do (Cd,Zn)Te. Pozwala
to uzyskać tą samą przerwę energetyczną przy dwukrotnie mniejszej koncentracji Mn
w CdTe niż odpowiednio Zn w CdTe. Dając 9% at. Mn otrzymujemy dwa razy większy
przyrost przerwy energetycznej, co jest bardzo korzystne ze względu na termiczne
szumy detektora i połączonej z nim elektroniki. Kryształy (Cd,Mn)Te mają większą niż
kryształy (Cd,Zn)Te całkowitą jonowość wiązania atomów w sieci [20]. Dlatego też w
związku (Cd,Mn)Te występuje większa tendencja do powstawania zbliźniaczeń. Pojęcie
to wyraża obrót względem siebie monokrystalicznych części kryształu na płaszczyźnie
krystalicznej (111). Powstałe po wzroście zbliźniaczenia wykorzystywane są do
pozyskiwania dużej powierzchni płytek monokrystalicznych. Płytki wycinane wzdłuż
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powierzchni (111) pomiędzy płaszczyznami zbliźniaczeń spełniają warunki niezbędne
do otrzymania dobrego materiału do detekcji promieniowania X i gamma:
 monokrystaliczności,
 jednorodności składu Mn na całym obszarze, łatwo przekraczającym 10 cm2,
z których mogą być wycinane płytki detekcyjne
 wysokiej oporności właściwej, przy odpowiedniej kompensacji.
Materiał

Cd0.95Mn0.05Te

Struktura krystalograficzna
Metody wzrostu
Z -liczba atomowa (Cd, Mn, Te)
3

kubiczna (ZB)
VBM
48, 25, 52

Gęstość (g/cm )

5,8

Przerwa energetyczna Eg (eV)

1,59

Oporność właściwa ρ (Ωcm)

109-1010
10-3-10-4

2

μτ (cm /V)

Tabela 2.4.1. Właściwości fizyczne (Cd,Mn)Te w T=25˚C. (ZB - zinc blend, VBM - Vertical Bridgman
Method) [7].

Najlepsze kryształy (z „grubymi” bliźniakami – tzn. dużymi odstępami pomiędzy
kolejnymi płaszczyznami zbliźniaczeń) otrzymuje się dla (Cd1-xMnx)Te ze składem
w granicach 0,06 ≤ x ≤ 0,08. Dla takich zawartości Mn płaszczyzny bliźniaków
przebiegają przez cały kryształ, co pozwala wycinać duże monokrystaliczne płytki.
Wymienione tu parametry kryształów (Cd,Mn)Te dają duże szanse, by materiał
ten mógł konkurować z dotychczas używanymi związkami CdTe czy (Cd,Zn)Te.
W następnych rozdziałach niniejszej rozprawy będą one przedstawione dokładnie.

Podstawowe własności kryształów (Cd,Mn)Te
Trójskładnikowy związek (Cd1-xMnx)Te jest klasycznym przedstawicielem
półprzewodników półmagnetycznych4 (Dilute Magnetic Semiconductors - DMS). Jego
własności i struktura zostały omówione szeroko w licznych publikacjach [19,22].
W tym rozdziale zostanie opisanych kilka najistotniejszych własności pod względem
wykorzystania (Cd,Mn)Te do detekcji promieniowania X i gamma.
Związek

ten

opiera

się

na

tellurku

kadmu

CdTe,

który

należy

do dwuskładnikowych związków z grupy AIIBVI. Krystalizuje on w strukturze blendy
cynkowej (ZnS), która składa się z dwóch wzajemnie przenikających się, regularnych,
powierzchniowo centrowanych podsieci (fcc).

półprzewodnik półmagnetyczny oznacza kryształ w którym część atomów sieci została zastąpiona przez jony magnetyczne takie
jak Eu, Mn lub Fe.
4
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Przesunięte są one względem siebie wzdłuż głównej przekątnej komórki
sześciennej o ¼ długości tej przekątnej (rys. 2.4.1). Jedna z przecinających się struktur
jest utworzona przez atomy Cd, druga przez atomy Te. Współrzędne poszczególnych
atomów można zapisać: dla Te: (000, ½ ½ 0) oraz dla Cd: (¼ ¼ ¼,¼ ¾ ¾ ). W
przypadku CdTe stała sieci wynosi a= 6,48 Å.

Rysunek 2.4.1. Struktura blendy cynkowej jako kombinacja dwóch
struktur regularnych centrowanych na ścianach.

Atomy kadmu pełnią funkcję kationów, natomiast atomy telluru są anionami.
Występują między nimi wiązania kowalencyjno- jonowe5. CdTe posiada prostą przerwę
energetyczną. Pasmo walencyjne jest zbudowane z orbitali 5p2 atomów Te i jest
trzykrotnie zdegenerowane, a pasmo przewodnictwa tworzą orbitale 5s atomów Cd.
Jeśli zostanie stworzony stop (roztwór stały) półprzewodnika magnetycznego
MnTe z niemagnetycznym CdTe to otrzymamy półprzewodnik półmagnetyczny
(Cd,Mn)Te. W zakresie 0 < x < 0,7 krystalizuje on w strukturze blendy cynkowej.
(Cd,Mn)Te powstaje poprzez zastąpienie pewnej liczby atomów kadmu jonami
manganu Mn2+. W rezultacie pojawiają się poziomy 3d5, które odpowiadają za
własności magnetyczne związku. Poziomy 3d5 jonów Mn2+ są w połowie zapełnione
i zawierają pięć elektronów o uporządkowanych spinach dających każdemu z jonów
moment magnetyczny. Występuje oddziaływanie wymiany pomiędzy spinami
elektronów pochodzących zarówno z pasma przewodnictwa, jak i pasma walencyjnego
materiału macierzystego (CdTe), z momentami magnetycznymi jonów Mn2+. Powoduje
to modyfikację struktury pasmowej w (Cd,Mn)Te. Pasmo przewodnictwa tworzy się
z orbitali 5s atomów Cd i orbitali 4s atomów Mn.
Szerokość przerwy energetycznej (Cd,Mn)Te jest zależna od temperatury
i składu Mn w materiale. Zależność przerwy energetycznej od stałej sieci dla
(Cd,Mn)Te oraz dla porównania dla (Cd,Zn)Te ilustruje rys. 2.4.2.

5

Wiązanie jest w około 70% kowalencyjne.
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Temperaturową zmianę szerokości przerwy energetycznej Eg przedstawia
poniższa zależność [19]:
Eg = 1,528 +1,316× x

[eV] w T = 300K

(2.4.1)

Eg = 1,586 +1,500× x

[eV] w T = 80K

(2.4.2)

gdzie x jest składem procentowym Mn. Ilość Mn wpływa także na wartość stałej
sieciowej a. Wzrost zawartości Mn powoduje spadek wartości stałej sieci w następujący
sposób [19]:
a = (1- x) ×6.48 + x ×6.34 [Å]

(2.4.3)

Rysunek 2.4.2. Zależność Eg- przerwy
energetycznej od stałej sieci dla
wybranych związków II-VI [7].

Rysunek 2.4.3. Całkowita jonowość dla
(Cd,Mn)Te i (Cd, Zn)Te [20].

Jak już wspomniano, współczynnik segregacji Mn w CdTe jest bliski jedności,
podczas gdy w przypadku cynku w CdTe współczynnik ten wynosi 1,3.
Problemem przy wzroście kryształu jest duża reaktywność Mn z otoczeniem.
Wzrost kryształu powinien odbywać się w warunkach otoczenia całkowicie
pozbawionego tlenu. Analiza procesu krystalizacji została przeprowadzona w kolejnym
podrozdziale.
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2.4.1. TECHNOLOGIA WZROSTU KRYSZTAŁÓW (Cd,Mn)Te

Jedną z bardziej popularnych metod wzrostu objętościowych kryształów jest
metoda Bridgmana. Opiera się ona na stopniowym schładzaniu wcześniej stopionej
masy krystalizowanego materiału. Kryształy formują się na dnie tygla i rosną,
aż do całkowitego wyczerpania się masy stopionego substratu. Umożliwia ona wzrost
kryształów w warunkach ruchomego gradientu temperatury bądź ruchomego tygla. Gdy
stosuje się ruchomy tygiel wypełniony stopioną masą, który opuszcza się stopniowo
przez obszar stałego gradientu temperatury, wzrost kryształów zachodzi na powierzchni
posiadającej temperaturę zbliżoną do temperatury topnienia krystalizowanego
materiału. Ze względu na rodzaj używanego pieca podczas procesu krystalizacji
możemy wyróżnić dwa podstawowe warianty tej metody: poziomy wzrost metodą
Bridgmana (Horizontal Bridgman – HB) i pionowy wzrost metodą Bridgmana (Vertical
Bridgman – VB).
Jak już wcześniej zostało wspomniane, Cd1-xMnxTe dla 0 < x < 0,7 krystalizuje
w strukturze blendy cynkowej. Gdy x przekroczy tą granice występują różne fazy.
Podczas wzrostu kryształów z roztworu, mamy do czynienia ze zjawiskiem segregacji.
Proces ten powoduje znaczną różnicę w składzie ciała stałego i cieczy będących
w równowadze termodynamicznej. Na wykresie fazowym segregacja - powstawanie
ciała stałego w innym składzie niż w fazie ciekłej przy tej samej temperaturze – objawia
się tym, iż linie „liquidusu6” i „solidusu7” są od siebie odległe. W przypadku braku
segregacji współczynnik segregacji k0 wynosi 1 i taką sytuację przedstawia wykres
fazowy dla (Cd,Mn)Te (rys. 2.4.1.1) dla składu 0 < x < 0,2.
Bliska zbieżność krzywych „liquidus” i „solidus” sygnalizuje, że układ jest
idealnie dopasowany dla wzrostu metodą Bridgamana i nie ma segregacji Mn. Punkt
topnienia, który dla czystego CdTe przypada na 1100 °C obniża się delikatnie wraz
ze wzrostem zawartości Mn. Przykładowo w Cd1-xMnxTe dla x = 0,7 punkt topnienia
jest o 30 °C niżej niż dla czystego CdTe [22]. Równowagowy współczynnik segregacji
zapisujemy:
k0 = Csolid/Cliquid
6

(2.4.1.1)

Linia na wykresie fazowym, na której zachodzi przemiana ciecz-ciało stałe, wyznacza skład roztworu nasyconego względem
jednego ze składników. Po jednej stronie tej linii znajduje się ciecz a po drugiej ciało stałe i roztwór nasycony względem tego
składnika.
7
Stanowi linie na wykresie fazowym, na której zachodzi przemiana ciecz-ciało stałe. Po jednej stronie tej linii znajduje się ciało
stałe, a po drugiej ciało stałe i roztwór nasycony względem tego składnika.
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gdzie Csolid oznacza skład molowy w fazie stałej, a Cliquid skład molowy w fazie ciekłej.

Rysunek 2.4.1.1. CdTe - MnTe temperaturowy
diagram fazowy [21].

Rysunek 2.4.1.2 Wykres fazowy dla CdTe – ZnTe
[21].

Porównując wykresy fazowe dla CdTe i MnTe (rys. 2.4.1.1) oraz CdTe i ZnTe
(rys. 2.4.1.2) można zauważyć, że współczynnik segregacji dla Zn w CdTe wynosi
około 1,3 natomiast dla Mn w CdTe jest prawie równy 1 – zwłaszcza w zakresie
koncentracji Mn do 20% atomowych. By potwierdzić tą tezę została wykonana analiza
SIMS, która potwierdziła brak segregacji Mn w (Cd,Mn)Te [23]. Brak segregacji
pozwala uzyskać jednorodne pod względem składu wytopy.
Wzrost kryształów metodą Bridgmana jest prowadzony począwszy
od temperatury 1120 °C, używając gradientu temperatur około 20 °C/cm w pionowym
piecu. Typowa prędkość wzrostu kryształu wynosi około 1-4 mm/h. Metoda
ta umożliwia uzyskiwanie wysokiej jakości monokryształów, o typowej średnicy
15 mm oraz długości 10 cm [22]. Otrzymywane kryształy w postaci niewygrzewanej
(„as grown”) są typu p. Problemu nie stanowi również krystalizacja związku typu n
poprzez dodanie odpowiednich domieszek takich jak Ga lub In, a następnie wygrzanie
otrzymanego materiału w parach Cd.
Kryształy poddane analizie w niniejszej pracy zostały wyhodowane
metodą VB. Więcej informacji na temat metody wzrostu kryształów (Cd,Mn)Te
w laboratorium zawiera praca [23]. Schemat i pozycję pieca użytego do krystalizacji
poddanego badaniom związku (Cd,Mn)Te przedstawia rys. 2.4.1.3. Materiały źródłowe
stanowią kluczowy element, który pozwala otrzymać

kryształy monokrystaliczne

w dużym obszarze. Materiał na detektor promieniowania X i gamma powinien być
wolny od niepożądanych zanieczyszczeń – domieszek. Dlatego jako materiały źródłowe
do procesów stosuje się czyste pierwiastki.
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Rysunek 2.4.1.3. Konstrukcja pieca
do
krystalizacji
trójskładnikowych
kryształów (Cd,Mn)Te.

Pierwszym krokiem do przygotowania odpowiednich składów materiału
wsadowego jest uzyskanie czystych materiałów źródłowych. Ich czystość powinna
wynosić: 99,9999% (6N). Procesy czyszczenia wykonywane są również w laboratorium
prof. A. Mycielksiego ON1.1 IF PAN. Materiały użyte do krystalizacji zawierają tak
zwane nieintencjonalne domieszki jak: Ca, K, Na, Cu, Fe, Li, In itd. Ich koncentracja
nie powinna przekraczać wartości: 1015cm-3. W kryształach poddanych badaniom
w niniejszej pracy wykorzystane zostały materiały o czystości od 5N6 do 7N
w przypadku Cd, Mn o czystości 6N, oraz dla Te o czystości od 5N6 do 7N.
Proces wzrostu kryształu odbywa się w kilku etapach. Pierwszym punktem jest
przygotowanie ampuły kwarcowej. Rury kwarcowe są cięte i formowany jest
odpowiedni szpiczasty koniec ampuły (tzw. „dziubek”). Następnie są one trawione
i pokrywane od wewnątrz cienką warstwą węgla bądź warstwą azotku boru i węgla.
Powstała wewnątrz ampuły warstwa ma za zadanie zablokować dyfuzję zanieczyszczeń
z ampuły do krystalizowanego materiału. Zabezpiecza ona również przed przyleganiem
powstającego kryształu do ścian ampuły. Podczas schładzania kryształu przylepiony do
ściany materiał może powodować jej pęknięcie.
Do

tak

we wcześniej

przygotowanej

ampuły

wprowadzane

są

materiały

źródłowe

ustalonych odpowiednich proporcjach. Następnie ampuła jest

odpompowywana i zatapiana kwarcowym korkiem. Wzrastane kryształy zawierają
mangan, który jak już wspomniano, wykazuje dużą reaktywność z otoczeniem,
szczególnie z tlenem. W związku z tym, pokrycie ampuły specjalną warstwą grafitu
i odpompowanie z niej powietrza ma na celu zminimalizować proces utleniania.
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Po stopieniu materiału źródłowego w temperaturze powyżej 1100C
(temperatura topnienia i krzepnięcia jest ~ 1090 °C) następuje przesunięcie ampuły w
dół pieca mającego odpowiedni gradient temperatury. Front krystalizacji przesuwa się
od dołu ampuły ku górze i znajduje się tam, gdzie piec ma temperaturę krzepnięcia
kryształu (1090C) [23].
Przykładowe kryształy z dużymi powierzchniami monokrystalicznymi obrazuje
rys. 2.4.1.4 i 2.4.1.5.

Rysunek 2.4.1.4. Kryształy trójskładnikowe Cd1-x MnxTe o średnicy Φ= 26mm (od lewej) oraz Φ= 36mm.
Płytka (z prawej strony) pokazuje jednorodną tellurową powierzchnię z dwoma małymi ziarnami o innej
orientacji jedynie na brzegach płytki. Kryształy uzyskane w IF PAN w Warszawie w laboratorium
ON 1.1.

Rysunek 2.4.1.5. Kryształy trójskładnikowe (Cd,Mn)Te wycięte z kryształu o średnicy Φ= 36mm. Płytki
monokrystaliczne o jednorodnej tellurowej powierzchni. Kryształy uzyskane w IF PAN w Warszawie
w laboratorium ON 1.1.
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2.4.2. DOMIESZKI W (Cd,Mn)Te

Podrozdział ten poświęcony jest opisaniu, jakie domieszki stosowaliśmy
podczas wzrostu kryształów oraz ich wpływu na strukturę trójskładnikowego
(Cd,Mn)Te. Stosując dany typ domieszki chcieliśmy otrzymać:
 jednorodny jej rozkład w całej objętość wzrastanego kryształu,
 odpowiednio wysokie opory.
W związku z wysokimi wartościami oporności właściwej materiału, dobierana
domieszka miała na celu skompensować istniejące w (Cd,Mn)Te wakansje kadmowe
oraz wyeliminować (jeżeli takie by istniały) płytkie stany akceptorowe i ewentualnie
donorowe. Temat kompensacji będzie rozwinięty dokładniej w dalszej części rozprawy.

Domieszki - defekty
Obiekt,

którego

wewnętrzną

strukturę

cechuje

daleko

zasięgowe

uporządkowanie nazywamy zarówno w fizyce, chemii czy też mineralogii kryształem.
Porządek ten można łatwo opisać, jako periodyczne powtarzanie się pewnego zespołu
atomów (jonów lub cząsteczek) kryształu. Układ taki można odtworzyć przez
przesuwanie (translację) jego motywu w trzech niezależnych kierunkach.
Strukturę kryształów można opisać za pomocą sieci, w której z każdym punktem
(węzłem) związana jest grupa atomów. Odstępstwa od idealnej periodycznej struktury
nazywamy defektami. Możemy sklasyfikować trzy typy defektów takich jak:
 defekty punktowe – są wśród nich:
- luki (wakanse)
- atomy międzywęzłowe,
- defekty Frenkla
- defekty Schottky’ego
- domieszki
 defekty liniowe zwane dyslokacjami, które można określić, jako granice
obszaru, w którym nastąpiło przemieszczenie kryształu względem pozostałych
części (wyróżniamy dyslokacje krawędziowe, śrubowe i mieszane),
 defekty powierzchniowe (dwuwymiarowe) - są to granice ziaren oraz
wydzielenia innej fazy.
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Ze względu na materiał, o którym mowa rozważania na temat domieszek będą
dotyczyć jedyne najważniejszych defektów, które mogą powstawać w kryształach
(Cd,Mn)Te.
Domieszka w jednorodnej sieci krystalicznej stanowi defekt. Większość
defektów

formuje

się

podczas

wzrostu

kryształu.

Oprócz

intencjonalnego

domieszkowania musimy pamiętać o domieszkach niezamierzonych wchodzących do
struktury materiału podczas procesu krystalizacji. W związkach II-VI wzrastanych
metodą Bridgmana a szczególnie w CdTe i (Cd,Zn)Te można obserwować
charakterystyczny wzrost ziaren i w mniejszym stopniu zbliźniaczeń, które
są charakterystyczne dla (Cd,Mn)Te. Ziarno stanowi element objętościowy, który ma
jednorodną strukturę krystaliczną. Istotny jest fakt, że każde ziarno ma swoją własną
orientację krystaliczną. Granica ziaren stanowi powierzchnię styku różnych sieci
zorientowanych względem siebie pod różnymi kątami. Konfiguracja atomów na granicy
ziaren jest związana z działaniem obu stykających się sieci krystalicznych, w wyniku
czego stanowi ona pewną chaotyczną mikrostrukturę przejściową, nieodpowiadającą
orientacji ani jednego, ani drugiego ziarna. Dzięki przeprowadzonym dotąd badaniom
wiadomo, że na granicy ziaren zwykle zbierają się różne zanieczyszczenia (w tym
niezamierzone jak i zamierzone domieszki). Jeżeli chodzi o zbliźniaczenia
w (Cd,Mn)Te (również w CdTe) to powstają one zarówno w trakcie deformacji
materiału jak i na skutek wystąpienia naprężeń ścinających (bliźniaki deformacji) oraz
podczas rekrystalizacji (bliźniaki rekrystalizacji) [23].
W czasie powstawania bliźniaków tworzy się druga część kryształu o tej samej
strukturze, ale o innej orientacji sieci krystalograficznej. Granica pomiędzy kryształem
wyjściowym, a bliźniakiem pasuje bez żadnych zniekształceń do obu części kryształu.
Bliźniak powstaje w wyniku obrotu sieci krystalicznej wzdłuż osi (111) o kąt 120
w prawo lub lewo w stosunku do części kryształu przed zbliźniaczeniem.
Defekty, które powstają w czasie wzrostu kryształu i często są charakterystyczne
dla danej metody wzrostu nazywamy defektami rodzimymi (native defects).
W przypadku związku (Cd,Mn)Te typowymi defektami powstającymi w czasie wzrostu
są wspomniane wcześniej zbliźniaczenia. W procesie krystalizacji wraz ze wzrostem
ilości manganu w związku, obserwujemy większą skłonność do powstawania
bliźniaków. Jest to powiązane ze wzrostem jonowości wiązania kryształu oraz związaną
z tym tendencją do wzrostu w strukturze heksagonalnej.
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Innymi rodzimymi defektami powstałymi w czasie procesu krystalizacji są
wakansje kadmowe (VCd) oraz wydzielenia tellurowe (precypitacje). W związku z dużą
koncentracją VCd, które stanowią centra akceptorowe w krysztale, (Cd,Mn)Te po
wzroście jest typu p (występuje w nim przewodnictwo dziurowe). Zmniejszenie
koncentracji VCd jest jednym z kluczowych zagadnień, jakie trzeba rozwiązać myśląc
o stworzeniu materiału o dużym oporze [13].
Po krystalizacji niedomieszkowane i niewygrzewane kryształy (Cd,Mn)Te są
półprzewodnikami typu p o oporach rzędu 103-104 Ω. Zwiększenie koncentracji dziur
uzyskuje się przez wprowadzenie (intencjonalnych) atomów pierwiastków takich jak:
N, P, As, Sb, Cu, Ag, Au, Li, Na lub Cs. Natomiast (Cd,Mn)Te typu n otrzymuje się
przez domieszkowanie pierwiastkami pochodzącymi z III grupy takimi jak: In, Ga, Al,
bądź też z grupy VII: Cl, Br i I. Ze względu na zbliżoną do kadmu strukturę
elektronową wbudowują się one w jego miejsce w sieci krystalicznej. Ważny jest także
fakt, że stają się płytkimi donorami odległymi od dna pasma przewodnictwa o około
15 meV. W (Cd,Mn)Te stwierdzono doświadczalnie istnienie także głębokich stanów
(centra DX) [19]. Występowanie tych stanów związane jest z obecnością wcześniej
wymienionych domieszek. Jednakże ten temat nie będzie rozważany w rozprawie.
Oprócz poziomów związanych z domieszkami w (Cd,Mn)Te istotne znaczenie
mają również poziomy energetyczne związane z rodzimymi defektami struktury
kryształów. Chodzi tu o wcześniej już wspomniane wakansje kadmowe VCd i tellurowe
VTe, a także atomy w pozycjach międzywęzłowych (Cdi, Tei) oraz kompleksy tych
defektów z atomami domieszek. Przykładem takiego głębokiego poziomu jest
obserwowane szerokie od 0,13 eV do 0,25 eV, pasmo akceptorowe leżące ponad
wierzchołkiem pasma walencyjnego. Początkowo poziom ten uważany był za VCd
wakansję kadmową, lecz dalsze badania wskazały, że jest to kompleks wakansji
kadmowych i donora pochodzącego z III lub VII grupy. Ponadto w środku przerwy
wzbronionej zaobserwowano szerokie pasmo o energii rzędu 0,6 – 0,9 eV, którego
występowanie jest prawdopodobnie związane z wakansjami kadmowymi lub
międzywęzłowymi tellurami. Natomiast z rodzimymi defektami struktury związane są
najprawdopodobniej poziomy donorowe zlokalizowane poniżej pasma przewodnictwa
posiadające energie rzędu 0,2 eV (międzywęzłowy kadm), 0,3 eV (międzywęzłowy
kadm lub wakansja tellurowa) [19].
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Manipulując intencjonalnymi domieszkami jesteśmy w stanie zmienić własności
kryształu. Wprowadzając do sieci krystalicznej odpowiednie domieszki możemy
przykładowo wpływać na:
 własności elektryczne materiału, wtedy regulujemy koncentracją nośników,
 zmianę typu przewodnictwa materiału - zmiana wartości oporności właściwej,
 własności optyczne,
 własności mechaniczne - ponieważ wytrzymałość czy elastyczność materiału
zależą między innymi od typu domieszki i ich ilości.
Rolę wprowadzanych domieszek można określić na dwa sposoby:
 jako kompensujące domieszki, które neutralizują wpływ nieintencjonalnych
domieszek wprowadzonych do kryształu w czasie wzrostu,
 oraz, że wpływają na zlokalizowanie8 poziomu Fermiego.
Zatem dobór odpowiedniej domieszki w zależności od jej funkcjonalności, dla
danego typu materiału jest dosyć zawiłym zagadnieniem. Na podstawie szeregu
publikacji [24 - 34], sporządzono wykres obrazujący położenia stanów domieszek
metali przejściowych w wybranych związkach II-VI.

Rysunek 2.4.2.1. Położenie stanów donorowych
i akceptorowych wybranych metali przejściowych
w zależności dla wybranych związków II-VI [34].

W przypadku hodowanych w laboratorium ON 1.1 kryształów, domieszką
najczęściej stosowaną był wanad. Dla związku CdTe widać (rys.2.4.2.1), że stan
donorowy i akceptorowy wanadu leżą blisko siebie w środku przerwy energetycznej.
Struktura elektronowa (3d34s2) wanadu pozwala mu na pełnienie podwójnej funkcji:


pierwszej jako donora (D) - wtedy wanad zachowuje się jak: V2+/V3+ (D0/D1+),



drugiej jako akceptora (A) - wtedy wanad zachowuje się jak V2+/V1+ (A0/A1–).

Powyższy zapis informuje nas, że wanad w postaci V2+ jako jon (D0 jako donor albo
A0 jako akceptor) jest neutralny względem sieci krystalicznej i podstawia się w miejsce
jonu kadmu Cd2+.
8

„przypinowanie”(z ang. pinned) poziomu Fermiego w odpowiednim miejscu przerwy energetycznej.
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Jako nieaktywna domieszka nie wpływa on na własności fizyczne kryształu. Poziom
donorowy wanadu leży trochę niżej niż akceptorowy, ale oba poziomy leżą blisko
środka przerwy. Pozwala to jonowi wanadu efektywnie kompensować płytkie donory
albo płytkie akceptory.
Opierając się na literaturze [35-42] stworzony został schemat energetyczny
związku (Cd,Mn)Te zdomieszkowanego wanadem (rys. 2.4.2.2). Obrazuje on
zachowanie się poziomu akceptorowego (wakansji kadmowych) w krysztale (Cd,Mn)Te
po procesie krystalizacji a następnie po procesie wygrzewania w nasyconych parach Cd.

Rysunek 2.4.2.2. Schemat efektu
wygrzewania w parach Cd przy
stosowaniu
domieszki
kompensującej w postaci wanadu.
Wysoka koncentracja wakansji
Cd (akceptorów) w (Cd,Mn)Te
przez odpowiednie wygrzewanie
zostaje zredukowana na poziom
rzędu 1014 cm-3 [43].

Jak wyraźnie widać koncentracja wakansji kadmowych z wartości 1017 cm-3
spadła na poziom ~1014 cm-3 po procesie wygrzewania. Wnioskujemy to ze wzrostu
oporności próbki. Odpowiednie wygrzewanie kryształu powoduje spadek ilości
wakansji kadmowych, a co za tym idzie poprawę struktury kryształu i wzrost oporności
właściwej.

Wyniki

te

zostały

potwierdzone

doświadczalnie.

Odpowiednio

przygotowane płytki zostały poddane analizie przed i po wygrzewaniu.
Analiza polegała na mapowaniu oporności właściwej na dużych powierzchniach
jednorodnych płytek (Cd,Mn)Te. Do tego celu wykorzystana została aparatura
pomiarowa EU-ρ-SCAN, za pomocą której możemy bezkontaktowo mierzyć oporności
właściwe materiału w zakresie od 105 Ωcm do 1011 Ωcm. Sposób pomiaru oraz opis
samej aparatury zawarty został w rozdziale 6.7. Wyniki zmiany oporności właściwej po
procesie wygrzewania zawiera tabela 2.4.2.1. Przedstawione w niej wartości oporności
właściwej dotyczą jedynie kilku wytopów, gdzie stosowano domieszkę kompensacyjną
w postaci wanadu.
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Kryształy (Cd,Mn)Te
Nr wytopu

Oporność właściwa ρ [Ωcm]

koncentracja
Mn [%]

4527
4528
4551
4550
4560
4561
4632
4640
4641
4620

wanadu [cm-1]

Przed wygrzewaniem

Po wygrzewaniu

3·1016
3·1016
2·1017
3·1016
3·1016
3·1016
6·1015
5·1014
1·1014
3·1016

106
105
105 -106
5·105
104 -105
106 -107
104 -105
4·105
104 -105
104

4·109
3·108
2·109
2·108
108 -109
3·109
4·109
107
6·107
3·109

5
9
5
5
7
5
5
5
5
5

Tabela 2.4.2.1. Wyniki badań nad opornością właściwą przed i po wygrzewaniu płytek (Cd,Mn)Te,
przeprowadzone za pomocą aparatury EU-ρ-SCAN. Mapowany obszar płytek wynosił około 2,5x2,5cm.

Wyniki zawarte w tabeli 2.4.2.1 dały nam informacje, że wanad jako domieszka
kompensująca sprawdza się, czyli:
 po procesie wygrzewania wzrasta wartość oporności właściwej,
 płytki obserwowane za pomocą EU-ρ-SCANu mają jednorodny rozkład ρ.
Jak już wcześniej wspomniano, wanad jest ciekawą domieszką nie tylko ze względu na
możliwość pełnienia podwójnej funkcji podczas kompensacji, ale także ze względu na
fakt, że nie segreguje się w materiale. Jednorodny rozkład w krysztale zbadany został za
pomocą spektrometrii masowej (SIMS). Wyniki podane dla trzech różnych części:
początku, środka i końca wytopu przedstawia rys. 2.4.2.3. Również praca
P. Christmanna [44] na temat segregacji wanadu w CdTe potwierdza te obserwacje.
wierzchołek (początek) kryształu

środek

koniec kryształu

Rysunek 2.4.2.3. Rozkład wanadu w wytopie CdTe, obserwowany za pomocą metody SIMS (dodatek
technologiczny wanadu był na poziomie 1·1017 cm-3 ).

Podobny przegląd wykonany został dla domieszek takich jak Cl, Ti, Al, In.
Problemem, który okazał się kluczowym jest segregacja tych pierwiastków
w kryształach (Cd,Mn)Te. Ich rozkład w materiale badany był zarówno metodą SIMS
jak

i

EU-ρ-SCAN.

Wyniki

potwierdziły

niejednorodny

i nieodpowiednie wartości parametru oporności właściwej.
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rozkład

domieszek

2.4.3. WYGRZEWANIE I JEGO WPŁYW NA KRYSZTAŁY

Niniejsze rozważania mają na celu podkreślenie wpływu wygrzewania
na krystaliczne płytki (Cd,Mn)Te, a w szczególności możliwości poprawy ich struktury
podczas odpowiedniego wygrzewania.
W poprzednim podrozdziale rozważane były koncepcje domieszek i ich wpływ
na materiał. Należy jednak zwrócić większą uwagę na temat zachowania się domieszek
po procesie wygrzewania płytek (Cd,Mn)Te. Głównymi narzędziami służącymi
do charakteryzacji materiału po wygrzewaniu jest badanie koncentracji danego
pierwiastka (SIMS) oraz jego rozkładu w objętości płytki krystalicznej (EU ρ-SCAN).
Metody te będą dokładnie opisane w dalszej części pracy. Wpływ wygrzewania
obserwowany był również metodami optycznymi. Mikroskopia podczerwieni pozwalała
nam ustalić liczbę precypitacji tellurowych przed i po wygrzewaniu natomiast
mikroskopia w świetle widzialnym posłużyła do obserwacji jamek trawienia (EPD).
Głównym zadaniem procesu wygrzewania jest likwidacja wakansji kadmowych.
W rozważanym materiale ((Cd,Mn)Te) są to głównie akceptory Cd. Podczas procesu
wygrzewania następuje również redukcja innych defektów, głównie wytrąceń
tellurowych i dyslokacji. Poprawę w strukturze krystalograficznej materiału można
uzyskać stosując wygrzewanie:
 w gradiencie temperatur - T1 > T2,
 w stałej temperaturze – T = constans.
Wygrzewanie (w stałej T) w nasyconych parach kadmu ma na celu przede wszystkim
zmniejszenie ilości akceptorów pochodzących od wakansji kadmowych w krysztale.
Jeśli zaś rozpatrujemy wygrzewanie w gradiencie temperatur, to odbywa się ono
w nienasyconych parach kadmu. Gradient temperatur sprzyja wędrówce wydzieleń
tellurowych w krysztale, a kierunek ich migracji następuje ku wyższej temperaturze.
W praktyce podczas wygrzewania płytki ustawiamy stroną tellurową w stronę wyższej
temperatury (T1).

Orientacja, cięcie i wygrzewanie kryształu
Charakterystyczną cechą omawianego związku (Cd,Mn)Te jest powstawanie
podczas krystalizacji obszarów zwanych bliźniakami, które rosną w płaszczyźnie (111).
W obiektach tych możemy rozróżnić dwie podstawowe płaszczyzny Cd i Te.
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Związane jest to z polarnością kryształu, gdzie dwa rodzaje atomów ułożone
są na przemian w płaszczyznach (rys. 2.4.3.1). Układ ten organizują atomy pełniące
funkcje anionów i kationów.
W przypadku kryształów (Cd,Mn)Te orientację wykonujemy przy użyciu
roztworu ujawniającego bliźniaki i określającego polarności zgodnie z przepisem
D. Browna [45]. Używany jest w tym celu roztwór złożony z: kwasu azotowego
(NHO3), kwasu fluorowodorowego (HF) i 25% kwasu octowego (CH3COOH)
w równych proporcjach (1:1:1). Wyodrębniane są wtedy dwie płaszczyzny: tellurowa
i kadmowa.

Rysunek 2.4.3.1. Schemat struktury blendy cynkowej dla
półprzewodników II-VI. Białe kule stanowią atomy
grupy II, czarne kule są to atomy z grupy VI [46].

