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Abstrakt 
Název práce: Analýza hlubokých hladin v CdTe metodou TEES 
Autor: Vít Zajac  
Katedra (ústav): Fyzikální ústav UK  
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Franc, DrSc.  
e-mail vedoucího: Jan.Franc@mff.cuni.cz 
 

Abstrakt: Byla provedena analýza vlivu experimentálních podmínek na 
výsledky měření spekter termoelektrické spektroskopie hlubokých hladin 
v semiizolačních vzorcích CdTe legovaných různými příměsemi. Ukázalo 
se, že energie dopadajícího budícího  záření nemá na tvar spekter 
významný  vliv.  Optimální doba osvitu potřebná na zaplnění pastí byla 
stanovena z časové závislosti fotoproudu na více než 10 minut. Vytvoření 
gradientu teploty přídavným topením se projevilo nárůstém signálu 
v oblasti 240-300 K. 

Bylo vyhodnoceno spektrum TEES vysokoodporového bismutem 
dopovaného vzorku Bi-D, v němž byla nalezena hluboká elektronová past 
na energii 0,66 eV se záchytným průřezem 9×10-9 cm2. Dále bylo 
vyhodnoceno spektrum vysokoodporového indiem dopovaného vzorku SR-
21H-11, v němž byly nalezeny děrové pasti na energiích 0,13 eV a 0,56 eV 
se záchytnými průřezy 3×10-23 a 4×10-11. 
Klíčová slova: Termoelektrická spektroskopie, CdTe, fotovodivost. 
   

 Abstract   
Title: Analysis of deep levels in CdTe by TEES method  
Author: Vít Zajac  
Department: Institute of Physics of Charles University 
Supervisor: doc. Ing. Jan Franc, DrSc.   
Supervisor's e-mail address: Jan.Franc@mff.cuni.cz 
 
Abstract: Analysis of the influence of various experimental conditions 
(irradiation energy, duration and power) on the results of thermoelectric 
effect spectroscopy of deep levels in semi-insulating CdTe samples doped 
with various impurities was carried out. The results state that the energy 
of the radiation used for illumination of the sample does not have any 
important influence on the TEES spectrum. The optimal duration of 
illumination was specified to not less than 10 minutes to achieve sufficient 
trap-filling. Using an additional heater on the top-side of the sample 
caused increased of the signal in the 240-300 K temperature range.  

TEES spectrum of high-resistivity bismuth-doped sample Bi-D was 
evaluated – a deep electron trap with capture cross-section of 9×10-9 cm2 
was found on the energy level 0,66 eV. In the spectrum of high-resistivity 
indium-doped sample SR-21H-11 were found hole traps on energies 
0,13 eV and 0,56 eV having capture cross-secitions of 3×10-23 and 
4×10-11 eV respectively. 
 
Keywords: Thermoelectric effect spectroscopy, CdTe, photoconductivity. 
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1.  Úvod 

Hlavním cílem práce byla charakterizace hlubokých hladin 

v semiizolačním CdTe metodou termoelektrické spektroskopie. Pozornost 

jsem věnoval především metodickému ověření vlivu experimentálních 

podmínek (vlnová délka použitého záření, doba osvitu, teplotní gradient 

apod.) na spektra. Metodu jsem pak aplikoval na několik vzorků 

legovaných různými příměsemi (In, Cl, Bi). 

2.  Teorie 

V následujících kapitolách uvádím problematiku pásové struktury 

polovodičů, hlubokých hladin v telluridu kademnatém a jeho význam pro 

technickou praxi a metodu termoelektrické spektroskopie. 

2. 1. Pásová struktura polovodičů 

Energie E volného elektronu ve vakuu závisí pouze na jeho hybnosti p jako 

 
em

p
E

2

2

  (1) 

a ve volném prostoru může nabývat spojitě jakékoli nezáporné hodnoty.  

Naproti tomu energie elektronu vázaného v atomu může nabývat pouze 

určitých diskrétních hodnot – mluvíme o spektru energetických hladin, na 

kterých se elektron může vyskytovat. Počet elektronů, který se na dané 

hladině může při splnění Pauliho vylučovacího principu vyskytovat, se 

označuje degenerace hladiny. Při velkém množství atomů vázaných 

v pevné látce jsou degenerované diskrétní hladiny v důsledku vzájemného 

působení mezi atomy rozštěpeny na více navzájem blízkých hladin, které 

označujeme energetické pásy. Pravděpodobnost, že hladina s energií E je 

při teplotě T obsazena elektronem  je rovna hodnotě Fermiho funkce:  

 

1exp

1
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kde EF je Fermiho energie, tj. energie hladiny, která je obsazena 

s pravděpodobností právě ½.  

Nejvyšší pás v energetickém spektru, který je ještě obsazený elektrony 

se nazývá valenční – elektrony v něm jsou nejslaběji vázány ke svým 

atomům, následující vyšší pás pak nese název vodivostní –  elektrony 

v něm již nejsou vázány k jednotlivým atomům a mohou se volně 

pohybovat objemem látky s energií 

 
*2

22

0
m

kh
EE   (3). 

kde k=p/h je vlnový vektor spojený s vlnovou funkcí elektronu, m* je 

efektivní hmotnost elektronu v potenciálovém poli dané látky a E0 je 

energie příslušné hladiny ve vodivostním páse. 

Energetická mezera mezi valenčním a vodivostním pásem se nazývá 

zakázaný pás a určuje mnohé elektrické a optické vlastnosti materiálu. 

Látky se zcela zaplněným valenčním pásem a zakázaným pásem širším než 

3 eV jsou za normálních podmínek elektrickými izolanty. Vodiče mají 

valenční pás zaplněný z poloviny nebo u nich dochází k překrytu 

valenčního a vodivostního pásu, a tak se elektrony v nich mohou volně 

pohybovat. Zbylé látky se zcela zaplněným valenčním pásem a zakázaným 

pásem užším než 3 eV se nazývají polovodiče. U nich je vodivost silně 

závislá na teplotě a dalších parametrech.  

