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nosti. Zkoumali jsme donorové a akceptorové hladiny v materiálu a pokusili se
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research how defects influence ZnO single crystal in terms of its electrical proper-
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Úvod
V posleních deseti letech se ZnO dostává do pop¯edí zájmu jako perspektivní

polovodiËov˝ materiál. P˘vodnÏ se pouæíval jako substrát pro r˘st GaN a p¯í-
buzn˝ch slouËenin. S dostupností velk˝ch monokrystal˘ a vzhledem k unikátním
vlastnostem: πirok˝ p¯ím˝ zakázan˝ pás, silná luminiscence, vysoká pohyblivost
elektron˘ a vysoká tepelná vodivost dÏlá ZnO zajímav˝m materiálem pro opto-
lektronické souËástky, UV diody Ëi lasery.
Hlavní v˝zvou z˘stává ovládnutí a ideální vyuæití jeho elektrick˝ch vlastností a
je námÏtem p¯edkládané bakalá¯ské práce. Experimenty byly zamÏ¯eny na sta-
novení elektrické charakterizace monokrystal˘, pohyblivosti, koncentrace nosiË˘
náboje a na typ vodivosti. Charakterizována byla rovnÏæ fotoluminiscence ZnO s
cílem urËit její p˘vod. V neposlední ¯adÏ byl posouzen vliv æíhání ZnO na zmÏnu
elektrick˝ch vlastností.
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1. Teorie

1.1 Elektrické vlastnosti polovodiË˘

Pevné látky rozdÏlujeme dle jejich elektrick˝ch vlastností na izolanty, polovo-
diËe a vodiËe. Hrub˝m dÏlením podle jejich elektrické vodivosti[1] mají izolanty
vodivost niæπí neæ 10�8⌦�1m�1, polovodiËe v rozmezí 0.01⌦�1m�1

� 104⌦�1m�1

a kovy vyππí neæ 106⌦�1m�1. Elektrická vodivost - � je definována jako koefici-
ent úmÏrnosti mezi hustotou elektrického proudu j a intenzitou elektrického pole
E [1] vztahem

j = �E (1.1)

P¯esnÏjπí definice vyuæívá pásov˝ model pevn˝ch látek (podrobnÏji níæe), kdy
dÏlíme pevné látky podle πí¯ky zakázaného pásu[2], znaËíme Eg; izolanty Eg >
5eV , polovodiËe Eg ⇠ 1eV a kovy. Kovy nemají valenËní pás zcela zaplnÏn,
elektrony tedy snadno p¯echázejí mezi jednotliv˝mi enenergetick˝mi stavy, coæ je
Ëiní vodiv˝mi. U polovodiË˘ a izolant˘ je valenËní pás zcela zaplnÏn a vodivostní
pás je prázdn .̋ K tomu, aby elektrony p¯eπly z valenËního pásu do vodivostního, je
pot¯eba energie - nap¯íklad tepelná. Proto mají polovodiËe velmi silnou závislost
vodivosti na teplotÏ. Jejich vodivost závisí jednak na koncentraci nosiË˘ n,p (n
znaËí koncentraci elektron˘, p koncentraci dÏr) a jednak na jejich pohyblivosti
µn,p vztahem

� = enµn + epµp (1.2)

kde e je elemntární náboj.
K základním vlastnostem, na kter˝ch závisí pouæití polovodiË˘ Ëi izolant˘,

pat¯í právÏ ovlivnitelnost jejich elektrick˝ch vlastností. Ty mohou b˝t katalyzo-
vány vnÏjπími Ëiniteli, jako jsou: teplota, zá¯ení, elektrické a magnetické pole Ëi
tlak. KromÏ toho mohou b˝t ovlivnÏny i vnit¯ními p¯ímÏsemi, tzv. dopanty, které
mají zásadní vliv na elektrické a optické vlastnosti polovodiËe.

Krystalové poruchy mohou mít na vodivost dvojí vliv. Jednak m˘æou dodat do
vodivostního pásu elektron a v takovém p¯ípadÏ mluvíme o donoru. Elektrickou
vodivost, zp˘sobenou elektrony vybuzen˝mi z donorov˝ch hladin do vodivostního
pásu naz˝váme elektronovou vodivostí typu N. Naopak krystalová porucha, která
je schopna zachytit elektron z valenËního pásu, se naz˝vá akceptor a elektrickou
vodivost, zp˘sobenou dÏrami ve valenËním pásu, naz˝váme dÏrovou vodivostí
typu P.