Jest regułą, że w związkach (Cd,Mn)Te, CdTe i (Cd,Zn)Te płaszczyzny
zbliźniaczeń zorientowane są w płaszczyźnie (111). Dlatego też kryształ cięty jest
wzdłuż płaszczyzn bliźniaków, co pozwala nam otrzymać płytki o zorientowanych
powierzchniach. Następnie wykonujemy trawienia w celu wykrycia strony Cd lub Te.
Zazwyczaj są one nazywane: A (111) i B (111) odpowiednio dla polarności Cd i Te.
Procedura trawienia i typ używanego roztworu są takie same, jak w celu ujawnienia
bliźniaków. Po trawieniu można oznaczyć stronę o polarności kadmowej (A – czarna,
matowa) oraz polarności tellurowej (B – metaliczna, błyszcząca). Sposób trawienia
przedstawiony wcześniej daje szybką informację o jakości wytopu oraz jednorodności
powierzchni płytek. Przykładowe obrazy wytopów i płytek krystalicznych po trawieniu
przedstawia rys.2.4.3.2.
Następnym krokiem jest obróbka mechaniczno - chemiczna powierzchni płytek,
ponieważ podczas cięcia wytopu zostaje on, w znacznym stopniu uszkodzona.
Zdefektowana warstwa może osiągać grubość rzędu od 50 do 80 µm, dlatego też
wycięte płytki zostają poddane szlifowaniu i polerowaniu. Szlifowanie odbywa się przy
użyciu roztworu proszku o grubości ziaren 4,5-25 μm i wody destylowanej. Szlifowanie
wykonywane jest ręcznie na szklanym podkładzie z roztworem szlifującym.
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Rysunek 2.4.3.2. Obrazy kryształów po trawieniu na ujawnienie bliźniaków i ziaren oraz wyróżnienie
stron kadmowej i tellurowej. Zaznaczone obszary są w granicach 2x2 cm.

Proces ten powoduje zbieranie około 100 μm zdefektowanej powierzchni.
Następnie płytki są myte w wodzie destylowanej i płukane w metanolu (często przy
użyciu płuczek ultradźwiękowych).
Kolejnym etapem przygotowania powierzchni płytek jest chemiczno mechaniczne polerowanie. Odbywa się ono poprzez mechaniczny ruch próbki po
powierzchni gumy zwilżonej roztworem chemicznym. Do polerowania używamy
roztwór w skład którego wchodzą: metanol, glikol etylowy i brom (2 % bromu
w roztworze) w odpowiednich proporcjach. W ten sposób uzyskujemy prawie atomowo
gładką powierzchnię.
Trawienie półprzewodnika odbywa się podczas selektywnej reakcji atomów
powierzchni z poszczególnymi reagentami roztworu chemicznego. Do trawienia
powierzchni płytek (Cd,Mn)Te stosujemy 9 - 10 % roztworu bromu z metanolem.
Następnie płytki muszą być bardzo starannie płukane, by pozbyć się z powierzchni
produktów reakcji. Pocięte, wypolerowane i wytrawione płytki (Cd,Mn)Te umieszczane
są w kwarcowej ampule z kawałkiem Cd, w specjalnych kwarcowych koszyczkach.
Następnie odpompowuje się ampułę i zamyka ją kwarcowym korkiem. Płytki
wkładamy tak do koszyczka w ampule, aby ich strona tellurowa była bliżej
zaślepionego końca ampuły jak na rys.2.4.3.3.

Rysunek 2.4.3.3. Schemat układu do
wygrzewania próbek.
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W kolejnym kroku wkładamy ampułę do pieca o odpowiedniej charakterystyce
w zależności od warunków wygrzewania. Konstrukcja i pomysł wykonania pieców do
wygrzewań stworzone zostały w oddziale ON 1.1. Poprzez procesy wygrzewań
w różnych wariantach można było dokonać szerokiej analizy wpływu procesu
wygrzewania na jakość poddanego badaniom materiału.
Płytki po wygrzewaniach poddane były analizie optycznej (IR oraz światłem
widzialnym) oraz pomiarom jednorodności rozkładu oporności przy użyciu aparatury
EU ρ-SCAN.
W przypadku obserwacji jamek trawienia (Eatch Pit Density - EPD)
zastosowany został roztwór do ujawnienie dyslokacji na bazie pracy M. Inoue [46].
W skład trawiciela wchodzi roztwór - E składający się z: NHO3 : H2O : K2Cr2O7,
(10 ml : 20 ml : 4 g) oraz jako związek - E’ - AgNO3, gdzie na 10 mg związku E’
(AgNO3) dodajemy 10 ml roztworu E.
Przykładowe obrazy (rys. 2.4.3.4) uzyskane z mikroskopu podczerwieni
pokazują istniejące w materiale nie wygrzewanym precypitacje telluru oraz ich zanik
(lub częściową redukcję) po procesie wygrzewania.

Rysunek 2.4.3.4. Obrazy z mikroskopu podczerwieni płytek (Cd,Mn)Te (z wytopu nr 4527) przed i po
wygrzewaniu zarówno dla strony kadmowej jak i tellurowej. A – próbka niewygrzewana, obserwowana
strona Cd; B – próbka niewygrzewana, obserwowana strona Te; C – próbka wygrzewana w T=const,
obserwowana strona Cd; D – próbka wygrzewana w gradiencie temperatur, obserwowana strona Cd;
E – próbka wygrzewana w gradiencie temperatur, obserwowana strona Te; F – próbka wygrzewana
w T = const, obserwowana strona Te [23].
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Rys. 2.4.3.5 przedstawia jamki trawienia przed wygrzewaniem dla płytek
(Cd,Mn)Te zaobserwowane pod mikroskopem optycznym.
A

B

Rysunek 2.4.3.5. Obrazy jamek trawienia (EPD) uzyskane z mikroskopu optycznego na płytkach
(Cd,Mn)Te przed wygrzewaniem. A – Cd0,95Mn0,05Te:V (51014 cm-3) obserwacja środka płytki, EPD
103-104 cm-2; B – Cd0,95Mn0,05Te:V (51014 cm-3) obserwacja brzegu płytki, EPD 105 cm-2.

Typowe EPD na powierzchni kryształów (Cd,Mn)Te wynosi

103-105 cm-2.

Po procesie wygrzewania następuje spadek zagęszczenia dyslokacji. Zestawienie
wyników obserwacji gęstości dyslokacji na obydwu stronach (Cd i Te) płytek
(Cd,Mn)Te przedstawia tabela 2.4.3.1.
Płytki nie wygrzewane
Nr wytopu

strona Cd

strona Te

Płytki po wygrzewaniu
strona Cd

strona Te

-2

Gęstość defektów [cm ]

4503
4512
4513
4519
4520
4527

2,5∙103
5,6∙105
7,5∙104
1,7∙105
9,2∙104
5,8∙104
4,8∙105
8,2∙105
5,0∙103

6,7∙104
5,7∙105
4,5∙104
1,4∙105
3,0∙104
4,3∙105
4,9∙105
2,4∙105
2,5∙104

1,5∙102
103
1,8∙103
7,0∙105
2,5∙103
1,3∙105
4,4∙105
2,1∙105
103

9,0∙103
3,5∙104
2,8∙104
4,5∙104
1,8∙104
3,4∙105
8,8∙105
7,4∙104
1,1∙104

Tabela 2.4.3.1. Zestawienie wyników uzyskanych z mikroskopii optycznej dla płytek krystalicznych
(Cd,Mn)Te. Dane uzyskane po trawieniu materiału – EPD; gęstości dyslokacji dla próbek wyciętych z
kryształu po wzroście i wygrzewaniu [23].

Wyniki w tabeli 2.4.3.1 przedstawiają wartości EPD obserwowane w środkowej
części płytki. Obserwowane były również krawędzie wytopu, co pozwoliło nam ustalić
że na brzegu kryształu gęstość dyslokacji jest dużo większa.
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Obraz krawędzi płytki z licznymi dyslokacjami przedstawia rys. 2.4.3.6.
Tak duża ilość jamek trawienia skumulowana na krawędzi materiału związana jest
z naprężeniami na powierzchni wytopu, gdzie materiał ma styczność z ampułą.

Rysunek 2.4.3.6. Obraz z mikroskopu
optycznego krawędzi płytki po trawieniu
na EPD.

Zarówno w obserwacji jamek trawienia – dyslokacji, jak i wydzieleń
tellurowych widoczna jest różnica w wartościach gęstości przed i po wygrzewaniu
badanych płytek. Jak dotąd najlepsze rezultaty otrzymywano przy wygrzewaniach
w nasyconych parach kadmu oraz gradiencie temperatury. Oczywiście prace nad
polepszeniem struktury płytek (Cd,Mn)Te poprzez proces wygrzewania i jego różne
modyfikacje są wciąż kontynuowane.
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3.

KONTAKTY ELEKTRYCZNE

Uzyskanie dobrych kontaktów elektrycznych do wysokooporowego (Cd,Mn)Te
na detektory wymaga opracowania metody przygotowania powierzchni płytek
krystalicznych oraz wykonania kontaktu elektrycznego (o liniowej charakterystyce I-V).
Problem z kontaktami polega na przeniesieniu ładunku wytworzonego
w krysztale o małej gęstości swobodnych elektronów (np. (Cd,Mn)Te) do metalu (np.
Au) o dużej gęstości swobodnych elektronów. Powstały na skutek oddziaływania
promieniowania z materiałem ładunek elektryczny powinien być bez zakłóceń zbierany
przez układ pomiarowy. W obszarze kontaktu może wystąpić silne zniekształcenie pola
elektrycznego, które powoduje utworzenie prostującego lub wstrzykującego styku
do kryształu.
Część doświadczalna rozprawy jest poświęcona pracom nad wykonaniem
kontaktów elektrycznych do płytek z półizolującego (Cd,Mn)Te, dlatego tematyka
kontaktów zostanie opisana w oparciu o materiał najbardziej zbliżony do rozważanego
w części doświadczalnej, jakim jest CdTe i (Cd,Zn)Te.
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3.1.

PROSTA TEORIA ZŁĄCZ M-S

Złącza metal-półprzewodnik określane są skrótem m-s (metal-semiconductor).
Charakter złącza m-s zależy od wartości pracy wyjścia elektronów z metalu
i półprzewodnika oraz od położeń energetycznych stanów powierzchniowych
półprzewodnika. Wyróżniamy dwa typy złącz metal-półprzewodnik. Złącza o liniowych
charakterystykach prądowo-napięciowych nazywamy kontaktami omowymi. Ich cechą
są niewielkie oporności niezależne od kierunku polaryzacji płynącego przez nie prądu.
Złącza o nieliniowej charakterystyce nazywane są natomiast diodami Schottky’ego.
Charakterystyczną cechą złącza prostującego jest to, że prąd przepływa znacznie łatwiej
w jednym kierunku niż w drugim. Schottky tłumaczył to tym, że właściwości prostujące
złącza wynikają z pojawienia się bariery potencjału w obszarze przypowierzchniowym
półprzewodnika, która jest związana z obecnością ładunku przestrzennego w materiale
[1].
Prosty schemat złącza m-s zakłada, że w półprzewodniku nie występują stany
powierzchniowe. O charakterze kontaktu decyduje wówczas różnica prac wyjścia
elektronów z metalu (Φm) i półprzewodnika (Φs). Najprostsza definicja pracy wyjścia
elektronu mówi, że jest to praca jaką należy wykonać, aby przenieść elektron z poziomu
Fermiego do poziomu próżni.
W

praktyce

często

zdarza

się

(np.

germanowe

diody

punktowe),

że charakterystyka złącza jest prawie niezależna od pracy wyjścia elektronu z metalu.
Jest to wynikiem istnienia na powierzchni półprzewodnika naturalnej bariery
powierzchniowej. Zazwyczaj przyczyną jej powstania jest duża liczba elektronowych
poziomów

energetycznych

na

powierzchni

półprzewodnika

(stanów

powierzchniowych). Większość z tych stanów jest obsadzonych elektronami, które
pozostawiają

w

warstwie

powierzchniowej

ładunek

dodatni

związany

ze zjonizowanymi donorami. Kiedy taki półprzewodnik łączy się z metalami o różnych
pracach

wyjścia,

wtedy

różne

liczby

elektronów

z

obsadzonych

stanów

powierzchniowych przepływają do metalu i nie powoduje to zmiany bariery w obszarze
ładunku przestrzennego przy powierzchni złącza [2].
Możliwe są cztery przypadki zależności pomiędzy pracami wyjścia dla metalu
i półprzewodnika

przy

założeniu,

że

w półprzewodniku (tabela 3.1.1).
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nie

istnieją

stany

powierzchniowe

Odpowiedni dobór metalu (pracy wyjścia (Φm)) jako kontaktu w stosunku do
półprzewodnika (pracy wyjścia (Φs)) daje możliwość uzyskania kontaktów omowych
bądź prostujących.
półprzewodnik typu n

I

Φm < Φs

półprzewodnik typu p

III

kontakt omowy

półprzewodnik typu p

II

Φm > Φs

Φm < Φs

kontakt prostujący

półprzewodnik typu n

IV

kontakt omowy

Φm > Φs

kontakt prostujący

Tabela 3.1.1. Zależność pomiędzy pracami wyjścia dla metalu i półprzewodnika.

Dla złącza półprzewodnik typu n z metalem oraz dla Φm < Φs (sytuacja I
w tabeli 3.1.1), zostały przedstawione modele pasmowe na rys. 3.1.1. W takich
rozważaniach należy pamiętać, że ilość zdelokalizowanych elektronów po stronie
metalu jest o wiele rzędów wielkości większa niż po stronie półprzewodnika.
W przypadku I przed zetknięciem materiałów poziom Fermiego w półprzewodniku leży
poniżej poziomu Fermiego w metalu w stosunku do poziomu próżni. Różnicę tych
poziomów można zapisać jako Φs – Φm.
Gdy zetkniemy ze sobą oba materiały następuje przepływ nośników ładunku
do momentu wyrównania się poziomów Fermiego. Z metalu elektrony będą przepływać
do półprzewodnika, a dokładnie będą dopływać do swobodnych elektronów pasma
przewodnictwa półprzewodnika (rys. 3.1.1 C)). Elektrony pozostawiają po sobie
dodatni ładunek przypowierzchniowy w metalu, natomiast od strony półprzewodnika
(w obszarze pasma przewodnictwa) gromadzi się swobodny ładunek ujemny. W wyniku
oddziaływań pomiędzy dodatnim ładunkiem po stronie metalu i ujemnym po stronie
półprzewodnika tworzy się cienka dipolowa warstwa ładunku przestrzennego (obszar
tunelowego przepływu nośników ładunku).

Rysunek 3.1.1. Wykres poziomów energetycznych omowego kontaktu m-s, półprzewodnik typu n oraz
Φm < Φs – przypadek I; EC – poziom dna pasma przewodnictwa, EF – poziom Fermiego, EV – poziom
wierzchołka pasma walencyjnego, χs – powinowactwo elektronowe półprzewodnika, A) przed
zetknięciem, B) po zetknięciu, C) zbliżenie obszaru dipolowego ładunku przestrzennego, [1].
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Jeżeli teraz do tego złącza zostanie przyłożone zewnętrzne napięcie U, to nie
spowoduje ono zmian w obszarze styku, ale rozłoży się wewnątrz całego
półprzewodnika. W rezultacie elektrony bez trudności mogą przechodzić przez barierę.
W przypadku sytuacji (II), gdy mamy złącze półprzewodnik typu p z metalem
oraz Φm > Φs, przepływ elektronów następuje w kierunku odwrotnym niż w sytuacji (I).

Rysunek 3.1.2. Wykres pasm energetycznych omowego kontaktu m-s, półprzewodnik typu p oraz
Φm > Φs przypadek II; EC – poziom dna pasma przewodnictwa, EF – poziom Fermiego, EV – poziom
wierzchołka pasma walencyjnego, χs – powinowactwo elektronowe półprzewodnika, ES – różnica energii
pomiędzy wierzchołkiem pasma walencyjnego w półprzewodniku i poziomem próżni, A) przed
zetknięciem, B) po zetknięciu, C) zbliżenie obszaru dipolowego ładunku przestrzennego [1].

Przed

zetknięciem

materiałów

(rys.3.1.2

A)

poziom

Fermiego

w półprzewodniku znajduje się powyżej poziomu Fermiego w metalu, a różnica tych
położeń w stosunku do poziomu próżni wynosi Φm – Φs. Po zetknięciu materiałów
następuje przepływ elektronów z pasma walencyjnego półprzewodnika do metalu.
Elektrony opuszczając półprzewodnik zostawiają w nim dodatni ładunek, a po stronie
metalu tworzą ujemny ładunek przypowierzchniowy. Elektrony po stronie metalu oraz
dziury po stronie półprzewodnika, oddziaływując ze sobą, tworzą wąski obszar
dipolowego ładunku przestrzennego (rys. 3.1.2 C). Poziom Fermiego po stronie
półprzewodnika obniża się o wartość Φm – Φs w stosunku do poziomu próżni. Podobnie
jak poprzednio pod wpływem przyłożonego napięcia w jedną lub w drugą stronę prąd
przepływa swobodnie. Ładunek dodatni ze strony półprzewodnika łatwo przepływa
do metalu i jest tam zobojętniany, z powodu dużej koncentracji elektronów.
Przy przeciwnym kierunku przyłożonego z zewnątrz napięcia U, dziury generowane
termicznie w paśmie przewodnictwa od strony metalu mogą łatwo przepływać do
półprzewodnika [2]. Oba wymienione przypadki (I i II) obrazują typowe złącza omowe.
Dla półprzewodników typu p problemem jest dobór odpowiedniego materiału
kontaktowego (metalu).
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Przykładowo dla CdTe typu p praca wyjścia Φs ~ 6 eV, więc żeby uzyskać kontakt
omowy (przypadek II) musimy dobrać taki metal, którego praca wyjścia będzie większa
od 6 eV. Jedynie platyna (Φm~5,6 eV) ma zbliżoną wartość Φm, ale mniejszą niż jest to
wymagane by uzyskać omowe złącze.
Przypadek III stanowi sytuację złącz z kryształami CdTe, (Cd,Zn)Te,
a w szczególności (Cd,Mn)Te. Powszechnie stosowane metale mają odpowiednie
wartości pracy wyjścia by stworzyć złącze prostujące (Φm < Φs) z tymi materiałami.
By otrzymać złącze omowe (sytuacja II) musiałby zostać spełniony warunek Φm
> Φs, ale żaden metal nie osiąga wyższej wartości pracy wyjścia niż praca wyjścia dla
tych związków. Dlatego też, podjęte zostały próby dopasowania innego typu
materiałów jako kontaktów do kryształów (Cd,Mn)Te. Porównanie wartości prac
wyjścia dla metali i związków II-VI zostało przedstawione w kolejnym podrozdziale.
Rozważmy teraz przypadek złącz prostujących. Sytuację III dla półprzewodnika
typu p i metalu przy Φm < Φs przedstawia rys. 3.1.3.

Rysunek 3.1.3. Wykres poziomów energetycznych prostującego kontaktu m-s, półprzewodnik typu p oraz
Φm < Φs (przypadek III); EC – poziom dna pasma przewodnictwa, EF – poziom Fermiego, EV – poziom
wierzchołka pasma walencyjnego, χs – powinowactwo elektronowe półprzewodnika, ES – różnica energii
pomiędzy wierzchołkiem pasma walencyjnego w półprzewodniku i poziomem próżni, A) przed
zetknięciem, B) po zetknięciu, [1].

Przed zetknięciem materiałów poziom Fermiego w półprzewodniku znajduje
się poniżej poziomu Fermiego metalu, zaś różnica tych poziomów względem poziomu
próżni wynosi Φs – Φm. Układ po zetknięciu będzie dążył do uzyskania równowagi
termodynamicznej. Swobodne elektrony z metalu będą przepływać do półprzewodnika
do momentu, gdy poziomy Fermiego wyrównają się. Powstała po stronie
półprzewodnika warstwa przypowierzchniowa zostaje naładowana ujemnie. Ładunek
ten jest związany ze zjonizowanymi akceptorami (które jako stany zlokalizowane,
o pewnej gęstości, rozłożone są w głąb przestrzeni półprzewodnika).
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Wskutek tego tworzy on szeroką warstwę ładunku przestrzennego o grubości d.
Poziomy energetyczne po stronie półprzewodnika podniosły się o wartość Φs – Φm
względem próżni.
Część dziur w półprzewodniku w wyniku drgań termicznych uzyskuje
wystarczającą energię na pokonanie bariery i przejście do metalu. Podobnie w metalu
cześć dziur generowanych termicznie będzie miała energię wystarczającą, by przejść
przez barierę do półprzewodnika. Na skutek tego ma miejsce przepływ dwóch równych
co do wartości, lecz przeciwnie skierowanych prądów przez barierę I0.
Kiedy do półprzewodnika przyłożymy zewnętrzne napięcie dodatnie U, wtedy
prąd dziurowy z lewa na prawo nie zmienia się zaś w drugą stronę zmienia się
o czynnik exp (eU/kT). Ponieważ wszystkie poziomy energetyczne w półprzewodniku
zostały obniżone o eU, wysokość bariery dla dziur przepływających z prawa na lewo
obniża się o eU.
Sytuację na styku półprzewodnika typu n z metalem oraz dla Φs < Φm
(przypadek IV) przedstawia rys. 3.1.4. Załóżmy, że koncentracja elektronów
w półprzewodniku jest względnie wysoka, a w temperaturze pokojowej duża część
donorów będzie zjonizowana.

Rysunek 3.1.4. Wykres poziomów energetycznych prostującego kontaktu m-s, półprzewodnik typu n oraz
Φm > Φs – przypadek IV; EC – poziom dna pasma przewodnictwa, EF – poziom Fermiego, EV – poziom
wierzchołka pasma walencyjnego, χs – powinowactwo elektronowe półprzewodnika, A) przed
zetknięciem, B) po zetknięciu, [1].

Przed zetknięciem obu materiałów, jak przedstawia to rys. 3.1.4 A, poziom
Fermiego w półprzewodniku znajduje się powyżej poziomu Fermiego w metalu
w stosunku do poziomu próżni, a różnica tych poziomów wynosi Φm – Φs.
Kiedy zetkniemy ze sobą oba materiały, elektrony z pasma przewodnictwa
(swobodne elektrony) oraz z neutralnych zlokalizowanych donorów półprzewodnika
przepływają do metalu, pozostawiając po sobie zjonizowane donory w warstwie
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przypowierzchniowej półprzewodnika. Wyrównanie się poziomów Fermiego kończy
przepływ nośników. Ponieważ donory zajmują ustalone miejsce w sieci, więc powstały
w półprzewodniku dodatni ładunek nie znajduje się przy samej powierzchni, ale jest
odpowiednio rozłożony w pobliżu tej powierzchni. Obszar zjonizowanych donorów po
stronie półprzewodnika zwany jest warstwą ładunku przestrzennego (warstwą
barierową). Na grubość tej warstwy wpływa wartość potencjału dyfuzyjnego oraz
koncentracja zjonizowanych donorów [2].
Oznacza to, że od strony półprzewodnika poziomy energetyczne obniżą się
o wartość Φm – Φs w stosunku do poziomu próżni. Wówczas prawdopodobieństwo
przejścia elektronu z półprzewodnika do metalu i odwrotnie stają się sobie równe.
Zachodzi zjawisko zagięcia się pasm energetycznych ku górze. Spowodowane jest ono
istnieniem w półprzewodniku przypowierzchniowego nieskompensowanego dodatniego
ładunku zjonizowanych donorów (przy powierzchni półprzewodnika występuje niższa
koncentracja elektronów niż w jego wnętrzu).
Cześć elektronów w metalu ze względu na drgania termiczne ma wystarczającą
energię, by pokonać barierę potencjalną i przejść do półprzewodnika. To samo tyczy się
elektronów w półprzewodniku. W stanie równowagi termodynamicznej oba te prądy
pokonujące barierę są skierowane przeciwnie, ale są sobie równe co do wartości.
Natężenie tych prądów oznaczamy jako I0. Jeżeli do półprzewodnika przyłożymy
ujemny potencjał (– U) bariera dla elektronów przepływających ze strony lewej na
prawą nie zmieni się co oznacza że prąd płynący zgodnie z tym kierunkiem nie może
ulec zmianie. Natomiast w paśmie przewodnictwa poziomy energetyczne podnoszą się
o wartość eU. Dlatego też bariera dla elektronów płynących z prawej na lewą stronę
złącza obniża się o wartość eU. W konsekwencji prąd płynący z lewej na prawą stronę
złącza musi zmieniać się o czynnik exp (eU/kT). Jest to złącze prostujące:
 dla U >> kT/e, prąd jest duży i dodatni (złącze spolaryzowane w kierunku
przewodzenia),
 dla U << –kT/e prąd jest mały i prawie równy – I0, (złącze spolaryzowane
w kierunku zaporowym).
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3.2.

KONTAKTY ELEKTRYCZNE DO CdTe I (Cd,Zn)Te

Wiele publikacji, dotyczących CdTe i (Cd,Zn)Te jako materiałów na detektory
promieniowania X i gamma, przedstawia zjawiska zachodzące między materiałem
kontaktowym (metalem), a półizolującym półprzewodnikiem. Prace te bardzo szeroko
omawiają temat odpowiednich kontaktów do tego typu materiałów. W oparciu o bogatą
bazę doświadczalnej części tych publikacji, przeprowadzono wiele porównań,
a ich wyniki przełożono na półizolacyjne kryształy (Cd,Mn)Te badane w niniejszej
pracy doktorskiej.
Ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa produkujące na świecie detektory
promieniowania X i gamma stosują różne formy metalizacji płytek dla półizolującego
(Cd,Zn)Te, czy też CdTe. Dlatego też, w części rozdziału przedstawiono obecny stan
wiedzy na temat kontaktów do związków CdTe i (Cd,Zn)Te.
W

niniejszym

rozdziale

przedstawiono

metody i

materiały używane

do wytwarzania kontaktów elektrycznych dla związków: CdTe i (Cd,Zn)Te.
Wymieniono w nim podstawowe problemy związane z otrzymywaniem kontaktów oraz
możliwe rozwiązania technologiczne.
Wyróżniamy trzy główne metody nanoszenia kontaktów elektrycznych:


parowanie (TVE – „thermal vacuum evaporation”),



napylanie (SD – „sputtering deposition”),



osadzanie chemiczne (ED – „electroless deposition”).

Każda z wymienionych metod prowadzi do powstania warstwy „przejściowej”
(cienkiej warstwy) pomiędzy materiałem a metalem. Jest to wynik szeregu procesów
zachodzących przy powierzchni materiału.
Parowanie (TVE) polega na wybiciu strumienia molekuł materiału, który osadza
się na substracie w warunkach próżni (10-6 - 10-5 Tr), wykorzystując przepływ prądu lub
wiązkę wysokoenergetycznych elektronów. Dwa różne warianty tej metody przestawia
rys. 3.2.1.
Metoda napylania (SD) polega na wybijaniu atomów z materiału, który ma
zostać osadzony na podłożu, przy użyciu gazu rozpylającego (sputtering gas). Tak
uwolnione z materiału (sputtering target) jony (o energii powyżej 10 eV)
przemieszczają się w linii prostej w stronę substratu i osadzają się na nim.
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Cały proces odbywa się w warunkach próżni. Schemat metody (SD) przedstawia rys.
3.2.2.

Rysunek 3.2.1. Technika parowania. A) Metoda wykorzystująca prawo Joula, gdzie przez materiał
przepuszczany jest odpowiedni prąd w warunkach próżni. Ciśnienie par praktycznie równe jest zero,
a temperatura parowania Tp = 1000-2000 °C. Typowe metale wykorzystywane w tej metodzie to Ta, Mo,
W, Al, Ag lub Au. B) Metoda wykorzystująca wiązkę wysokoenergetycznych elektronów pozwala
na precyzyjne podgrzewanie materiału w tyglu i jego parowanie [3].

Rysunek 3.2.2. Metoda napylania przy użyciu gazu. Schemat komory oraz wybijania gazem atomów do
osadzania na substracie [4,5].

Sposobem na uzyskiwanie metalowych warstw powierzchniowych (kontaktów
elektrycznych) jest tak zwane osadzanie chemiczne metali na powierzchni substratu.
Osadzanie kontaktowe (metodą reakcji chemicznej) opiera się na zasadzie wypierania
z roztworu jonów metali bardziej szlachetnych (bardziej elektrododatnich) przez metale
mniej szlachetne (bardziej elektroujemne). W metodzie tej głównie stosuje się stężony
kwas AuCl3 (chloro złotowy), który w odpowiednich proporcjach rozcieńcza się z wodą
destylowaną. W trakcie reakcji złoto reaguje z atomami powierzchni materiału.
Reakcja pomiędzy kryształem np. (Cd,Zn)Te, a roztworem AuCl3 opiera się na
wymuszeniu podczas reakcji chemicznej transferu jonów Cd2+ albo Zn2+ do roztworu,
pozostawiając na powierzchni płytki (Cd,Zn)Te warstwę telluru i jonów Au3+. Jony
złota stanowiące produkt (wytrącenie) reakcji chemicznej kompensują powierzchnię
tellurową płytki do momentu ustalenia się na jej powierzchni równowagi
elektrochemicznej.
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Jeśli trzy miejsca nie są zajęte przez oryginalne jony Cd2+ albo Zn2+ będą zajmowane
przez dwa jony Au3+ i wykreowaną jedną wakansje Cd albo Zn. Poprzez obecność
defektów VCd albo VZn powierzchnia staje się silnie typu p+, podobnie jak silnie
domieszkowana powierzchnia materiału typu p [6].
Czynniki które wpływają na efektywność osadzania to: temperatura otoczenia,
czas trawienia, stężenie roztworu trawiącego, czy temperatura podłoża, na którym
zachodzą reakcje chemiczne.
Specjaliści w dziedzinie wytwarzania kontaktów elektrycznych do związków
z grupy II-VI twierdzą, że napylane kontakty mają lepszy współczynnik przylegania,
podczas gdy kontakty z osadzania chemicznego mają niższy prąd upływu LC (leakage
current) [7].

Rysunek 3.2.1. A) Siła przylegania pomiędzy różnymi metalami (Au, In, Al), a CdZnTe dla różnych
metod metalizacji (parowanie (TVE), napylanie (SD), osadzanie chemiczne (ED)); B) Charakterystyki
I-V podłoża CdZnTe z różnie nanoszonymi kontaktami [8].

Eksperymentalne wyniki w pracy W. Sang [8] wskazują, że siła przylegania jest
najlepsza, gdy kontakty nanosimy z Au metodą napylania (SD), zaś osadzanie
chemiczne (ED) daje kontakty najlepsze pod względem omowości (rys. 3.2.1. A).
Chemiczne osadzanie Au daje elektrody, które w pomiarze I-V dają quasi-omowe
kontakty na p - typie (Cd,Zn)Te (rys. 3.2.1. B).
W pracy S. H. Lee [9] podkreślono znaczenie metody nanoszenia kontaktów, jak
i materiału stosowanego do metalizacji powierzchni wysokooporowych płytek
krystalicznych (Cd,Zn)Te. Pokazane w pracy charakterystyki I-V (rys. 3.2.2)
ewidentnie obrazują brak liniowości, a tym samym omowości tak nanoszonych
kontaktów niezależnie czy stosowane jest Au, czy też Pt.
Należy pamiętać, że warunkiem uzyskania odpowiedniego (omowego lub
blokującego) kontaktu, jest wybranie odpowiedniej metody jego nanoszenia.
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W przypadku CdTe i (Cd,Zn)Te wielu autorów [6-16] stwierdza, że ich
koncepcja metalizacji danym typem metalu jest najbardziej poprawna. Z drugiej strony
wiele prac sugeruje, że problem jest nadal otwarty i wymaga dalszych badań.

Rysunek 3.2.2. Charakterystyki I-V dla
kryształów (Cd,Zn)Te z kontaktami
wykonanymi różnymi metodami oraz
przy użyciu różnych typów metali [9].

Jak określić poprawność wykonanego kontaktu? Najprostszą metodą jest
wykonanie charakterystyki prądowo-napięciowej (I-V).
Charakterystyki prądowo-napięciowe złącza metal – półprzewodnik są określone
przez wysokość bariery na interfejsie. Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale
teoria Schottky-Mott kontaktu metal-półprzewodnik [17] wykazuje, że wysoka wartość
pracy wyjścia metalu (np. Au) w stosunku do materiału typu n daje kontakt
Schottkie’go natomiast dla materiału typu p kontakt omowy. Dla niskiej pracy wyjścia
metalu (np. In) zachodzi zjawisko odwrotne. W odniesieniu do typu nośników
ładunków można to zdefiniować tak, że dla materiału wysokooporowego wysoka
(niska) praca wyjścia metalu dąży do bycia blokującym (wstrzykującym) dla
elektronów i wstrzykującym (blokującym) dla dziur [16,19].
Według T. Schlezingera [7] pierwiastkami stosowanymi jako materiał
kontaktowy do kryształów wysokooporowych, tj. CdTe i (Cd,Zn)Te są Au, Pt oraz Ag.
Jednak w zależności od rodzaju kontaktu, jaki chcemy wykonać (blokujący czy
wstrzykujący), używane są także innego typu metale, co przedstawiono w tabeli 3.2.1.
Metal

Praca wyjścia Φm [eV]

In

4,1

Ag

4,3

Al

4,28

Ti

4,33

W

4,6

Cu

Tabela 3.2.1. Wartości prac wyjścia dla
podstawowych pierwiastków wykorzystywanych
jako materiał kontaktowy [20].

4,6

Au

5,1

Pt

5,65
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Dla poprawnego określenia typu kontaktu należy znać wartość prac wyjścia
materiału do którego kontakt ma zostać wykonany. W tabeli 3.1.2. zostały zawarte
przykładowe dane dla związków CdTe i ZnTe.
Półprzewodnik

Eg [eV]

CdTe

1,51

ZnTe

2,23

CdZnTe*

1,6

Praca wyjścia Φm [eV]
typ

eV

n

4,5

p

5,97

n

3,5

p

5,76

n

5,1

Tabela 3.2.2. Wartości prac wyjścia dla materiałów na detektory promieniowania [20,21*].

Wiele publikacji rozpatruję tą tematykę dla CdTe i (Cd,Zn)Te. L. Wang [6]
opublikował interesujące wyniki dotyczące typów materiałów stosowanych jako
kontakty do wysokooporowych płytek (Cd,Zn)Te. Niezależnie od typu metalu prawie
wszystkie próby (na różnych płytkach) dawały nieliniowe charakterystyki I-V (rys.
3.2.3). Jedynie wykonane z In kontakty dawały bliskie omowości charakterystyki I-V.

Rysunek 3.2.3 Charakterystyki I-V dla
płytek
(Cd,Zn)Te
z
kontaktami
wykonanymi z różnych metali [6].