Energie elektronu pohybujícího se v pevné látce nezávisí jen na 

velikosti jeho hybnosti, jak uvádí rovnice (3), ale také na směru jeho 

pohybu látkou. Pro charakterizaci energetického spektra elektronů 

v krystalické látce se užívá diagramů pásové struktury, které uvádějí 

energii elektronů šířících se ve význačných krystalografických směrech na 

určitých hladinách. Pro tellurid kademnatý a krystalický křemík tyto 

pásové struktury uvádí Graf 2.1 vypočítaný Boujdariou a Zitounim (2004). 

Nejvyšší hladině valenčního pásu je v grafu přiřazena hodnota 0 eV. 

V pásové struktuře telluridu kademnatého je vidět, že nejenergetičtější 

valenční elektron (v bodě Γ8V) má nulovou hybnost stejně jako nejméně 

energetický vodivostní elektron (v bodě Γ6C). Říkáme, že CdTe má přímý 

zakázaný pás – je přímý polovodič. Křemík má narozdíl od CdTe nepřímý 
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zakázaný pás - nejnižší energie přísluší vodivostnímu elektronu, který 

putuje ve směru Δ. Přímost a nepřímost zakázaného pásu má veliký vliv na 

schopnost polovodiče emitovat záření, jak vysvětlí následující podkapitola. 

 

Graf 2.1 Pásová struktura ideálních krystalů CdTe a Si 

ve směrech Λ a Δ – Boujdaria a Zitouni (2004) 

2. 2. Elementární procesy na hladinách 

v zakázaném pásu polovodičů  

Fermiho rovnice (2) popisuje fakt, že při teplotě nad 0 K mohou některé 

valenční elektrony přijmout tepelnou energii obsaženou v termálních 

kmitech  krystalové mříže a přejít do vodivostního pásu. Pro ideální krystal 

křemíku při pokojové teplotě je tato pravděpodobnost 4×10-10, pro tellurid 

kademnatý je o 3 řády nižší. Elektron, který opustil zcela zaplněnou 
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valenční hladinu na ní po sobě zanechá prázdný stav, kterému říkáme 

defektní elektron nebo díra. Tomuto procesu říkáme generace páru 

elektron-díra (viz Obrázek 2.1).  

Atom, který přišel o elektron, je kladně nabitý – díra tento kladný náboj 

reprezentuje – a proto k sobě může přitáhnout valenční elektron 

některého ze sousedních atomů. Tak se díra může přesouvat od atomu 

k atomu a pohybovat se ve valenčním páse podobně jako elektron ve 

vodivostním s jistou efektivní hmotností, a protože s sebou nese kladný 

náboj, přispívá k celkové vodivosti polovodiče. 

Zdrojem energie pro generaci páru elektron-díra může být kromě tepla 

také elektromagnetické záření z vnějšího zdroje. Ovšem pouze za 

předpokladu dodržení zákona zachování energie: dopadající foton musí 

mít energii odpovídající šířce zakázaného pásu nebo větší. V druhém 

případě by elektron přešel na některou z vyšších hladin ve vodivostním 

páse nebo by byla vygenerována díra nacházející se hlouběji ve valenčním 

páse. V každém případě se nosiče vzdálené od zakázaného pásu rychle 

termalizují – vyměňují si energii a hybnost s fonony tak, aby se v pásovém 

diagramu dostaly k zakázanému pásu co nejblíže. Na základě tohoto 

procesu pracují polovodičové detektory záření, o kterých bude řeč 

v následující podkapitole. 

Opačným jevem ke generaci páru elektron-díra je rekombinace (viz 

Obrázek 2.1) – k ní dojde, když se vodivostní elektron setká s atomem, 

jemuž elektron chybí, a zaplní prázdný stav (anihiluje díru) v jeho 

elektronovém obale, přičemž vyzáří energii odpovídající šířce zakázaného 

pásu ve formě fotonu. Tento proces nazývaný zářivá rekombinace je 

principem činnosti svítivých diod (LED).  

Pokud se elektron nacházel před rekombinací v nejnižším místě 

vodivostního diagramu a díra v nejvyšším, což je nejčastější případ, může 

mezi nimi dojít k zářivé rekombinaci jen v přímém polovodiči. V případě 

nepřímého polovodiče tento přechod vyžaduje ještě změnu hybnosti 

elektronu, která nemůže být zajištěna emisí fotonu. Proto je nutné, aby se 

rekombinace zúčastnil ještě fonon (fonony mají typicky malou energii do 

0,1 eV, ale mohou mít relativně velkou hybnost). Pravděpodobnost, že 
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dojde k tříčásticové interakci je však mnohem menší než přímá 

rekombinace bez účasti fononu. Proto zářivá rekombinace probíhá v 

nepřímých polovodičích mnohem pomaleji než v přímých. 