Pokud není uvedeno jinak, jsou vztahy ve zbytku kapitoly pojednávající o
elektrick˝ch vlastnostech polovodiË˘ p¯evzaty z knihy Helmara Franka: Fyzika a
technika polovodiË˘ [3].

1.1.1 Pásov˝ model polovodiË˘

K popisu energetick˝ch stav˘ v pevn˝ch látkách se pouæívá pásov˝ model
pevn˝ch látek. Pásová struktura dané látky odpovídá p¯ípustn˝m energetick˝m
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stav˘m vπech elektron˘ v dané látce. Vychází z modelu témÏ¯ voln˝ch elektron˘,
kdy pro vlastní energii elektron˘ En platí

En = 2⇡2 ~2
mL2

n2 (1.3)

kde ~ je redukovaná Plankova konstanta, m je hmotnost elektronu, L je moment
hybnosti a n p¯ísluπn˝ energetick˝ stav.
Jedná se o diskrétní hladiny energií (odvozené z Shrödingerovi rovnice), tento

model je vπak pouze p¯ibliæn .̋ Elektrony jsou ve skuteËnosti ovlivÚovány periodic-
k˝m potenciálem krystalové struktury dané látky. ÿeπení Shrödingerovi rovnice
s periodick˝m potenciálem je dáno Blochovou funkcí

 = u(r)eikr (1.4)

kde u(r) jsou Blochovy funkce modulované s periodou potenciálu krystalové
m¯íæky eikr.
ÿeπením modelu témÏ¯ voln˝ch elektron˘ za pouæití Blochovy funkce následnÏ

získáme spektrum vlastních hodnot energií (En) pro danou látku. Tato spektra
poté mají v okolí sv˝ch maxim a minim parabolick˝ tvar. ZnO je polovodiË s
p¯ím˝m zakázan˝m pásem, coæ znamená, æe maximum pásu valenËního leæí nad
minimem pásu vodivostního. Pro zjednoduπení se pouæívá nezak¯iven˝ pásov˝
model, kdy nejbliæπí okolí maxim a minim aproximujeme pomocí p¯ímek, jak je
znázornÏno na obrázku 1.1.

Obrázek 1.1: Zjednoduπen˝ pásov˝ model p¯ímÏsového polovodiËe typu N a typu
P p¯i teplotÏ T > 0. Kde ND a NA je koncentrace donor˘ a akceptor˘, EC zna-
Ëíme energetickou hladinu vodivostního pásu, EV pásu valenËního, ED a EA jsou
aktivaËní energie donor˘ a akceptor˘ a Eg je energie vyjad¯ující πí¯ku zakázaného
pásu. Podle toho, jestli je v látce více akceptor˘ (NA > ND) nebo více donor˘
(ND > NA), dÏlíme polovodiËe na na typ P Ëi N. Tento obrázek byl p¯evzat z [2].

1.1.2 Vlastní a p¯ímÏsov˝ polovodiË

Vlastní polovodiË

Vlastní polovodiË je speciální p¯ípad polovodiËe, kter˝ neobsahuje aktivní
p¯ímÏsi. Veπkerá elektrická vodivost je tedy zp˘sobena interakcí s vlastními atomy
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m¯íæky. Elektrony se dostávají z valenËního pásu p¯es zakázan˝ pás do pásu vo-
divostního, p˘sobením tepelné, optické Ëi jiné formy energie.
Pro vlastní polovodiË musí b˝t splnÏna podmínka neutrality

pi = ni (1.5)

kde index i znamená vlastní (intrinzickou) koncentraci dÏr/elektron˘. Potom pro
ni platí

ni = Nce
�EC�EF

kT (1.6)

kde EF je Fermiho mez a Nc je efektivní hustota stav˘ v pásu vodivosti daná
vztahem