Podczas charakteryzacji kontaktu przez pomiar I-V, można się spotkać
z trudnościami wynikającymi z wpływu prądu powierzchniowego (prąd upływu) tzw.
leakage current (LC). Jest on dodatkowym wkładem do charakterystyk prądowonapięciowych, co powoduje, że są one w pewnym stopniu zafałszowane. Prąd ten
pochodzi od defektów na powierzchni i krawędziach badanego materiału. Wpływa on
na obniżenie wypadkowej oporności właściwej. Pojęcie to zostało już wcześniej
wielokrotnie użyte w pracy jednakże w tym miejscu przedstawiona zostanie tematyka
związana z rozwiązaniem tego problemu.
Obecnie stosowanych jest kilka metod eliminacji, bądź zmniejszenia wpływu
LC, dzięki czemu możliwe jest poprawne określanie wartości oporności właściwej
materiału oraz ustalenie poprawnej wartości oporu kontaktu.
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Wszystkie metody opierają się na odpowiednim przygotowaniu powierzchni pod
kontakt elektryczny. Metodami tymi są:
 wygrzewanie powierzchni,
 pasywacja powierzchni,
 szlifowanie, trawienie, polerowanie powierzchni.
W zastosowaniach praktycznych stosuje się kombinacje wymienionych metod.
Stosowaną powszechnie metodą jest wygrzewanie powierzchni przed i po
nałożeniu kontaktu. Metodę wygrzewania materiału ((Cd,Zn)Te/Au) już z naniesionym
kontaktem opracował X. Wang [22]. Istotnym faktem w jego badaniach było
przygotowanie powierzchni poprzez serię trawień w roztworze bromu. W rezultacie,
wygrzewając płytki (Cd,Zn)Te/Au przez t=2 h w 60 °C na powietrzu uzyskał prawie
omowy kontakt (rys. 3.2.4). Taki rezultat można wytłumaczyć przez zjawisko dyfuzji.
Podczas procesu wygrzewania atomy Au przemieszczają się i wchodzą w miejsca Cd
lub w miejsca wakansji Cd (luk Cd) w (Cd,Zn)Te. Tworzy się mocno domieszkowana
warstwa p+ w (Cd,Zn)Te. S. Mergui [12] uważa, że aby uzyskać ten sam efekt należy
wygrzewać (Cd,Zn)Te/Au w powietrzu, w próżni lub w atmosferze wodoru. Według
T. Ozaki [23] w przypadku CdTe/Au należy wygrzewać w temperaturach 200-300 °C
w próżni. Z kolei K. Chattopadhyay [13] proponuje wygrzewanie w próżni związku
(Cd,Zn)Te/Au, gdzie proces wygrzewania trwa 10 h w 200 °C. Proces ten daje dobre
prawie omowe kontakty i eliminuje LC. Niezależnie od metody nanoszenia metalu (Au)
na powierzchnię CdTe, czy (Cd,Zn)Te każdy z tych procesów wygrzewania powinien
poprawić stan powierzchni i zredukować prądy upływu.

Rysunek 3.2.4. Charakterystyki I-V dla płytek
(Cd,Zn)Te z kontaktami w formie napylonego
Au (DC plasma sputtering) poddanymi
różnym
czasom
wygrzewań
w atmosferze powietrza w temp. 333 K.
Krzywe I-V wskazują na zmiany oporu
badanego
materiału
poprzez
procesy
wygrzewań (eliminacja LC) [22].

W pracy [6] testowano kontakty na wysokooporowych (opory rzędu 108 - 109 Ω)
płytkach (Cd,Zn)Te z chemicznie osadzanym Au. Pokazano, że niekiedy wygrzewanie
może pogorszyć liniowość I-V charakterystyk.
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Rysunek 3.2.5 pokazuje jak zmieniają się proste przy zmianie temperatur wygrzewania.
Widoczne

jest

(rys.

3.2.5),

że

jedynie

charakterystyka

I-V

dla

kontaktu

niewygrzewanego (non-annealing) jest bliska omowości. Obniżanie temperatury
wygrzewania z 300°C do 200°C daje większą możliwość dyfuzji jonów Au3+ w obszar
przypowierzchniowy płytki i zajęcie nie obsadzonych przez Cd i Zn miejsc. Dlatego
też, tworzona jest większa liczba wakansji kationowych, co powoduje obniżenie bariery
na interfejsie [6].

Rysunek 3.2.5. Charakterystyki I-V
obrazujące efekty wygrzewań kontaktów
elektrycznych naniesionych na podłoże
metodą osadzania chemicznego z AuCl3.
(●) wygrzewanie w 300°C, (○)
wygrzewanie w 200°C, (■) kontakty bez
wygrzewania [6].

Kolejnym sposobem na zminimalizowanie LC jest pasywacja powierzchni. Jest
ona procesem chemiczno - fizycznym, który zabezpiecza powierzchnię przed korozją
(wpływem środowiska zewnętrznego na utlenianie lub inne uszkodzenia powierzchni).
W technologii pasywacji ważne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni do reakcji
tak, by miała ona minimalną ilość elektrycznie aktywnych defektów. Pasywacja
w przypadku płytek detekcyjnych z kryształów (Cd,Zn)Te jest skomplikowana. Mamy
do czynienia z trójskładnikowym związkiem, gdzie każda ze składowych części ma
inne własności chemiczne oraz ma skłonność do tworzenia podczas procesu pasywacji
aktywnych elektrycznie defektów w obszarze interfejsu. W przypadku materiałów
do wysokiej jakości urządzeń (tj. płytki detekcyjne na detektory promieniowania
X i gamma) niezbędne jest formowanie stałych oraz powtarzalnych, pasywowanych
powierzchni z dobrze kontrolowanymi własnościami elektrycznymi.
Zaobserwowano, że utlenianie powierzchni

poprzez „gotowanie”

[24]

w nadtlenku wodoru albo przez „bombardowanie” atomowe [25] może zredukować
prąd upływu. Pasywacja powierzchni przez organiczne polimery również redukuje
prądu upływu [27]. Stosowanych jest kilka o różnych stężeniach roztworów: Br-MeOH,
NH4 / H2O2, KOH, KOH / H2O2, (NH4)2S.
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Prace [27-29] dokładnie opisują schematy reakcji chemicznych (produktów wytrąceń)
zachodzących na powierzchni płytek (Cd,Zn)Te. Najlepsze wyniki dla płytek
detekcyjnych na bazie CdTe oraz (Cd,Zn)Te uzyskuje się poprzez stosowanie związków
NH4F/H2O2 oraz (NH4)2S. W pracy G. W. Wright’a [27] w przejrzysty sposób
przedstawione zostały wyniki badań nad pasywacją (Cd,Zn)Te. Związkiem użytym do
pasywacji był NH4F, zaś czasy trawień były od 5 do 15 min. Dodatkowo przed
pasywacją powierzchnie próbki były szlifowane oraz mechano-chemicznie polerowane.
Następnie próbki myto dokładnie w metanalu oraz osuszano do dalszych zabiegów
preparacji kontaktów (metalizacji). Wyniki tych badań zostały przedstawione w tabeli
3.2.3. Do porównania użyto dwóch typów materiału (Cd,Zn)Te wysoko i nisko
oporowego oraz dwóch typów trawicieli. Widoczne jest, że nastąpiła znacząca poprawa
dla wartości oporu oraz redukcja LC.
Typ materiału i
trawiciela
H2O2
CdZnTe
Wysoko oporowe
NH4F/H2O2
CdZnTe
nisko oporowe

Współczynnik
wzrostu oporu
R [Rk/ Rp]

Początkowy
„prąd po
powierzchni”
LC [nA] Ip

Końcowy
„prąd po
powierzchni”
LC [nA] Ik

% redukcji
„prądu po
powierzchni”

2,81·1010 3,78·1010

1,35

4,96

4,1

19

2,06·106

437

3,2·104

142

99,6

Początkowy
opór [Ω] Rp

Końcowy
opór [Ω] Rk

9,02·108

Tabela 3.2.3. Porównanie wyników pasywacji powierzchni wysoko i nisko oporowych płytek CdZnTe
dwoma typami trawicieli [27].

Wniosek jaki większość na ten temat prac wysuwa, jest stwierdzenie,
że

powierzchnia

będzie

dobrze

zabezpieczona

przed

wpływem

środowiska

zewnętrznego (a tym samym pojawieniem się LC i popsuciem jakości płytki
detekcyjnej) jeśli będzie pokryta odpowiednio cienką warstwą nieutlenionych
związków tellurowych [26-29]. Które w stechiometrycznym podejściu do powierzchni
będą przeważać nad związkami telluru utlenionymi. Poprzez odpowiedni dobór
roztworów chemicznych eliminowane są związki kadmu, które tworzą silniejsze
wiązania z tlenkami. Takie związki są nie do usunięcia z powierzchni płytki i dają
dodatkowe wkłady do LC.
Omawiane metody, za pomocą których polepszamy „omowość” kontaktów
i zmniejszamy prąd upływu polegały w dużej mierze na odpowiedniej preparacji
powierzchni. Stan powierzchni ma duży wpływ na poprawność działania naniesionych
kontaktów. Wiele prac porusza tą tematykę i rozważa wpływ powierzchni na LC.
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Wyniki badań L. Wanga [6], prowadzonych za pomocą mikroskopii AFM (Atomic
Force Microscopy) pokazują jak zmienia się parametr chropowatości powierzchni w
zależności od użytych metod jej przygotowania (rys. 3.2.8):
 powierzchnia szlifowana (RMS ~ 0,6 μm),
 powierzchnia trawiona roztworem BM (RMS ~ 14 nm),
 powierzchnia trawiona roztworem BM a następnie roztworem LB (RMS ~ 4 nm).
Jak najniższa wartość RMS (RMS Roughness - Root Mean Square) chropowatości
powierzchni zapewnia zminimalizowanie prądu upływu (LC). Dla omawianych w pracy
[6] odpowiednio trawionych powierzchniach naniesione zostały metaliczne kontakty i
wykonano charakterystyki I-V (rys. 3.2.6). Pomiar ten miał na celu wykazać zależność
stanu powierzchni od występowania LC. Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność
trawienia kolejno roztworem BM a następnie roztworem LB.
Podobne wyniki uzyskane zostały w pracy [31]. Testowano różne kombinacje
traktowania powierzchni płytek (Cd,Zn)Te i poddawano analizie AFM (rys. 3.2.9). W
tym wypadku najodpowiedniejsza chropowatość do dalszych prac nakładania
kontaktów, (gwarantująca najbardziej liniowe charakterystyki I-V) jest rzędu kilku nm.

Rysunek 3.2.6. Charakterystyki I-V płytek
(Cd,Zn)Te (o wymiarach 5 x 5 x 2 mm3) z
kontaktami z In (kontakt nakładany w procesie
termicznego parowania) nałożonymi na różnie
przygotowane powierzchnie [6]:
(■) szlifowana (proszkiem szlifierskim na bazie
Al2O3, o granulacie 0,5μm),
(○) trawiona chemicznie roztworem 5% bromu w
metanolu, oznaczana jako BM (z ang. bromine in
methanol),
(▲) trawiona (BM) a następnie roztworem 2%
bromu w 20% kw. mlekowy z glikolem
oznaczanym jako LB (z ang. lactic in ethylene
glycol).
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Rysunek 3.2.7. Charakterystyki I-V płytek
(Cd,Zn)Te (o wymiarach 5 x 5 x 1,6 mm3 gdzie
przed
procesami
trawienia
wszystkie
powierzchnie były szlifowane proszkiem Al2O3
o granulacie 0,05 μm, kontakty wykonane
zostały z Au (kontakt nakładany w procesie
termicznego parowania) nałożonymi na różnie
trawione powierzchnie [31]:
(●) trawiona roztworem 2% bromu w 20% kw.
mlekowy z glikolem (LB) (z ang. lactic in
ethylene glycol)
(♦) trawiona roztworem 5% bromu w metanolu
(Br-MeOH), oznaczana jako BM (z ang.
bromine in methanol),
(▼) trawiona BM a następnie LB - (BMLB)

W kwestii obniżenia LC autorzy pracy [31] twierdzą, że przygotowana
powierzchnia trawiona roztworem BM, a następnie LB daje w rezultacie mniejszy o
czynnik 5,5 wkład LC, w porównaniu do powierzchni trawionej tylko jednym z typów
roztworów. Autorzy tej samej pracy robią zestawienie RMS chropowatości powierzchni
dla różnych typów jej traktowania. Dla powierzchni trawionej roztworem BM
a następnie roztworem LB czynnik ten (RMS) wynosi 1,25 nm i jest najlepszy
(najmniejszy) w porównaniu do powierzchni trawionej tylko LB (RMS ~ 1,4nm) lub
jedynie BM (RMS ~ 1,9 nm). Zdjęcia obrazujące strukturę powierzchni odpowiednio
trawionej roztworem LB, BM oraz BM i LB przedstawia rys. 3.2.9.
A)

B)

C)

Rysunek 3.2.8. Zdjęcia z mikroskopu AFM (3D)
różnie przygotowanych powierzchni (Cd,Zn)Te:
A) szlifowana (x = y = 12 μm, Z=0,59 Å),
B) trawiona roztworem BM (x = y = 4 μm,
Z=135 Å), C) trawiona roztworem BM a
następnie
roztworem
LB
(x = y = 4 μm,
Z=48 Å). Oznaczenia roztworów trawiących
zgodne z opisem pod rys. 3.2.6 [6].

Rysunek 3.2.9. Zdjęcia z mikroskopu AFM
powierzchni różnie przygotowanych płytek
(Cd,Zn)Te: I) trawiona roztworem LB, II)
trawiona roztworem BM, III) trawiona
roztworem BM a następnie roztworem LB.
Wymiary obrazu 1 x 1μm; zakres Z: 40 nm;
oznaczenia roztworów trawiących zgodne z
opisem pod rys. 3.2.7 [31].

Najczęściej stosowane proszki szlifierskie do szlifowania powierzchni związków
CdTe, (Cd,Zn)Te i (Cd,Mn)Te to korund Al2O3 (o granulacie 0,5 - 4 μm) oraz
karborund SiC (o granulacie od 2,5 do 14 μm). Odpowiedni dobór granulatu pozwala na
zebranie odpowiednio grubej warstwy zdefektowanej powierzchni materiału.
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Po szlifowaniu często stosuje się płuczki ultradźwiękowe (z metanolem lub acetonem)
do dokładnego oczyszczenia szlifowanej powierzchni.
Roztwory trawiące powierzchnię związków II-VI (by uzyskać jak najbardziej
jednorodną powierzchnię bez defektów) opierają się na bromie w odpowiednich
proporcjach zmieszanym z metanolem (stosuje się od 2,5 do 9% roztwory Br-MeOH).
Po procesie trawienia w roztworze z bromem należy bardzo dokładnie płukać płytki
krystaliczne w metanolu w celu oczyszczenia powierzchni z produktów reakcji
chemicznych. Do osuszania płytek stosowany jest spektralnie czysty azot.
By otrzymać powierzchnię prawie atomowo gładką stosowane są roztwory na
bazie bromu mieszanego z metanolem i glikolem. Do polerowania mechanochemicznego, często wykorzystywane są maszyny, które wykonują ruch w kształcie
ósemki by jednorodnie zbierać trawioną warstwę powierzchni płytki krystalicznej.
W tym przypadku także należy bardzo dokładnie płukać w metanolu powierzchnię, aby
ją oczyścić i osuszyć spektralnie czystym azotem.
Wydawać się może, że nie ma jednego dobrego rozwiązania w kwestii uzyskania
odpowiednich elektrycznych kontaktów dla tej grupy materiałów, ponieważ każda
z nich wymaga zarówno innego przygotowania powierzchni jak i innych metali
kontaktowych, czy innych warunków wygrzewań tych kontaktów by dawały one
w ostateczności liniowe charakterystyki prądowo napięciowe. Wnioski te wpłynęły
na ukierunkowanie badań w kwestii kontaktów do (Cd,Mn)Te.
Otrzymanie dobrych kontaktów do wysokooporowych materiałów niezależnie
od technik i metod ich nanoszenia stanowi w dalszym ciągu duże wyzwanie.

75

BIBLIOGRAFIA DO ROZDZIAŁU 3
1.

T. Piasecki, „Charakteryzacja złącza Schottky'ego metodą I-V” Wydział
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Wrocław (2008).

2.

A. Ziel, „Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego” WNT Warszawa (1980).

3.

http://www.icmm.csic.es/fis/english/evaporacion.html

4.

http://www.2670970.com/tyxy/images/Sputtering.JPG

5.

http://www.alacritas-consulting.com/sputter_deposition_for_thin_films.html

6.

L.Wang et al. „Electrical properties of contacts on p-type CdZnTe crystal
surface” Nucl. Instrum. Method A 448, (2000).

7.

T.E. Schlasinger, J.E. Toney, H. Yoon, E.Y. Lee, B.A. Brunett, L. Franks, R.B.
James. “Cadmium zinc telluride and its use as a nuclear radiation detector
material” Materials Science and Engineering, R 32, (2001).

8.

W. Sang et al. “Primary study on the contact degradation mechanism of CdZnTe
detectors” NIM A 527, (2004).

9.

S.H. Lee, „The comparison on the performance of a gamma spectrometr with the
variation of Pt(Au)/CdZnTe/Pt(Au interface” J. Crys. Growth 214/215 (2000).

10.

A. Burger et al.“Characterization of metal contacts on and surfaces of Cadmium
zinc telluride” NIM A 428 (1999).

11.

U. Lachish, “The role of contacts in semiconductor gamma radiation detectors”
NIM A 403, (1998).

12.

S. Mergui, M. Hage-Ali, J. M. Koebel, P. Siffert, “Thermal annealing of gold
deposited contacts on high resistivity p-type CdTe nuclear detectors” NIM A ,
322, (1992).
K. Chattopadhyay et al. “Thermal treatments of CdTe and CdZnTe detectors”,
Proc. SPIE 4141, (2000).
A. Rouse et al, “Interfacial chemistry and the performance of bromine-etched
CdZnTe radiation detector devices” IEEE TNS, 49 (2002).
A. Musa et al. “Poperties of electroless gold contacts on p-type CdTe” J. Appl.
Phys. 54 (6) (1983).
J. P. Ponpon, “On the properties of real CdTe surface” Appl. Phys. A 27 (1982).
W. Monch, Semiconductor Surfaces and Interfaces, 2nd Edition, Vol. 347,
Springer, Berlin, (1995)
R. Arlt, V. Ivanov, A. Khusainov, SPIE Proc. 3115 (1997).

13.
14.
15.
16.
17.
18.

76

19.

T. Takahashi, K. Hirose, C. Matsumoto, K. Takizawa, R. Ohno, T. Ozaki, K.
Mori, Y. Tomita, SPIE Proc. 3446 (1998).

20.

P. Capper, „Properties of Narrow gap Cadmium – Based Compounds” INSPEC ,
U. K. (1994).

21.

A. Burger et al. “Characterization of metal contacts on and surfaces of cadmium
zinc telluride” NIM A 428 (1999).

22.

X. Wang „Effect of low –teperature annealing on Ohmic contact of Au/pCdZnTe” NIM A 560 (2006).

23.

T. Ozaki, Y. Iwase, H. Takamura, M. Ohmori, „Thermal treatment of CdTe
surfaces for radiation detectors” NIM A 380 (1996).

24.

H. Chen, D.T. Shi, B. Granderson, M.A. George, W.E. Collins, A. Burger, R.B.
James, J. Vac. Sci. Technol. A 15 (1997).

25.

H. Chen, K. Chattopadhyay, K.-T. Chen, A. Burger, M.A. George, J.C. Gregory,
P.K. Nag, J.J. Weimer, R.B. James, J. Vac. Sci. Technol. B A17 (1999).

26.

A. Rusin, Y. Nemirovsky, Appl. Phys. Lett. 71 (1997).

27.

G. W. Wright, et al. ”Evaluation of NH4F/H2O2 Effectiveness as a Surface
passivation Agent for Cd1-xZnxTe Crystals” Conference: SPIE Conference on
Hard X-Ray, Gamma-Ray and Neutron Detector Physics, San Diego, CA (US),
(2000).

28.

W. Xiaoqin, J. Wanqi, L. Qiang, G. Zhi, “Surface passivation of CdZnTe
wafers” Mat. Sci. Semi. Proc. 8 (2005).

29.

S. H. Cho, J. H. Suh, J. H. Won, “Surface LC control with heterojunction – type
passivation in semi-insulating CdZnTe material” NIM A 591 (2008).

30.

K. Kim et al. “Gamma-Ray response of semi-insulating CdMnTe crystals” IEEE
TNS vol. 56 (2009).
H. Chen et al. “Low-temperature photoluminescence of detector grade
Cd1-xZnxTe crystal treated by different chemical etchants” J. Appl. Phys. 80 (6),
(1996).

31.

77

4.

EPITAKSJA Z WIĄZEK MOLEKULARNYCH - MBE

Część doświadczalna rozprawy skupiona jest na charakteryzacji cienkich
warstw, jako elektrycznych kontaktów do wysokooporowych płytek (Cd,Mn)Te.
Aparatura MBE została użyta do wzrostu oraz napylania odpowiednich warstw
stanowiących kontakty do półizolującego materiału. Posłużyła do wykonania
wszystkich typów cienkich warstw na podłożach z kryształów otrzymywanych
w laboratorium ON 1.1 IF PAN. Rozdział ten poświecony jest przedstawieniu:
 ogólnej charakterystyki maszyn do epitaksji i ich głównych podzespołów,
 podstaw metody wzrostu cienkich warstw epitaksjalnych,
 obserwacji wzrastających i napylanych warstw przy użyciu dyfrakcji elektronów
(Reflection High-Energy Electron Diffraction – RHEED),
 aparatury MBE (własnej konstrukcji) użytej w badaniach,
 metod przygotowania powierzchni do procesów wzrastania i napylania,
 opisu przebiegu wzrostu oraz napylania krystalicznych cienkich warstw.
Pochodzenie nazwy „epitaksja” wywodzi się z greckich słów „epi” – na, oraz
„taxis” – porządek. Proces epitaksji jest zorientowanym krystalograficznie wzrostem
warstwy

monokrystalicznej

zachodzącym

na

powierzchni

odpowiednio

przygotowanego podłoża. Wynikiem tego procesu jest otrzymanie cienkiej warstwy
o kompozycji i orientacji określonej przez strukturę oraz orientację kryształu podłoża
(tzw. substratu).
Epitaksja z wiązek molekularnych (Molecular Beam Epitaxy - MBE) jest bardzo
wyrafinowaną techniką i jedną z bardziej rozpowszechnionych metod hodowli cienkich
monokrystalicznych warstw. Umożliwia ona wzrost cienkich warstw o grubości rzędu
nanometrów o ściśle określonym składzie chemicznym i precyzyjnym profilu
koncentracji domieszek. Przy pomocy tej metody możliwe jest również wytwarzanie
struktur

wielowarstwowych

złożonych

ze

związków

o

różnych

strukturach

elektronowych. Dotyczy to zarówno struktur półprzewodnikowych jak i dielektryków,
czy metali. Metoda ta daje także możliwość:
 doskonałej kontroli ostrości interfejsu,
 otrzymywania pojedynczej warstwy atomowej,
 wzrastania supersieci (o okresie od kilku Å),
 domieszkowania cienkich warstw w szerokim zakresie.
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Warstwy epitaksjalne wzrastają jako reakcja jednej (lub więcej) wiązki
molekularnej z powierzchnią rozgrzanego podłoża (z ang. substrate). Temperatura
podłoża dobierana jest w zależności od typu wzrastanych związków. Wiązki
molekularne (atomowe) wytwarzane są w komórkach efuzyjnych (z ang. effusion cell)
poprzez grzanie umieszczonych w nich materiałów źródłowych. Cały proces
kondensacji materiału na podłożu odbywa się w warunkach ultra wysokiej próżni (Ultra
High Vacuum - UHV) rzędu 10-8 - 10-10 Tr. Prędkości wzrostu stosowane w tej technice
to: ~0,1-1 μm/h w zależności od typu wzrastanego związku. Reakcjom pomiędzy
molekułami (atomami) pochodzącymi z komórek efuzyjnych, a podgrzanym podłożem
towarzyszą liczne procesy kinetyczne zachodzące na powierzchni substratu.
Są to procesy adsorpcji i desorpcji termicznej oraz migracji. Natomiast powstanie
warstwy epitaksjalnej jest wynikiem reakcji chemicznej pomiędzy podgrzanym
odpowiednio podłożem a padającymi na niego molekułami (atomami).

Rysunek 4.1. Schemat układu
z jej głównymi elementami [1].

komory

MBE

W komorze MBE (rys. 4.1) panuje ultra wysoka próżnia, uzyskiwana za pomocą
zespołu pomp. W układzie tym możemy wyróżnić kilka głównych elementów:
 Wewnątrz obudowy komory znajduje się płaszcz chłodzący (tzw. cryopanel),
który wiąże pozostałości wcześniej użytych atomów – redukuje „memory
effect” (wiąże atomy na ścianach komory), zapewnia dodatkowe pompowanie
i wpływa na separację termiczną źródeł.
 Serię komórek efuzyjnych wyposażonych w tygle (PBN – pyrolityczny azotek
boru) z materiałem źródłowym, z systemem precyzyjnego grzania oraz
termometrów (termopary) (rys. 4.2). Źródłami molekuł są komórki Knudsena,
które grzane są przez grzejniki elektryczne z regulacją temperatury. Są one
termicznie odizolowane od reszty aparatury dyszami chłodzącymi (ciekły azot
lub woda). Każda komórka ma własną przesłonę mechaniczną umożliwiającą jej
otwarcie lub zamknięcie.
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Temperatura źródła zależy od typu materiału i żądanego stężenia reagentu.
Komórki mają stabilną prędkość parowania przez okres wielu godzin.
Stosowane są również źródła gazowe lub plazmowe.
 Urządzenie sterujące stolikiem z podłożem, wyposażone w blok grzejny i serię
termopar oraz przesłonę nad podłożem. Blok grzejny spełnia dwie ważne
funkcje: pozycjonuje podłoże na przecięciu się różnych wiązek molekuł oraz
podgrzewa go do temperatury wzrostu warstwy. Właściwa temperatura
powoduje, że docierające do podłoża atomy mają wystarczającą energię do
dyfuzji

po

jego

powierzchni

i

znalezienia

odpowiedniego

miejsca

w krystalizującej warstwie. W typowych zastosowaniach ma on temperaturę
300-700 °C i wykonany jest z molibdenu lub tantalu.
 Działo elektronowe oraz ekran fluoroscencyjny RHEED.
 Seria sond do kontroli poziomu próżni.

Rysunek 4.2. Schemat komórki efuzyjnej
stosowanej w aparaturze MBE [1].

System pomp jest niezbędny w celu otrzymania UHV w komorze MBE, aby
zminimalizować ilość zanieczyszczeń tła. Podczas hodowli warstwy poziom
elektrycznie aktywnych zanieczyszczeń powinien być niski rzędu ~1010 cm-3.
Uzyskanie takiego tła zanieczyszczeń gazowych w komorze maszyny MBE (w czasie,
gdy

komórki

efuzyjne

są

zimne)

wymaga

UHV.

Ultra

wysoka

próżnia

w komorze uzyskiwana jest dzięki pompom: turbomolekularnym, jonowo-sorpcyjnym,
tytanowym, sublimacyjnym lub kriogenicznym. Dodatkowe pompowanie odbywa się
przy użyciu chłodzonych ciekłym azotem sublimatorom tytanowym i cryopanelowi.
Zazwyczaj do komory wzrostu dołączona jest komora wstępna (z próżnią wstępną)
wyposażona w układ transportowy i grzewczy podłoża. Stosuje się także komory
analityczne wykorzystywane do charakteryzacji wzrastanych warstw.
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Poszczególne elementy układu MBE są sterowane przez układy elektroniczne sprzężone
z komputem, wyposażonym w programy kontrolujące i sterujące odpowiednie etapy
prac. Układ RHEED oraz sondy jonizacyjne wchodzą w skład urządzeń służących
kontroli in-situ procesów w komorze MBE. Na układ dyfraktometru elektronów
wysokiej energii składa się działo elektronowe, generujące wiązkę elektronów o energii
rzędu 10 keV oraz ekran fluoroscencyjny, gdzie rejestrowany jest obraz dyfrakcyjny
statyczny i dynamiczny. Pozwala on charakteryzować strukturę powierzchni zarówno
podłoża, jak i krystalizującej cienkiej warstwy. Natomiast sonda jonizacyjna służy do
pomiaru ciśnienia gazu w strumieniach generowanych przez komórki efuzyjne.[2]
Kontrola procesu epitaksjalnego może odbywać się również poprzez układy:


elipsometryczny – kontrola grubości oraz wyznaczanie stałych dielektrycznych
wyhodowanego materiału,



reflektometrii laserowej – badanie prędkości wzrostu, zmian gładkości
powierzchni,



pirometrii optycznej w podczerwieni – badanie prędkości wzrostu, zmian
gładkości powierzchni w czasie,



spektrometr do rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS – X-ray
Photoelectron Spectroscopy),



spektrometr elektronów augerowskich (AES - Auger Electron Spectroscopy).

Opis aparatury MBE do epitaksji wykorzystanej do
hodowli i napylania cienkich warstw opisanych w pracy
Maszyna MBE została zbudowana przez pracowników oddziału ON 1.1 pod
kierownictwem prof. A. Mycielskiego. Na główne elementy aparatury składają się:


główna komora reakcyjna (wzrostu) – rys. 4.3,



komórki efuzyjne rys. 4.7, (z grzejnikami i serią termopar) z przesłonami,



układ pomp oraz wymrażarek azotowych do uzyskania wysokiej próżni,



układ RHEED (rys. 4.5-4.6),



wysuwany rękaw („holder”) z molibdenowym stolikiem (z grzejnikiem,
układem termopar, mechanizmem obrotowy oraz przesłoną rys. 4.8),



układy elektroniczne do zasilania pomp i komórek efuzyjnych, stabilizacji
temperatur holdera i komórek efuzyjnych, pomiarów próżni.
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W dolnej części komory umieszczonych jest 6 komórek efuzyjnych. Każda
z nich składa się z podwójnego stalowego cylindra chłodzonego wodą i trzech
współśrodkowych rur kwarcowych przełożonych cylindrami molibdenowej blachy
umieszczonych wewnątrz tego cylindra. Na pierwszej od środka rurze kwarcowej
nawinięty jest piecyk z drutu tantalowego. Piecyk jest tak skonstruowany,
że temperatura jest nieco wyższa w górnej, końcowej części, a na pozostałej długości
rozkład temperatury jest jednorodny. Wylot komórki efuzyjnej ma wyższą temperaturę,
by zabezpieczyć go przed osadzaniem się na nim parującego materiału. Materiał do
procesów wzrostu lub napylania umieszczony jest w tyglach z węgla pirolitycznego
(produkcji polskiej). Tygle mogą być łatwo wyjmowane, trawione chemicznie
i wygrzewane w osobnej aparaturze w wysokich, rzędu ~ 1200 °C, temperaturach
w ciśnieniu 10-7 Tr. Komórki efuzyjne opatrzone są w przesłony, które poruszane
są umieszczonym w dnie komory głównej systemem elektromagnetycznym,
uruchamianym z zewnątrz przy użyciu specjalnego urządzenia elektronicznego.
Od wylotów prowadzących, do pompy dyfuzyjnej, komórki osłonięte są ekranem
chłodzonym wodą. Do każdej komórki wprowadzone są dwie termopary Pt-PtRh (9%).
Złącze jednej termopary jest umieszczone przy piecyku. Termopara ta jest połączona z
elektronicznym regulatorem temperatury, który steruje prądem zasilającym piecyk
komórki. Złącze drugiej termopary znajduje się przy dnie tygla, co pozwala dokładnie
określić temperaturę parującego materiału.
Dodatkowo jedna z komórek efuzyjnych została zmodyfikowana na potrzebę
umieszczenia w niej uchwytu konstrukcji własnej z alundowym „koszykiem”, na
którym zamocowany został pojemnik na złoto, wykonany z tantalowej blachy.
Do układu tego zostały doprowadzone przewody, które wyprowadzone są na zewnątrz
komory przez przepusty i podłączone do zasilacza, z którego podawany jest odpowiedni
prąd. W ten sposób możemy rozgrzać tantalowy uchwyt, na którym leży złoto,
aż do momentu, gdy zacznie ono parować i cząsteczki Au osadzą się na powstałej
wcześniej monokrystalicznej lub amorficznej warstwie.
Przewody zasilające piecyk i termopary są wyprowadzone na zewnątrz przez
przepusty w dalszej części komory. Znajduje się tam także wlot do kanału szybkiego
odpompowania pompą rotacyjną, połączenie z sondą próżniową Bayarda Alperta oraz
połączenie z pompą jonowo-sorpcyjną. Po wstępnym odpompowaniu, komora główna
może być w czasie pracy wygrzewana elektrycznie lub chłodzona wodą.
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W górnej części komory głównej umieszczony jest „holder” na płytki
podłożowe. Jego konstrukcja umożliwia grzanie podłoży w szerokim zakresie
temperatur. Piecyk grzejący podłoża wykonany jest z drutu niklowo-chromowego
i umieszczony w pojemniku ze stali nierdzewnej. W jego pobliżu znajduje się termopara
połączona z regulatorem temperatur, który steruje prądem zasilającym piecyk. Druga
termopara mierzy temperaturę denka stalowego pojemnika z piecykiem. Do denka
przylega od spodu blok duralowy z uchwytami („łapkami”) na płytki podłożowe.
Na stoliku (bloku) mogą być umieszczone jednocześnie cztery płytki. Podczas pracy
stolik może być obracany, co ma zapewnić jednorodny wzrost warstwy podczas
procesu. Do określania temperatury podłoży służy trzecia termopara. Blok z podłożami
może być zasłaniany lub odsłaniany za pomocą ruchomej przesłony uruchamianej
z zewnątrz komory głównej.
Do uzyskania próżni wstępnej (10-3 Tr) wykorzystuje się pompę rotacyjną,
zaś do uzyskania wysokiej próżni (10-8 Tr) zastosowano pompę dyfuzyjną
z wymrażarką azotową. Pompa rotacyjna BL 60 ma szybkość pompowania 60 m 3 na
godzinę. Pompa dyfuzyjna PDO 2000 jest napełniona olejem do pomp dyfuzyjnych
„Santovac”. Jest ona wyposażona w chłodzony wodą odrzutnik par oleju, na którym
umieszczona jest pułapka chłodzona ciekłym azotem (wymrażarka). Wlot pompy
dyfuzyjnej połączony jest z komorą główną poprzez zawór elektromagnetyczny
(produkowany w Zakładzie Techniki Próżniowej TEPRO w Koszalinie). Taki sam
zawór zainstalowany jest pomiędzy pompą dyfuzyjną, a pompą rotacyjną. System
zaworów jest sterowany ręcznie. Wylot z komory głównej do zaworu i do pompy
dyfuzyjnej osłonięty jest chłodzonymi wodą pułapkami dla uniknięcia przedostawania
się resztek par oleju z pompy dyfuzyjnej do komory głównej. Do górnej części komory
głównej wpuszczony jest cylinder, chłodzony ciekłym azotem, który w końcowym
okresie pompowania używany jest jako pompa kriogeniczna. W komorze głównej
zainstalowane są także dwa układy pompujące, które są bardziej wydajne przy próżni
lepiej niż 10-5 Tr. Jeden to pompa jonowo sorpcyjna PZK 100, drugi to tytanowa pompa
sublimacyjna zbudowana odpowiednio dla naszych potrzeb z elementów takiej pompy
produkowanej przez firmę z Bolesławca.
Kontrola stopnia próżni odbywa się przy użyciu sondy jonizacyjnej typu
Bayarda Alperta (PT-3 próżniomierz termoelektryczny) oraz sondy Bolesławieckiej
(PJ-8 próżniomierz jonizacyjny).
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Komora reakcyjna dodatkowo opatrzona jest w panel, przez który przepływa bieżąca
woda oraz wymrażarkę uzupełnianą ciekłym azotem. Elementy te także wpływają na
poprawę jakości próżni w reaktorze MBE.
Proces
dyfraktometru

wzrostu
RHEED.

warstw
Energia

epitaksjalnych
wiązki

odbywa

się

wysokoenergetycznych

pod

kontrolą

elektronów,

emitowanych z działa elektronowego może być zmieniana w zakresie od 1 do 10 keV.
Na ekranie fluoroscencyjnym można obserwować obrazy dyfrakcyjne w celu ustalenia
jakości wzrastanej warstwy.

5
Rysunek 4.3. Zdjęcie aparatury MBE. 1)
komora reakcyjna (wzrostu), 2) wymrażarka
azotowa, 3) rękaw ze stolikiem, 4) ekran
fluoroscencyjny układu RHEED, 5) cześć
komory w której umieszczone są komórki
efuzyjne.