Lokální nehomogenity krystalu, tj. přítomnost chemických nečistot 

nebo úmyslně přidaných dopantů a mřížkových poruch ve struktuře 

(vakance atomu, vlastní nebo cizí atom v intersticiálním postavení, 

dislokace, substituce cizím atomem na regulárním mřížkovém místě) a 

případně existence rozhraní jednotlivých krystalových zrn nebo kontakt 

s jinou látkou se v elektronové struktuře polovodiče projeví lokálním 

narušením pásové struktury a posunutím Fermiho meze. Narušení pásové 

struktury spočívá v tom, že v zakázaném pásu se lokálně vyskytují další 

stavy, které mohou elektrony obsazovat. Tyto stavy, jejichž energie leží 

mezi valenčním a vodivostním pásem, se nazývají rekombinační centra, 

neboť mají podstatný vliv na generaci elektron-děrových párů a jejich 

rekombinaci. Podle modelu Shockleyho a Reada, jak jej uvádí Frank 

(1990), umožňují další 4 typy elementárních přechodů, které ilustruje 

Obrázek 2.1:  

1. je-li rekombinační centrum prázdné (obsahuje díru), může do něj 

vstoupit elektron 

a. který byl vázán ve valenčním pásu polovodiče – díra, která 

byla v centru lokalizovaná se octne ve valenčním pásu a 

přispívá k vodivosti – mluvíme o emisi díry; 

b. z vodivostního pásu – mluvíme o záchytu elektronu nebo 

rekombinace elektronu s centrem, neboť elektron 

v rekombinačním centru už k vodivosti nepřispívá; 

2. je-li v rekombinačním centru elektron, může toto centrum opustit 

směrem do 

a. vodivostního pásu, kde přispěje k vodivosti – mluvíme o emisi 

elektronu; 

b. valenčního pásu – za předpokladu, že ve valenčním páse 

doputovala na stejné místo díra – ta však ve valenčním páse 

k vodivosti přispívala, proto mluvíme o záchytu díry. 
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Obrázek 2.1 Elementární přechody v zakázaném páse 

 

V rovnováze musí platit, že zachytávání elektronů na centrech a jejich 

opětovná emise probíhají stejně rychle, stejně tak pro díry. Pro střední 

dobu života elektronu do jeho záchytu v centru platí 

 
))(1(

1

ttee

e
EFN 




  (4), 

kde σe je takzvaný záchytný průřez pasti, νe je termální rychlost volných 

elektronů, Nt je koncentrace pastí na hladině Et a F (Et ) je Fermiho 

funkce (2), která říká, jaká část pastí na této hladině je obsazna. Pak 

zřejmě součin σeνe vyjadřuje objem v krystalu zachycený rekombinačním 

centrem za jednotku času a Nt (1 – F (Et)) je koncentrace neobsazených 

center. Analogický vzorec platí pro dobu života děr. Pokud je záchytný 

průřez daného centra stejný pro elektrony i pro díry (σe = σh), pak 

centrum z časového hlediska neovlivňuje generaci a rekombinaci. Pokud je 

však jeho záchytný průřez pro jeden typ nosiče větší než pro druhý, 

znamená to, že tyto nosiče v něm zůstávají déle o centru pak mluvíme jako 

o elektronové případně děrové pasti.   
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2. 3. Význam hlubokých pastí 

v polovodičových detektorech 

Na následujícím obrázku je schéma činnosti polovodičového detektoru: 

 

Obrázek 2.2 Schéma činnosti polovodičového detektoru 

 

Nosiče náboje uvolněné dopadem detekované částice putují polovodičem 

podle své polarity k nabitým deskám kondenzátoru, kde jsou detekovány 

jako zkratový proud. Pro dobrou spektrální citlivost detektoru je esenciální 

vysoký součin pohyblivosti a doby života μτ volných nosičů v polovodiči a 

také vysoký odpor polovodiče, který zaručuje nízký temný proud 

detektorem. 

Oba tyto parametry jsou přímo ovlivňovány defekty v polovodiči. 

Rozlišujeme akceptorové defekty, které zvyšují děrovou vodivost vzorku 

(posouvají Fermiho energii v zakázaném pásu níže směrem k valenčnímu 

pásu) a donorové defekty, které zvyšují elektronovou vodivost vzorku 

(posouvají Fermiho energii směrem k vodivostnímu pásu). Existenci 

podstatného množství těchto defektů se při výrobě polovodičů nelze 

vyhnout, ale technologií výroby (přidáváním dopantů do krystalizační 

směsi, porůstovými úpravami krystalu žíháním v parách různých prvků) je 

možné koncentraci některých hladin výběrově zvýšit a dosáhnout tak 

upevnění Fermiho energie uprostřed zakázaného pásu a tedy vysokého 

odporu vzorku. Nejpodstatnější význam v tomto výzkum hrají hluboké 

hladiny nacházející se ve středu zakázaného pásu.  
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Ukazuje se, že hluboké hladiny například v arsenidu galitém (GaAs) 

jsou zodpovědné mimo jiné za zesílení fotosenzitivity (Desnica a Šantić 

(1989)) a trvalých proudů ve vzorku (Desnica (1989)).  

2. 4. CdTe a hluboké hladiny v něm  

Tellurid kademnatý krystalizuje v kubické struktuře sfaleritu, která je 

tvořena dvěma plošně centrovanými kubickými podmřížemi kadmia a 

telluru, které jsou vzájemně posunuty ve směru tělesové úhlopříčky o 

jednu čtvrtinu její délky. Tak sousedí každý atom kadmia se 4 atomy 

telluru a naopak, jak ukazuje Obrázek 2.3. 

  Tabulka 2.1 shrnuje jeho základní fyzikální vlastnosti, jak je uvádějí 

Capper (1994), Turkevych (2004) a Horodyský (2006). 
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Tabulka 2.1 Základní fyzikální vlastnosti CdTe při 

pokojové teplotě 

mřížková 
konstanta  

6,48 Å 

hustota  5,85 g cm-3 

koeficient teplotní 
roztažnosti  

4,6×10-6 K-1  
(2.2×10-6 K-1 při 75 K) 

měrná tepelná 
kapacita  

210 J kg-1 K-1 

tepelná vodivost  
0,06 W cm-1 K-1  
(8 W cm-1 K-1 při 8 K) 

šířka zakázaného 
pásu 

1,52 eV 
(1,64 eV při 100 K) 

 

 

Obrázek 2.3 Elementární buňka sfaleritové struktury, 

v níž CdTe krystalizuje 

 