Nc = 2(
2⇡m⇤

nkT

h2
)
3
2 (1.7)

kde m⇤
n je efektivní hmotnost elektron˘, k je Boltzmanova konstanta, h je Plana-

kova konstna, T je termodynamická teplota.
Analogicky lze vypoËítat hustotu dÏr ve valenËním pásu

pi = Nve
�EF�Ev

kT (1.8)

a hustotu Nv stav˘ pro díry ve valenËním pásu

Nv = 2(
2⇡m⇤

pkT

h2
)
3
2 (1.9)

kde m⇤
p je efektivní hmotnost proton˘

P¯ímÏsov˝ polovodiË

Cizí atomy v látce se mohou chovat jako donory, to znamená, æe látce dodají
elektrony a vzniká typ N, nebo se chovají jako akceptory, z látky p¯íjmají elek-
trony a vzniká typ P. Pokud polovodiË obshauje cizí elektricky aktivní atomy,
naz˝váme ho p¯ímÏsov .̋
Cizí atom se m˘æe vyskytovat v substituËní poloze, kde nahradí vlastní atom
látky v krystalické m¯íæi, nebo v intersticiální poloze, kdy se atom p¯ímÏsi vysky-
tuje mimo uzlové body kristalické m¯íæky. V polovodiËích se nejËastÏji vyskytuje
substituËní poloha, protoæe je energeticky v˝hodnÏjπí. K v˝razn˝m zmÏnám vlast-
ností polovodiË˘ dochází totiæ uæ p¯i koncentraci jednoho atomu cizího prvku na
108 atom˘ Ëistého prvku. [4] Vodivost vyvolaná pomocí p¯ímÏsí se naz˝vá p¯ímÏ-
sová vodivost. Pro p¯ímÏsov˝ polovodiË platí rovnice

pn = n2
i = konst (1.10)

Pásov˝ model polovodiËe se zabudovan˝mi atomy donor˘ je znázornÏn na
obrázku 1.1. Podmínka neutrality pro p¯ímÏsov˝ polovodiË

� e(n+N�
A ) + e(p+N+

D ) = 0 (1.11)

n+N�
A = p+N+

D (1.12)

kde ND znamená koncentrace donor˘, NA koncentrace akceptor˘, horní index
+ a � následnÏ to, jestli jsou nabité kladnÏ nebo zápornÏ, ⇥ p¯ípadnÏ znaËí ty
neutrální.
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Pro koncentraci voln˝ch elektron˘ ve vodivostním pásu a dÏr v pásu valenËním
platí

n = Nce
�EC�EF

kT (1.13)

p = Nce
�EF�EV

kT (1.14)

Kompenzovan˝ polovodiË

Kompenzovan˝ polovodiË je takov ,̋ kter˝ obsahuje p¯ímÏsi obou typ˘: donory
a akceptory. Rovnice neutrality je pak daná vztahem

n+NA = ND �N⇥
D (1.15)

Pro slabÏ kompenzovan˝ polovodiË platí ND � NA. Za nízké teploty, kdy
nastává slabá teplná ionizace donor˘ (obrázek 1.2 oblast 1) je n ⌧ NA ⌧ ND,
potom je koncentrace nosiË˘ n dána vztahem

n =
ND �NA

NA

NC

2
e
�
ED

kT (1.16)

kde ED je aktivaËní energie donor˘, a Fermiho hladina

EF = ED + kT ln(
ND �NA

2NA
) (1.17)

která je v závislosti na teplotÏ znázornÏna na obrázku 1.3.
P¯i vyππích teplotách bude n ⌧ NA, je n dáno vztahem (obrázek 1.2 oblast 2)

n =

r
NC

2
(ND �NA)e

�
ED

2kT (1.18)

a Fermiho hladina je

EF =
EC � ED

2
+

kT

2
ln
(ND �NA

2NC
) (1.19)

P¯i úplné ionizaci donor˘ je koncentrace elektron˘ rovna (obrázek 1.2 oblast
3)

n = ND �NA (1.20)

Za velmi vysok˝ch teplot (obrázek 1.2 oblast 4) dochází k tzv. vlastní vodi-
vosti, z které se dá urËit πí¯ka zakázaného pásu vztahem [2]

Eg = 2kB
ln[2(2⇡kBh2 )3/2(mnmp)3/4]� ln(niT

�3/2)
1
T

(1.21)

Fermiho mez v závislosti na teplotÏ znázorÚujeme na obrázku 1.3.