Rysunek 4.4. Z prawej strony układ sterujący z
szeregiem
termoregulatorów
do
komórek
efuzyjnych i stolika aparatury MBE.

A

B

Rysunek 4.5. Zdjęcie działa elektronowego układu
RHEED.
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Rysunek 4.6. A) układ sterujący natężeniem
wiązki
wysokoenergetycznych
elektronów
(RHEED); B) układ kontroli (próżniomierz
jonizacyjny) i pomiaru próżni.

Rysunek 4.7. Zdjęcie wnętrza komory reakcyjnej,
układ komórek efuzyjnych z przesłonami.

Rysunek 4.8. Zdjęcie ruchomego ramienia z
molibdenowym stolikiem i przesłoną.

Kiedy komora jest otwierana (w celu umieszczenia stolika z próbką, czy też
uzupełnienia komórek efuzyjnych materiałem lub konserwacji) wypełniana jest czystym
spektralnie azotem, w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do niej zanieczyszczeń
z otoczenia. Podczas procesu regulacja temperatur na komórkach efuzyjnych, czy też
grzejniku stolika są wykonywane ręcznie.
Omawiana

aparatura

MBE

nie

posiada

miernika

jonizującego

do sprawdzenia ciśnienia strumieni molekuł wychodzących z komórek efuzyjnych.
A także kamery (do układu RHEED) umożliwiającej obserwacje dynamiki zmiany
obrazu dyfrakcyjnego podczas procesów wzrostu, dlatego też zdjęcia z ekranu
fluoroscencyjnego wykonywane były przy użyciu aparatu cyfrowego firmy CANON G7
PS.
Przygotowanie płytek (Cd,Mn)Te do wzrostu jest uzależnione od typu
procesu jaki ma być prowadzony w komorze MBE, czyli wzrostu warstw
monokrystalicznych lub napylania amorficznych warstw. Procedury te zostaną opisane
w dalszej części pracy.

Warunki transportu molekularnego w próżni
Dwa parametry są ściśle związane z ciśnieniem we wnętrzu komory MBE.
Pierwszy jest związany ze średnią drogą swobodną molekuł gazu penetrującego
próżnię. Drugim jest koncentracja molekuł gazu (ilość molekuł na jednostkę objętości).
Średnia droga swobodna λ0 definiowana jest jako uśredniona odległość przebywana
przez molekuły gazu pomiędzy kolejnymi zderzeniami. W związku z tym, musi być
spełniony następujący warunek: średnia droga swobodna atomów musi być większa od
odległości pomiędzy źródłem – komórką efuzyjną, a podłożem.
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Zakładając, że transport atomów odbywa się bez zderzeń (założenia kinetycznej teorii
gazu idealnego) oraz, że tło w komorze wzrostu jest rzędu 10-9 – 10-8 Tr, można zapisać
równanie na drogę swobodną λ0 w gazie o ciśnieniu p zgodnie ze wzorem (4.1):

0  const. 

T
p  d0

0 [m] 

5  10 5
p[Tr ]

(4.1)

gdzie d0 jest przekrojem czynnym cząsteczki, T to temperatura, zaś p ciśnienie. Można
oszacować, jaką otrzymujemy drogę swobodną molekuł przy danym ciśnieniu. Dla
ciśnienia p = 10-9 Tr otrzymano λ0 = ~ 50 km, natomiast dla ciśnienia p = 10-6 Tr droga
swobodna wynosi λ0 ~ 50 m.

Strumień molekuł w wiązce ze źródła
Wyrażenie na ilość molekuł padających na podłoże (cm2) podczas procesu
epitaksji w jednostce czasu można zapisać:

F

p  scell

 L 
2

2  mkBT 

 const  [molekuł/cm2sec]

(4.2)

gdzie p jest prężnością par pierwiastka w komórce o temperaturze T, L to odległość
pomiędzy komórką efuzyjną a podłożem, scell to pole powierzchni wylotu komórki,
m jest masą molekularną zaś stała (const) zależy od budowy źródła.
Jeżeli wszystkie molekuły (emitowane z komórek efuzyjnych) pozostaną
na podłożu, to prędkość wzrostu może zostać zapisana zgodnie ze wzorem (4.3):

 ML 
V

 sec 

F
2
a0 2

(4.3)

gdzie ML (monolayer) jest pojedynczą monowarstwą, 2/(a0)2 jest powierzchniową
gęstością pozycji atomowych (np. sieć fcc).
Współczynnik przylgnięcia oznaczany symbolem α (z ang. sticking coefficient sc) jest terminem informującym o stosunku ilości atomów (albo molekuł), które
przylgnęły do powierzchni, do całkowitej liczby atomów nadlatujących w stronę
powierzchni w określonym przedziale czasu. Wartość współczynnika opisywana jest
pomiędzy 1 (gdzie wszystkie nadlatujące atomy przylgną do powierzchni) a 0 (gdzie
żaden z nadlatujących atomów do powierzchni nie przylgnie). Współczynnik ten jest
funkcją temperatury, obszaru pokrycia powierzchni, detali strukturalnych, jak również
energii kinetycznej nadlatujących cząstek.
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W wielu przypadkach współczynnik ten (sc) jest mniejszy od jedności i może
stanowić mały ułamek, w przypadku kiedy energia adsorpcji na podłożu jest niska albo
temperatura substratu jest wysoka. Kiedy α=1 wszystkie napływające atomy
są umieszczone na powierzchni podłoża i osiągają równowagę termodynamiczną (nie
znaczy

to

jednak,

że

zostają

tam

na

stałe).

Molekuły

mają

określone

prawdopodobieństwo osiągnięcia dostatecznej energii (związane z temperaturą podłoża)
na pokonanie tej bariery i opuszczenia substratu. Jeśli kondensacja absorbowanych
atomów nie będzie miała miejsca, wszystkie zabsorbowane atomy ostatecznie stracą
odpowiednią temperaturę. W ten sposób współczynnik przylgnięcia może osiągnąć
wartość prawie zerową.
Bardzo rzadko dochodzi do zjawiska, gdzie współczynnik przylgnięcia (sc)
wynosi α=1. Tylko niektóre pierwiastki mają taką własność (np. Ga w GaAs dla
T=600 °C), dzięki której wyznaczają prędkość wzrostu. Pozostałe molekuły (np. As
w GaAs) docierają do substratu w nadmiarze i część z nich desorbuje. Prędkość wzrostu
może być wyznaczona przez natężenie molekuł w wiązce padającej lub przez efekty
kinetyczne na powierzchni. Zazwyczaj wzrost następuje w warunkach dalekich
od równowagi termodynamicznej na powierzchni (natężenie desorpcji jest znacznie
mniejsze od równowagowego).
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4.1. FIZYCZNE PODSTAWY WZROSTU WARSTW

Istotną rolę podczas wzrostu epitaksjalnego odgrywają parametry związane
z podłożem. Na powierzchni podłoża zachodzą procesy krystalizacji, które wpływają na
rozkład przestrzenny atomów (cząstek) tworzących sieć krystaliczną cienkiej warstwy.
Biorąc pod uwagę typ (skład chemiczny) podłoża możemy procesy krystalizacji
podzielić na dwie grupy:
 homoepitaksja (autoepitaksja) mająca miejsce wtedy, gdy skład chemiczny
podłoża i skład wzrastanej warstwy są takie same,
 heteroepitaksja – zachodząca wtedy, gdy składy chemiczne osadzonej warstwy
i podłoża są różne.
Czynniki, które wpływają na proces epitaksji z punktu widzenia podłoża
i wzrastanej warstwy to:
 orientacja krystalograficzna podłoża,
 krystalograficzna struktura powierzchni (defekty sieci, rekonstrukcja lub
relaksacja powierzchni),
 stopień dopasowania stałych sieci krystalicznej.
Ze względu na parametry takie jak: intensywność emitowanych strumieni
z komórek efuzyjnych, prędkość procesów kinetycznych na powierzchni, czy
temperatura podłoża, można wyszczególnić trzy mody wzrostu epitaksjalnego,
jak to przedstawia rys. 4.1.1. O modzie wzrostu decyduje przede wszystkim
dopasowanie stałych sieci, współczynnik przylgnięcia (sc) oraz stechiometria (stosunek
gęstości strumieni osadzanych pierwiastków).
Rysunek 4.1.1. Schemat reprezentujący trzy mody
wzrostu warstw: A) Franka – van der Merwego –
„warstwa po warstwie”, B) Stranskiego – Krastanowa
– „warstwa plus wysepka”. Na początku warstwa
krystalizuje w modzie A, gdy osiągnie grubość jednej
lub więcej monowarstw atomowych następuje
krystalizacja w modzie C; C) Volmera-Webera –
„wyspowy”. Parametr Θ reprezentuje obszar
pokrycia, ML – monowarstwa (monolayer) [2].

Podczas wzrostu w komorze MBE możemy wyróżnić trzy strefy (rys. 4.1.2),
gdzie zachodzą procesy fizyczne prowadzące do krystalizacji materiału na podłożu:
 Strefa formowania się wiązek molekularnych. Jest to strefa generacji strumieni
molekularnych materiałów wykorzystywanych podczas hodowli warstw.
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Z tygli umieszczonych w komórkach efuzyjnych, pod wpływem odpowiedniej
temperatury (sterowanej układem termopar) emitowane są pary pierwiastków.
 Strefa przecinania się wiązek i mieszania się molekuł (cząstek), zwana strefą
propagacji wiązki molekularnej. W obrębie tej strefy dochodzi do transportu
masy. Zakłada się, że na tym etapie przemieszczania się wiązki atomy
(cząsteczki) nie oddziaływają ze sobą. Jest mało informacji na temat fizycznych
zjawisk zachodzących w tej strefie. Bierze się to z faktu, że zazwyczaj średnia
droga swobodna molekuł w obrębie krzyżujących się wiązek jest tak długa,
że żadne zderzenia i inne wzajemne oddziaływania pomiędzy molekułami tam
nie występują.
 Strefa krystalizacji na podłożu – strefa wzrostu epitaksjalnego. Strefa
ta obejmuje zjawiska zachodzące na powierzchni podłoża (rys. 4.1.3).

Rysunek 4.1.2. Schemat układu głównych stref
podczas procesu epitaksji w maszynie MBE [2].

Rysunek 4.1.3. Schemat zjawisk zachodzących
na powierzchni podłoża podczas wzrostu
epitaksjalnego [2].

Powierzchnia substratu jest podzielona na miejsca, gdzie zderzające się
molekuły lub atomy mogą ze sobą oddziaływać. Miejsce takie może być stworzone
przez zerwany węzeł, lukę, schodek itp. Procesy zachodzące na powierzchni podczas
wzrostu są określane ilościowo przez zespół związanych ze sobą parametrów
kinetycznych.
Najważniejsze procesy zachodzące w obrębie trzeciej strefy (rys. 4.1.3) to:
 adsorpcja atomów lub molekuł uderzających w powierzchnię podłoża. Wyróżnia
się dwa typy potencjałów wiążących: van der Waalsa w odniesieniu
do niezdysocjowanych cząstek (fizykosorpcja) oraz wiązania chemiczne
w odniesieniu do atomów i zdysocjowanych cząsteczek (chemisorpcja);
 migracja po powierzchni podłoża;
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 dysocjacja adsorbowanych molekuł;
 wbudowywanie się padających molekuł w sieć krystaliczną podłoża lub
powstałej warstwy epitaksjalnej – krystalizacja;
 termiczna desorpcja atomów niewbudowanych w sieć – uwalnianie się atomów
i ich powrót do drugiej strefy.
Jak już wspomniano są dwa typy adsorpcji: pierwszym jest adsorpcja fizyczna
(fizykosorpcja) i odnosi się do przypadku, gdzie nie zachodzi transfer elektronu
pomiędzy adsorbatem a adsorbentem. Siły przyciągania są typu van der Waalsa.
Drugim typem jest adsorpcja chemiczna (chemisorpcja). Zachodzi ona wtedy, gdy
transfer elektronu ma miejsce (w reakcji chemicznej) pomiędzy adsorbatem
a adsorbentem. Siły w zjawisku fizykosorpcji są słabsze niż w przypadku chemisorpcji.
Dla tych dwóch typów adsorpcji określone są dwa typy współczynników przylgnięcia.
Zgodnie z definicją chemisorpcji współczynnik przylgnięcia dla tej fazy może zależeć
od krystalograficznej orientacji powierzchni substratu, jak również od rodzaju rozkładu
przestrzennego atomów właśnie adsorbowanych na tej powierzchni. Współczynnik
przylgnięcia dla fazy fizykosorpcji może być interpretowany jako niezależny
od miejscowego otoczenia, orientacji powierzchni i pokrycia powierzchni substratu [2].
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4.2. ODBICIOWA DYFRAKCJA ELEKTRONÓW RHEED

Układ RHEED wchodzi w skład aparatury wykorzystanej do hodowli warstw
kontaktowych,

dlatego

też

sposób

jego

działania

zostanie

dokładniej

scharakteryzowany.
Jak już wspomniano, analizę powierzchni materiału, jak i hodowanej warstwy
można wykonać za pomocą dyfrakcji wiązki elektronów. Działo elektronowe układu
RHEED generuje wiązkę elektronów o energii od 1 do 20 keV, zaś ekran
fluoroscencyjny rejestruje obraz dyfrakcyjny (rys. 4.2.1).

Rysunek 4.2.1. Schemat geometrii układu RHEED. Wartość kąta θ wynosi od 1° do 3° zaś wiązka wnika
w powierzchnie na głębokość około 10 Å. Na ekranie fluoroscencyjnym widoczne są refleksy w formie
prążków odchylonych o kąt ϕ od prążka środkowego oraz plamka zwierciadlanie odbita. [1,2]

Poprzez interpretację obrazu dyfrakcyjnego uzyskujemy informację o przebiegu
procesu wzrostu oraz o krystalograficznej jakości podłoża i wzrastanej warstwy.
Modelem stosowanym do opisu zjawiska dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów
na powierzchni wzrastanej jest model kinetyczny. Zakłada on istnienie tylko rozproszeń
sprężystych.
Rozważmy sytuację, gdy na powierzchnię podłoża pada pod małym kątem
monochromatyczna fala płaska. Zakładamy że długość fali λ i pęd elektronu łączy wzór
de Broglie’a w następujący sposób:



h
p


 2  eU
p  eUm0 
2
 m0 c


gdzie

1

 2



(4.2.1)

W pierwszej części wzoru (4.2.1) h jest stałą Plancka, p jest pędem pojedynczego
elektronu w wiązce, zaś rozwinięty dalej wzór na pęd zawiera masę spoczynkową
elektronu m0, U stanowi różnicę potencjałów między katodą i anodą działa
elektronowego, zaś c jest prędkością światła w próżni [3].
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W przypadku elektronów o energii rzędu 10 keV, korzystając ze wzoru (4.2.1) możemy
łatwo otrzymać wartość długości fali λ=0,12 Å. Rozważając zjawiska dyfrakcji dla
elektronów wiemy, że:


elektrony oddziaływują z polem elektromagnetycznym,



elektrony dają obraz dyfrakcyjny skupiony wokół refleksu rzędu zerowego,



elektrony wnikają na głębokość kilku warstw atomowych,



dla dyfrakcji elektronów zjawiska dynamiczne są lepiej widoczne.
W sytuacji kiedy długość fali promieniowania jest porównywalna (lub mniejsza)

ze stałą sieci rejestrujemy wiązkę ugiętą w kierunku wyraźnie różniącym się od
kierunku wiązki padającej. Wyjaśnienie mechanizmu powstawania wiązki ugiętej
na krysztale przedstawił W. L. Bragg [4]. Zakładamy, że fala padająca odbija
się zwierciadlanie od równoległych płaszczyzn w krystalicznym ośrodku. Każda
płaszczyzna odbija jedynie niewielką część promieniowania podobnie jak lustro
z warstwą srebra. Przy takim odbiciu kąt padania jest równy kątowi odbicia, zaś gdy
fale odbite od równoległych płaszczyzn wzmacniają się powstaje wiązka dyfrakcyjna.
Rozważmy rozpraszanie sprężyste (energia promieniowania nie ulega zmianie podczas
odbicia). Mamy dwie równoległe płaszczyzny odległe od siebie o d (rys. 4.2.2). Różnica
dróg optycznych dla promieni odbitych od sąsiednich płaszczyzn wynosi 2dsinΘ, gdzie
Θ jest kątem pomiędzy płaszczyzną a promieniem.

Rysunek 4.2.2. Schemat służący wyprowadzeniu wzoru na
równanie Bragga [4].

Wzmocnienie ugiętego promieniowania na każdej następnej płaszczyźnie ma
miejsce, gdy różnica dróg optycznych wyniesie całkowitą wielokrotność |n| długości
fali λ. Odbicie tego typu może zachodzić jedynie, gdy spełniony jest warunek: λ ≤ 2d.
Zatem zapiszmy wzór:
2d·sinΘ=nλ

(4.2.2)

Podczas wzrostu warstwy epitaksjalnej obserwowany doświadczalnie obraz dyfrakcyjny
wynika z dwóch mechanizmów: pierwszy to dyfrakcja trójwymiarowa (3D) w objętości
kryształu, drugi to dwuwymiarowa (2D) mająca miejsce na powierzchni kryształu.
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Obraz dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów na krystalicznym podłożu
i jego konsekwencje w postaci prążków obserwowanych na fluoroscencyjnym ekranie
przedstawia rys. 4.2.3.

Rysunek 4.2.3. Schemat dyfrakcji elektronów na gładkiej powierzchni podłoża. A) przecięcie sfery
Ewalda z prętami sieci odwrotnej i powstanie obrazu na ekranie fluoroscencyjnym, B) mechanizm
powstawania prążków dyfrakcyjnych na skutek przecięcia sfery Ewalda z prętami sieci odwrotnej [3,8,9].

W zależności od typów mechanizmów (3- lub 2-wymiarowych) dominujących
w procesie dyfrakcji, obserwowana jest zmiana geometrii obrazu dyfrakcyjnego.
W modelu kinetycznym dyfrakcji elektronów, rozkład refleksów dyfrakcyjnych
w przestrzeni można określić analogicznie jak w przypadku dyfrakcji rentgenowskiej,
przy pomocy konstrukcji Ewalda [3]. Jedynie w przypadku dyfrakcji dwuwymiarowej
sieci prostej, elementami sieci odwrotnej są linie proste, a nie punkty jak to ma miejsce
podczas dyfrakcji trójwymiarowej. Kierunek ugiętej wiązki w przypadku dyfrakcji
dwuwymiarowej określa zależność: Dkx,y=Gx,y. Parametr Dkx,y określa zmianę
składowej w przestrzeni x,y wektora falowego fali związanej z elektronem, natomiast
Gx,y określa wartość sieci odwrotnej w tej samej płaszczyźnie. Płaszczyzna x,y jest
równoległa do powierzchni odpowiadającej orientacji kryształu (podłoża). W związku
z tym, że rozpatrujemy elastyczne procesy, zmiana składowej z wektora falowego
k wynika w tym przypadku z zachowania długości wektora falowego. Przecięcie strefy
Ewalda z prętami sieci odwrotnej wyznacza możliwe kierunki ugiętej fali.
Dla rzeczywistych powierzchni podłoża występuje rozmycie prętów sieci odwrotnej,
co jest wynikiem różnego rodzaju zaburzeń periodyczności powierzchni. Natomiast
promień strefy Ewalda jest dużo większy od wzajemnych odległości sąsiednich prętów
sieci odwrotnej co oznacza małą krzywiznę strefy. W związku z tym przecięcia strefy
Ewalda z prętami sieci odwrotnej mają kształt zbliżony do pasemek (ang. streaks),
jak schematycznie przedstawia to rys. 4.2.3 (B). Rozpatrując obraz dyfrakcyjny należy
również uwzględnić, że powierzchnia podłoża (kryształu) może być szorstka.
Ma miejsce wówczas wnikanie elektronów w objętość kryształu, czyli dyfrakcja
na trójwymiarowej sieci krystalicznej.
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Zależność opisującą prawdopodobne kierunki ugięcia wiązki można zapisać w postaci:
Dkx,y,z=Gx,y,z. Parametr Dkx,y,z określa zmianę wektora falowego fali związanej z
elektronem, natomiast Gx,y,z określa wektor trójwymiarowej sieci odwrotnej kryształu.
W tej sytuacji używając konstrukcji Ewalda dla trójwymiarowej sieci odwrotnej można
wyznaczyć układ dyfrakcyjnych refleksów. W rezultacie przecięcia strefy Ewalda
z trójwymiarową siecią odwrotną kryształu powstaje na ekranie fluoroscencyjnym
(podczas oddziaływania ugiętej wiązki z odbitą) układ punktowych refleksów
dyfrakcyjnych (ang. spots). Śledząc obraz RHEED podczas epitaksji można
zaobserwować wygładzanie się powierzchni – wzrost kolejnych warstw. Refleksy –
kropki

wyciągają

się

wzdłuż

w

kształt

spłaszczonej

elipsy

pochodzącej

z dwuwymiarowej dyfrakcji, co oznacza, że powierzchnia jest atomowo gładka [3].

Struktura obrazów RHEED
Podczas dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów cześć wiązki będzie
wnikać w objętość płytki w obrębie kilku monowarstw atomowych i ulegać
wielokrotnemu rozproszeniu wewnątrz krystalicznej płytki. Skutkiem dyfrakcji
w objętości krystalicznej płytki są tak zwane linie Kikuchi. Obserwowane są na ekranie
fluoroscencyjnym układu RHEED, w dokładnie określonym położeniu względem
prążków dyfrakcyjnych od dwuwymiarowej powierzchni. Obecność tych linii świadczy
o idealnej w objętości jakości strukturalnej kryształu.
W skład obrazu dyfrakcyjnego wchodzą między innymi:
a) plamka zwierciadlana, umiejscowiona na prążku o indeksie (00) oraz dokładnie
zaznaczona granica cienia obrazu,
b) rozciągnięte prostopadle do powierzchni krystalicznej płytki prążki (z ang.
streaks”),
c) linie Kikuchi oraz refleksy braggowskie.
Plamka zwierciadlana oraz prążki występują w warstwie przypowierzchniowej,
natomiast w objętości płytki krystalicznej tworzą się linie Kikuchi oraz refleksy
braggowske [3]. Przy użyciu tej techniki badawczej można obserwować (rys. 4.2.4)
zmiany zachodzące podczas wzrostu warstw epitaksjalnych, a także stan i jakość
podłoża – wpływ morfologii podłoża na wzrost (różnie przygotowane podłoże a-d) i eh)).
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Podłoża do wzrostu z przedziału a-d (rys. 4.2.4) trawiono 5% roztworem bromu
w

metanolu,

zaś

podłoża

z

przedziału

e-h

trawiono

w

roztworze

HNO3:HF:CH3COOH:DI w stosunku 2:1:1:10. Użycie różnych roztworów trawiących
miało na celu wskazać najlepszy, który eliminuje z powierzchni różne zanieczyszczenia
i związki tlenu.
Na podstawie oscylacji sygnału RHEED można określić szybkość wzrostu
warstw. Przykładowy schemat oscylacji sygnału RHEED i wzrost monowarstw
przedstawia rys. 4.2.5. Wzrost monokrystalicznych warstw w maszynie MBE często
(na pewnym etapie) odbywa się w mechanizmie Franka-van der Merwe.

Rysunek 4.2.4. Przykładowe
obrazy RHEED warstwy CdTe
w różnym stadium wzrostu, na
podłożu InSb (111). Próbka
z temperaturą podłoża ~ 230 °C
po 15 min wzrostu (a-d) i próbka
z temperaturą podłoża ~ 230 °C
po 15 min wzrostu (e-h). a) i e)
obrazują strukturę powierzchni
podłoża przed wzrostem, b) i f)
po
procesie
wygrzewania
powierzchni, c) i g) pierwsze 30 s
wzrostu warstwy CdTe, d) i h)
koniec procesu wzrostu warstwy
o grubości 1250 Å; g) widoczne
linie
Kikuchi
i
plamka
zwierciadlana odbita [5].

Tego typu wzrost oraz przebieg obserwacji sygnału RHEED przedstawia rys.
4.2.5. Mechanizm wzrostu tego typu powoduje periodyczne w czasie zmiany
intensywności refleksów dyfrakcyjnych RHEED, a szczególnie plamki zwierciadlanej
odbitej. Amplituda oscylacji podczas wzrostu w trakcie trwania procesu w maszynie
MBE maleje w czasie.
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Związane jest to z ewolucją mechanizmu wzrostu od dwuwymiarowego wzrostu
Franka-van der Merwe do wzrostu w mechanizmie Stranskiego – Krastanowa, aż do
momentu kiedy oscylacje zanikną. Ponownie obserwowane są oscylacje (nie zawsze),
gdy przerwany zostanie proces wzrostu i wzrośnie temperatura podłoża, co może
prowadzić

do

szybszej

migracji

po

powierzchni

adsorbowanych

atomów

i w ostateczności powierzchnia wzrostu wygładza się. Zaobserwowano, że w przypadku
związków dwuskładnikowych (np. CdTe), korzystne jest wygrzanie w strumieniu
jednego ze składników. Jeżeli temperatura podłoża zostanie obniżona i wznowiony
zostanie

proces

wzrastania

monokrystalicznej

warstwy,

zazwyczaj

można

zaobserwować ponowne oscylacje sygnału RHEED [3].

Rysunek 4.2.5. Schemat zmiany strukturalnej powierzchni podczas procesu wzrostu kolejnych warstw
w maszynie MBE. Od strony lewej kolejno: zmiana struktury powierzchni, odpowiadające tej zmianie
zmiany w dyfrakcji, wygenerowany przez komputer obsługujący układ RHEED obraz zmiany natężenia
wiązki RHEED w zależności od czasu trwania procesu. Natężenie wiązki odbitej zaznaczone kropką.
Prędkość wzrostu w tym układzie to jedna monowarstwa (ML – monolayer) przez jeden okres trwania
procesu [1,3].
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4.3. PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA
WARSTW KONTAKTOWYCH

DO

NANOSZENIA

Materiałem stanowiącym podłoża do epitaksji (lub napylania) warstw
kontaktowych są monokrystaliczne płytki (Cd,Mn)Te. Do procesów wzrostu i napylania
korzystano zarówno z wysokooporowych (107 – 1010 Ωcm), jak i niskooporowych
(102 – 10 6 Ωcm) monokrystalicznych płytek. Na tym etapie prac płytki były testowane
pod kątem jednorodności oporności właściwej przy użyciu aparatu EU-ρ-SCAN.
Uzyskane mapy oporności dają informacje o oporności właściwej skanowanego obszaru
płytki, a tym samym jego jednorodności. Do pomiarów w tym aparacie płytki
są szlifowane (proszkiem o granulacie 4,5 μm) i trawione 9% roztworem bromu
w metanolu. Przykładowe mapy oporności badanych płytek (Cd,Mn)Te wysoko i nisko
oporowych pokazuje rys. 4.3.1.
A)

B)

C)

D)

Rysunek 4.3.1. Mapy wykonane aparatem EU-ρ-SCAN: A) wytop nr 4580 Cd0.95Mn0.05Te:V (4·1017
cm 3), obszar skanowania 10 x 10 mm, wartości oporności właściwej ρ ≈ 5·109 Ωcm - 8·109 Ωcm; B)
wytop nr 4579 (Cd0.95Mn0.05Te:V (2·1017 cm-3), obszar skanowania 6,4 x 6,4 mm, wartości oporności
właściwej ρ ≈ 4·109 Ωcm - 5·109 Ωcm; C) wytop nr 4716 Cd0.93Mn0.07Te:V (V=3·1016 cm-3), obszar
skanowania 5 x 5 mm, wartości oporności właściwej ρ ≈ 5·105 Ωcm - 6·105 Ωcm; D) wytop nr 4806
(Cd0.91Mn0.09Te:Cl (1·1016cm-3), obszar skanowania 4,4 x 4,4 mm, wartości oporności właściwej
ρ ≈ 4·105 Ωcm - 7·105 Ωcm.
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Płytki o grubości 2-3 mm poddawane są obróbce mechanicznej i mechanochemicznej przygotowującej je do procesów nanoszenia kontaktów elektrycznych.
W rozdziale 2.4.3 opisano procedurę trawienia próbki przy użyciu roztworu
na ujawnienie ziaren i bliźniaków. Proces ten pozwala określić stronę (polarność)
tellurową (Te) i kadmową (Cd) próbek o orientacji (111). Tak przygotowane płytki
są w zależności od dalszych procesów przygotowywane w poniżej opisany niżej
sposób:
1. Powierzchnia przygotowywana pod kontakt z chemicznie osadzanego
roztworu (kwasu chlorozłotowego) AuCl3:
 szlifowanie proszkiem SiC (węglik krzemu) o granulacie 5-13 μm,
 polerowanie mechano-chemicznie (przy użyciu maszyny) w 2% roztworze
bromu (Br), metanolu i glikolu,
 trawienie w 9% roztworze bromu w metanolu,
 dokładne płukanie w metanolu przy użyciu płuczki ultradźwiękowej.
Na tak przygotowaną powierzchnię następnie nanoszony jest roztwór AuCl3:HCl:4H2O
(kwas chlorozłotowy z wodą destylowaną), stanowiący kontakt elektryczny z podłożem
(Cd,Mn)Te.
2. Powierzchnia przygotowywana pod kontakt z monokrystalicznej warstwy
ZnTe:Sb lub CdTe:In (w maszynie MBE):
 szlifowanie proszkiem SiC o granulacie 5-13 μm,
 polerowanie mechano-chemicznie (przy użyciu maszyny) w 2% roztworze
bromu (Br), metanolu i glikolu,
 trawienie selektywnie (około 15 s) w 0,25%, roztworze bromu z metanolem.
W rezultacie otrzymujemy tak zwaną powierzchnię „epi-ready” (rys. 4.3.24.3.3),
 dokładne płukanie w metanolu przy użyciu płuczki ultradźwiękowej.
Trawienie selektywne usuwa Cd z powierzchni i pozostawia akumulacyjną warstwę
Te. Nanoszenie warstwy kontaktowej wymaga przygotowania powierzchni pod kontakt
tak, by była ona stechiometryczna (Cd:Te). Kiedy na powierzchni jest nadmiar Cd,
ulega ona szybkiemu utlenianiu (Cd łatwo i dosyć szybko wiąże tlen z otoczenia).
Powierzchnię z tlenkami jest trudno usuwalna, w próżni nawet przy podgrzaniu jej do
temperatury 350 °C.
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W sytuacji, kiedy mamy nadmiar telluru na powierzchni (warstwy akumulacyjnej),
łatwo jest usunąć taką warstewkę w próżni przy odpowiednim podgrzaniu podłoża.

Rysunek 4.3.2. Analiza składu powierzchni
metodą SIMS kryształu ZnTe. Porównanie
powierzchni trawionej na „epi-ready”
i czystej (nietrawionej) powierzchni.
Widoczna cienka warstwa akumulacyjna Te
i zubożona warstwa kationowa.

Uzyskujemy wówczas

Rysunek 4.3.3. Analiza składu powierzchni metodą SIMS
kryształu (Cd,Mn)Te. Powierzchnia „epi-ready” - przy
powierzchni widoczna kumulacja anionów – warstwa
akumulacyjna Te, a zubożona w kationy Cd, [6].

idealną powierzchnię

gotową do

procesów epitaksji.

W przypadku materiałów z grupy II-VI taka powierzchnia z akumulacyjną warstwą
telluru jest usuwana w maszynie MBE poprzez podgrzanie płytki do około 300 °C.
Powierzchnia po odparowaniu nadmiaru telluru jest nazywana powierzchnią
„epi-ready”. Trawienie selektywne w przypadku płytek (Cd,Mn)Te powoduje
powstanie bogatej w tellur powierzchni o grubości około 20 Å (rys. 4.3.2).
4. Powierzchnia przygotowywana pod kontakt z amorficznych warstw
półprzewodnikowych (w maszynie MBE).
Procedura przygotowania powierzchni dla procesów napylania amorficznych warstw
kontaktowych jest podobna jak w przypadku wzrostu warstw monokrystalicznych.
Wyjątkiem jest jedynie to, że akumulacyjna warstwa Te nie zostaje odparowywana,
gdyż maksymalna temperatura do jakiej podłoże jest podgrzewana to 80 °C.
Przeprowadzono

szereg

badań

nad

strukturą

powierzchni

różnie

przygotowywanych podłoży z płytek (Cd,Mn)Te, zarówno do procesów wzrastania, jak
i napylania.
Głównym narzędziem badawczym w tym przypadku był mikroskop sił
atomowych a pomocą którego można ustalić parametr chropowatości powierzchni
(RMS Roughness - Root Mean Square).
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Powierzchnia zbyt chropowata by wykonać
analizę przy użyciu mikroskopu AFM

a)
Powierzchnia szlifowana proszkiem
o granulacie 4,5 μm po cięciu.

b)

c)

d)

Próbka szlifowana proszkiem o granulacie 4,5 μm
Trawiona w 9% roztworze bromu w metanolu
RMS Roughness ≈ 1,03 nm.

Próbka szlifowana proszkiem o granulacie 29 μm
Trawiona w 9% roztworze bromu w metanolu
RMS Roughness ≈ 1,3 nm.

Próbka szlifowana proszkiem o granulacie 4,5 μm
Trawiona w 9% roztworze bromu w metanolu
Polerowana mechano-chemicznie
(brom-metanol-glikol)
RMS Roughness ≈ 1,026 nm.

Próbka szlifowana proszkiem o granulacie 4,5 μm
Trawiona w 9% roztworze bromu w metanolu
Polerowana mechano-chemicznie
(brom-metanol-glikol)
Trawiona „epi ready”
RMS Roughness ≈1,6 nm.

e)
Rysunek 4.3.4. Obrazy z mikroskopu AFM pięciu różnie przygotowanych płytek (Cd,Mn)Te (wytop
nr. 4808), jako podłoży do procesów epitaksji i napylania.
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Jak już wcześniej wspomniano parametr RMS jest istotny przy nanoszeniu
kontaktów elektrycznych. Zdjęcia powierzchni, przygotowanych przy użyciu różnych
metod, przedstawiają rys. 4.3.4 (a-e). Odpowiednio szlifowana powierzchnia nie jest
wystarczająco gładka, by stanowiła dobre podłoże do procesów nanoszenia kontaktów.
Jak widać z analizy rys. 4.3.4 dopiero kolejne procesy trawienia i polerowania
mechano-chemicznego doprowadzają powierzchnię do odpowiedniej gładkości.
Do procesów szlifowania stosowano proszek SiC o różnym stopniu grubości ziaren (od
4,5 do 29 μm). Powierzchnia o najmniejszym stopniu chropowatości (rys. 4.3.4 d),
rzędu 1 nm, stanowi najlepsze jakościowo podłoże. Następnie jest ono trawione, by
wyeliminować z powierzchni Cd i stworzyć akumulacyjną warstwę Te, która ma
zapobiec szybkiemu utlenianiu. Tak przygotowana powierzchnia jest gotowa do
procesów zarówno epitaksji jak i napylania kontaktów elektrycznych.
W pokazany na rys. 4.3.4 e sposób przygotowywane zostały wszystkie podłoża
(Cd,Mn)Te użyte do procesów epitaksji jak i napylania warstw kontaktowych.
Dodatkowo przeprowadzona została analiza składu powierzchni przy pomocy
mikroskopu SEM (mod EDS). Metoda ta została dokładniej opisana w rozdziale
6. Badanie to przede wszystkim miało pokazać, że na powierzchni szlifowanej,
a następnie polerowanej mechano-chemicznie nie zostały żadne produkty reakcji
chemicznej i jest ona jednorodna w składzie. Rysunek 4.3.4 przedstawia zdjęcie oraz
analizę składu tak przygotowanego podłoża z (Cd,Mn)Te.