Šířka zakázaného pásu CdTe při pokojové teplotě 1,52 eV je téměř 

ideální pro konstrukci fotovoltaických článků. Obrázek 2.4 ukazuje 

typickou konstrukci solárního CdTe/CdS článku. Teoretická efektivita 

těchto článků se blíží 30%, Bonnet (1992) uvádí pro komerční 

články účinnost kolem 10%. Vysoký absorpční koeficient CdTe (viz 

kapitolu 4. 1.) umožňuje konstrukci těchto článků při velmi malé tloušťce, 

což snižuje výrobní náklady a návratnost na úroveň srovnatelnou 

s křemíkovými fotočlánky.  
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contact

p-CdTe 3-5 m

transparent contact

n-CdS 0.1 m

transparent substrate
(glass, polymer)  

Obrázek 2.4 Příklad solárního CdTe/CdS článku 

osvětlovaného zespoda - Horodyský (2006) 

 

Vysoké protonové číslo kadmia a telluru spolu s výše zmíněnými 

vlastnostmi činí z CdTe perspektivní materiál pro výrobu rentgenových a 

γ detektorů.  

Shchennikov a Ovsyannikov (2006) popsali při vysokých tlacích za 

pokojové teploty fázové přechody CdTe do jiných krystalových struktur 

(cinabarit – 3,53 GPa, NaCl – 3,8 GPa, ortorombická – 10,1 GPa) 

provázené změnou Seebeckova koeficientu od -80 k +50 μV/K a odporu od 

109 k 0,1 Ω (Graf 2.2).  

 

Graf 2.2 Závislost strukturního typu, odporu a 

Seebeckova koeficientu CdTe  na tlaku – Shchennikov a 

Ovsyannikov (2006) 
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2. 5. Termoelektrická spektroskopie  

Metoda termoelektrické spektroskopie byla poprvé publikována 

Šantićem a Desnicou v roce 1990 jako nový postup k charakterizaci 

hlubokých hladin v zakázaném pásu polovodičů. Jde o teplotní 

spektroskopii termální excitace nosičů náboje z lokalizovaných hladin 

v zakázaném páse do vodivostního (v případě děr do valenčního) pásu. 

Základní princip metody je stejný jako u metody termálně stimulovaných 

proudů (thermally stimulated currents – TSC): spočívá ve zchlazení vzorku 

na teplotu, při které nedochází k termální excitaci nosičů do vodivostního 

(valenčního) pásu. Následně je vzorek osvícen světlem, které excituje 

nosiče jednak přímo do pastí v zakázaném pásu, a v případě použití světla 

o větší energii, než je šířka zakázaného pásu, také excituje velké množství 

volných nosičů náboje, které jsou při difuzním pohybu ve vzorku pastmi 

zachycovány. Po dostatečně dlouhé době osvitu lze tedy předpokládat, že 

pasti jsou plné (dynamika plnění pastí je komentována v kapitole 4. 2.). Po 

ukončení osvitu následuje postupné ohřívání vzorku, při němž jsou 

termální emisí excitovány nosiče z pastí do vodivostního (valenčního) 

pásu. Při metodě TSC je na vzorek během ohřevu přiloženo konstantní 

napětí a uvolněné nosiče jsou detekovány jako proud, jehož znaménko 

odpovídá polaritě přiloženého napětí a velikost je součtem proudu děr a 

elektronů. Při metodě TEES není ve vzorku gradient elektrického napětí 

z vnějšího zdroje, ale gradient teploty. Termálně excitované nosiče tedy 

difundují z teplejšího místa ve vzorku na chladnější – elektrony i díry 

stejným směrem. Jsou-li na dvou místech vzorku s rozdílnou teplotou 

umístěny kontakty elektrometru, je detekován proud, jehož znaménko 

závisí na dominujícím typu nosičů. Proto při spektroskopii metodou TEES 

přímo rozeznáváme typ pasti podle znaménka signálu.  

Náboj vypuzený z pasti je úměrný záchytnému průřezu pasti a teplota 

nejintenzivnějšího vyprazdňování pasti Tmax souvisí s její ionizační 

enegií Et.  

Energie pasti E a její záchytný průřez σ lze vypočítat z teplotní polohy 

maxima píku Tmax podle vzorce 
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kde k je Boltzmannova konstanta, ν termální rychlost volných nosičů a 

NC hustota stavů ve vodivostním páse (pro díry ve valenčním páse) a R 

rychlost ohřevu vzorku. Při opakování měření s jinou rychlostí ohřevu se 

zřejmě dočkáme změny teploty maximálního vyprazdňování dané pasti. 

Vzorec (5) upravený do Arrheniova tvaru 
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kde za T bereme nejnižší hodnotu Tmax analyzovaného píku, jak 

doporučují Elhadidy a kol. (2007).  

Patří se poznamenat, že vzorec (5) je jistým zjednodušením dynamiky 

vyprazdňování pastí, předpokládá mimo jiné minimální opětovný záchyt 

uvolněných nosičů a na druhou stranu vysokou míru rekombinace. V jeho 

formulaci pro vyhodnocování spekter TEES nepanuje ve vědecké obci 

shoda. Například Krsmanovic a kol. (2000) jej uvádějí ve tvaru 
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h

k
C   je konstanta, která v sobě zahrnuje numerické 

faktory termální rychlosti nosičů i hustoty stavů.  Szeles (1996) uvádí 

tentýž vzorec bez konstanty C:  
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V této práci budu pro zachování konzistence dat laboratoře FÚUK užívat 

vzorec (5). 
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3.  Experimentální podmínky 

měření 

V této kapitole jsou popsány technické podrobnosti ohledně aparatury pro 

měření spekter TEES. 