Teplotní závislost pohyblivosti

Pr˘bÏh pohyblivosti v závislosti na teplotÏ dává obraz o p˘sobících mecha-
nismech rozptylu. Na obrázku 1.4 je vidÏt, jak p¯i nízk˝ch teplotách pohyblivost
roste s rostoucí teplotou. Rychlost stoupání závisí na koncentraci ionizovan˝ch
p¯ímÏsí. Po p¯echodové oblasti (maximum na obrázku1.4), které obvykle b˝vá
nÏkolik desítek stupÚ˘ pod pokojovou teplotou, se projevuje rozptyl na kmitech
m¯íæky, kdy interakce nosiË˘ náboje s m¯íækou limituje jejich pohyblivost.

6



Obrázek 1.2: Teplotní závislost koncentrace elektron˘. P¯evzato z [2]
.

Obrázek 1.3: Závislost Fermiho meze na teplotÏ pro kompenzovan˝ polovodiË.
P¯evzato z [3], energie E je zde znaËena písmenem W

.

Obrázek 1.4: Diagram pr˘bÏhu pohyblivost nosiË˘ v závislosti na teplotÏ. P¯e-
vzato z [3]

.
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1.1.3 Hall˘v jev

V polovodivém vzorku vloæeném do vnÏjπího elektrického ~E, nebo i magnetic-
kého ~B pole vzniká v d˘sledku p˘sobení Loretnzovy síly

L = q( ~E � ~v ⇥ B) (1.22)

ve vzorku Hallovo pole, na jedné stranÏ vzorku se pak hromadí záporn˝ náboj a
na stranÏ druhé náboj kladn .̋ Díky tomu, æe póly mají r˘zn˝ potenciál, vzniká
Hallovo napÏtí. viz. nákres na obrázku 2.1
Pro naπe uskupení potom platí:
Ve smÏru x prochází proud Ix, na napÏªov˝ch elektrodách namÏ¯íme napÏtí Ux a
bez magnetického pole je napÏtí na p¯íËn˝ch elektrodách nulové. Pokud zapneme
magnetické pole, které je kolmé ke vzorku - Bz, m˘æeme na p¯íËn˝ch elektro-
dách pozorovat napÏtí UH . Pole Ex udÏluje elektronu rychlost vx = µHEx, z
rovnice 1.22 potom pro sílu p˘sobící na elektron ve smÏru osy y je

Fy = �evxBz = +eµHExBz = eEy (1.23)

v˝sledná síla je odklonÏna o úhel ⇥ proti p˘vodnímu smÏru pole

tg⇥ =
Ey

Ex
= �µHBz (1.24)

Hall˘v úhel závisí pouze na magnetickém poli Bz a HallovÏ pohyblivosti µh.
Hallova pohyblivost se od pohyblivosti µn, jak ji známe z Ohmova zákonu, liπí o
rozptylov˝ faktor rH µH = rHµn, ten je pro polovodiËe tÏæko zjistiteln˝ a závisí
na rozptylovém mechanismu nosiË˘ vzorek od vzorku. Pro kompenzovan˝ polo-
vodiË se rH blíæí 1, my ho tedy zanedbáváme.

Jestliæe vzdálenosti odpovídajících elektrod (viz nákres) jsou l, w potom pro
napÏtí platí UH = Eyw a Ux = Exl

UH = µHBz
w

l
Ux (1.25)

Ux = RI = ⇢
l

hw
I (1.26)

kde h je tlouπªka vzorku.

UH = µH⇢
IBz

h
= ±RH

IBz

h
(1.27)

kde RH je Hallova konstanta pro niæ platí

RH = µH⇢ =
1

en
(1.28)

Znaménko Hallovy konstanty je záporné pro elektrony a kladné pro díry, z polarity
namÏ¯eného napÏtí zjistíme typ vodivosti. Pro koncentraci voln˝ch nosiË˘ n platí

n =
1

eRH
(1.29)

a pro pohyblivost platí
µ = �Rh (1.30)
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1.2 Materiálové vlastnosti ZnO

Krystalické ZnO je Ëirá látka, která se vyznaËuje polymorfií - schopností krys-
talizovat ve více krystalov˝ch strukturách. ZnO krystaluje ve t¯ech polymor-
fech znázornÏn˝ch na obrázku 1.5, polymorfy mají rozdílné fyzikálnÏ chemické
vlastnosti. Wurtzitova struktura je termodynamicky nejstabilnÏjπí, diamantové
struktury m˘æe b˝t docíleno pomocí r˘stu na substrátech s kubickou m¯íækou a
struktura kubická vzniká p¯i relativnÏ vysokém tlaku. Wurtzitova struktura je
druh hexagonální m¯íæky a tvo¯í ji dvÏ vzájemnÏ posunuté m¯íæky s hexgonálním
uspo¯ádáním. Jedna obsahuje anionty - O2� a druhá kationty - Zn2+, má dva
m¯íækové parametry c/a =

p
8/3, základní parametry ZnO s touto strukturou

jsou shrnuty v tabulce 1.1.