Rysunek 4.3.5. Przykładowe zdjęcia z mikroskopu SEM (EDX) oraz obrazy składu powierzchni
(dla Mn, Cd, Te) płytek (Cd,Mn)Te w dwóch skalach: 500 nm i 25 μm.
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4.4. STANDARDOWY PRZEBIEG PROCESÓW WZROSTU
I NAPYLANIA WARSTW CdTe:In, CdTe:I ORAZ
ZnTe:Sb

Po szlifowaniu i polerowaniu, płytka (Cd,Mn)Te jest trawiona, by uzyskać
powierzchnię „epi-ready”. Tak przygotowana powierzchnia (o orientacji (111)) w ciągu
kilku minut, zanim trafi do komory maszyny MBE, nie ulegnie utlenianiu dzięki
akumulacyjnej warstewce telluru. Następnie zostaje wstępnie odpompowana przez
pompę rotacyjną połączoną z główną komorą bajpasem (co trwa 3-4 h). Po osiągnięciu
próżni rzędu 10-4 Tr włączamy pompę dyfuzyjną. Gdy na pompie dyfuzyjnej, opatrzonej
w wymrażarkę napełnioną ciekłym azotem, uzyskamy próżnię rzędu 10-8 Tr, włączamy
ją w obwód i poprawiamy próżnię w komorze głównej. Stan próżni jest monitorowany
za pomocą umieszczonej pomiędzy pompą dyfuzyjną, a komorą główną sondą
jonizacyjną, oraz umieszczoną w komorze głównej sondą Bolesławiecką. Ten etap
pompowania trwa do uzyskania w komorze próżni rzędu 10-7 Tr (co zajmuje kilka
godzin). Dodatkowo uzupełniamy ciekłym azotem wymrażarkę umieszczoną na
komorze głównej, tak by poprawiać stan próżni. Podczas procesu komora główna oraz
system przy komórkach efuzyjnych są chłodzone wodą.
Kolejnym etapem jest ustawienie temperatur na komórkach efuzyjnych i stoliku.
Zanim dostosowane zostały odpowiednie temperatury przeprowadzono szereg
pomiarów składu wzrastanych warstw metodą SIMS by ustalić odpowiednie
temperatury (ciśnienia par) na komórkach efuzyjnych z materiałami CdTe , ZnTe, Sb
i In. Szczegółowe temperatury dla danej komórki efuzyjnej z materiałem przedstawia
tabela 4.4.1. Dodatkowo, by ustalić w jakim czasie wzrastana jest warstwa o danej
grubości, wykonano badania pomiaru grubości przy użyciu aparatu α-step DEKTAK
6M Profilomiter oraz mikroskopii SEM. Czas wzrostu monokrystalicznej warstwy
o grubości średnio 0,85 μm dla CdTe:I w maszynie MBE prof. T. Wojtowicza oraz
0,7 – 0,8 μm dla ZnTe:Sb i CdTe:In w maszynie MBE (z oddziału ON 1.1) wyniósł 1 h.
Wartości te zostały podane na podstawie danych głównie z obrazów SEM przekroi
poprzecznych, jak pokazuje to rys. 4.4.1.
Przed i w trakcie procesu wzrostu monokrystalicznych warstw ZnTe:Sb oraz
CdTe:In sprawdzana była jakość podłoża (Cd,Mn)Te przy użyciu układu RHEED.
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W przypadku procesów napylania sprawdzana jest jedynie struktura podłoża przed
rozpoczęciem procesu, gdyż podczas i na koniec procesów na ekranie nie widać
żadnych refleksów dyfrakcyjnych (warstwa jest amorficzna).

A)

Rysunek 4.4.1. Przykładowe obrazy przekroi
poprzecznych płytek z wzrośniętymi
monokrystalicznymi warstwami, wykonane
mikroskopem SEM:
(A) CdTe:I próbka nr 020409A (maszynie
prof. T. Wojtowicza) oraz (B) ZnTe:Sb
próbka 4580-7 (w naszej maszynie MBE).

B)
Materiał w komórkach
efuzyjnych

Temperatura
komórki efuzyjnej [°C]

CdTe

600

In

660

ZnTe

610

Sb

460 - 500

Te

280

Cd

150-180

Tabela 4.4.1. Wartości temperatur na
komórkach efuzyjnych z materiałami do
procesów wzrostu (lub napylania).

Temperatura podłoża podczas procesów wzrostu monokrystalicznych warstw
ZnTe:Sb lub CdTe:In wynosiła 450 °C. Monokrystaliczne warstwy ZnTe:Sb typu p
wzrastane były na stronie Cd płytki (Cd,Mn)Te, zaś warstwy CdTe:In typu n na stronie
Te płytki (Cd,Mn)Te. Do momentu uzyskania przez stolik oczekiwanej temperatury,
obserwowany był obraz RHEED. Po czasie około 15-20 minut (przy temperaturze
około

300 °C)

od

rozpoczęcia

grzania

stolika

z

płytką

(Cd,Mn)Te

z nieuporządkowanych kropek na ekranie fluoroscencyjnym zaczynały pojawiać się
uporządkowane „streaks’y” co świadczyło, że nadmiar telluru (warstwy akumulacyjnej)
został już odparowany i mamy gotową do epitaksji gładką powierzchnię.
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W przypadku monowarstw ZnTe:Sb oraz CdTe:In przed rozpoczęciem
właściwego procesu na około 8-10 minut przy ustabilizowanej temperaturze stolika
z podłożem, otwiera się komórkę efuzyjną z tellurem (grzaną do temperatury 280 °C) i
obserwuje się na ekranie RHEED rozproszone nieregularne kropki. Obraz ten zanika i
poprawia

się

po

kilku

minutach,

gdy

otwierana

jest

komórka

z

ZnTe,

a następnie komórka z domieszką Sb. Uporządkowany układ „streaks’ów”
obserwowany jest aż do zakończenia procesu wzrostu.
Zabieg z dostarczeniem do podgrzewanego podłoża nadmiaru telluru
wykonywany jest w celu utrzymania stechiometrii podłoża (Cd:Te). Podczas, gdy
podłoże jest grzane, tellur (z warstwy akumulacyjnej) jest odparowywany, a dodatkowe
molekuły przychodzące do podłoża z komórki efuzyjnej (w czasie 8-10 min)
zapobiegają całkowitemu zubożeniu powierzchni w tellur. Dzięki temu mamy
stechiometryczną, atomowo gładką powierzchnię gotową do procesu wzrostu
monokrystalicznych warstw. Po takim procesie na podłożu z płytek (Cd,Mn)Te
wzrastane są monokrystaliczne warstwy. Na stronie Te płytki wzrastana jest warstwa
CdTe:In zaś na stronie Cd warstwa ZnTe:Sb. Po zakończonym procesie wzrostu lub
napylania warstwy amorficznej na powstałą warstwę w warunkach próżni napylana jest
warstwa Au, która dobrze zabezpiecza warstwę oraz stanowi dobry metaliczny kontakt.
Jak zostanie to wyjaśnione w dalszej części pracy, kontakt warstwy półprzewodnikowej
(monokrystalicznej jak i amorficznej) z metalem stanowi dobre wąskie złącze tunelowe.
W przypadku hodowli warstwy CdTe:In podczas procesu wzrostu, oprócz
komórek efuzyjnych z CdTe i In, we wzroście bierze udział komórka efuzyjna
z kadmem (która jest grzana do temperatury 150-180 °C). Zabieg ten stosowany jest,
ponieważ prężność par Cd jest wyższa niż Te (rys. 4.4.1). Podczas wzrostu
przemieszczają się w stronę powierzchni dodatkowo molekuły Cd, które mają
za zadanie uzupełnić niedobór Cd i utrzymać wzrastaną warstwę w równowadze
stechiometrycznej. Procesy napylania przebiegają w zbliżony sposób jak procesy
wzrastania monokrystalicznych warstw. Zmienia się tylko temperatura podłoża,
zaś temperatury w komórkach efuzyjnych są takie same, jak w przypadku wzrostu
warstw monokrystalicznych (tabela 4.4.1). Temperatura podłoża została ustalona na
poziomie 80 °C podczas procesu napylania warstw ZnTe:Sb oraz CdTe:In. Temperaturę
tą wyznaczono na podstawie szeregu doświadczeń przeprowadzonych w maszynie
MBE.
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Rysunek 4.4.1. Krzywe równowagi para- ciecz/faza stała dla wybranych pierwiastków [1].

Ustalono, że grzanie płytki (Cd,Mn)Te w takiej temperaturze (80°C) w długim
przedziale czasu nie zmienia jej własności, ani własności na interfejsie pomiędzy
wcześniej napyloną już warstwą, a podłożem. Testowane były procesy napylania
warstw z obu stron płytki podłożowej (Cd,Mn)Te (na stronie Cd warstwa ZnTe:Sb, a na
stronie Te warstwa CdTe:In). W czasie 1 h uzyskujemy grubość rzędu 1,08 μm
napylanej amorficznej warstwy, gdzie temperatura podłoża wynosi około 80 °C. W celu
ustalenia grubości amorficznej warstwy napylanej w danym przedziale czasu,
wykonano zdjęcia przekrojów płytek z takimi warstwami stosując mikroskopię SEM
(rys. 4.4.2).

Rysunek 4.4.2. Obraz przekroju
poprzecznego próbki nr 020409B
z
amorficzną
warstwą
CdTe:I,
wykonaną w maszynie MBE prof. T.
Wojtowicza.

Celowość takiego układu warstw na płytkach (Cd,Mn)Te oraz wyniki i ich
interpretacja przedstawione zostaną w kolejnym, 5 rozdziale rozprawy.
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5.

CIENKIE
WARSTWY
JAKO
DO PÓŁPRZEWODZĄCEGO (Cd,Mn)Te

KONTAKTY

W rozdziale 3 przedstawiając teorię złącz został jedynie zaznaczony problem
z uzyskaniem dobrych kontaktów elektrycznych do wysokooporowych kryształów
z grupy II-VI. Materiały te obecnie stosowane jako podłoża na detektory
promieniowania X i gamma to głównie CdTe, (Cd,Zn)Te oraz nowy (dla zastosowań do
detekcji) proponowany przez nas materiał z tej grupy (Cd,Mn)Te.
Firma ACRORAD w produkowanych obecnie detektorach promieniowania
X i gamma stosuje tak zwane kontakty Schottky’ego oraz kontakty omowe.
W przypadku pierwszego typu kontaktów (Schottky) dla związku CdTe uzyskano
wysokie rozdzielczości energetyczne. Natomiast w przypadku kontaktów omowych dla
CdTe stwierdzono na podstawie badań, że dobrze funkcjonują w zakresie małych
zewnętrznych napięć i mają dobrą stabilność działania w określonym czasie [1].
Jednakże technologiczne szczegóły dotyczące wykonania kontaktów są utajnione.
Według naszej opinii kontakty do materiału na detektory promieniowania
X i gamma, powinny być „dobrymi kontaktami” co rozumiemy jako prawie omowe
kontakty (Nearly Ohmic Contact - NOC), które:
1. nie stanowią bariery - nie blokują transportu nośników ładunków (tak samo
elektronów jak i dziur) wygenerowanych w materiale detekcyjnym podczas
oddziaływania promieniowania X i gamma w jego wnętrzu,
2. mają małe „opory właściwe”,
3. w zakresie od niskich (50 mV) do wysokich napięć (do 1000 V) dają liniowe
i powtarzalne charakterystyki prądowo-napięciowe,
4. nie ulegają degradacji.
Tak

zdefiniowane

kontakty

elektryczne

do

materiału

na

detektory

promieniowania X i gamma powinny zapewniać działanie stabilne w czasie oraz zbiór
wszystkich (zarówno elektronów jak i dziur) nośników ładunków, co w rezultacie
powinno dawać wysokie rozdzielczości przy niskich zewnętrznych napięciach.
Opisywane w literaturze metody nanoszenia kontaktów na wspomniane
materiały nie są do końca zadawalające. Stąd też, podjęte zostały prace nad
przetestowaniem już znanych metod. Została również zaproponowana nowa metoda

107

jaką jest napylanie na półizolujący materiał amorficznych wysoko domieszkowanych
półprzewodnikowych warstw kontaktowych.
Rozdział ten poświęcony został badaniom nad kontaktami elektrycznymi
w postaci:


chemicznie nanoszonej warstwy Au (z kwasu chlorozłotowego - AuCl3) na
powierzchnię półizolujących płytek (Cd,Mn)Te - „ chemical deposition”,



monokrystalicznych

i

polikrystalicznych

odpowiednio

domieszkowanych

warstw ZnTe:(Sb) oraz CdTe:(In),


amorficznych

(lub

nanokrystalicznych)

silnie

domieszkowanych

półprzewodnikowych warstwy ZnTe:(Sb), ZnTe:(N) oraz CdTe:(In).
Układy

pomiarowe

oraz

aparatura

wykorzystana

otrzymanych warstw została opisana w rozdziale 6.
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do

charakteryzacji

5.1.

KONTAKTY Z „Au” DO PŁYTEK (Cd,Mn)Te

Metoda nanoszenia kontaktu z użyciem roztworu kwasu AuCl3 na (Cd,Mn)Te
stanowiła początek badań nad kontaktami. Opierając się na danych z literatury
dotyczących tej metody, przeprowadzone zostały badania poprzez wykonanie
charakterystyk prądowo - napięciowych na monokrystalicznych płytkach (Cd,Mn)Te
z naniesionymi kontaktami. Płytki (Cd,Mn)Te używane w tych doświadczeniach były
zarówno nisko jak i wysokooporowe (od 103 - 109 Ωcm).
Wykorzystane zostały dwie metody pomiaru z tak wykonanymi kontaktami:


metoda dwu sondowa (dająca informacje o oporze materiału wraz z oporem
kontaktów),



metoda cztero sondowa (dająca rzetelną informacje o oporności właściwej
materiału bez wpływu oporu z kontaktów).
Schematy obu metod zostały przedstawione w rozdziale 6.6. Ponieważ metoda

cztero sondowa dawała informację tylko o oporze właściwym materiału a nie wnosiła
żadnych informacji o zjawiskach zachodzących na kontakcie (opór kontaktu
jest tu eliminowany) wyniki w postaci charakterystyk I-V z tej metody nie są tu
umieszczane.
W rozdziale 4.3 (i 2.4.3) opisane zostały procedury przygotowania podłożowych
płytek (Cd,Mn)Te do nanoszenia kontaktów elektrycznych. Głównym narzędziem
badawczym w tym przypadku był elektrometr Kiethley 617 (opis i schematy pomiarów
umieszczone są w rozdziale 6.6), za pomocą którego wykonywane były charakterystyki
I-V. Płytki do wykonania tych prac były cięte na wymiar 3 x 2 x 12 mm2. Przy takich
wymiarach kontakty były kładzione na brzegach jednej ze stron płytki lub na
przeciwnych stronach płytki. Nanoszenie roztworu AuCl3 (1 g AuCl3 rozpuszczone w
25 g destylowanej wody) w postaci kropli o średnich wymiarach 1 x 1 mm odbywało
się przy użyciu cienkich pędzli. Następnie cała płytka była dokładnie płukana
w metanolu. Czas reakcji roztworu z powierzchnią płytki to około 20-30 s. Mechanizm
reakcji chemicznych na powierzchni materiału z roztworem opisany został w rozdziale
3.2. Nanoszenie roztworu kwasu chlorozłotowego przeprowadzane było w temperaturze
pokojowej zarówno na stronie tellurowej ((111) B) jak i kadmowej ((111) A) próbek.
Wykonane charakterystyki I-V na wyżej wymienionych płytkach przedstawione
są na rys. 5.1.1 - 5.1.8.
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Rysunek 5.1.1. Charakterystyka I-V płytki
(Cd,Mn)Te nr 4495_7 (przed wygrzewaniem).

Rysunek 5.1.3. Charakterystyka I-V
(Cd,Mn)Te nr 4495_4 (wygrzewanej).

Rysunek 5.1.2. Charakterystyka I-V
(Cd,Mn)Te nr 4495_7 (wygrzewanej).

płytki

płytki Rysunek 5.1.4. Charakterystyka I-V
(Cd,Mn)Te nr 4495_5 (wygrzewanej).

płytki

Rysunek 5.1.5. Charakterystyka I-V płytki Rysunek 5.1.6. Charakterystyka I-V płytki
(Cd,Mn)Te nr 4512 (przed wygrzewaniem).
(Cd,Mn)Te nr 4567 (przed wygrzewaniem).

Rysunek 5.1.7. Charakterystyka I-V trzech płytek Rysunek 5.1.8. Charakterystyka I-V trzech płytek
(Cd,Mn)Te nr 4538 (przed wygrzewaniem).
(Cd,Mn)Te nr 4538 (wygrzanych).
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Do testów użyte zostały zarówno płytki wygrzane jak i nie wygrzewane.
W przypadku płytek wysokooporowych, a także niskooporowych nie zaobserwowano
żadnej zależności w poprawie liniowości krzywych I-V poddanych procesom
wygrzewania próbek (wygrzewany był sam materiał bez kontaktu). Można zauważyć
wzrost oporności właściwej samego materiału (rys. 5.1.1 oraz 5.1.2). Czasami, jak to
widać na charakterystykach rys. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 uzyskiwano liniowe zależności
prądowo napięciowe, jednak w większości przypadków były one nieliniowe.
Chemicznie osadzane złoto z kwasu AuCl3 na powierzchni (Cd,Mn)Te tworzy warstwę
przejściową pomiędzy materiałem wysokooporowym a metalem. Z powodów nie do
końca oczywistych warstwa ta zazwyczaj (ale nie zawsze) stanowi barierę dla nośników
przez nią przepływających, na co wskazują charakterystyki I-V. Reakcje chemiczne
na powierzchni materiału są w dużym stopniu zależne od warunków otoczenia,
temperatury, czy stężenia samego AuCl3. Pomimo stosowania różnych kombinacji
nanoszenia tych kontaktów można stwierdzić, iż są one mało powtarzalne jeżeli chodzi
o badane płytki (Cd,Mn)Te. Sugeruje to, że ta metoda nie stanowi dobrej technologii
nanoszenia kontaktów dla płytek na detektory promieniowania X i gamma.
Kontakty elektryczne wykonane zostały także poprzez napylanie złota w próżni
(gdzie wykorzystano do tego celu maszynę MBE). Charakterystyki prądowo napięciowe tak samo jak w przypadku kwasu AuCl3 dawały nie powtarzalne, często
nieliniowe charakterystyki. Wytłumaczenie takiego zachowania krzywych I-V w tym
przypadku może być związane z pracami wyjścia. Jak już wcześniej było podkreślone
(rozdział 3), by kontakt był omowy dla materiału typu p musi mieć on pracę wyjścia
mniejszą niż praca wyjścia metalu (Φs < Φm). Warunek ten nie może być spełniony,
gdyż w przypadku CdTe typu p praca wyjścia wynosi Φs ~ 6 eV zaś dla Au ma wartość
Φm ~ 5 eV.
Rysunki 5.1.9 i 5.1.10 przedstawiają charakterystyki I-V dla płytek (Cd,Mn)Te
z kontaktami w formie napylonego w warunkach próżni złota. W tym przypadku
badaniom poddane zostały płytki wysokooporowe (rys. 5.1.9, ρ ≈ 108 Ωcm) oraz
niskooporowe (rys. 5.1.10, ρ ≈ 105 Ωcm), gdzie wartości oporności właściwej samego
materiału uzyskany został metodą cztero sondową.
Pytanie, które może się nasuwać to, czy grubość warstwy przejściowej
wykonanej z kwasu AuCl3 ma wpływ na linowość charakterystyk I-V? W celu zbadania
tej zależności wykonane zostały charakterystyki prądowo - napięciowe i analiza SIMS
płytki (Cd,Mn)Te z różnymi czasami reakcji kwasu z powierzchnią materiału.
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Rysunek 5.1.9. Płytka (Cd,Mn)Te (nr 4580)
z kontaktem z napylonego w próżni Au. Pomiar
wykonany metodą 2 sondową.

Rysunek 5.1.10. Płytka (Cd,Mn)Te (nr 4566-2)
z kontaktem z napylonego w próżni Au. Pomiar
wykonany metodą 2 sondową.

Szeroko problem ten opisany został w pracy A. Musy [2]. Autor na podstawie
badań profili głębokościowych wykonanych metodą SIMS ustalił, że w przypadku
CdTe głębokość reakcji na powierzchni tego materiału z kwasem w czasie 1 minuty
wynosi około 2 μm.
W podobny sposób wykonane zostały badania na płytkach (Cd,Mn)Te.
Na wypolerowane płytki został naniesiony kwas AuCl3. Czasy reakcji jakie poddane
zostały analizie to 30, 60 i 300 s. Płytki te poddane zostały badaniom w aparaturze
SIMS. Na podstawie profili głębokościowych uzyskanych przez badania SIMS można
było ustalić (przy stosowanym przez nas stężeniu kwasu) że w czasie reakcji 30 s, 60 s
oraz 300s złoto dyfunduje w materiał (Cd,Mn)Te na w przybliżeniu tą samą głębokość
około 0,1-0,5 μm.
Rysunek 5.1.11. Charakterystyki I-V
materiału (4825) z kontaktami z kwasu
AuCl3 dla różnych czasów reacji
chemicznej na powierzchni(Cd,Mn)Te;
dla reakcji na powierzchni w ciągu 30 s
dla reakcji na powierzchni w ciągu 60 s
i dla reakcji na powierzchni w ciągu 300 s

Podsumowując, wyniki uzyskane z charakterystyk I-V wskazują, że niezależnie
od czasu trwania reakcji kwasu z powierzchnią półprzewodnika są one nieliniowe.
Wydłużenie czasu reakcji kwasu z materiałem nie wiele poprawia jakość warstwy
przejściowej (kontaktowej) a tym samym charakterystykę I-V (rys. 5.1.11).
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5.2. MONOKRYSTALICZNE WARSTWY JAKO KONTAKTY

Pomysł na wykonanie kontaktów elektrycznych do wysokooporowych płytek
(Cd,Mn)Te w postaci warstw monokrystalicznych podsunęła nam praca D. Rioux [3]
z 1993r. Idea użycia warstwy silnie domieszkowanej wydawała się być dobrą i możliwą
do zastosowania w naszych warunkach. W tym przypadku silnie domieszkowana
antymonem (Sb) na typ p na poziomie 1018 cm-3, warstwa ZnTe tworzy kontakt
z metalem nie stanowiąc bariery (Schottky’ego) dla nośników ładunku. Wytwarza się
jedynie odpowiednio wąski obszar, przez który ładunki mogą swobodnie tunelować
(rys. 5.2.1). Wybór ZnTe jako warstwy przejściowej został dokonany głownie na
podstawie stosunkowo małego przesunięcia pasm walencyjnych („band offset”) rzędu
ΔEV ≈ 0,1 eV pomiędzy CdTe a ZnTe. Najistotniejsze jednak wydaje się to, że poprzez
silnie domieszkowanie warstwy ZnTe uzyskujemy obszar swobodnych ładunków
w pobliżu złącza z metalem, co powoduje powstanie wąskiej tunelowej bariery (rys.
5.2.2). Dzięki temu zabiegowi ładunki mogą bez problemu przez nią tunelować,
co w rezultacie daje liniowe (prawie omowe) charakterystyki I-V.

Rysunek 5.2.1. (A) Schemat bariery Schottky’ego
pomiędzy metalem a CdTe typu p. B) Schemat
proponowanej bariery tunelowej, gdzie warstwa ZnTe
typu p stanowi przejściowy element pomiędzy CdTe
typu p a metalem. Warstwa ZnTe jest silnie
domieszkowana [3].

Na podstawie tego pomysłu został zaproponowany model (rys. 5.2.2)
dla monokrystalicznych płytek (Cd,Mn)Te z przejściową monokrystaliczną warstwą
ZnTe:Sb. Wykorzystując maszynę MBE wzrastane mogły być warstwy: ZnTe:Sb (na
stronie Cd) oraz CdTe:In (na stronie Te)na wysokooporowych płytkach (Cd,Mn)Te.
W pracy D. Rioux [3] epitaksjalna warstwa ZnTe:Sb osiągała grubość około 300 Å.
W naszym przypadku wszystkie monowarstwy osiągały grubość do 1 μm. Uzyskane po
hodowli warstwy poddane zostały serii badań.
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Rysunek 5.2.2. Model złącza z przejściową warstwą
ZnTe:Sb pomiędzy wysokooporowym (Cd,Mn)Te
a metalem. Kontakt pomiędzy ZnTe:Sb a metalem
stanowi cienką tunelową barierę.

Schematy układu sond i opis aparatury wykorzystany do pomiarów dwu i cztero
sondowych opisano dokładniej w rozdziale 6.6, tu przedstawiono jedynie uproszczony
schemat.
Monokrystaliczna płytka (Cd,Mn)Te z warstwą po jednej stronie została
zabezpieczona na brzegach piceiną. Następnie niezabezpieczony środek został
wytrawiony w 9% roztworze bromu w metanolu (uzyskaliśmy czysty materiał bez
warstwy). Warstwy pozostawione na brzegach materiału stanowiły kontakt elektryczny
użyty do wykonania charakterystyki I-V. Wykonane zostały pomiary 2 sondowe
(wzrośnięta warstwa na jednej stronie materiału, rys. 5.2.3 A).
Następnie warstwa ta została zeszlifowana z płytki. Po wypolerowaniu
i wykonaniu serii trawień wyhodowana została na niej warstwa CdTe:In. Ponownie
zmierzona została zależność prądowo

napięciowa.

W

obydwu

przypadkach

charakterystyki I-V były liniowe w całym zakresie przykładanych napięć (rys. 5.2.5).

Rysunek 5.2.3. Układ monokrystalicznych warstw jako kontakty elektryczne w pomiarach:
A) 2 sondowych, gdy układ kontaktów jest tylko na jednej stronie płytki, .B) 4 sondowych gdy układ
kontaktów jest tylko na jednej stronie płytki, C) 2 sondowych, gdy kontakty są na obu stronach płytki,

Ponieważ do budowy detektora, płytka (Cd,Mn)Te powinna mieć na obydwu
stronach odpowiednio dobre kontakty elektryczne wykonane zostały modyfikacje
układu warstw. Podjęte zostały próby wzrastania na obydwu stronach płytki (Cd,Mn)Te
monokrystalicznych warstw (rys. 5.2.4 A). Założenie było takie, że generowane poprzez
oddziaływanie promieniowania z materiałem (przy zewnętrznej polaryzacji) elektrony
będą łatwo przemieszczać się w stronę warstwy CdTe:In typu n, zaś dziury w stronę
warstwy ZnTe:Sb typu p.
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W obszarze złącza monokrystalicznej warstwy i metalu przepływ nośników
ładunków nie stanowi problemu, ze względu na wysokie domieszkowanie wrastanych
warstw. Wzrastane były również inne zestawy warstw. Na jednej, a następnie na drugiej
stronie

materiału

podłożowego

wzrośnięte

zostały

jednego

typu

warstwy

półprzewodnikowe ZnTe:Sb (rys. 5.2.4 B). Podobnie zostały wykonane procesy
wzrastania warstwy CdTe:In (rys. 5.2.4 C) na obydwu stronach materiału podłożowego.

B)
C)
A)
Rysunek 5.2.4. Schematycznie przedstawione konfiguracje ułożenia warstw monokrystalicznych jako
kontaktów elektrycznych po obu stronach wysokooporowych płytek (Cd,Mn)Te.

Po wykonaniu pomiarów I-V płytkę (nr 4503) wytrawiono i wypolerowano
(mechano-chemicznie) z obydwu stron. Zostały wyhodowane na niej dwie warstwy
ZnTe:Sb (w dwóch osobnych procesach, przy czym po pierwszym procesie warstwa nie
została usunięta). Otrzymany został układ kontaktów jak pokazuje to rys. 5.2.4 B. W
tym przypadku charakterystyka I-V zmieniła swój kształt dając nieliniowe zależności IV. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy wyhodowane zostały na obydwu stronach
płytki (jak na schematach 5.2.4 A i C) warstwy ZnTe:In oraz CdTe:In. Kształt
charakterystyki I-V pokazuje rys. 5.2.6.

Rysunek 5.2.5. Charakterystyki I-V (wykonane
metodą dwu sondową, układ jak na schemacie
5.2.3 A) dla płytki (Cd,Mn)Te (nr 4503)
z monokrystaliczną warstwą ZnTe:Sb oraz ta
sama płytka z monokrystaliczną warstwą
CdTe:In. Oporność właściwa materiału z pomiaru
cztero sondowego wyniosła ρ ≈ 108 Ωcm.

Rysunek 5.2.6. Charakterystyki I-V (wykonane
metodą dwu sondową, układ jak na schemacie
5.2.3 C) dla płytki (Cd,Mn)Te (nr 4503)
z monokrystaliczną warstwą ZnTe:Sb na stronie
Cd oraz warstwą CdTe:In na stronie Te płytki.
Oporność właściwa materiału z pomiaru cztero
sondowego wyniosła ρ ≈ 107 Ωcm.
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Na podstawie otrzymanych charakterystyk I-V (rys. 5.2.6) można stwierdzić,
że problematyczne jest wykonanie dobrych kontaktów w postaci monokrystalicznych
warstw na obydwu stronach płytki (Cd,Mn)Te. Wyprzedzając końcowe wnioski z tego
rozdziału powiedzieć można, że wykonywanie w warunkach MBE kontaktu na drugiej
stronie próbki niszczy zrobioną już strukturę na pierwszej stronie próbki. Dlatego też
dalsza cześć pracy będzie dotyczyć charakteryzacji warstw hodowanych wyłącznie na
jednej stronie materiału podłożowego.
Przedstawione w dalszej części wyniki dotyczą monokrystalicznych warstw
(oraz w kolejnym podrozdziale 5.3 warstw amorficznych) wykonanych w maszynie
MBE w zespole ON 1.1 oraz u prof. T. Wojtowicza (SL 3, IF PAN w Warszawie).
Monokrystaliczne warstwy wzrastane w MBE prof. T. Wojtowicza to CdTe:I
Otrzymywane tam warstwy były hodowane na dwóch typach podłoży:
(1) pierwszym było GaAs/(Cd,Mn)Te, gdzie (Cd,Mn)Te o grubości 4 μm stanowiło
warstwę monokrystaliczną wzrośniętą na podłożu z GaAs (o grubości około
1 mm), ze składem Mn 5% oraz orientacją (100),
(2) drugim była monokrystaliczna płytka (Cd,Mn)Te o grubości 2,5 mm
domieszkowana wanadem (V = 4·1017 cm-3), wycięta z naszych kryształów
o koncentracji Mn 5% i orientacji (111).
Większą część wyników opracowywana była na warstwach hodowanych
w naszej maszynie MBE, gdzie wzrastane były warstwy CdTe:In oraz ZnTe:Sb.
W celu ustalenia jakości krystalograficznej wzrośniętych warstw wykonane
zostały badania dyfrakcji rentgenowskiej (parametry przyrządu i opis metody zawarty
jest w rozdziale 6.1). Dane z wykonanych pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej (rys.
5.2.7) dla poszczególnych próbek przedstawia tabela 5.2.1.
Według danych doświadczalnych (tab. 5.2.1) szerokość połówkowa (FWHM)
dla podłoży jest większa niż dla wzrastanych na nich warstw. Co oznacza,
że epitaksjalne warstwy są pod względem struktury lepsze niż podłoża, zarówno
te hodowane w warunkach ultra wysokiej próżni rzędu 10-9 Tr (MBE u prof.
T. Wojtowicza - próbka nr 020409A i 4580A) jak i te hodowane w próżni rzędu 10-7 Tr
(nasze MBE - próbka nr 4527). Parametr stałej sieci dla podłoży z monokrystalicznych
płytek (4527 i 4580) i epitaksjalnej warstwy (Cd,Mn)Te na GaAs) zmieniają się dopiero
na czwartym miejscu po przecinku. W przypadku warstw epitaksjalnych parametr stałej
sieci dla p typu ZnTe wyniósł 6,114 Å, gdzie literatura podaje wartość a=6,103 Å [4],
zaś dla n typu CdTe wyniósł 6,489 Å a literatura podaje wartość a=6,4813 Å [4].
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Widoczne różnice pomiędzy stałymi sieci z literatury i wykonanych pomiarów nie były
poddane dokładniejszym rozważaniom. Dlatego też nie jest znane źródło tych różnic.

Rysunek 5.2.7. Obraz dyfrakcji rentgenowskiej
dla monokrystalicznych warstw (o grubości
1 μm):
A) płytka nr 4580A; warstwa CdTe:I,
B) płytka nr 020409A; warstwa CdTe:I,
C) płytka nr 4527; warstwa ZnTe:Sb (o refleksach
(111), (222) i (444)) wzrośnięta na (Cd,Mn)Te
(333).

Dyfrakcja rentgenowska
Nr próbki

Podłoże

Warstwa

FWHM
(arc sec.)

orientacja

struktura

Stała
sieci
a (Å)

FWHM
(arc sec.)

orientacja

struktura

Wyniki dla podłoża

Stała
sieci
a (Å)

4527

(Cd,Mn)Te:V

ZnTe:Sb

68

(111)

mono

6,476

43

(111)

mono

6,114

4580A

(Cd,Mn)Te:V

CdTe:I

16

(111)

mono

6,476

10

(111)

mono

6,489

020409A

GaAs/
(Cd,Mn)Te

CdTe:I

36

(100)

mono

6,476

24

(100)

mono

6,489

Wyniki dla warstwy

Tabela 5.2.1. Dane dotyczące badań dyfrakcyjnych monokrystalicznych warstw wzrastanych na różnych
podłożach.

Wykonana została analiza chropowatości powierzchni (RMS). Badane były
jedno mikronowe warstwy monokrystaliczne CdTe:I, CdTe:In oraz ZnTe:Sb (rys. 5.2.8
I-IV). Dało to informacje o jakości wzrośniętych warstw oraz wpływie podłoża
na wzrost tych warstw. Dokładne dane tej analizy zawiera tabela 5.2.2.
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Jak widać z zestawienia map z mikroskopu AFM (rys.5.2.8) najgładszą
powierzchnię wzrośniętą (RMS ≈ 0,9 nm) (rys. 5.2.8 III) uzyskano na epitaksjalnej
warstwie (Cd,Mn)Te.

I)

II)

III)

IV)

Rysunek 5.2.8. Obrazy wykonane mikroskopem AFM powierzchni różnych typów
monokrystalicznych warstw wzrastanych na różnych podłożach (opis podłoży w tabeli 5.2.2):
I) warstwa ZnTe:Sb; II) warstwa CdTe:In; III) warstwa CdTe:I na podłożu (Cd,Mn)Te wyhodowanym
na GaAs; IV) warstwa CdTe:I.