3. 1. Uspořádání aparatury 

Obrázek 3.1 je schématickým náčrtkem aparatury použité pro měření 

spekter TEES a ostatní metodická měření. Vzorek o rozměrech přibližně 

10 × 10 × 1 mm má na přední ploše plošný kovový kontakt (bud ohmický 

zlatý nebo indiový se Schottkyho bariérou), zadní plocha vzorku je 

celoplošně přichycena stříbrnou vodivou pastou k palci kryostatu, který 

slouží jako druhý kontakt. Spektrum TEES bylo měřeno v rozsahu 100 –

 300 K. Teplota chladného palce je určována automaticky řízeným 

topením, jehož programovatelný regulátor umožňuje nastavit ohřev 

konstantní rychlostí v rozsahu 2 – 15 K/min.  

 

Obrázek 3.1 Schéma aparatury TEES 
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Regulátor ohřevu má zpětnou vazbu v polovodičové teplocitlivé diodě 

umístěné v chlazeném palci. Při měření je kromě termoelektrického 

proudu zaznamenáván i signál z teplotního čidla v závislosti na čase, což 

umožňuje zpětně zkontrolovat, zda byla dodržena zvolená rychlost ohřevu. 

Polarita zapojení odpovídá znaménkové konvenci, kdy kladný proud ve 

spektrech přísluší proudu elektronů, zatímco záporný patří dírám. Význam 

a efekt přídavného topení je shrnut v podkapitole 3. 2.  

3. 2. Teplotní gradient  

Před zahájením této bakalářské práce pracovala aparatura TEES bez 

přídavného topení na horní ploše vzorku – zdrojem teplotního gradientu 

napříč vzorkem bylo při nízké teplotě pouze záření dopadající na horní 

plochu vzorku z teplejších stěn kryostatu a při vysoké teplotě naopak 

tepelné ztráty zářením z horní plochy vzorku do okolí. Ve spektru TEES 

tak v oblasti kolem 270 K (v závislosti na rychlosti ohřevu) vznikala oblast 

bez potřebného teplotního gradientu. Proto bylo na horní plochu vzorku 

umístěno topicí tělísko tvořené keramickou destičkou o rozměrech 

12 × 5 × 0,5 mm, která má na jedné straně nanesenu odporovou vrstvu se 

dvěma napájecími vodiči. Odpor vrstvy je 20,0 Ω při 100 K a 20,2 Ω při 

300 K. Napájení přídavného topení je realizováno sourcemetrem Keithley. 

Za účelem charakterizace teplotního gradientu napříč vzorkem a kalibrace 

přídavného topení byl mezi místa, kde jsou ve schématu 3.1 kontakty, 

dočasně umístěn měděný-konstantanový diferenciální termočlánek. S ním 

byla proměřena závislost rozdílu teplot mezi plochami vzorku na teplotě a 

proudu přídavným topením pro dvě různé rychlosti ohřevu (viz Graf 3.1).  

Z naměřených dat vyplývá, že pro udržení podstatného teplotního rozdílu 

stačí proud topením v řádu desítek miliampér. Úspěch v použití 

přídavného topení prezentuje Graf 4.10 s úspěšně detekovanými maximy 

na teplotách 260 K a 276 K. 
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Graf 3.1 Teplotní gradient napříč vzorkem v závislosti 

na teplotě a proudu přídavným topením při rychlosti 

ohřevu R = 5 K/min  

 

4.  Vliv parametrů záření na 

spektrum TEES  

4. 1. Absorpce 

Různé práce zabývající se termoelektrickou spektroskopií CdTe používají 

k počátečnímu naplnění pastí světlo o různé energii (Zerrai a kol. (1999) – 

1,30 eV; Szeles (1996) a Soundararajan (2006) – 1,33 eV; Huang a kol. 

(1995), Zerrai a kol. (1999) a Elhadidy a kol. (2007) – 1,96 eV). Z práce 

Horodyského (2006) vyplývá, že právě v tomto intervalu energií leží 

absorpční hrana CdTe, jak ukazuje následující graf.  
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Graf 4.1 Závislost absorpčního koeficientu vysoce 

kvalitního CdTe na energii dopadajících fotonů při 

pokojové teplotě v logaritmické a lineární škále – 

Horodyský (2006) 

 

Tento nepoměr v absorpčním koeficientu pro záření různé energie se 

projeví především na hloubce, do níž světlo pronikne, což ukazuje Graf 4.2 

pro jednu podgapovou energii, dvě energie v okolí šířky zakázaného pásu 

a jednu vysoce nadgapovou energii. 
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Graf 4.2 Hloubka prozáření vzorku CdTe světlem různé 

enegie – absorpční koeficienty α převzaty (resp. αex 

extraplovány) od Horodyského (2006) 

 

4. 2. Časový průběh plnění pastí – závislost 

fotoproudu na energii 

Při malé hloubce prozáření vzorku je oprávněné se obávat, že povrch 

vzorku, který představuje významnou nehomogenitu, bude mít vliv na 

dynamiku plnění pastí. Například Schottkyho kontakt na povrchu vzorku 

indukuje pod jeho povrchem objemový náboj a způsobuje ohyb 

vodivostního a valenčního pásu, což by mohlo ovlivnit distribuci volných 

děr a elektronů z oblasti generace do objemu vzorku. Samostatnou 

kapitolou je volný povrch vzorku (rozhraní s vakuem), kde může existovat 

řada rekombinačních stavů.  

Proto byla na vzorku AC-22 se zlatým kontaktem provedena série 

měření časového průběhu fotoproudu při osvitu světlem s různou energií 

1,20 – 1,60 eV s krokem 45 meV při pokojové teplotě. Průběh naměřených 

závislostí bylo obvykle možno fitovat různými exponenciálami. Nejprve 

provedeme diskuzi absolutní velikosti fotoproudu, respektive jeho 

asymptotických hodnot.  