Obrázek 1.5: Polymorfy krystal˘ ZnO a) Kubická struktura b) Diamantová struk-
tura c) Wurtzitova struktura, p¯evzato z [8]

Tabulka 1.1: Základní parametry ZnO s wurtzitovou strukturou [9]
m¯íæková konstanta a[Å] 3.250
m¯íæková konstanta c[Å] 5.207
hustota ⇢[g.cm�3] 5.606
bod tání [K] 2.248
πí¯ka zakázaného pásu Eg [eV] 3.4
efektivní hmotnost elektron˘ [m0] 0.28 [5]

1.2.1 Metody r˘stu ZnO

Pro r˘st monokrystal˘ ZnO se pouæívají r˘zné metody[6] jako epitaxní r˘st,
transport par, hydrotermální metoda a dalπí.
Za pouæití Hydrotermální metody r˘stu[7] jsou krystaly rozpuπtÏny v roz-
toku KOH/LiOH v autoklávu s platinov˝m povrchem. Autokláv je pak zah¯át˝
na teplotu 600-700K, Ëímæ se zv˝πí tlak na desetiny GPa. Region r˘stu krystalu
má teplotu obvykle o 10K niæπí, kde poté dochází k vysráæení krystal˘.
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1.2.2 Defekty v ZnO

Za defekty v krystalech jsou povaæovány poruchy v jejich krystalové m¯íæce.
Jako nejvÏtπí poruchou vyskytující se v kaædém vzorku je jeho povrch, jedná
se o násilné p¯eruπení m¯íæky krystalu. Povrch krystalu mívá oproti vzorku zna-
ËnÏ rozdílné vlastnosti, vyskytuje se zde povrchové pnutí a dochází k povrchové
vodivosti. O eliminaci tÏchto jev˘ blíæe pojednáváme v sekci 2.4.2, zab˝vající se
kontaktováním materiálu.
Dalπí rozmÏrnou poruchou jsou dislokace. DÏlí se na hranové, πroubové a ro-
vinné. Defekty tohoto typu mají znaËn˝ vliv na elektrické vlastnosti materiálu,
pohyblivost nosiË˘ náboje a vodivost. Zap¯íËiÚují také geometrickou asymetrii
p¯i mÏ¯ení jeho elektrick˝ch vlastností. Dislokace jsou v polovodiËovém krystalu
neæádoucí, jejich vznik se dá ovlivnit p¯i r˘stu krystalu pouæitím kvalitního zá-
rodku a vyladÏním podmínek r˘stu. P¯i mÏ¯ení lze vybrat takov˝ vzorek, kter˝
vykazuje symetrické chovaní v celém objemu.
Bodové defekty p¯edstavují chyby, které vznikají na jednotliv˝ch strukturních
pozicích. Rozliπujeme nÏkolik typ˘:
SubstituËní porucha je zp˘soben tím, æe v reálném krystalu se na nÏkter˝ch
strukturních pozicích objevují cizorodé atomy = p¯ímÏsi.
Vakance je neobsazen˝ uzel m¯íæky, kter˝ vzniká p¯echodem Ëástice z tohoto
uzlu nap¯. do intersticiální polohy. Vakance mohou nést náboj, nebo jsou elek-
tricky neutrální.
Frenkelova porucha je Ëástice nacházející se mimo síª m¯íæky v tzv. interstici-
ální poloze atomu.
P¯ímÏs v intersticiální poloze nastává, pokud se p¯ímÏsov˝ atom usadí v in-
tersticiální poloze krystalu.
Antisite nastává, pokud si jednotlivé prvky v krystalu zamÏní místa.
Koncentrace bodov˝ch poruch v krystalu je závislá na termodynamické rovno-
váze.