Dla podłoży wyciętych z monokrystalicznych płytek (Cd,Mn)Te trawionych
oraz odpowiednio polerowanych parametr chropowatości jest nieco większy i oscyluje
w granicach 2 – 4 nm (rys. 5.2.8 I, II, IV). Zebrane wyniki dla danych warstw
przedstawia tabela 5.2.2.
Nr próbki

Podłoże

Warstwa

Roughness RMS [nm]

I

4527A

(Cd,Mn)Te:V

ZnTe:Sb

1,9

II

4527B

(Cd,Mn)Te:V

CdTe:In

3

III

020409A

GaAs/(Cd,Mn)Te

CdTe:I

0,9

IV

4580A

(Cd,Mn)Te:V

CdTe:I

4

Tabela 5.2.2. Wyniki analizy obrazów z mikroskopu AFM dla monokrystalicznych warstw. Podłoża
wycięte z monokrystalicznych płytek (z naszego laboratorium) to I, II, IV, podłoże III to wyhodowana
monowarstwa (Cd,Mn)Te na GaAs w MBE prof. T. Wojtowicza

W

celu

sprawdzenia

własności

transportowych

wzrośniętych

monokrystalicznych warstw wykonane zostały na nich badania efektu Halla.
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Badania te na warstwach monokrystalicznych wzrastanych na wysokooporowym
materiale ((Cd,Mn)Te lub GaAs/(Cd,Mn)Te) dały informację o koncentracji
i ruchliwości nośników oraz oporności właściwej warstwy (tabela 5.2.3).
Z badań efektu Halla uzyskaliśmy informację przede wszystkim o typie
wyhodowanych epitaksjalnych warstw, a także o ich charakterystycznych parametrach
elektrycznych.
Pomiary efektu Halla
Nr próbki

podłoże

Wzrośnięta
warstwa

Typ warstwy

Koncentracja
nośników w
warstwie o
grubości 1μm
[cm-3]

Ruchliwość
[cm2/Vs]

Oporność
właściwa
warstwy o
grubości 1μm
[Ωcm]

CdMnTe:V
CdTe:I
n
1,20·1018
9,5·102
5,47·10-3
4580A
18
1
(Cd,Mn)Te:V
ZnTe:Sb
p
5·10
6,5·10
1,92·10-2
4527A
18
2
(Cd,Mn)Te:V
CdTe:In
n
3,2·10
8,5·10
2,29·10-3
4527B
Tabela 5.2.3. Wyniki badań efektu Halla dla monokrystalicznych warstw. Pomiary w T=300K.

Po wzroście pierwszych monokrystalicznych warstw i wykonaniu na nich
pomiarów efektu Halla, możliwe było dostosowanie temperatury na komórkach
efuzyjnych z domieszką (Sb i In) poprzez obserwację zmian koncentracji. W rezultacie
uzyskano oczekiwane parametry koncentracji domieszki w warstwach epitaksjalnych.
Dla mono warstw zarówno koncentracje jak i ruchliwości zgadzają się z danymi
literaturowymi. Doświadczalnie wyznaczone ruchliwości dla związku CdTe typu n jest
rzędu 800-1200 cm2/Vs, zaś dla ZnTe typu p jest rzędu 30-100 cm2/Vs.
Otrzymane warstwy monokrystaliczne w kolejnym etapie badań służyły jako
kontakty elektryczne do wykonania charakterystyk I-V. W celu sprawdzenia oporności
właściwej materiału wykonane zostały na trzech płytkach (4580A, 4527A i 4527B)
pomiary 4 sondowe (numeracja próbek zgodnie z opisem w tabeli 5.2.3). Pomiary 2
sondowe wykonane zostały w celu obserwacji charakterystyk I-V które odzwierciedlają
zachowanie złącza metal – silnie domieszkowany monokrystaliczny półprzewodnik
jako kontakt (rys. 5.2.9 - 5.2.11). Pomiary 4 sondowe były wykonane zgodnie ze
schematem na rys.5.2.3 B, kiedy warstwa była tylko na jednej stronie materiału
podłożowego. Układ pomiarowy oraz dokładny opis przebiegu pomiaru 2 i 4
sondowego zawarty został w rozdziale 6.6.
Monokrystaliczne 1 μm warstwy jako kontakty elektryczne w pomiarach
I-V próbek (Cd,Mn)Te dają bardzo liniowe i powtarzalne charakterystyki. W pomiarach
2 sondowych gdy na opór składa się opór materiału i kontaktu nie widać żadnych
odchyleń w charakterystykach I-V, co potwierdza brak bariery na złączu półprzewodnik
metal.
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Rysunek 5.2.9. Charakterystyki I-V dla płytki (4580A) z monokrystaliczną warstwą CdTe:I w postaci
kontaktu o grubości 1 μm. Oporność właściwa podłoża (Cd,Mn)Te wyniosła ρ=5·109 Ωcm. Wartość
oporu: A) dla pomiaru 2 sondowego R=1,3·1011 Ω; B) dla pomiaru 4 sondowego R=4,5·1010 Ω.

Rysunek 5.2.10. Charakterystyki I-V dla płytki (4527A) z monokrystaliczną warstwą ZnTe:Sb
w postaci kontaktu o grubości 1 μm. Oporność właściwa podłoża (Cd,Mn)Te wyniosła ρ=4·108 Ωcm.
Wartość oporu: A) dla pomiaru 2 sondowego R=7,9·109Ω; B) dla pomiaru 4 sondowego R=1,9·109Ω.

Rysunek 5.2.11. Charakterystyki I-V dla płytki (4527B) z monokrystaliczną warstwą CdTe:In
w postaci kontaktu o grubości 1 μm. Oporność właściwa podłoża (Cd,Mn)Te wyniosła ρ=3,8·108 Ωcm.
Wartość oporu: A) dla pomiaru 2 sondowego R=8,2·109 Ω; B) dla pomiaru 4 sondowego R=2,5·109 Ω.

Dla pomiarów 4 sondowych liniowe charakterystyki dają jedynie informacje
o jednorodności materiału podłoża i dokładnej wartości jego oporności właściwej.
We wszystkich przypadkach (rys. 5.2.9 - 5.2.11) różnica pomiędzy wartością oporu
w pomiarze 2 a 4 sondowym (około 3 razy) wynika z geometrii układu sond
pomiarowych. Odległość sond 1-4 przy pomiarze 2 sondowym jest około 3 razy
większa od odległości sond 2-3 przy pomiarze 4 sondowym (rys. 5.2.3B).
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Wykonane także zostały (metodą SIMS) profile składu pierwiastkowego warstw
monokrystalicznych hodowanych na naszych podłożach (Cd,Mn)Te oraz na podłożu
GaAs/(Cd,Mn)Te. Rysunek 5.2.12 (A-C) obrazuje jak rozkłada się koncentracja
pierwiastków w warstwie a następnie w materiale stanowiącym podłoże. Zaznaczone
zostały dosyć wyraźnie na rys. 5.2.12 A-C interfejsy (materiał – warstwa) na każdej z
badanych płytek, a także dobrze widoczny jest rozkład domieszki (Sb – rys. 5.2.12 A
oraz I – rys. 5.2.12 B i C) w warstwie monokrystalicznej.

A)

B)

C)

Rysunek 5.2.12. Skład pierwiastkowy płytek z monokrystalicznymi warstwami: A) 4527A podłoże
(Cd,Mn)Te :V o grubości 2,5 mm z warstwą ZnTe:Sb o grubości 1 μm; B) 4580A podłoże
(Cd,Mn)Te:V o grubości 2,5 mm z warstwą CdTe:I o grubości 1 μm; C) 020409A na podłożu GaAs
wzrośnięto monokrystaliczną warstwą (Cd,Mn)Te o grubości 3 μm a na niej wyhodowano warstwa
CdTe:I o grubości 1 μm.

Podsumowując, dopóki na płytce (Cd,Mn)Te tylko z jednej strony był kontakt
w postaci monokrystalicznej warstwy ZnTe:Sb albo CdTe:In, charakterystyki I-V były
dobre i liniowe w całym zakresie. Problem pojawił się, gdy na tej samej płytce z drugiej
strony została wyhodowana ta sama (lub inna jak na rys.5.2.3 C) monokrystaliczna
warstwa. Wtedy charakterystyki I-V były bardzo nie liniowe i pomimo wielu testów
nie udało się uzyskać poprawnego wyniku w postaci linowych charakterystyk I-V.
Problemem wydaje się wysoka temperatura podłoża podczas procesu wzrostu tej
warstwy z drugiej strony płytki.
Według naszej opinii wpływa ona na zmiany w strukturze wcześniej wzrośniętej
warstwy (a dokładnie zmiany na interfejsie warstwa – (Cd,Mn)Te). Jednakże
fizycznego mechanizmu tych zmian nie znamy. W końcowym efekcie jedynie
na charakterystykach I-V można zauważyć zmiany i co najważniejsze spadek oporności
właściwej materiału.
Inne badania (dyfrakcji rentgenowskiej, chropowatość powierzchni, czy też
pomiary transportowe i profile SIMS) wykazały, iż warstwy są monokrystaliczne.
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Porównując wyniki naszych warstw z wyhodowanymi warstwami w profesjonalnej
aparaturze MBE u prof. T. Wojtowicza można powiedzieć, że w przypadku naszej
aparatury MBE, przy próżni rzędu 10-7 Tr - 10-8 Tr, możliwe jest wzrastanie dobrej
jakości monowarstw.
Biorąc pod uwagę cel wykonania dobrych kontaktów oraz ich wykorzystanie
w przyszłości do masowej produkcji detektorów wydaję się, że nie jest to atrakcyjna
metoda. Maszyna MBE stanowi tu kluczowy problem, gdyż nie każde przedsiębiorstwo
może pozwolić sobie na zakup takiej aparatury. A jak wykazały badania jest także
dużym problemem wykonanie kontaktów w postaci monokrystalicznych silnie
domieszkowanych półprzewodnikowych warstw na obydwu stronach materiału
detekcyjnego. Stąd też rozpoczęto dalsze poszukiwania innego sposobu wykonywania
dobrych i możliwie technicznie nieskomplikowanych kontaktów elektrycznych
do wysokooporowego (Cd,Mn)Te.
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5.3. AMORFICZNE WARSTWY JAKO KONTAKTY

Trudności technologiczne, które wynikły podczas hodowli warstw na obydwu
stronach wysokooporowych płytek (Cd,Mn)Te spowodowały, że ponownie rozpoczęto
poszukiwania nowego pomysłu na wykonanie dobrych kontaktów elektrycznych.
Propozycja by wykorzystać amorficzne warstwy jako kontakty powstała
po lekturze artykułu T. Sebestyen [5]. Praca ta poświęcona jest badaniom
nad amorficznymi warstwami jako kontaktami do materiałów z grupy III-V głównie
do GaAs. Na podstawie badań przedstawionych w pracy [5] można wysunąć wnioski
na temat własności takich kontaktów:
 oporność kontaktu (metal – amorficzny półprzewodnik) jest porównywalna
(a nawet mniejsza) niż oporność samego półprzewodnika amorficznego,
 pomimo niskiej wartości oporności właściwej złącza (metal – amorficzny
półprzewodnik) złącze to ma pewne cechy podobne do bariery Schottky’ego
i ma „barierowy” charakter (istnieje energetyczny schodek do pokonania przez
nośniki ładunku),
 wysokość bariery zmniejsza się wraz ze wzrostem grubości amorficznej warstwy
półprzewodnikowej,
 nieporządek amorficznej warstwy półprzewodnikowej rośnie z jej grubością
(co

oznacza,

że

krystalograficznie

najlepszy

jakościowo

jest

obszar

przy powierzchni materiału, na który napyla się amorficzny kontakt) zaś w styku
z metalem jest obszar o bardzo nieuporządkowanej strukturze (silnie
amorficzny).
Powyższe stwierdzenia potwierdzają także badania przedstawione w innych
pracach związanych z tą tematyką [6-8].
Znając bardzo ogólnie własności takiego materiału podjęte zostały próby doboru
odpowiedniego amorficznego półprzewodnika jako warstwy kontaktowej do: z jednej
strony materiału bazowego jakim jest (Cd,Mn)Te a z drugiej strony metalu (Au).
Założenie było podobne jak przy warstwach monokrystalicznych. Potrzebny
był materiał, który można nanosić na obydwu stronach płytki detekcyjnej bez strat
we własnościach materiału bazowego i bez zmian na interfejsie złącza. Materiał
detekcyjny stanowi wysokooporowa płytka (Cd,Mn)Te a elektroda zewnętrzna ma być
dobrym metalicznym kontaktem z materiałem przejściowym (rys. 5.3.1). To właśnie
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amorficzna warstwa jest obszarem przejściowy a tym samym tworzy dobry kontakt
z metalem. Według naszej opinii (co także potwierdza praca [5]) najistotniejszym
w tym wypadku zjawiskiem jest powstanie na złączu amorficzna warstwa - metal
„cienkiej” bariery tunelowej, przez którą bez wkładu dodatkowej energii mogą
przepływać swobodnie nośniki ładunku.

B)

A)

C)
Rysunek 5.3.1. Schematycznie przedstawione konfiguracje ułożenia warstw amorficznych (ZnTe:Sb
i CdTe:In) jako kontaktów elektrycznych do wysokooporowych płytek (Cd,Mn)Te. A) układ warstwa
ZnTe:Sb / podłoże (Cd,Mn)Te / warstwa CdTe:In, B) układ warstwa ZnTe:Sb / podłoże (Cd,Mn)Te /
warstwa ZnTe:Sb, C) układ warstwa CdTe:In / podłoże (Cd,Mn)Te / warstwa CdTe:In.

W obrębie amorficznej warstwy (lub nanokrystalicznej z ziarnami ≤ 10 nm)
poziom Fermiego EF znajduję się blisko środka przerwy (rys. 5.3.1 A-C) [6,7]. Liczne
stany defektowe w jej obszarze prowadzą do powstania – tak zwanej

„przerwy

ruchliwościowej”. Wówczas ma miejsce silne przekrycie się funkcji falowych centrów
defektowych. Sytuacja taka prowadzi do poszerzenia się pasma domieszkowego
aż

do

momentu

połączenia

się

ze

stanami

dna

pasma

przewodnictwa

(lub walencyjnego). Powstają tak zwane ogony gęstości stanów. W rezultacie objawia
się to brakiem przerwy energetycznej pomiędzy stanami domieszkowymi a pasmem
przewodnictwa/walencyjnym. Zjawisko to ma miejsce, gdy amorficzna warstwa
jest silnie domieszkowana na poziomie 1018 - 1019 cm-3. Ostatecznie położenie poziomu
Fermiego po ustaleniu się stanu równowagi na styku wysokooporowy materiał amorficzna warstwa jest na tej samej wysokości.
124

Poziom energii Fermiego jest blisko środka przerwy energetycznej (5.3.1). W warstwie
amorficznej związane jest to z silnym domieszkowaniem zaś w (Cd,Mn)Te
odpowiednim doborem domieszki kompensującej.
Idea trzech układów

z

rys.

5.3.1

jest

podobna jak w

przypadku

monokrystalicznych warstw. Rysunek 5.3.1 A przedstawia sytuację, gdy z jednej strony
materiału detekcyjnego jest napylona warstwa typu p a z drugiej strony warstwa
typu n. W typowym detektorze poprzez oddziaływanie promieniowania X z materią
zostaje wywołana chmura ładunku. Pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego
nastąpi separacja wygenerowanych nośników ładunku. W tym punkcie zaczyna działać
pomysł z amorficznymi warstwami. Elektrony płynące (przy odpowiedniej polaryzacji)
w stronę amorficznej warstwy typu n, a dziury w stronę amorficznej warstwy
typu p będą mogły swobodnie (bez wkładu dodatkowej energii) wchodzić w dany
typ amorficznej warstwy a następnie być przekazywane dalej do styku z metalem.
W celu sprawdzenia jak będzie zachowywać się warstwa amorficzna jednego typu
dla dziur i elektronów skonstruowane zostały dwa pozostałe schematy rys. 5.3.1 B i C.
W procesie hodowli monowarstw na obu stronach materiału zasadniczy problem
stanowiła temperatura podłoża. Wpływała ona na zmiany w obrębie złącza
i samego materiału detekcyjnego. Obniżenie temperatury podłoża bez zmian temperatur
na komórkach efuzyjnych w maszynie MBE umożliwiło nanoszenie warstw silnie
domieszkowanych po obydwu stronach płytki (Cd,Mn)Te. Podkreślić tu należy,
że odbywało się to bez zmian na interfejsie złącza czy w obrębie materiału
detekcyjnego.
Biorąc

pod

uwagę

wpływ

temperatury,

pierwszym

etapem

prac

technologicznych związanych z uzyskiwaniem amorficznych warstw było ustalenie jaka
powinna być temperatura podłoża podczas procesów napylania. Poprzez szereg testów
ustalono, że temperatura ta nie powinna przekraczać 80 °C by nie wpływała
na własności płytki (Cd,Mn)Te oraz na zmiany zachodzące na interfejsie.
Pierwsze procesy napylania (na jedną stronę płytki CdMnTe) wykonano
dla amorficznych warstw kontaktowych ZnTe:Sb i CdTe:In o grubości 1μm.
Po zakończonych procesach napylania w warunkach próżni na powstałą warstwę
napylane było Au. Płytki z tak naniesionymi warstwami kontaktowymi były
przygotowywane do pomiarów I-V w zależności od metody wykonania pomiaru. Sondy
(kontakty) w odpowiednim położeniu na płytce (na brzegach lub/i w środku)
są zabezpieczane piceiną.
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Następnie

w

całości

płytka

jest

trawiona

w

roztworze

9%

bromu

w metanolu. W ten sposób otrzymywany jest czysty materiał z odpowiednią geometrią
kontaktów elektrycznych.
Próby napylania początkowo obejmowały jedynie jedną stronę płytki (Cd,Mn)Te
(zgodnie z rys. 5.2.3 A z wcześniejszego rozdziału 5.2). Część otrzymanych wyników
w postaci charakterystyk I-V na bazie tych warstw została zebrana i przedstawiona
na rys. 5.3.2 A. Dotyczy to sytuacji, ze schematu 5.3.1 B, zaś rys. 5.3.2 B dotyczy
sytuacji przedstawionej na rys. 5.3.1 C.
W kolejnych testach warstwy były napylane na obydwu stronach płytki
(Cd,Mn)Te stosując różne ich kombinacje. Najbardziej interesujące wyniki dawała
kombinacja zgodna z rys. 5.3.1 A.

Rysunek 5.3.2. Zebrane przykładowe charakterystyki I-V wykonane metodą 2 sondową. Na materiale
(Cd,Mn)Te z różnych wytopów zostały napylone warstwy amorficzne: A) warstwy ZnTe:Sb, B)
warstwy CdTe:In, (odpowiednio dla ZnTe:Sb i CdTe:In w takich samych warunkach podczas
procesów napylania) wszystkie o grubości 1 μm, a następnie w warunkach tej samej próżni napylone
zostało złoto. A) oporność właściwa płytek (Cd,Mn)Te była rzędu ρ ≈ 109 Ωcm, B) oporność właściwa
płytek (Cd,Mn)Te była rzędu ρ ≈ 108 Ωcm. Wartość oporności właściwej wyznaczona została
na podstawie pomiarów 4 sondowych.

Rysunek 5.3.3 przedstawia przykładową charakterystykę I-V z pomiaru
2 sondowego dla wysokooporowego monokrystalicznego (Cd,Mn)Te z amorficznymi
kontaktami CdTe:In i ZnTe:Sb odpowiednio na tellurowej i kadmowej stronie płytki
podłożeniowej.
Rysunek 5.3.3. Charakterystyka I-V
dla płytki (Cd,Mn)Te z amorficznymi
kontaktami. Po jednej stronie ZnTe:Sb a po
drugiej CdTe:In Pomiar przez 2 warstwy
(obydwie o grubości 1 μm): kontakt 1 (1’)ZnTe:Sb, kontakt 2 (2’) - CdTe:In (układ
z rozdziału 5.2 rys. 5.2.3 C). Prąd
przepuszczany był z sondy 1 po jednej
stronie do sondy 2’ na stronie drugiej,
a następnie odwrotnie 2 → 1’. Opór
właściwy z pomiarów 4 sondowych wynosi
ρ = 109 Ωcm.
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Niezależnie przez którą z sond (1→2’ czy 2→1’ zgodnie ze schematem 5.2.3 C
z rozdziału 5.2) najpierw wpuszczany był prąd (też przy zmianie polaryzacji) otrzymano
liniowe w całym zakresie charakterystyki I-V i takie same wartości oporu. Brak
odchyleń na krzywych I-V pozwala na stwierdzenie, że dla takiego układu warstw (rys.
5.3.3) nie można odróżnić czy przepływ elektronów przez warstwę typu n jest lepszy
niż przez warstwę typu p i odwrotnie, gdy rozpatrujemy sytuację przepływu dziur.
Nie widać różnic nawet przy pomiarach w zakresie małych napięć +/-2 V. Tego samego
typu doświadczenia przeprowadzone były jeszcze na kilku różnych płytkach
z innych wytopów o podobnych parametrach oporności właściwej (108 - 109 Ωcm).
W otrzymanych charakterystykach I-V z pomiarów 2 sondowych nie było
zauważalnych zmian.
W celu zbadania własności fizycznych kontaktowych warstw amorficznych
głównie pod kątem ich oporów, wykonano pomiary I-V metodą trzy sondową
w temperaturze pokojowej. Rysunki 5.3.4 oraz 5.3.5 przedstawiają charakterystyki I-V
dla pomiarów dwu i trzy sondowych różnych próbek z amorficznymi kontaktami
o

grubości

1 μm

(rys.

5.3.4

(Cd,Mn)Te/CdTe:In/Au

i

rys.

5.3.5

(Cd,Mn)Te/ZnTe:Sb/Au). Szczegóły pomiarów trzy sondowych (rysunki układów
pomiarowych) znajdują sie w rozdziale 6.6. W przypadku pomiaru trzy sondowego (rys.
5.3.4 B i 5.3.5 B) pomiar napięcia stanowi sumę napięć na jednym kontakcie i kawałku
kryształu do którego przylega kontakt. Ułożenie sond dzieli płytkę na 3 równe części
tzn. odległości pomiędzy sondami: 1 - 2, 2 - 3 i 3 - 4 są takie same. Uwzględniając
geometrię próbki i układ sond oraz mierząc zmiany w wartościach oporu na danych
odcinkach próbki możemy dostać informacje o wkładzie oporu kolejno każdego
z kontaktów w stosunku do całkowitego mierzonego oporu.
W układzie pomiarowym cztero sondowym (gdy zczytujemy napięcie pomiędzy
sondami 2 i 3 omijając wkład oporu z tych kontaktów) można puszczając prąd przez
płytkę zczytywać napięcia odpowiednio z sond 1 - 2, 1 - 3 dla pomiarów trzy
sondowych i 1-4 w pomiarze dwu sondowym (jak na schematach w górnych rogach rys.
5.3.4 i 5.3.5). Uzyskane na podstawie charakterystyk I-V opory pomiędzy odcinakami
1 - 2 oraz 2 - 3 i 3-4 powinny być takie same a w układzie sond 1-3 opór powinien być
2 razy większy (a w układzie 1 - 4 trzy razy większy). Taki układ oporów (w pomiarach
przy różnej polaryzacji) daje nam odpowiedz na temat charakteru kontaktu.
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5.3.4.
Charakterystyka
I-V
prądu
przepływającego
pomiędzy
dwoma
amorficznymi kontaktami w postaci
CdTe:In, napylonych na jedną (tellurową)
stronę płytki (Cd,Mn)Te. A) pomiar dwu
sondowy, B) pomiar trzy i cztero sondowy.
W
górnych
rogach
układ
sond
na powierzchni płytki z warstwami
do pomiarów I-V. Z pomiaru 4 sondowego
(prąd 1→4 a napięcie 2-3) uzyskano wynik
oporności właściwej rzędu ρ = 7·109 Ωcm.

5.3.5.
Charakterystyka
I-V
prądu
przepływającego
pomiędzy
dwoma
amorficznymi kontaktami w postaci
ZnTe:Sb, napylonych na jedną (tellurową)
stronę płytki (Cd,Mn)Te. A) pomiar dwu
sondowy, B) pomiar trzy sondowy.
W górnych rogach układ sond na
powierzchni płytki z warstwami do
pomiarów I-V. Z pomiaru 4 sondowego
(prąd 1→4 a napięcie 2-3) uzyskano wynik
oporności właściwej rzędu ρ = 4·1010 Ωcm.
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Na rys. 5.3.4 B i 5.3.5 B widać liniowe w całym zakresie charakterystyki
i zachowane odpowiednie proporcje oporu pomiędzy danymi parami kontraktów.
To oznacza, że mamy do czynienia z kontaktami nie wnoszącymi znaczącego oporu.
Zarówno złącza: amorficzny półprzewodnik ZnTe:Sb lub CdTe:In a metal Au jak
i amorficzna warstwa a materiał (Cd,Mn)Te nie wnoszą żądnego dodatkowego oporu.
W ostateczności dokładniejszy pomiar samego oporu kontaktu nie jest możliwy
(przez jego nieznacząco mały wkład).
Dalsza część doświadczalna zawiera wyniki uzyskane także na warstwach
amorficznych (CdTe:I) napylonych w maszynie MBE u prof. T. Wojtowicza.
W ramach charakteryzacji warstw amorficznych oprócz pomiarów prądowonapięciowych przeprowadzono szereg innych badań.
Wykonano analizy chropowatości (RMS) powierzchni napylonych jedno
mikronowych warstw: CdTe:In, CdTe:I oraz ZnTe:Sb. Wyniki zostały umieszczone
w tabeli 5.3.1, a wykonane skany powierzchni widoczne są na rys. 5.3.6. Zestawione
w tabeli 5.3.1 wyniki wskazują, że amorficzne warstwy o grubości 1 μm mają
chropowatość RMS średnio 80 nm. Jednakże widać też, że RMS zależy od stanu
powierzchni, na której powstaje warstwa. Gdy warstwa (B) CdTe:I napylana była na
wzrośnięty wcześniej (w MBE) monokryształ (Cd,Mn)Te wynik chropowatości
powierzchni warstwy był najkorzystniejszy. Stopień nierówności tej powierzchni był
najmniejszy w porównaniu z powierzchniami napylanymi na monokrystaliczne,
polerowane mechanicznie i chemiczne podłoża.

Rysunek 5.3.6. Obrazy wykonane mikroskopem AFM powierzchni różnych typów amorficznych warstw
napylanych na różnych podłożach (opis warstw i podłoży w tabeli 5.3.1).
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Nr próbki

Podłoże

Warstwa

Wyniki AFM
(Roughness) RMS [nm]

A

4580_1

(Cd,Mn)Te:V

CdTe:I

76,8

B

020409B

GaAs/(Cd,Mn)Te

CdTe:I

65,7

C

4580_2

(Cd,Mn)Te:V

CdTe:In

88

D

4580_3

(Cd,Mn)Te:V

ZnTe:Sb

100

Tabela 5.3.1. Wyniki analizy obrazów z mikroskopu AFM dla amorficznych warstw.

Badaniach dyfrakcji rentgenowskiej potwierdziły, że napylane warstwy przy
temperaturze podłoża około 80 °C są amorficzne. Jak pokazują rys. 5.3.7 A i B
niezależnie od typu podłoża, na którym była napylana warstwa amorficzna
(monokrystaliczna płytka (Cd,Mn)Te czy monowarstwa hodowana na podłożu GaAs)
pomiary dyfrakcyjne dawały szerokie i silnie rozmyte nieokreślone refleksy.

Rysunek 5.3.7. Badanie dyfrakcji rentgenowskiej potwierdza, że zarówno warstwy CdTe:In oraz
ZnTe:Sb nie są monokrystaliczne. A) monokrystaliczna płytka (Cd,Mn)Te z wytopu nr 4527
z napylonymi amorficznymi warstwami CdTe:In na stronie tellurowej oraz ZnTe:Sb na stronie
kadmowej; B) na podłożu z GaAs monokrystaliczna warstwa (Cd,Mn)Te nr 020409B z napyloną
amorficzną warstwą CdTe:I.

Kolejnym etapem badań było wykonanie pomiarów transportowych dla
amorficznych warstw. W tym celu na wysokooporowe podłoża o oporności rzędu
ρ ≈ 108 Ωcm zostały napylone amorficzne warstwy silnie domieszkowane. Ze względu
na ograniczenia użytej aparatury badanie efektu Halla mogło odbywać się tylko na
warstwach o oporze maksymalnie kilkudziesięciu kΩ. Uzyskane tą metodą wyniki
zawiera tabela 5.3.3.
Widoczne jest, że ruchliwości dziur (dla warstw p typu) są dobre zaś elektronów
(dla warstw n typu) bardzo słabe. Fakt ten jest zastanawiający, jednakże nie jesteśmy w
stanie uzasadnić tych wyników. Z drugiej strony po głębszej analizie sensu badania
efektu Halla można stwierdzić, że takie badanie na warstwach amorficznych nie będzie
dawać poprawnych wyników. Najprawdopodobniej wyniki będą błędne zarówno dla
koncentracji nośników czy ich ruchliwości a tym samym niemożliwe jest wyznaczenie
poprawnego typu przewodnictwa.
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Pamiętać trzeba, że dla warstwy amorficznej (lub drobno monokrystalicznej)
przewodnictwo przynajmniej w znacznej części powinno być przewodnictwem
hoppingowym pomiędzy licznymi poziomami w przerwie energetycznej wynikłymi ze
zdefektowania nano – ziaren. Dla przewodnictwa hoppingowego pomia efektu Halla nie
ma sensu. Należy także pamiętać, że mamy tu dodatkowo efekt od granic pomiędzy
nano – ziarnami. Prawdopodobnie granice te są w dodatku dekorowane metalem
(Sb, In) domieszki.
Pomiary efektu Halla
Nr próbki

Napylana
warstwa

Podłoże

Typ
warstwy

Koncentracja
nośników w
warstwie o
grubości 1μm
[cm-3]

Ruchliwość
[cm2/Vs]

17

4580B
CdMnTe:V
CdTe:I
n
3·10
150
17
020409B GaAs/CdMnTe CdTe:I
n
2·10
120
4527C
CdMnTe:V
ZnTe:Sb
p
1·1018
80
17
4527D
CdMnTe:V
ZnTe:Sb
p
7·10
90
17
4580D
CdMnTe:V
CdTe:In
n
5·10
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Tabela 5.3.3. Wyniki badań efektu Halla dla amorficznych warstw. Pomiary w T = 300 K.

Oporność
właściwa
warstwy o
grubości 1μm
[Ωcm]

1,4·10-1
2,6·10-1
7,8·10-2
9,9·10-2
9,6·10-2

W celu porównania nie znaleziono w literaturze danych na temat koncentracji
czy ruchliwości nośników ładunków w amorficznych warstwach odpowiednio
domieszkowanych i otrzymywanych w konkretnych warunkach. W ostateczności
jednak można stanowczo stwierdzić, że warstwy amorficzne silnie domieszkowane
działają dobrze jako kontakty elektryczne co udowadnia niniejsza rozprawa.

A)

B)

Rysunek 5.3.8. Profile SIMS 1 μm – owych amorficznych
warstw. A) próbka nr 4580 B z warstwą CdTe:I, B) próbka nr
020409 B z warstwą CdTe:I, C) próbka nr 4580 D z warstwą
CdTe:In, D) próbka nr 4527 C z warstwą ZnTe:Sb. Dla
wszystkich czterech profili głębokość wnikania wiązki
elektronów w materiał była rzędu 2 – 3 μm.

D)
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C)

Dla podanych w tabeli 5.3.3 próbek wykonane zostały także profile składu
metodą SIMS. Potwierdziły one istnienie domieszek w materiale amorficznym.
Koncentracje w przypadku domieszki Sb (rys. 5.3.8 D) są przesadzone ze względu na
ograniczenia aparaturowe (brak wzorca dla ZnTe, dlatego koncentracja Sb może być
trochę zawyżona). We wszystkich przypadkach na profilach SIMS (rys. 5.3.8) widać
rozmyte interfejsy.
Większość wykonanych pomiarów na amorficznych warstwach w początkowych
badaniach miała na celu wykazać ich nanokrystaliczny charakter oraz dostarczyć
podstawowych informacji o fizycznych właściwościach. Charakterystyki I-V miały
wykazać (w zależności od układu warstw na wysokooporowych podłożach)
charakterystyczne właściwości złącza tunelowego pomiędzy metalem a amorficznym
półprzewodnikiem. To stanowiło podstawowe założenie, wykorzystania tych warstw
jako dobrych kontaktów elektrycznych do budowy detektora promieniowania
X i gamma z użyciem (Cd,Mn)Te.
Dla amorficznych warstw: ZnTe:Sb i CdTe:In (napylanych na naszych
wysokooporowych podłożach w naszej maszynie MBE) o grubości 1 μm wszystkie
charakterystyki I-V wykonane dwu sondową metodą były liniowe w całym zakresie od
-100 V do +100 V. Takie rezultaty potwierdziły, że pomysł wykorzystania
amorficznych warstw jako kontaktów elektrycznych był dobry.
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5.3.1.

OPTYMALIZACJA GRUBOŚCI WARSTW

Warstwy amorficzne jako kontakty okazały się dobrym rozwiązaniem, które
należy dalej badać żeby uzyskać jeszcze więcej informacji o fizyce zjawisk
zachodzących w tak nieuporządkowanym obszarze i na jego złączu z metalem.
Dotychczasowo testowane warstwy miały grubość rzędu 1μm i dawały dobre
liniowe charakterystyki I-V. Biorąc pod uwagę tak szeroki amorficzny obszar pojawiło
się pytanie, czy to nie jest zbyt „gruba” warstwa? Może wystarczająca by była grubość
rzędu 100 nm lub 500 nm?
Na początek przy użyciu mikroskopii AFM przeprowadzone zostały badania
chropowatości powierzchni warstw o różnych grubościach (rys. 5.3.1.1).

grubość warstwy → 100 nm,
RMS → 0,7 nm

grubość warstwy → 300 nm,
RMS → 1,2 nm

grubość warstwy → 1 μm,
RMS → 90 nm

Rysunek 5.3.1.1. Obrazy AFM powierzchni amorficznych warstw ZnTe:Sb o różnych grubościach.
We wszystkich trzech przypadkach napylanie odbywało się w takich samych warunkach.

Badania te pozwoliły zaobserwować, że wraz ze wzrostem grubości amorficznej
warstwy rośnie wartość jej chropowatości RMS. Najprawdopodobniej wynika
to z faktu, że im dłużej napylany jest materiał tym większe tworzy nanokrystality.
Wynikiem tego jest wzrost parametru chropowatość powierzchni RMS.
Dalszym etapem badań było potwierdzenie jednorodności składu powierzchni.
Informacji takiej dostarczył pomiar EDS (mod mikroskopu SEM, charakterystyka modu
przedstawiona jest w rozdziale 6.4). Poprzez obserwację powierzchni w dużej
rozdzielczości zauważono występowanie w warstwie amorficznej „dziur”. Im cieńsza
warstwa amorficzna tym więcej „dziur” na powierzchni warstwy. Takie stwierdzenia
wynika z obserwacji i porównania serii zdjęć z mikroskopu SEM (rys. 5.3.1.2).
Obok zdjęć wykonane zostały jak już wspomniano badania składu pierwiastkowego
powierzchni.
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I)

II)

III)
Rysunek 5.3.1.2. Obrazy z mikroskopu SEM powierzchni amorficznej warstwy ZnTe:Sb o grubości:
I) 100 nm, II) 300 nm. III) 1μm na podłożu (Cd,Mn)Te. Zdjęcia A1) - A3) powierzchni warstwy gdzie
w górnych rogach znajdują się zdjęcia w dużym zbliżeniu pojedynczej dziury. Nie wszystkie białe
elementy na tych zdjęciach są dziurami (niektóre to zanieczyszczenia, inne to krystaliczne struktury
wystające z amorficznej chropowatej powierzchni. Wszystkie obrazy A1)-A3) wykonane zostały dla
powiększenia 300 krotnego (energia wiązki elektronów 15.0kV). Rys. I, II i III obszary A1)-A3) zaznaczone zostały elementy i odpowiednie dla nich powiększenia. Czerwone strzałki wskazują
powiększony element w rozróżnieniu składu pierwiastkowego (w każdym z trzech przypadków jest to
Cd, Zn, Te i Sb).
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We wszystkich trzech przypadkach można zauważyć, że w obszarze „dziury”
jest nadmiar Cd (kadmu), pochodzącego od podłoża (Cd,Mn)Te. Natomiast brak jest
domieszki (Sb) która występuje w warstwie amorficznej ZnTe:Sb. Można także
zauważyć, że wielkość dziur rośnie wraz z grubością warstwy amorficznej. Natomiast
częstość ich występowania maleje ze wzrostem jej grubości. Na podstawie tych
obserwacji możemy wnioskować, że najlepsza grubość amorficznych warstw jako
kontaktów elektrycznych będzie około 200-400 nm.
W celu sprawdzenia jak działają warstwy amorficzne jako kontakty o różnych
grubościach, wykonane zostały serie charakterystyk I-V (przede wszystkim pomiar
2 sondowy). Testy wykonane zostały zarówno na materiale wysokooporowym
(rys. 5.3.1.3) jak i niskooporowym (rys. 5.3.1.4).