Jak je patrné z následujícího grafu, bylo na energii 1,467 eV (při prvním 

měření – černé body v grafu) pozorováno maximum fotoproudu. Za účelem 
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lokalizace tohoto maxima byla oblast 1,422 – 1,512 proměřena podrobněji 

(červené body v grafu).  
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Graf 4.3 Závislost limitních fotoproudů na energii 

světla použitého k osvícení při pokojové teplotě 

 

Graf 4.4 ukazuje detail asymptotických fotoproudů v této oblasti 

v lineárním měřítku s vyznačením maxima na absorpční hraně. Náhlý 

pokles fotoproudu za energií 1,474 eV zřejmě souvisí s malou hloubkou 

průniku světla pod povrch vzorku (méně než 0,2 mm viz Graf 4.2). 

Soudíme, že je způsoben zvýšením vlivu povrchových rekombinačních 

center. 
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Graf 4.4 Detail závislosti limitních fotoproudů na 

energii světla použitého k osvícení při pokojové teplotě 

 

Graf 4.5 zobrazuje časový průběh fotoproudu pro podgapovou energii 

1,288 eV při pokojové teplotě. Tento typ průběhu, který lze fitovat dvěma 

rostoucími exponencielami, byl při pokojové teplotě pozorován při prvním 

měření také při energiích 1,198 eV; 1,243 eV; 1,333 eV a 1,467 eV před 

maximem. Při druhém, podrobnějším, měření pak při energiích 1,467 eV; 

1,472 eV a 1,476 eV před maximem a také 1,485 eV a 1,494 eV za 

maximem. 
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Graf 4.5 Časová závislost fotoproudu při osvitu vzorku 

AC-22 světlem s energií 1,288 eV při pokojové teplotě 

 

Při energiích 1,378 eV a 1,422 eV (těsně před maximem) byl při prvním 

měření jinak obvyklý exponenciální nárůst fotoproudu předcházen strmým 

exponenciálním poklesem signálu, jak je vidět na následujícím grafu. 

Podobný charakter fotoproudu byl před maximem pozorován i při druhém 

měření při osvitu světlem s energií 1,422 eV; 1,440 eV; 1,458 eV a 

1,463 eV. 
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Graf 4.6 Časová závislost fotoproudu při osvitu vzorku 

AC-22 světlem s energií 1,422 eV při pokojové teplotě 
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Při energiích těsně za maximem, jmenovitě 1,512 eV a 1,602 eV při 

prvním měření a dále 1,479 eV a 1,481 eV při druhém měření, byl dokonce 

pozorován pouze exponenciální pokles, jaký ukazuje Graf 4.7.  
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Graf 4.7 Časová závislost fotoproudu při osvitu vzorku 

AC-22 světlem s energií 1,602 eV při pokojové teplotě 

 

Následující tabulka shrnuje charakter průběhu fotoproudu a časové 

konstanty fitovaných exponenciál pro jednotlivé energie.  

 



 27 

Tabulka 4.1 Charakter a časové konstanty 

exponenciálních fitů fotoproudů při 1. a 2. měření při 

pokojové teplotě 

energie (eV) typ  τ0-3 (s)  τ3-20 (s)  τ20-150 (s)  τ>150 (s) 

1. 1,198    + 12,3±0,3     

1. 1,243    + 15,3±0,4     

1. 1,288    + 5±4 + 27±2   

1. 1,333    + 6,5±4 + 101±7   

1. 1,378  - 1,21±0,08   + 65±4   

1. 
1,422  - 0,65±0,03   + 113±5 + ~103 

2.  - 0,58±0,02 - 5,6±2 + další slabý nárůst 

2. 1,440  - 0,53±0,06 - 4,2±3 + 54±7  

2. 1,458    - 8,4±4 + 25±3   

2. 1,463    - 13±3 + další silný nárůst 

1. 
1,467  + 2,31±0,08   + 49±2  

2.  + 1,16±0,05   + 84±3   

2. 1,472  + 1,9±0,1   + 74±3   

2. 1,476    + 5,7±3 + 66±2   

2. 1,479    - 8,3±2 - 133±3   

2. 1,481  - 1,46±0,05   - 65±3   

2. 1,485    + 7,2±1 + 57±9   

2. 1,494    + 4,8±8   + ~103 

1. 
1,512    - 6,8±7     

2. ~  silný šum signálu, jeví se jako  

1. 1,557 ~  neexponenciální, s velkými výkyvy 

1. 1,602    - 6,8±8     
 

Typ:   – exponenciální pokles,  – exponenciální nárůst,   

  – exponenciální nárůst předcházený strmým poklesem;  

znaménko + nebo – označuje, zda za ním následující časová konstanta (která je vždy 

kladná) označuje rostoucí nebo klesající exponenciálu; 

časové konstanty jsou roztřízeny řádově podle velikosti, u obtížně vyhodnotitelných 

závislostí je pouze slovní komentář. 

 

Za pozornost stojí energie 1,422 eV a 1,512 eV, u nichž ve fotoproudu 

dominovaly při prvním měření jiné efekty než při druhém. Je to způsobeno 

zaměřením paprsku osvěcovacího laseru na  rozdílná místa kontaktu 

(mohlo být svíceno částečně i na hranu kontaktu), což dokazuje významný 

vliv povrchových stavů na dynamiku ve vzorku a také jejich prostorovou 

nehomogenitu na povrchu vzorku a jeho rozhraní s kontaktem.  
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Kromě toho při prvním měření s energií 1,422 eV (viz Graf 4.6) a 

druhém měření s energií 1,494 eV byla zaznamenána extrémně dlouhá 

doba sycení fotoproudu – řádově tisíce sekund.  