Rysunek 5.3.1.3 A. Charakterystyka I-V dla
jednej (nr 4620-5) wysokooporowej płytki z
trzema amorficznymi warstwami kontaktowymi
CdTe:In (wykonanymi w kolejnych procesach
napylania po usunięciu poprzedniej). Warstwy o
różnej grubości 30 nm, 300 nm i 1 μm.

Rysunek 5.3.1.3 B. Charakterystyka I-V dla
jednej (nr 4528-5) wysokooporowej płytki z
trzema amorficznymi warstwami kontaktowymi
ZnTe:Sb (wykonanymi w kolejnych procesach
napylania po usunięciu poprzedniej). Warstwy o
różnej grubości 100 nm, 300 nm i 1 μm.

Charakterystyki I-V wykonane dla materiału wysokooporowego niezależnie od
nanoszonej grubości kontaktowej warstwy amorficznej w całym zakresie przykładanego
napięcia były liniowe (rys. 5.3.1.3 A i B).
Inaczej wygląda to dla materiału o niskim oporze właściwym (rys. 5.3.1.4) gdzie
charakterystyka jest silnie nieliniowa i zmienia się wraz ze zmianą grubości.
Zaobserwowano również, że dla materiałów o oporze rzędu 102 – 104 Ωcm niezależnie
od grubości warstwy amorficznej jako kontaktu występowały silnie nieliniowe
charakterystyki I-V.
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Rysunek 5.3.1.4. Charakterystyki I-V dla dwóch niskooporowych płytek (nr 1A i 2B)
z amorficznymi warstwami kontaktowymi ZnTe:Sb (wykonanymi w kolejnych procesach napylania po
usunięciu poprzedniej). Warstwy o różnej grubości: A) płytka nr 1 - 30, 150, 300 i 500 nm. Pomiar
4 sondowy wykazał oporność właściwą rzędu 102 Ωcm; B) płytka nr 2 - 100 nm, 300 nm i 1 μm.
Pomiar 4 sondowy wykazał oporność właściwą rzędu 104 Ωcm.

Podsumowując, zachowania warstw kontaktowych na wysoko i niskooporowym
podłożu są różne. Może być to tłumaczone faktem, że oporności kontaktów
z amorficznych warstw na materiale wysokooporowym są małe w porównaniu do oporu
materiału. Tym samym nie mają wpływu na kształt charakterystyki I-V, ale dobrze
działają jako kontakt elektryczny i złącze z metalem. Dla materiału niskooporowego
sytuacja wygląda inaczej, gdyż kontakty z amorficznych warstw mają opory bliskie (lub
niewiele mniejsze) od oporów materiału a tym samym silnie wpływają na
zniekształcenie charakterystyk I-V. Przy niskich opornościach próbek (Cd,Mn)Te
(<105 Ωcm) nieliniowości charakterystyk I-V mogą także wynikać z tunelowych złącz
warstwa amorficzna-metal. Stąd też wniosek, że amorficzne półprzewodnikowe
warstwy stanowią dobry kontakt tylko z materiałem o odpowiednio wysokim oporze
rzędu ρ ≈ 108 Ωcm i większy (a taki materiał jest potrzebny do produkcji detektorów
promieniowania X i gamma).
Dodatkowo by potwierdzić poprawność metody metalizacji powierzchni
amorficznej warstwy poprzez napylanie Au w próżni wykonane zostały kolejne
badania. Przeprowadzono testy nanoszenia złota w różnych postaciach (z kwasu AuCl3)
na amorficzne warstwy o różnych grubościach (30, 100 i 300 nm). Wykresy
charakterystyk nie zostały umieszczone w pracy gdyż nie wykazały one znaczących
zmian. Wartości oporów nie zmieniały się wraz ze zmianą formy nanoszonego Au, ani
też ze względu na grubości amorficznych warstw. Wskazywało by to, że można używać
obydwu form metalizacji powierzchni warstwy amorficznej.
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Jednak w naszej opinii powierzchnia będzie lepiej zabezpieczona materiałem
(Au) napylanym w próżni. Po procesie napylania kiedy płytka przebywa w warunkach
próżni by wykonać metalizację kwasem należy wyjąc ją do atmosfery powierza.
Dopiero po pewnym czasie powierzchnia jest poddawana reakcjom chemicznym w celu
metalizacji. Metodą prostszą wydaje się być zatrzymanie płytki w próżni i po napyleniu
warstwy amorficznej wykonanie metalizacji przez napylenie złota.
Kolejnym pytaniem jakie nasuwa się przy rozpatrywaniu tematu grubości
warstwy amorficznej jako kontaktu jest kwestia wpływu grubości warstwy na czynnik
μτ. Czy źle dobrana grubość amorficznej warstwy może wpływać na pogorszenie
parametru μτ? Czy nośniki które mają przepływać przez obszar amorficznego kontaktu
napotykając tam na mnóstwo stanów nie będą pułapkowane lub będą rekombinować
i w ostateczności sygnał dochodzący do złotej elektrody będzie niepełny?
Odpowiedzi na te pytania dostarczyły badania przeprowadzone na aparaturze
EUρ-μτ-SCAN. Dokładny sposób pomiaru i opis aparatury przedstawiony został
w rozdziale 6.7. Badane były zmiany mierzonych wartości oporności właściwej
i czynnik μτ w zależności od grubości warstwy amorficznej. Wybrane zostały dwie
skrajne grubości 100 nm oraz 1 μm amorficznej warstwy ZnTe:Sb. Pomiary wykonane
zostały w obrębie jednej wysokooporowej tej samej płytki tyle, że z różnymi
grubościami warstw.
Wysokooporowa płytka ze zmierzoną wcześniej (tą sama aparaturą) wartością
parametru ρ montowana jest w maszynie MBE, gdzie zostają napylone na nią (w dwóch
kolejnych procesach na obu stronach) cienkie warstwy amorficzne o grubości 100 nm.
Po naniesieniu kontaktów próbka poddana zostaje pomiarowi jednocześnie na czynnik
μτ oraz ρ. Następnie usuwane są z obydwu stron płytki warstwy i jest ona trawiona,
polerowana i wykonany zostaje raz jeszcze pomiar parametru ρ. Ta sama już
przygotowana płytka służy do kolejnych procesów napylania tym razem warstw
amorficznych o grubości 1μm. Po procesie napylania wykonany zostaje pomiar
czynnika μτ oraz ρ. Procedura pomiarowa jest taka sama jak dla warstw o grubości
100 nm. Parametry μτ były mierzone jak to schematycznie przedstawia rys. 5.3.1.5
a tabela 5.3.1.1 zawiera uzyskane z pomiarów dane.
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Rysunek 5.3.1.5. Schemat ułożenia płytki
(Cd,Mn)Te z amorficznymi warstwami podczas
pomiaru parametrów: ρ i μτ

Zawarte w tabeli 5.3.1.1 dane pomiarowe wskazują na brak lub na niewielki
wpływ szerokości warstwy na czynnik μτ a także ρ. Istnienie nieznacznego wpływu
wskazują dane z tabeli 5.3.1.1, gdzie parametr μτ z warstwami jest o 1/3 mniejszy.
Badanie te przeprowadzono jeszcze na innych wytopach o podobnych parametrach
oporności właściwej i wyniki potwierdziły brak wpływu (lub niewielki wpływ)
szerokości warstw amorficznych na zmiany badanych parametrów.
Płytki

Nr./typ

(Cd,Mn)Te
4561_5b

μτ [cm2/V]

ρ [Ωcm]

Płytka bez
warstwy

~ 2·109

Amorficzne
warstwy ZnTe:Sb
na obydwu stronach
płytki
100 nm

1 μm

2,3·109

2,16·109

Płytka po
usunięciu
warstw

~ 2,5·109

Płytka bez
warstwy

1,75·10-4

Amorficzne
warstwy ZnTe:Sb
na obydwu stronach
płytki
100 nm

1 μm

1,3·10-4

1,2·10-4

Płytka po
usunięciu
warstw

~ 2·10-4

Tabela 5.3.1.1. Dane z pomiarów czynnika μτ oraz parametru ρ dla materiału z różnymi grubościami
warstw amorficznych. Grubość płytki na którą napylane były warstwy wynosiła około 2,5-3 mm.

Sytuacja ta wydaje się być logiczna, gdyż czynnik μτ stanowi parametr
charakterystyczny dla materiału detekcyjnego (charakterystyka parametru została
przeprowadzona w pierwsze części rozprawy) i teoretycznie warstwa (o grubości
poniżej 1μm) a więc o grubości jednego promila w stosunku do grubości płytki
(Cd,Mn)Te nie powinna wpływać na jego wartość, co też potwierdziły powyższe
badania.
Jak już wcześniej było wspominane podczas działania płytki detekcyjnej
generowana jest w niej (poprzez oddziaływanie z promieniowaniem) chmura ładunków
nośnikowych. Dlatego też, należy przykładać odpowiednio wysokie napięcia by jak
najszybciej ściągać odpowiedni typ ładunku do danej elektrody w celu uzyskania
dokładnego sygnału (rejestrowany jest wówczas prąd). Wiąże się to także z nie
dopuszczeniem do szybkiej rekombinacji tych nośników.
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Rysunek 5.3.1.6. Charakterystyki I-V dla amorficznej warstwy kontaktowej ZnTe:N o grubości 35nm
(pokryte w próżni Au) napylonej na podłoże wysokooporowe (Cd,Mn)Te. Zakresy na wykresach:
A)100–800 V oraz B) 0–100 V.

Ponieważ detektory z CdTe, (Cd,Zn)Te pracują zwykle przy napięciu ~800 V
wykonane zostały również charakterystyki I-V (metodą 2 sondową) do „dużych
napięć”. W takim pomiarze właściwości obydwu kontaktów oraz jednorodność
materiału wpływają bezpośrednio na kształt charakterystyki.

Charakterystyka

z rys. 5.3.1.6 dotyczy warstwy kontaktowej ZnTe:N napylonej w na pół-izolacyjne
monokrystaliczne podłoże (Cd,Mn)Te:V w maszynie MBE prof. T. Wojtowicza.
Wyniki charakterystyk (rys. 5.3.1.6) wykazują liniowy charakter w całym
zakresie wysokich napięć dla 800 V ale także przy niskich napięciach od 0 – 100 V.
Badanie to pozwala sądzić, iż na chwile obecną amorficzne warstwy kontaktowe
wydają się być najlepsze jako elektryczne kontakty do wysokooporowych płytek
(Cd,Mn)Te.
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5.3.2.

BADANIE TYPU PRZEWODNICTWA

Kiedy rozważane były warstwy monokrystaliczne jako kontakty elektryczne
mieliśmy pewność, że hodowany materiał (cienka warstwa) ma wbudowaną domieszkę.
Parametrem zapewniającym odpowiednie wbudowanie się domieszki była temperatura
podłoża i związane z nią procesy na powierzchni wzrastającej warstwy. Kiedy
rozważamy warstwy amorficzne mamy do czynienia z temperaturą podłoża rzędu
80 °C, która najprawdopodobniej nie zapewnia dyfuzji i może nie zapewniać
wbudowywania się domieszki w dane miejsce w sieci krystalicznej powstającego
materiału. Powstałe podczas napylania amorficznej warstwy nanokrystality o
wymiarach kilku do kilkunastu nanometrów mogą wbudować w środek swojej struktury
metaliczną domieszkę bądź umieścić ją dookoła nanokrystalitów – dekorować je. Nie
można przewidzieć jak zachowa się metaliczna domieszka. Koncepcja sprawdzenia czy
domieszkujemy amorficzną warstwę lub może tylko jest ona dekorowana przez metal
polegała na napyleniu Sb i In na monokrystaliczne płytki ZnTe i CdTe przy różnych
temperaturach podłoża. Testy te miały wykazać czy ma miejsce proces dyfuzji.
Na trzy monokrystaliczne podłoża w postaci płytek ZnTe był napylany (w
warunkach próżni) antymon (Sb - o grubości 300 nm) w temperaturach podłoża 80 °,
150 ° i 250 °C w trzech kolejnych oddzielnych procesach. Zaś dla trzech
monokrystalicznych płytek CdTe był napylany (w warunkach próżni) ind (In - o
grubości 300 nm) w temperaturach podłoża 80, 150 i 250° C w trzech kolejnych
oddzielnych procesach. Wszystkie sześć próbek zostało poddane obserwacji
powierzchni mikroskopem SEM oraz wykonane zostały dla nich profile składu SIMS.
Obserwacje powierzchni pod mikroskopem SEM nie pozwoliły stwierdzić, czy
metal wraz ze zmianą temperatury dekoruje materiał półprzewodnikowy, czy też
zachowuje się inaczej. Jedyną zauważalną rzeczą była wielkość ziaren napylanego
metalu. Ich kształt wraz ze wzrostem temperatury robił się bardzie owalny (mniej
poszarpany) zarówno dla Sb jak i In na odpowiednio podłożach z ZnTe oraz CdTe.
Badania profili głębokościowych SIMS (z dokładnością do ~100 nm) tych próbek nie
wykazały by metale dyfundowały w głąb monokrystalicznych płytek przy
podwyższaniu temperatury podłoża do 250 °C.
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Jedyną istotną informacją jaką dostarczyły badania SIMS było udowodnienie, że
nie ma miejsca proces dyfuzji nawet przy temperaturze 250°C w tak krótkim czasie
(około 30 min) podczas napylania.
Stąd też nasunęło się pytanie, skoro nie wiemy w jaki sposób i gdzie
wbudowywuje się domieszka w materiale amorficznym to jakiego typu będzie
przewodnictwo.
W rozdziale 5.3 (tabela 5.3.3) przeprowadzona została analiza wyników badania
efektu Halla tylko pod kątem własności transportowych (przy wszystkich wyżej
opisanych zastrzeżeniach). Analiza tych wyników poniekąd odpowiada na pytanie o typ
przewodnictwa. Ponieważ materiał ZnTe jak i CdTe bez domieszek jest materiałem
typu p, to tylko odpowiednie wbudowanie się domieszek może zmienić typ
przewodnictwa w tym materiale. Wyniki z rozdziału 5.3 pokazują, że przy
wprowadzeniu domieszek typ materiału ulega zmianie.
Jak już wspomniano należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że badanie efektu
Halla na materiale amorficznym najprawdopodobniej jest zafałszowane i wcześniej
przedstawiona analiza wyników jest nieprawidłowa.
Dlatego też w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytanie podjęto kolejną próbę
zbadania typu przewodnictwa w amorficznych warstwach.
W tym celu wykonane zostały pomiary I-V w zależności od zmian temperatury
otoczenia na płytkach z amorficznymi warstwami silnie domieszkowanymi na różnych
temperaturach podłoża. Celowość tego badania wzięła się z stąd, że w przewodnictwie
półprzewodnikowym inaczej będzie zachowywał się opór warstwy przy zmianie
temperatury a inną zależność zaobserwujemy gdy będzie miało miejsce przewodnictwo
metaliczne.
Wykonano trzy warstwy amorficzne (o grubości 0,5 μm) ZnTe domieszkowane
Sb napylane na podłoże szklane w warunkach próżni i z temperaturami podłoża 80, 150
i 250 °C w trzech kolejnych oddzielnych procesach. A także trzy warstwy amorficzne
(o grubości 0,5 μm) CdTe domieszkowane In napylane na podłoże szklane w
warunkach próżni z temperaturami podłoża 80, 150 i 250 °C w trzech kolejnych
oddzielnych procesach. Sześć próbek poddanych zostało analizie powierzchni przy
użyciu mikroskopu SEM. Badania te także nie wykazały zależności pomiędzy
umiejscowieniem się domieszki na powierzchni materiału amorficznego a temperaturą
podłoża.

Wykorzystując

powyżej

opisane

płytki

szklane

z

amorficznymi

domieszkowanymi warstwami, wykonane zostały badania charakteru przewodnictwa.
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Wykonano charakterystyki I-V dla płytek z amorficzną warstwą w temperaturze
pokojowej i w temperaturze ciekłego azotu. W metalach występują dwa mechanizmy
rozpraszania elektronów na fononach i na domieszkach.
Rozpraszanie na fononach ma miejsce w dostatecznie wysokich temperaturach
(powyżej 100 K) zaś rozpraszanie na domieszkach, ma miejsce w niskich temperaturach
(rzędu paru K). Wzrost temperatury powoduje zatem spadek wartości ruchliwości
nośników oraz parametru przewodności właściwej metali (w odpowiednio wysokich
temperaturach). Zależność oporności właściwej od temperatury ρ(T) dla większości
metali stanowi zbliżoną do liniowej zależność temperaturową.
Dla półprzewodników samoistnych i domieszkowych zależność przewodności
elektrycznej od temperatury jest uwarunkowana głównie zależnością koncentracji
nośników od temperatury. W obszarze niskich temperatur dominuje przewodnictwo
domieszkowe, w temperaturach wysokich przeważa przewodnictwo samoistne.
Przewodność właściwa związana jest z temperaturą silną zależnością typu
wykładniczego.
Dla czterech płytek, gdzie w procesach napylania temperatury podłoża wynosiły
80 i 150° C pomiar oporu w temperaturze pokojowej wyniósł około R ≈ 105 Ω (dla
warstw ZnTe:Sb) i R ≈ 106 Ω (dla warstw CdTe:In), zaś te same próbki zanurzone
w ciekłym azocie dały wartość oporu rzędu R ≈ 1012 Ω zarówno warstwy ZnTe:Sb jak
i CdTe:In. Sytuacja wyglądała inaczej w przypadku dwóch płytek z warstwami
ZnTe:Sb i CdTe:In, gdzie temperatura podłoża podczas napylania wynosiła 250°C.
Wartości oporu w temperaturze pokojowej dla:
1)

ZnTe:Sb → R ≈ 2,5·103 Ω,

i

2)

CdTe:In → R ≈ 3·103 Ω.

Natomiast pomiary w temperaturze ciekłego azotu wykazały opory dla:
1)

ZnTe:Sb → R ≈ 5,3·103 Ω,

i

2)

CdTe:In → R ≈ 7,2·103 Ω.

Takie zachowanie może być tłumaczone tym, że przy temperaturze podłoża
250 °C ma miejsce bardziej efektywne domieszkowanie powstającej amorficznej
warstwy. W rezultacie może mieć miejsce przewodnictwo zbliżone do metalicznego
jeżeli założymy, że otrzymaliśmy bardzo szerokie odpowiednio dla akceptorów i
donorów pasmo domieszek (zachodzące na odpowiednio pasmo przewodnictwa czy
walencyjne). Zarówno dla warstwy ZnTe:Sb jak i CdTe:In napylanych w temperaturze
podłoża rzędu 250 °C otrzymano z pomiaru Halla (przy całych do tego pomiaru
zastrzeżeniach) koncentracje nosików na poziomie 2 - 9·1020 cm-3 (czyli 100 razy
większą niż dla temperatur podłoża 80 i 150°C).
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Na podstawie tych pomiarów można chyba stwierdzić, że napylane warstwy
w temperaturach 80 i 150° C wykazują tendencje do przewodnictwa zbliżonego do
półprzewodnikowego

(prawdopodobnie

nanokrystality

są

dekorowane

przez

domieszkę) zaś w temperaturze 250° C przewodnictwa zbliżonego do metalicznego.
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5.3.3.

PRĄD POWIERZCHNIOWY - LC

Jak już wcześniej było wspomniane ważnym problemem w tematyce detektorów
stanowi prąd powierzchniowy, prąd upływności (LC - leakage current). Jeżeli nie
zostanie wyeliminowany (głównie z boków i krawędzi materiału detekcyjnego) to może
stanowić znaczący wkład w całkowitą wartość parametru oporności właściwej (obniża
ją).

Rysunek 5.3.3.1. Schemat układu pomiarowego do wyznaczanie wkładu prądu płynącego po powierzchni
do całkowitej wartości prądu przez próbkę, gdzie iAmp oznacza prąd płynący przez amperomierz (który
mierzymy), ipróbki jest prądem płynącym tylko przez obszar materiału (próbki), ibok jest prądem bocznym,
i SLC (SLC -surface leakage current) jest prądem płynącym po powierzchni bocznej próbki.

Schemat na rys. 5.3.3.1 przedstawia układ pomiarowy w dwóch wariantach.
Pierwszy z nich (I) stanowi pomiar zależności przykładanego z zewnątrz napięcia (V)
od prądu (i Amp). W składowe prądu wchodzą prądy związane z: prądem płynącym przez
próbkę oraz prądy płynące przez niewielki element boczny (związany z obręczą
w dolnej elektrodzie) oraz prąd płynący po powierzchni bocznej materiału. Zależność
tą opisuje wzór 5.3.3.1.
układ I) → i Amp= i próbki + i bok + i SLC

(5.3.3.1)

układ II) → i Amp= i próbki

(5.3.3.2)

I – II → i bok + i SLC

(5.3.3.3)

W układzie pomiarowym nr II na prąd (i Amp) składa się jedynie prąd płynący
w obszarze próbki zgodnie ze wzorem 5.3.3.2.
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Po wyznaczeniu charakterystyk I-V z obydwu układów pomiarowych
otrzymujemy proste, które powinny się pokrywać przy założeniu że nie ma prądu po
powierzchni (bądź jest bardzo mały poniżej 5 %). Obszar „ringu„ jest też odpowiednio
bardzo wąski. Przekrywanie się prostych wynika z faktu, że po bocznych
powierzchniach materiału nie ma prądów powierzchniowych. Sytuację taką można
obserwować na rys. 5.3.3.3. W przypadku gdy wyniki nie przekrywają się a różnica
pomiędzy wartościami oporu jest powyżej 5 % mamy do czynienia ze znaczącym
wkładem prądu po powierzchni do wartości całkowitej parametru oporności właściwej.
Może być to związane także z błędem wynikającym ze źle dobranej geometrii elektrod
w stosunku do „ringu”. Taka sytuacja ma miejsce na rys. 5.3.3.2. Obszar „ringu”
powinien być bardzo wąski w porównaniu do całkowitej powierzchni elektrody.
Wykonane zostały następujące pomiary. Na próbkę z opornością właściwą rzędu
108 Ωcm, napylone zostały z obu stron amorficzne warstwy o grubości 500 nm
a następnie naniesiony został metaliczny kontakt w postaci napylonego Au. Obydwie
elektrody zabezpieczono piceiną. Jedna z nich w taki sposób, żeby blisko krawędzi
płytki niezabezpieczony został wąski obszar (x) w kształcie obręczy (rys. 5.3.3.1 B).
Podczas trawienia 9% roztworem bromu w metanolu wytrawiony zostaje obszar „ringu”
(co daje nam w tym miejscu czysty wysokooporowy materiał rys. 5.3.3.1 B, x = 3 mm)
oraz krawędzie płytki.
Dalsza cześć kontaktu to łączenia pastą srebrną warstwy z Au i srebrnego drutu.
Cały pomiar wykonany był w zaciemnionym aluminiowym pojemniku, z którego
odpowiednimi wyprowadzeniami kable łączone są z elektrometrem. Po wykonaniu
pomiaru jak obrazuje to charakterystyka I-V z rys. 5.3.3.2 zauważono, że różnica
pomiędzy oporami jest rzędu 30 % co wskazuje na znaczący wkład prądu po
powierzchni, bądź też źle dobrane proporcje „ringu”.
By potwierdzić ten wynik tą samą próbkę trawiono usuwając jedynie z jednej
strony elektrodę z „ringiem”, następnie powierzchnię przygotowano do napylania nowej
(ale o tej samej grubości i napylanej w takich samych warunkach) warstwy amorficznej
i złota.
Po procesie napylania elektrody są odpowiednio zabezpieczane a odsłonięta
powierzchnia jest trawiona by oczyścić brzegi płytki i wytrawić ring (jak już wcześniej
opisywano). W tym przypadku wymiary próbki nie zmieniły się znacząco jedynie
powierzchnia „ringu” była znacznie mniejsza (rys. 5.3.3.1 B; x = 1 mm). Po czym
w taki sam sposób zostaje wykonany jeszcze raz pomiar w układzie I i II (rys. 5.3.3.3).
145

Rysunek 5.3.3.2. Charakterystyka I-V pomiaru
dwu sondowego układu (schemat z rozdziału 6.6.
rys. 6.6.1.AI)). Geometria próbki: dolna elektroda
z pierścieniem a=8,9 mm, b=9 mm, x=3 mm;
górna elektroda pokrywa całkowicie całą
powierzchnię próbki.

Rysunek 5.3.3.3. Charakterystyka I-V pomiaru
dwu sondowego układu (schemat z rozdziału 6.6.
rys. 6.6.1.AI)). Geometria próbki: dolna elektroda
z pierścieniem a=8,7 mm, b=8,8 mm, x=1 mm;
górna elektroda pokrywa całkowicie całą
powierzchnię próbki.

Jak widać z charakterystyk I-V (rys. 5.3.3.3) po zmniejszeniu obszaru „ringu”
zmieniła się odległość między prostymi (co za tym idzie wartość oporu dla pomiaru
w układzie I). W takim układzie różnica pomiędzy oporami jest rzędu 1 % co wskazuje
na nieznaczący wkład prądu po powierzchni i poprawne wymiary „ringu”.
Badanie charakterystyk I-V dla materiału świeżo trawionego w 9 % roztworze
bromu w metanolu wykazało, że jest możliwa likwidacja LC. Zaraz pojawia się jednak
pytanie na jak długo takie trawienie zabezpiecza powierzchnię?
Dlatego też podjęty został kolejny temat związany z pasywacją materiału przed
korozją a tym samym pojawieniem się prądów po powierzchni.
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5.3.4.

Do

PASYWACJA POWIERZCHNI

wykonania

tych

testów

przygotowana

została

wysokooporowa

monokrystaliczna płytka (Cd,Mn)Te na którą (po wcześniejszym jej wypolerowaniu
i wytrawieniu) zostały napylone w dwóch kolejnych procesach amorficzne warstwy
a następnie złoto. Warstwy ZnTe:Sb typu p napylone przy temperaturze podłoża 80 °C
miały grubości około 300 nm. Z tak przygotowanej płytki z amorficznymi kontaktami
obustronnie naniesionymi wycięto trzy kawałki do testów na trzech typach roztworów
pasywujących powierzchnię.
Pasywacja roztworem Br – CH3OH
I)

Pierwsza próbka (4620_1A) została zabezpieczona piceiną (obustronne

powierzchnie kontaktów) i wytrawiona w 9% roztworze bromu w metanolu (Br –
CH3OH). Czas trawienia to około 60 s. Następnie próbka została umyta z piceiny
i na obydwu stronach płytki na warstwę złota naniesiono pastę srebrną łączącą kontakt
z srebrnym drutem. Układ pomiarowy (2 sondowy) przedstawia rys. 6.6.1 A II)
z rozdziału 6.6. Po tych przygotowaniach wykonana zostaje charakterystyka I-V
materiału. Następnie próbka została odłożona i przez 3 dni leżała w atmosferze
powietrza i znowu wykonana została w takim samym układzie charakterystyka I-V.
Po czym znowu odłożona została na kolejne 7 dni i znowu wykonana została, po tym
czasie, charakterystyka I-V.

Rysunek 5.3.4.1. Charakterystyki
I-V wykonane na jednej płytce z
amorficznymi warstwami a na nich
Au z obydwu stron płytki jako
kontaktami
elektrycznymi.
Powierzchnia pasywowana była
roztworem Br / CH3OH.
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W ostateczności otrzymano 3 charakterystyki I-V z różnych przedziałów czasu (rys.
5.3.4.1). Po 3 dniach widać niewielki spadek wartości oporu natomiast po kolejnych 7
dniach spadek jest już znacznie większy, o ponad rząd wielkości.

Pasywacja roztworem NH4F / H2O2
II)

Powierzchnia kontaktów w drugiej próbce (4620_1B) została tak samo

zabezpieczona piceiną i wytrawiona w 9% roztworze bromu (Br – CH3OH)
w metanolu. Po tym trawieniu wykonane zostało dodatkowe trawienie 2,5 % roztworem
bromu w metanolu by powstała na krawędziach bocznych próbki warstwa
akumulacyjna telluru. Następnie próbka została wytrawiona w roztworze NH4F / H2O2.
Czas trawienia 5 min. Po wykonaniu trawień próbka została umyta z piceiny i na
obydwu jej stronach na warstwę złota naniesiona zostaje pasta srebrna łącząca kontakt z
srebrnym drutem. Układ pomiarowy (2 sondowy) przedstawia rys. 6.6.1 AII)
z rozdziału 6.6. Po tych przygotowaniach wykonana była charakterystyka I-V materiału.
Następnie próbka została odłożona i przez 3 dni leżała w atmosferze powietrza
i znowu wykonana została w takim samym układzie charakterystyka I-V. Po czym
znowu odłożona została na kolejne 7 dni i znowu wykonana została, po tym czasie,
charakterystyka I-V. W ostateczności mamy 3 charakterystyki z różnych przedziałów
czasu. Wyniki z trzech kolejnych pomiarów charakterystyk I-V przedstawia rys. 5.3.4.2.

Rysunek 5.3.4.2. Charakterystyki
I-V wykonane na jednej płytce
z amorficznymi warstwami a na
nich Au z obydwu stron płytki
jako kontaktami elektrycznymi.
Powierzchnia pasywowana była
roztworem NH4F / H2O2.

Jak widać na rys. 5.3.4.2 po 3 dniach zmiana w wartości mierzonego oporu jest
nieznaczna, natomiast dopiero po kolejnych 7 dniach spadek jest bardziej zauważalny.
W porównaniu do wykresów z rys. 5.3.4.1 zmiany są mniejsze co wskazywałoby,
że pasywacja powierzchni przy użyciu roztworu NH4F / H2O2 jest lepsza niż w
przypadku używania roztworu bromu z metanolem.
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Pasywacja roztworem (NH4)2S
III)

W przypadku trzeciej próbki (4620_1C) wszystkie trawienia, czasy, kolejność

i tryb pomiarów zostały wykonane tak samo jak w przypadku próbki drugiej (jak
wyżej). Jedyną różnicę stanowił trawiciel pasywujący powierzchnię. Dla trzeciej płytki
użyty został roztwór (NH4)2S (a nie jak dla drugiej płytki NH4F / H2O2).
Wyniki z trzech kolejnych pomiarów charakterystyk I-V przedstawia rys. 5.3.4.3.

Rysunek 5.3.4.3. Charakterystyki
I-V wykonane na jednej płytce z
amorficznymi warstwami a na
nich Au z obydwu stron płytki
jako kontaktami elektrycznymi.
Powierzchnia pasywowana była
roztworem (NH4)2S.

Charakterystyka I-V wykonana dla płytki pasywowanej roztworem (NH4)2S
w przeciągu pierwszych 3 dni nie uległa znacznej zmianie. Kolejny pomiar po
następnych 7 dniach wykazał, brak istotnych zmian co wskazuje, że pasywacja tym
roztworem sprawdza się. Porównując wartości oporów z poszczególnych wykresów z
rys. 5.3.4.3 zmiany są niewielkie w porównaniu do wykresów z rys. 5.3.4.1 i 5.3.4.2.
Pomimo otrzymania dobrych rezultatów pasywacji powierzchni (Cd,Mn)Te
roztworem (NH4)2S, badania będą prowadzone w dalszym ciągu by potwierdzić
skuteczność jego działania na dłuższym przedziale czasu.
Jest niewiele literatury dotyczącej stosowania różnych roztworów do pasywacji
wysokooporowych płytek (Cd,Mn)Te która mogła by służyć do porównania wyników.
Praca K. Kim [10] wskazuje, że roztwór (NH4)2S daje dobre wyniki dla pasywacji
powierzchni płytek (Cd,Mn)Te. Badania wykonane w pracy [10] związane były z
pomiarami XPS (nie było zaś badań pod kątem zmian wartości oporu poprzez badania
charakterystyk I-V próbek pasywowanych lub niepasywowanych).
Natomiast jeżeli chodzi o dwa pierwsze roztwory (Br / CH3OH i NH4F / H2O2)
otrzymane wyniki eliminują je jako dobrych kandydatów do zabezpieczania
powierzchni wysokooporowych płytek (Cd,Mn)Te.
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6.