Podobné měření bylo přehledově provedeno také pro dvě různé polohy 

svazku při zchlazení vzorku AC-22 na teplotu 97 K. Při první poloze svazku 

byl signál slabý, kladný i záporný a vykazoval slabě klesající i rostoucí 

průběh. Silný šum však neumožnil číselně odhadnout více než 

asymptotickou hodnotu fotoproudu, která je vynesena v následujícím 

grafu. 
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Graf 4.8 Závislost limitních fotoproudů na energii 

světla použitého k osvícení při teplotě 97 K 

 

Při druhé poloze svazku měl časový průběh fotoproudu vždy charakter 

dvou exponenciál směřujících ze záporných hodnot k nule, jaký je vidět na 

následujícím grafu.  
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Graf 4.9 Časová závislost fotoproudu při osvitu vzorku 

AC-22 světlem s energií 1,512 eV při teplotě 97 K 

 

Následující tabulka shrnuje výsledky měření fotoproudu při toplotě 97 K. 

Pro hlubší analýzu pozorovaných jevů není v této práci bohužel prostor. 

 

Tabulka 4.2 Charakter a časové konstanty 

exponenciálních fitů fotoproudů na vzorku AC-22 při 

teplotě 97 K 

energie (eV) typ  τ0-20 (s)  
τ20-150 

(s) 
 τ>150 (s) 

1,467  + 2,2±0,4   + 360±120 

1,476  + 2,5±0,6 + 58±8   

1,485  + 3,6±0,2   + 199±13 

1,494  + 3,5±0,2   + 432±27 

1,503  + 4,5±0,2   + 390±11 

1,512  + 3,7±0,1   + 430±21 

1,521  + 3,6±0,2   + 264±6 

1,557  + 3,7±0,1 + 43±44 + 450±370 

1,602  + 5,6±0,1   + 927±6 
 

Na vzorku F-35K-1 bylo provedeno měření TEES po osvícení světlem 

s energií 1,27 eV, 1,65 eV a 1,96 eV. V případě použití podgapové energie 

laseru (1,27 eV) nedochází k přímé generaci párů elektron-díra, ale pouze 
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ke generaci a uvolňování volných nosičů prostřednictvím rekombinačních 

center. Díky extrémně malému absorpčnímu koeficientu k těmto procesům 

dochází v celé tloušťce vzorku téměř stejně intenzivně (viz Graf 4.2).  

Naproti tomu při použití energie blízké energii zakázaného pásu 

(1,65 eV) a energii vyšší (1,96 eV) dochází i k přímému generování párů 

elektron-díra, avšak pouze v hloubce několika mikrometrů (viz Graf 4.2), 

kde na nosiče může působit elektrické pole Schottkyho bariéry. Z hlediska 

termoelektrické spekroskopie by tento efekt mohl ovlivnit termoelektrické 

napětí, které působí na nosiče, a tak narušit výsledné spektrum. 

Graf 4.10 ukazuje výsledná spektra TEES při rychlosti ohřevu 15 K/min, ve 

kterých jsou zřejmá 2 kladná maxima na teplotách 262 K a 

278 K. Vzhledem ke kladnému znaménku jde zřejmě o elektronové pasti. 

Jejich detailní lokalizaci ukazuje Graf 4.11 a shrnuje Tabulka 4.3.  
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Graf 4.10 Spektrum TEES na vzorku F-35K-1 pro různé 

energie osvícení při rychlosti ohřevu 15 K/min 
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Graf 4.11 Detail maxim ve spektru z grafu 4.10 

 

Celkově bylo zjištěno, že efekt mělkého prozáření vzorku při osvitu 

světlem s nadgapovou energií nemá vliv na polohu maxim ve spektru 

TEES.  

 

Tabulka 4.3 Poloha 2 kladných maxim ve spektru TEES 

při různých energiích osvitu a jejich průměrný špičkový 

termoelektrický proud 

zdroj energie  1. maximum 2. maximum špičkový proud 

laditelný laser 
3900s 

1,27 eV 261,82 K 278,41 K 6,7 pA 

1,62 eV 262,57 K 279,87 K 4,4 pA 

HeNe laser 1,96 eV 262,12 K 276,30 K 4,0 pA 
 

Poloha prvního maxima se prakticky nezměnila. Poloha druhého maxima 

ve spektru 1,27 eV je zřejmě ovlivněna prvním maximem, které je v tomto 

spektru intenzivnější.  
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4. 3. Vliv intenzity osvitu na spektrum 

TEES  

Vzhledem k velikému vlivu rekombinace na povrchových centrech 

zjištěnému v podkapitole 4. 2. jsme se rozhodli provést ještě měření 

časového průběhu fotoproudu při plnění pastí různou intenzitou 

dopadajícího záření, abychom zjistili, jestli limitujícím faktorem při plnění 

pastí je  samotný mechanismus pastí nebo dodávaný výkon.  

Na vzorek SR-21H-11, který byl zchlazen bez přítomnosti světla 

z pokojové teploty na 100 K jsme svítili 25 mW HeNe laserem přes šedý 

filtr zeslabující jeho intenzitu na 10% po dobu 14 minut. Časový průběh 

fotoproudu zachycuje Graf 4.12. Velikost proudu narůstala exponenciálně 

do záporných hodnot s časovou konstantou 280±2 s k hodnotě -1,57 nA. 

Poté jsme 10% filtr nahradili 20% a svítili dalších 6 minut – dosycení 

proběhlo s časovou konstantou 50±2 s asymptotickou hodnotou -3,18 nA. 
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Graf 4.12 Časová závislost fotoproudu při osvitu vzorku 

SR-21H-11 HeNe laserem výkonem 2,5 mW 

 

Následně jsme na vzorku změřili spektrum TEES rychlostí 3 K/min a po 

jeho opětovném schlazení za temna jsme jej testovali na osvit 20% výkonu 
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laseru. Velikost signálu exponenciálně rostla do záporných hodnot 

s časovou konstantou 289±1 s k asymptotické hodnotě -3,70 nA. Po 23 

minutách jsme filtr odstranili a dalších 11 minut svítili na vzorek plným 

výkonem. Velikost fotoproudu dále narůstala s časovou konstantou 

172±3 s směrem k hodnotě -12,4 nA. Následně jsme opět proměřili 

spektrum TEES rychlostí 3 K/min. Na spektrech TEES byla pozorována 

dvě minima, jejichž poloha nebyla podmínkami osvitu ovlivněna. Malá 

rychlost ohřevu způsobila veliký šum signálu, který byl potlačen funkcí 

100bodového FFT (Fast Fourier Transform) vyhlazování programu Origin. 
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Graf 4.13 Detail spekter TEES vzorku SR21H11 při 

rychlosti ohřevu 3 K/min pro 2 různé výkony osvěcování 

HeNe laserem  

 

Výstupem z předchozích 3 podkapitol je zjištění, že doba, po kterou je 

potřeba osvěcovat zchlazený vzorek před měřením TEES by měla být 

alespoň 10 minut , mají-li být naplněny všechny pasti.  
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5.  Vyhodnocení spekter TEES 

vzorků Bi-D, SR-21H-11 a 

AC-22 
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Graf 5.1 Spektrum TEES vzorku Bi-D 

 

Ve spektru se zdají být 2 minima (děrové pasti), ale jejich posun s rychlostí 

ohřevu je chaotický. Lokální maximum mezi nimi (vyznačené v grafu 

červenými tečkami) se však posouvá s rostoucí teplotou ohřevu k vyšší 

teplotě a podařilo se jej vyhodnotit jako hlubokou past na energii 0,66 eV – 

viz následující graf. Do vyhodnocení nebylo zahrnuto maximum na spektru 

15 K/min, jehož poloha je ovlivněna nevyrovnanými teplotními 

podmínkami ve vzorku při tak rychlém ohřevu. 
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Graf 5.2 Arrheniův diagram vyhodnocení posunu 

lokálního maxima 173 K s rostoucí rychlostí ohřevu 
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Přestože absolutní hodnota elektrického proudu v tomto maximu je 

záporná, což by ve znaménkové konvenci v užitém experimentálním 

zařízení odpovídalo děrové pasti, jedná se o past elektronovou. Opačné 

znaménko elektrického proudu je ovlivněno silnou emisí děr z děrové pastí 

emitující ve stejné teplotní oblasti. Zřejmě jde o děrovou past B2 

(0,31 eV), kterou na bismutem dopovaném CdTe detekovali Saucedo a kol. 

(2008) – viz Graf 5.3.  

 

Graf 5.3 Spektra TEES měřená Saucedem a kol. (2008) 

pro několik vzorků CdTe různě dopovaných bismutem 
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Graf 5.4 Spetrum TEES vzorku SR-21H-11 

 

Ve spektru vzorku SR-21H-11 byla vyhodnocena dvě minima (děrové 

pasti). Je patrné, že spektra 3 K/min byla velmi silně zašuměná a i přes 

vyhlazení procedurami programu Origin (AA – Adjacent Averaging, FFT – 

Fast Fourier Transform) není jejich lokalizace jednoznačná. V grafu jsou 

čtvercovými body vyneseny hodnoty, které nejlépe korespondovaly se 

zbývajícími minimy. 

 

Tabulka 5.1 Souhrn pastí vyhodnocených z TEES 

  nalezené pasti 

vzorek 
dopant 
odpor 

E (eV) 
typ 

pasti 
σ (cm-2) 

SR-21H11 
indium 0,13 děrová 3,3×10-23  

~109 Ω cm 0,60 děrová 3,9×10-11 

Bi-D 
bismut 0,31 děrová Saucedo (2008) 

~109 Ω cm 0,66 elektron. 9,0×10-9 
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Graf 5.5 Spektrum TEES vzorku AC-22 

 

Na spektru vzorku AC-22, které bylo měřeno ještě bez použití přídavného 

topení jsou vidět 2 jasná maxima a široký pás emise z pastí při teplotách 

110 – 130 K, ze kterého nelze s jistotou vyhodnotit polohu maxim 

odpovídajících jednotlivým pastem. V případě maxim kolem teplot 110 K a 

150 K dochází jen k nepatrnému posuvu s rostoucí rychlostí ohřevu. 

Vyhodnocení energií a záchytných průřezů pomocí námi používané metody 

vede k poloze pasti mimo zakázaný pás. To je zřejmě způsobeno 

nesplněním zjednodušujících podmínek použitých k odvození vztahu (5). 

K správnému vyhodnocení by bylo nutno použít numerického výpočtu. 

Numerická metoda použitelná k analýze tohoto typu spekter však nebyla 

dosud publikována. 

6.   Závěr 

Byla provedena analýza vlivu experimentálních podmínek na výsledky 

měření spekter termoelektrické spektroskopie hlubokých hladin 

v semiizolačních vzorcích CdTe legovaných různými příměsemi. Ukázalo 

se, že energie dopadajícího budícího záření nemá na tvar spekter 

významný  vliv.  Optimální doba osvitu potřebná na zaplnění pastí byla 

stanovena z časové závislosti fotoproudu na více než 10 minut. Vytvoření 
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gradientu teploty přídavným topením se projevilo nárůstem signálu 

v oblasti 240 – 300 K. 

Bylo vyhodnoceno spektrum TEES vysokoodporového bismutem 

dopovaného vzorku Bi-D, v němž byla nalezena hluboká elektronová past 

na energii 0,66 eV se záchytným průřezem 9×10-9 cm2. Dále bylo 

vyhodnoceno spektrum vysokoodporového indiem dopovaného vzorku SR-

21H-11, v němž byly nalezeny děrové pasti na energiích 0,13 eV a 0,60 eV 

se záchytnými průřezy 3×10-23 a 4×10-11. 
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