UKŁADY POMIAROWE WYKORZYSTANE DO ANALIZY
KRYSZTAŁÓW ORAZ CIENKICH WARSTW

6.1. ANALIZA KRYSTALOGRAFICZNA METODĄ XRD

Dyfrakcja promieni rentgenowskich (XRD - X-ray Diffraction) stanowi metodę
nie destrukcyjnej techniki analizy materiałów, między innymi półprzewodników.
Metoda ta jest wykorzystywana do badań materiałowych oraz do kontroli ich jakości
krystalograficznej.
Dyfraktometria rentgenowska jest techniką w krystalografii, w której obraz
dyfrakcyjny, wytworzony przez dyfrakcję promieni rentgena przez sieć przestrzenną
atomów w krysztale, jest zapisywany i analizowany w celu określenia budowy tej sieci.
Jest to istota poznania materiałów oraz struktur molekularnych badanych substancji.
Odległości w sieci krystalicznej mogą być wyznaczone przez prawo Bragga.
W dyfraktometrach rentgenowskich wytwarzana jest wiązka promieni
rentgenowskich
rentgenowski

i
jest

kierowana

na

instrumentem

badaną
służącym

substancję
do

(kryształ).

analizy

Dyfraktometr

substancji

(struktur)

krystalicznych na podstawie obrazu rozproszonej wiązki powstałej w wyniku ugięcia
(interferencji) fali promieniowania (np. promieni rentgenowskich) na badanym
obiekcie. Tradycyjny dyfraktometr zbiera refleksy punkt po punkcie, w związku z czym
cały pomiar trwa nawet kilka dni. Dyfraktometry wyposażone w kamery CCD
(Charged-Coupled Device), jako detektory do pomiaru intensywności wiązek ugiętych
zbierają dane pomiarowe w ciągu kilku godzin. Kamera CCD posiada dwuwymiarową
płaszczyznę fotodiod po drugiej stronie światłoczułego fosforyzującego ekranu - kiedy
promienie rentgenowskie uderzają w ekran, wytwarzają światło, którego intensywność
mierzona jest przez diody.
Do badań krystalograficznych podłoży (Cd,Mn)Te oraz cienkich warstw
hodowanych i napylanych w maszynie MBE (monokrystalicznych i amorficznych)
wykorzystana została aparatura firmy Siemens. Pomiary wykonano na dyfraktometrze
D-5000 Diffractometer z lampą miedzianą (bez monochromatora). Obsługą aparatury
podczas pomiarów oraz interpretacją otrzymanych wyników do niniejszej rozprawy
zajmował się mgr V. Domukhovski z laboratorium ON 1.2 w IF PAN w Warszawie.
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6.2. BADANIE STRUKTURY POWIERZCHNI (AFM)

Mikroskop sił atomowych (AFM - Atomic Force Microscope) jest typem
mikroskopu ze skanującą sondą (SPM - Scanning Probe Microscope). Umożliwia
uzyskanie obrazu powierzchni ze zdolnością rozdzielczą rzędu wymiarów pojedynczego
atomu dzięki wykorzystaniu sił oddziaływań międzyatomowych [1].
Interpretacja obrazów w idealnej sytuacji zakłada, że obserwowany obraz jest
wynikiem oddziaływania najbardziej wysuniętych atomów ostrza i próbki. Obrazy
mogą różnić się między sobą, jeśli używamy różnych ostrzy. W mikroskopie tym, do
obrazowania powierzchni można użyć sił krótko- lub długozasięgowych. Ze względu na
rodzaj sił wyróżniamy trzy mody pomiarowe:
1) mod kontaktowy, w którym ostrze AFM odgrywa rolę profilometru badającego
topografię powierzchni. Odpowiedni nacisk ostrza na powierzchnię (10–7N - 10–11 N),
powoduje, że obszar kontaktu pomiędzy ostrzem a powierzchnią próbki jest mały. W
tym trybie wykorzystujemy krótkozasięgowe siły oddziaływania. Pomiędzy atomami na
czubku ostrza, a atomami próbki zachodzą interakcje ich sfer elektronowych,
a działające na ostrze siły odpychające powodują ugięcie mikrobelki;
2) mod bezkontaktowy, w którym odsuwając ostrze na odległość 1-10 nm,
wykorzystujemy do obrazowania siły krótkozasięgowe, takie jak: siły magnetyczne,
elektrostatyczne czy przyciągające siły van der Waalsa. W tej metodzie obrazowania nie
mierzymy statycznego ugięcia dźwigni, ale wprawiamy dźwignię w drgania o częstości
zbliżonej do jej częstości rezonansowej za pomocą piezoelementu. Reakcją na siłę
działającą na dźwignie jest zmiana amplitudy i częstości drgań, co jest informacją
pozwalającą uzyskać obraz;
3) mod kontaktu przerywanego (Tapping Mode), w którym belka jest
wprowadzana w drgania na tyle blisko powierzchni, że poza siłami długozasięgowymi
znaczenie mają również siły krótkozasięgowe: ostrze cyklicznie uderza w powierzchnię.
Obrazy powierzchni (w szczególności parametr chropowatości RMS) uzyskane do
niniejszej pracy wykonane zostały we współpracy z mgr inż. E. Łusakowską z ON 1.2
IF PAN w Warszawie. Pomiary wykonano na urządzeniu Multi Mode Scanning
Miscroscope (SPM) produkcji Digital Instruments (DI) pracującym w modzie Tapping
Mode Force Microscope (AFM).

152

6.3. POMIARY SKŁADU PIERWIATKOWEGO - SIMS

Kolejną metodą badania powierzchni ciał stałych, a także ich składu
pierwiastkowego jest spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS - Secondary Ion Mas
Spectrometry). Analiza materiału przy użyciu SIMS pozwala uzyskać informacje
na temat związków chemicznych w badanej próbce (widmo masowe) oraz analizować
zjawiska zachodzące na powierzchni materiału. Technika ta pozwala również uzyskać
informacje o składzie warstw atomowych dzięki, zastosowaniu trawienia jonowego
(analiza profilowa) [2,3].
Podczas badania materiał umieszczony jest w próżni i zostaje poddany działaniu
wiązki jonów. W wyniku wzajemnego oddziaływania jonów z atomami próbki, energia
padających jonów pierwotnych jest przekazywana atomom próbki, które mogą
tę powierzchnie opuścić w stanie obojętnym lub w postaci jonów wtórnych, grup
atomów. Wybite jony są zbierane i analizowane przez spektrometr mas i docierają
do detektorów. W ten sposób uzyskuje się informacje o składzie analizowanego
materiału [3]. Zasadę działania i układ aparatury pomiarowej przedstawia rys. 6.3.1.

Rysunek 6.3.1. Zasada działania spektrometru masowego SIMS [4].

Jest to metoda silnie degradująca powierzchnię badanej próbki. Wynika to
z zasady działania – wybijanie jonów z powierzchni próbki. Dzięki tej metodzie można
wykonać analizę zarówno molekularną, jak i elementarną pierwszej warstwy badanej
struktury oraz zawartości pierwiastków śladowych w głębszych warstwach. Za pomocą
metody SIMS możliwe jest wykrycie jonów złożonych z grupy atomów, oraz rejestracja
izotopów pierwiastków. Istotną cechą spektrometrii SIMS jest fakt, że emisja jonów
wtórnych następuje wyłącznie z bombardowanej powierzchni, tak więc rejestrowany
sygnał charakteryzuje skład powierzchni.
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Metoda ta jest powierzchniową metodą badania ciał stałych, znajdując szerokie
zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, na przykład w ilościowej i jakościowej
analizie chemicznej.
Przy pomocy tej metody badawczej dokonano analizy, jakości użytych do
wzrostu kryształów materiałów oraz samych wytopów. Wykorzystany do pomiarów
aparat to spektrometr masowy CAMECA IMS6F, z możliwością użycia wiązki cezowej
lub tlenowej. Energia wiązki to 14,5 keV lub 5,5 keV dla cezu i 8 keV dla tlenu. Obszar
skanowania wiązką od 30 x 30mikronów do standardowego 200 x 200 mikronów lub
dowolnie większy. Badania oraz interpretacja uzyskanych wyników zostały wykonane
przy współpracy z dr R. Jakiełą z laboratorium SL 1.2 w IF PAN w Warszawie.
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6.4. POMIARY GRUBOŚCI WARSTW, ANALIZA SKŁADU
POWIERZCHNI - SEM

Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM - Scanning Electron Microscope)
jest przyrządem za pomocą którego uzyskiwany jest obraz w wyniku "bombardowania"
próbki wiązką elektronów. Wiązka ta skupiona jest na przedmiocie w postaci małej
plamki (nawet do 1nm). Obserwowany obszar „oblewa” wiązka elektronów, linia
po linii. Układ taki często jest wyposażony w wiele detektorów. Prawie zawsze
instalowany jest detektor niskoenergetycznych elektronów wtórnych emitowanych
przez próbkę w wyniku jej pobudzenia przez elektrony wiązki (SE - Secondary
Electrons) oraz detektor elektronów odbitych (BSE - Back Scattered Electrons).
W układach takich dość często instalowane są także np. detektory promieniowania
rentgenowskiego wzbudzanego w próbce przez wiązkę - spektroskopia długości fal
(WDS - Wavelength Dispersion Spectroscopy) lub energii (EDS - Energy Dispersion
Spectroscopy zwana także EDX - Energy Dispersive X-ray Analysis). Mody
te pozwalają na uzyskanie informacji o ilościowych składach pierwiastków
wchodzących w skład badanego materiału.
Nieprzewodzące często materiały pod wpływem wiązki elektronów ładują się
ujemnie i uniemożliwiają uzyskanie obrazu. Z tego powodu próbki nieprzewodzące
przed obserwacją prawie zawsze muszą być napylane cienką warstwą materiału
przewodzącego (np. złoto, osm, węgiel (grafit), pasta srebrna).
Czyste krystaliczne płytki (Cd,Mn)Te, jak i z naniesionymi kontaktami
w postaci cienkich warstw, badane były przy użyciu mikroskopu SEM firmy Hitachi,
zaś mod Su-70 EDS (Termo Scientific NSS system) wyposażony jest w detektor SDD.
Pomiary oraz ich interpretacja wykonywane zostały we współpracy z mgr A. Reszką i
prof. nzw. dr hab. B. Kowalskim z laboratorium ON 4.4 IF PAN w Warszawie.
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6.5. POMIARY WŁASNOŚCI TRANSPORTOWYCH PODŁOŻY
I WARSTW (EFEKT HALLA)

Badania własności transportowych materiałów stanowią pomiary związane
z przemieszczaniem się nośników ładunku pod wpływem zewnętrznego pola
elektrycznego. Należy do nich między innymi pomiar efektu Halla, gdzie dodatkowo
wykorzystywane jest zewnętrze pole magnetyczne.
W materiałach przewodzących, umieszczonych w polu magnetycznym, przez
które płynie prąd elektryczny nierównoległy do pola magnetycznego, pojawia się
dodatkowe napięcie pola elektrycznego prostopadłe zarówno do kierunku pola
magnetycznego B, jak i kierunku przepływu prądu I. Zjawisko to nazywamy efektem
Halla.

Rysunek 6.5.1. Schematycznie
przedstawiona
konfiguracja
elektrod i układ połączeń
elektrycznych
do
pomiaru
efektu Halla. I- prąd płynący
przez próbkę, B- indukcja
magnetyczna,
dgrubość
próbki, l- długość próbki,
xszerokość
próbki,
VH - napięcie Halla.

Efekt Halla stanowi następstwo występowania siły Lorentza. Siła ta działa na
poruszający się ładunek elektryczny w polu magnetycznym w badanym materiale,
powodując zakrzywienie toru ruchu nośników ładunków. W rezultacie jej działania na
jednej z bocznych ścianek próbki gromadzi się ładunek i wytwarza się między
ściankami napięcie równoważące siłę Lorentza, zwane napięciem Halla. Płytka
o grubości d umieszczona zostaje w polu magnetycznym o indukcji B (tak by VH ┴ Bz).
Następnie wzdłuż jej długości puszczony zostanie prąd elektryczny o natężeniu I, wtedy
napięcie Halla można zapisać za pomocą wzoru (6.5.1):
VH  RH

gdzie RH to stała Halla.
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IB
d

(6.5.1)

Stała Halla (RH) bezpośrednio wiąże się z koncentracją nośników ładunku, ich rodzajem
oraz ruchliwością poprzez wzór (6.5.2).

RH 

2
2
1 p p  n n
e ( p p  n n ) 2

(6.5.2)

gdzie: p - jest koncentracją dziur, µp - to ruchliwość dziur, n - koncentracja elektronów,
µn - ruchliwość elektronów, e - ładunek elektryczny. W przypadku, gdy w próbce
dominuje jeden typ nośników, wówczas przyjmuje ona dużo prostszą postać i jest
dodatnia

dla

przewodnictwa

dziurowego

oraz

ujemna

dla

elektronowego.

W przewodniku o jednym dominującym typie nośników prądu znak stałej Halla zależy
od znaku nośników prądu, a jej wartość jest odwrotnie proporcjonalna do ich
koncentracji. Pomiar napięcia Halla jest zatem metodą badania własności nośników
ładunku w półprzewodnikach. Znak napięcia Halla pozwala stwierdzić, jaki jest znak
ładunków dominujących w procesie przewodzenia prądu [4].
Przewodność wyrażana jest za pomocą wyrażenia (6.5.3).

  e(nn  p p )

(6.5.3)

Jednoczesny pomiar stałej Halla i przewodności pozwala wyznaczyć ruchliwość
nośników większościowych (dominujących) w materiale.
Wszystkie pomiary efektu Halla dotyczące zarówno materiału bazowego
(Cd,Mn)Te, jak i warstw kontaktowych monokrystalicznych i amorficznych wykonane
zostały przez autora rozprawy. Do mocowania płytek z warstwami kontaktowymi do
specjalnego uchwytu używane były: pasta srebrna, drut srebrny oraz ind. Na łączenie
warstwy z drutem stosowana była pasta srebrna. Z drugiej strony do łączenia drutu
srebrnego z elektrodą uchwytu stosowany był lut z indu. Do pomiarów z płytek
(Cd,Mn)Te z naniesionymi warstwami o dużej powierzchni wycinane były próbki na
wymiar 3 x 2 x 12 mm (szer. x wys. x dłu.). Pomiary wykonane zostały na układzie
pomiarowym w oddziale ON 1.3 w IF PAN w Warszawie pod opieką dr K. Dybko i dr
Ł. Kilańskiego. Aparatura ta ze względu na swoje ograniczenia była w stanie poprawnie
dokonać pomiarów dla materiału o oporze maksymalnie 104Ω.
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6.6. CHARAKTERSYTYKI PRĄDOWO NAPIĘCIOWE I-V

Charakterystyki I-V w trakcie badań wykonywane były w laboratorium ON 1.1
IF PAN przez autora rozprawy. Jedynie pomiary 2 sonowe dla wysokich napięć rzędu
1000V były wykonane przy użyciu Keithley 237 (High-Voltage Source-Measure Unit)
pod opieką mgr inż. M. Węgrzyckiego w zakładzie Technologii Mikrosystemów
i Nanostruktur Krzemowych ITE w Warszawie.
Układ pomiarowy konstrukcji własnej, (na bazie elektrometru firmy Keithley
617) przystosowany do pomiarów wykonywanych ręcznie w różnych konfiguracjach
elektrod (układ 2, 3 i 4 sondowy) przedstawia schemat na rys. 6.6.1.

A)

B)

Rysunek 6.6.1. Geometria układu elektrod dla wyznaczenia charakterystyk I-V. Przepływ prądu
oznaczono przez I, a napięcie przez V; A) układ do pomiarów 2 sondowych, dla układu sond I) w obrębie
jednej strony płytki, II) na przeciwległych stronach płytki „na wskroś”; B) układ do pomiarów 3 i 4
sondowych.

Schemat przedstawiony na rys. 6.6.1 A obrazuje sytuację, gdy przyłożone
z zewnętrznego źródła napięcie jest rozłożone pomiędzy obszar pierwszego kontaktu,
objętość materiału, a obszar drugiego kontaktu. W pierwszej części rys. 6.6.1 A (I)
elektrody są naniesione na jedną ze stron płytki detekcyjnej (jak to przedstawia
rys. 6.6.2), natomiast schemat 6.6.1 A (II) pokazuje układ elektrod na obydwu stronach
płytki (jak to ma miejsce w rzeczywistym układzie elektrod w działającym detektorze
promieniowania X i gamma). Otrzymywane charakterystyki I-V - a tym samym
wyznaczenie wartości całkowitego oporu materiału i kontaktów z układu elektrod
(jak na rys. 6.6.1 A), stanowią sumę oporów z poszczególnych kontaktów oraz oporu
materiału.
Rysunek 6.6.2. Płytka z elektrodami
(w postaci naniesionego Au z kwasu AuCl3
lub monokrystalicznych albo amorficznych
warstw) do pomiaru dwu sondowego
charakterystyk I-V.

W celu pomiaru charakterystyki jednego z kontaktów stosowana jest geometria
elektrod do pomiaru trzy sondowego zgodnie z rys. 6.6.1 B). Przepływ prądu w tym
przypadku odbywa się pomiędzy 1 a 4-tą elektrodą oraz mierzony jest spadek napięcia
V1-2 pomiędzy l a 2 elektrodą.
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Z powodu odpowiednio wysokich (~1014 Ω) oporów elektrometrów firmy Keithley
nie ma bocznikowania prądów przez pomiar napięcia.
W tym podejściu napięcie V1-2 stanowi sumę napięcia na kontakcie 1 i napięcia
z obszaru czystego kryształu pomiędzy kontaktami 1 i 2.
Schematyczny układ sond dla pomiaru metodą cztero (oraz trzy) sondową
(6.6.1B) przedstawia rys. 6.6.3. W tym celu brana była wartość różnicy napięć
V pomiędzy sondami 2 i 3 (przy określonym natężeniu płynącego prądu I). Z tak
zebranych danych wyznaczane były charakterystyki I-V pomiarów cztero sondowych.
Należy jednak pamiętać, że pomiar cztero sondowy nie uwzględnia wartości oporu
wynikającego z obecności kontaktów elektrycznych. Pomiar ten pozwala wyznaczyć
jedynie parametr oporności właściwej materiału. Jeżeli w obrębie prostych na
charakterystyce I-V z tego cztero sondowego, pomiaru występują jakieś zaburzenia
(zachowania nieliniowe) to oznacza niejednorodność w materiale na obszarze pomiędzy
sondami 2 - 3.
Gdy materiał (Cd,Mn)Te jest jednorodny na całym obszarze, a kontakty
elektryczne dzielą próbkę na trzy równe części i nie wnoszą żadnych dodatkowych
zaburzeń, powinniśmy otrzymać z pomiaru 3 i 4 sondowego równe co do wartości
opory pomiędzy sondami (R1-2 = R2-3 = R3-4).
Rysunek 6.6.3. Płytka z elektrodami (w postaci
naniesionego Au z kwasu AuCl3 lub
monokrystalicznych albo amorficznych warstw)
do pomiaru trzy i cztero sondowego
charakterystyk I-V.

Zazwyczaj wysokooporowe materiały są foto-czułe, dlatego też pomiar oporu
i oporności odbywa się w ciemności (w specjalnej do tego typu pomiarów skrzynce
aluminiowej). Dodatkowo przed każdym tego typu pomiarem kontakty (o odpowiedniej
geometrii i wymiarach) są zabezpieczane piceiną, a następnie próbka jest trawiona
w 9% roztworze bromu w metanolu i płukana, by pozbyć się produktów reakcji
z powierzchni pomiędzy kontaktami. Tym samym zapobiegamy szybkiemu utlenianiu
się powierzchni i minimalizujemy wystąpienie prądu po powierzchni. Do tego typu
pomiarów płytki były cięte na wymiar 12 x 3 x 3 mm (podobnie jak w przypadku
pomiarów efektu Halla).
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6.7 POMIARY
OPORNOŚCI
WŁAŚCIWEJ
PARAMETRU μτ (EUρ-μτ-SCAN)

ORAZ

Jedną z wielkości charakteryzujących materiał stosowany do detekcji
promieniowania X i gamma jest odpowiednio wysoka oporność właściwa . Jest to
parametr zależny od rodzaju materiału ale także od warunków zewnętrznych takich jak
temperatura, pole magnetyczne czy na przykład światło.
Metoda badania i schemat działania jest taki sam w obu użytych do badań
aparaturach EUρ-SCAN i EUρ-μτ-SCAN. Jedynie EUρ-μτ-SCAN posiada dodatkowo
zainstalowany generator impulsów laserowych i odpowiednie oprogramowanie,
co w całości umożliwia pomiar parametru μτ.
Techniką, pozwalającą na bezkontaktowe badanie oporności właściwej
materiału jest pomiar ładunku w zależności od czasu (TDCM) - Time Dependent
Charge Measurement). Ten sposób pomiaru (nieniszczący powierzchnię badanego
materiału) opiera się na badaniu relaksacji pojemności kondensatora płaskiego z
badanym materiałem izolującym między okładkami [4-6].
Dielektryczny czas relaksacji (stała czasowa Maxwella) może stanowić parametr
charakteryzujący jednorodny półprzewodnik. Czynnik ten zależny jest od typu danego
materiału i powiązany jest ze stałą dielektryczną , opornością właściwą  oraz z
przenikalnością elektryczną próżni 0. Można go przedstawić za pomocą wzoru (6.7.1).

 M   0 

(6.7.1)

Wzór ten można odnieść do opisu sytuacji gdy w jednorodnym półprzewodniku
nastąpiło lokalne zakłócenie neutralności elektrycznej, które po pewnym czasie
zaniknie. Dlatego też można zastosować w tej sytuacji równanie Poissona oraz
równanie zachowania ładunku. W ostateczności na podstawie tych dwóch równań
otrzymujemy zależność:

 (t )   (0) exp(t /  M )

(6.7.2)

gdzie τM to wielkość zwana czasem relaksacji dielektrycznej lub stałą czasową
Maxwella [7]. Pomiar wielkości τM można przeprowadzić umieszczając badany materiał
pomiędzy okładkami płaskiego kondensatora, rys. 6.7.1 a.
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Rysunek 6.7.1. Schemat zasady działania aparatury
do bezkontaktowego pomiaru oporności. a) schemat
ułożenia okładek kondensatora i elementu materiału
poddanego badaniu, b) schemat szeregowego
łączenia dwóch kondensatorów gdzie Cs i Rs
reprezentują opór i pojemność próbki zaś Ca to
pojemność obszaru pomiędzy elektrodą (okładką
kondensatora) a badanym materiałem [4].

Odpowiadający temu układowi obwód (jak przedstawia to rys. 6.7.1 b) zawiera
kondensator Cs oraz opornik Rs, które reprezentują pojemność i opór próbki połączone
ze sobą zależnościami zgodnymi ze wzorem (6.7.3).

  RS CS 

d S   0 A
  0 
A dS

(6.7.3)

Taki model jest stosowalny jedynie dla płaskiego kondensatora, w którym miedzy
okładkami znajduje się materiał półprzewodnikowy o wysokiej oporności.
Pomiar oporności odbywa się poprzez pomiar zależnego od czasu prądu po
przyłożeniu odpowiedniego prostokątnego impulsu napięcia do okładek kondensatora.
Poprawnie sytuację tą przedstawia wzór (6.7.4) z pracy R. Stiballa [4].



CS e
Q(0) e

(Ca  CS ) 0 Q() 0

(6.7.4)

gdzie Q jest ładunkiem (elektronami lub dziurami). Wzór ten opisuje dokładnie sytuację
przedstawioną na schemacie I -III (A-C) w tabeli 6.7.1.
I

II

III

Q(0)
A

B

C

Q(0)=CU
dla τ=0

Q(τe)

wzór (6.7.4)

Po zwarciu
płytek
kondensatora
przez
amperomierz.

Wykres zależności Q(τ) dla różnych etapów
przemieszczania się nośników ładunków pomiędzy
okładkami kondensatora.

Tabela 6.2.1. Etapy przemieszczania się nośników ładunku(Q) podczas działania układu do pomiaru ρ
[4].

161

Pierwszy etap A (z tab. 6.2.1) opisujący zachowanie się nośników ładunków w
układzie pomiarowym przedstawia sytuację gdzie przykładane jest zewnętrzne napięcie
U i ma miejsce natychmiastowe ładowanie się kondensatora (ładowania się okładek
kondensatora powinno trwać około ~ 100 ns). Na wykresie zależności Q(τ) etap ten
przedstawia linia pionowa w chwili τ=0. Etap ładowania jest procesem bardzo krótkim.
Etap B (z tab. 6.2.1) związany jest ze zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu
próbki (półprzewodnika). W czasie zależnym od oporności próbki nośniki ładunku w
próbce kompensują (relatywnie powoli; dla materiału o ρ≈109Ωcm czas ten jest rzędu
milisekund, zaś dla ρ≈106Ωcm czas ten jest rzędu mikrosekund) pole wywołane przez
nośniki ładunków Q(0) i kondensator ładuje się dalej (Q(τe)) do momentu aż osiągnie
Q(∞). Etap C (z tab. 6.2.1) przedstawia sytuację gdy wyłączane jest zewnętrzne
napięcie co pozwala aby układ wrócił do stanu równowagi. Krzywa ładowania
kondensatora Cs odbierana jest przez system elektroniczny na Ca.
Schematycznie układ pomiarowy (rys. 6.7.2) można przedstawić jako: obwód
RSCS utworzony przez próbkę oraz kondensator stworzony przez przestrzeń między
górną elektrodą a powierzchnią próbki. Przy takim układzie przyłożone do dolnej
elektrody (back electrode) napięcie (w bardzo krótkim czasie ~100 nsec) będzie
ładować zewnętrzne elektrody kondensatora, które następnie „powoli” będą zmieniać
swój nośnik ładunku zgodnie z sytuacją B w tabeli 6.7.1 a to odbije się na zmianie
nośnika ładunku w kondensatorze Ca którą mierzymy. Górna elektroda złączona
z kondensatorem Ca ma średnicę 2,5 mm i jest otoczona osłoną. Jej ruch nad próbką
odbywa się przy pomocy motorów sterowanych przez komputer. Elektroda porusza się
ruchem skanującym nad wyznaczonym obszarem, z którego są zbierane dane
pomiarowe zamieniane następnie na mapę oporności.
W taki sam sposób odbywa się pomiar oporności właściwej w maszynie
EU-μτ-SCAN. Jedyną różnicę w porównaniu do aparatu EU-SCAN stanowi
umieszczony w górnej ruchomej elektrodzie laser (pulse generator). Jego zadaniem jest
generowanie przy powierzchni (jak to ma miejsce na przykład przy pomiarach z
użyciem źródła promieniotwórczego alfa) chmury ładunków. Przy odpowiedniej
polaryzacji są one ciągnięte w stronę drugiej elektrody. W ostateczności, zanik
powstałego impuls prądowy jest rejestrowany za pomocą układu elektroniki i
przesyłany do komputera.
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Rysunek 6.7.2. A) Schemat ułożenia próbki podczas bezkontaktowego pomiaru w aparacie EUSCAN. Próbka leży na elektrodzie z której podawany jest impuls napięcia U. B) Schemat blokowy
układu pomiarowego aparatury EU-μτ-SCAN do bezkontaktowego mapowania oporności parametru
μτ firmy EURORAD [4, 5].

Podczas badań użyto aparatów EU-SCAN i EUρ-μτ-SCAN, które są w stanie
rejestrować oporności z przedziału od 105 do 1011 cm oraz parametru μτ przy
minimalnej wartości oporności właściwej rzędu ρ ≥ 5·108 Ωcm. Średnica badanych
próbek może sięgać do 50 mm, natomiast ich grubość powinna mieć minimum 500 µm.
Przed

przystąpieniem

do

pomiaru

monokrystaliczne

płytki

wymagają

przygotowania powierzchni poprzez odpowiednie szlifowanie i trawienie w 9%
roztworze bromu z metanolem w celu usunięcia tlenków z powierzchni próbki i
zminimalizowania prądów powierzchniowych.
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7

WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Badania podjęte w niniejszej rozprawie potwierdzają, że:
 kryształy (Cd,Mn)Te, mogą być dobrymi monokrystalicznymi podłożami
do produkcji detektorów promieniowania X i gamma,
 amorficzne półprzewodnikowe warstwy stanowią dobre kontakty
elektryczne do wysokooporowych płytek (Cd,Mn)Te.
Na niniejszą rozprawę składają się trzy części.
Pierwsza z nich skupiona jest na przedstawieniu dostępnych informacji
dotyczących produkowanych detektorów i właściwości materiałów stosowanych
do ich budowy.
Druga część to wprowadzenie i informacje dotyczące (Cd,Mn)Te pod kontem
możliwych zastosowań tego materiału. Zawiera ona szczegóły technologiczne
oraz cześć danych doświadczalnych związanych z produkcją i charakteryzacją
otrzymywanych wytopów. W części tej wykazano zalety oraz

możliwości

wykorzystania płytek (Cd,Mn)Te do produkcji detektorów promieniowania X i gamma.
Podstawowy wniosek wyciągnięty z wyników przedstawionych w drugiej części
pracy to możliwość otrzymywania dużych monokrystalicznych płytek do produkcji
detektorów promieniowania X i gamma z wytopów (Cd,Mn)Te. Problem kompensacji
i techniki wygrzewania (w celu osiągnięcia wysokich wartości parametru oporności
właściwej) jest w dalszym ciągu tematem do badań.
Trzecia
z

kontaktami

część

rozprawy

elektrycznymi.

to

przedstawienie

Opisano

tu

prace

zagadnień
technologiczne

związanych
związane

z nanoszeniem kontaktów różnymi metodami na materiały z grupy II-VI. Zawarte
w tej części wyniki to dane uzyskane w trakcie licznych badań wykonanych przez
autora pracy jak i dane zebrane z literatury. Wyniki te wykazały wady i zalety różnych
metod wykonywania kontaktów elektrycznych. Szereg badań i analiza wyników dla
różnych metod nanoszenia kontaktów dla (Cd,Mn)Te daje odpowiedź, że najlepsze
obecnie są kontakty w postaci warstw amorficznych. Testy wykazały, że napylanie
może odbywać się w warunkach próżni rzędu ≈10-7Tr. Metoda ta jest powtarzalna
i w rezultacie otrzymujemy zawsze (dla wysokooporowego materiału) dobre liniowe
charakterystyki I-V, nawet w zakresie wysokich napięć (do 800 V).
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Jest to istotnym faktem gdy myślimy o produkcji na szerszą skalę materiału bazowego
(Cd,Mn)Te z takimi kontaktami.
Obustronnie napylane warstwy mogą być jednego typu bądź w różnych
kombinacjach. Jak wykazały badania, charakterystyczny parametr μτ nie zależy
od

grubości

amorficznej

warstwy.

Warstwy

nie

te

ulegają

degradacji

gdyż zabezpieczone są z zewnątrz warstwą napylonego w próżni złota.
Rozwiązanie problemu prądów upływności (LC) z bocznych krawędzi materiału
wydaje się kwestią rozwiązaną. Stosując odpowiednie roztwory do zabezpieczenia
powierzchni bocznych płytek (Cd,Mn)Te w dużym stopniu minimalizujemy wpływ
prądów powierzchniowych. Najlepsze wyniki dla płytek (Cd,Mn)Te daje roztwór
(NH4)2S.
Podczas badań związanych bezpośrednio z pracą doktorską autor brał udział
w projektach naukowych (grantach):
 Projekt

badawczy

Nr

3

T08A

046

30,

„Opracowanie

technologii

monokrystalicznych płytek Cd1-xMnxTe do zastosowania jako planarne
detektory promieniowania X i gamma” - wykonawca
 Projekt badawczy Nr POIG 01.01.02-00-108/09; „Nowoczesne Materiały
i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i Monitorowania Energii (MIME)” –
Detektory promieniowania - wykonawca
 Realizacja projektu badawczego: Nr 4703/B/T02/2009/37, „Opracowanie metod
otrzymywania półprzewodzącego (Cd,Mn)Te w celu zbadania możliwości
użycia (Cd,Mn)Te jako materiału na detektory promieniowania X i gamma” kierownik grantu promotorskiego.
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Na podstawie badań przedstawionych w niniejszej rozprawie zostało złożone
dnia 2010-04-15 zgłoszenie patentowe („Sposób wytwarzania kontaktów omowych do
półizolujących płytek (Cd,Mn)Te”, Nr P.390989) oraz powstały publikacje:
1. M. Witkowska-Baran, A. Mycielski, A. J. Szadkowski, E. Łusakowska,
V. Domukhovski, R. Jakieła, B. Witkowska, and W. Kaliszek, „Semi-insulating
(Cd,Mn)Te:V crystals: Electrical contacts”
phys. stat. sol. (b) 244, No. 5, pp. 1706–1713 (2007).
2. M. Witkowska-Baran, A. Mycielski, D. Kochanowska, A. J. Szadkowski,
R. Jakieła, B. Witkowska, W. Kaliszek, J. Domagała, E. Łusakowska,
V. Domukhovski, K. Dybko, Y. Cui, and R. B. James, „Contacts for HighResistivity (Cd,Mn)Te Crystals”
TNS IEEE Vol. 58, Issue:1, pp. 347-353 (2011).
3. M. Witkowska-Baran, A. Mycielski, D. Kochanowska, B. Witkowska,
W. Kaliszek, R. Jakieła, E. Łusakowska, V. Domukhovski, M. Węgrzecki,
„Amorphous contact layers on (Cd,Mn)Te crystals”
J. Crystal Growth (2011), doi:10.1016/j.jcrysgro.2011.01.001.
Autor rozprawy jest także współautorem publikacji (o tematyce związanej
z detektorami na (Cd,Mn)Te)) wydanych przez ośrodki badawcze z którymi
współpracuje laboratorium ON 1.1:
1.

„CdMnTe Crystals for X-ray and Gamma-ray Detection”
Y. Cui, A. Bolotnikov, A. Hossain, G. Camarda, A. Mycielski, G. Yang,
D. Kochanowska, M. Witkowska-Baran, R. James,
Proc. SPIE, Vol. 7079, 70790N (2008).

2.

„Vanadium-Doped Cadmium Manganese Telluride (Cd1-xMnxTe) GammaRay Detectors”
A. Hossain, A. E. Bolotnikov, Y. Cui, G. S. Camarda, G. Yang, R. B. James,
D. Kochanowska, M. Witkowska-Baran, A. Mycielski,
Journal of Electronic Materials, Vol. 38, No. 8, (2009), p. 1539.

3.

„(Cd,Mn)Te Detectors for Characterization of X-Ray Emissions Generated
During the Laser-Driven Fusion Experiments”
A. Cross, J. Knauer, A. Mycielski, D. Kochanowska, M. Wiktowska-Baran,
R. Jakiela,
Nuclear Instruments and Methods A, Vol. 624, Issue 3, (2010), p. 649.
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Autor rozprawy uczestniczył także w konferencjach naukowych (z prezentacją
wyników badań) w Polsce i zagranicą:
 12th International Conference on II-VI Compounds, 2005 Warsaw,
 Fall Meeting E-MRS 2006, Warszawa (plakat): ” M. Witkowska-Baran,
A. Mycielski, A. J. Szadkowski, Y. Cui, R. B. James B. Witkowska, W. Kaliszek,
E. Łusakowska, V. Domukhovski, R. Jakieła „Electrical contacts to semiinsulating (Cd,Mn)Te:V”,
 IEEE Dresden 19-25 October 2008 Nuclear Science Symposium, Medical
Imaging Conference, 16 th International Workshop on Room – Temperature
Semiconductor X- Ray and Gamma – Ray Detectors. Nuclear Radiation Detection
Materials: (plakat) “Technique of making good electrical contacts to high
resistivity

(Cd,Mn

Te)

crystals”

M.

Witkowska-Baran,

A.

Mycielski,

D. Kochanowska, A. J. Szadkowski, Y. Cui, R. B. James B. Witkowska,
W. Kaliszek, E. Łusakowska, V. Domukhovski, R. Jakieła, K. Dybko,
J. Domagała,
 15 European Molecular Beam Epitaxy Workshop Zakopane, March 08th – 11th
2009; Plakat “Technique of making good electrical contacts to high resistivity
(Cd,Mn)

Te

crystals

using

MBE

technique”

M.

Witkowska-Baran,

D. Kochanowska, A. Mycielski, A. J. Szadkowski, R. Jakieła, B. Witkowska,
W. Kaliszek , J. Domagała, E. Łusakowska, V. Domukhovski, K. Dybko, Y. Cui,
R. James,
 Workshop in Warsaw 12-13 September 2009 "CdTe, (Cd,Zn)Te and (Cd,Mn)Te
crystals for nuclear radiation spectrometry - the best methods to reduce Te
precipitates and inclusions arising during crystal growth. Effect of post-growth
annealing and importance of residual impurities and compensating dopants".
Wygłoszony referat przez – M. Witkowska - Baran “Electrical contact layers to
the semi - insulating (Cd,Mn)Te crystals” M. Witkowska-Baran, A. Mycielski,
D. Kochanowska, A. J. Szadkowski, R. Jakieła, B. Witkowska, W. Kaliszek,
J. Domagała, E. Łusakowska, V. Domukhovski, K. Dybko,
 Fall Meeting E-MRS 2010, Warszawa Polska (plakat): “Amorphous contacts
layers on the (Cd,Mn)Te crystals” M. Witkowska-Baran, A. Mycielski,
D. Kochanowska, A. Szadkowski, B. Witkowska, W. Kaliszek.
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