Bodové defekty v ZnO

V krystalech ZnO se vyskytují tyto defekty [10]: vakance po kyslíku (znaËíme
VO), vakance po zinku (VZn), zinek a kyslík v intersticiálních polohách (Zni a Oi),
antisite porucha (ZnO a OZn) a p¯ímÏsové atomy jako Li, Al, Ga. [13, 12, 11, 20]
Na obrázku 1.6 jsou znázornÏny bodové defekty v krystalové m¯íæce ZnO.

Kaæd˝ defekt má jin˝ vliv na elektrickou vodivost, liπí se jejich aktivaËní ener-
gie a jejich role v krystalu ND/NA. Vlastnosti jednotliv˝ch defekt˘ v ZnO jsou
shrnuty v tabulce 1.2, ve které jsou pouæity tyto zkratky: VO -kyslíková vakance,
VZn -Zn vakance, Zni - zinek v intersticiální poloze, Oi kyslík v intersticiální
poloze.

1.3 Fotoluminiscence

Fotoluminiscence je zá¯ení tÏlesa, ke kterému dochází, pokud tÏleso absor-
buje elektromagnetického zá¯ení. Je to jedna z mnoha forem luminiscence, emise
svÏtla, a je zap¯íËinÏna fotoexcitací elektron˘ do vyππích energetick˝ch stav˘, kdy
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Obrázek 1.6: ZnázornÏní defekt˘ v krystalové m¯íæi ZnO.

Tabulka 1.2: Základní parametry standartních bodov˝ch defekt˘ ZnO
Defekt ED[meV ] donor/akceptor popis cit.
VO 15-20meV donor O vakance [12]
Li,Al,GaZn 30-50meV donor substituËní atom [13]
VZn hlubok˝ akceptor Zn vakance [11]
Oi 60 meV donor O v intersticiální poloze [12]
Zni nestabilni defekt lehce difundujici napovrch [10]
ZnO donor Antisite Zn v pozici O [11]
OZn 340meV donor Antisite O v pozici Zn [12]

po následné deexcitaci vyzá¯í fotony. Vlnová délka zá¯ení zp˘sobené fotolumi-
niscencí odpovídá deexcitaci elektron˘ z hladiny o stejné energii jako je energie
tohoto zá¯ení.
K vyπet¯ování fotoluminiscence polovodiË˘ se bÏænÏ pouæívá zdroj svÏtla o vÏtπí
energii neæ je πí¯ka zakázaného pásu. K fotoluminiscenci dochází pouze v polovo-
diËích s p¯ím˝m zakázan˝m pásem.
Díky πí¯ce zakázaného pásu 3.4eV se ZnO jeví jako potenciální materiál pro tvorbu
LED (light emiting diode) a laserov˝ch diod o vlnové délce odpovídající UV Ëásti
spektra. I p¯es mnoha desetiletí v˝zkumu se nepovedlo najít shodu na modelu,
kter˝ by popisoval fotoluminiscenci ZnO. Mnoho publikovan˝ch závÏr˘ si dokonce
p¯ímo rozporuje. [16]
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2. Experimentální metody

2.1 ©estibodová metoda mÏ¯ení Hallova jevu

Vzorky byly p¯ipraveny ve formÏ hranol˘ o rozmÏrech p¯ibliænÏ l = 10mm h =
1mmw = 2.5mm viz obrázek 2.1. Je-li vzorek umístÏn˝ do p¯íËného magnetického
pole, platí s ohledem na vztahy 1.22 - 1.28 pro � a RH vztahy:

� =
1

⇢
=

l

hw

I1,2
U3,4

=
l

hw

I1,2
U5,6

(2.1)

RH = rH
d

B

U0
5,3 � UH

5,3

I1,2
= rH

d

B

U0
6,4 � UH

6,4

I1,2
(2.2)

Kde l, w, h jsou rozmÏry viz obrázek 2.1, Ux,y a Ix,y je napÏtí a proud mezi p¯ísluπ-
n˝mi kontakty x,y. NapÏtí oznaËené horním indexem 0 je mÏ¯eno bez p¯ítomnosti
magnetického pole. Pokud je oznaËeno indexem H, jedná se o napÏtí v p¯íËném
magnetickém poli, Hallovo napÏtí.
Alternativou pro mÏ¯ení πestibodovou metodou je metoda Van der Pauwa, která
byla z této metody geometricky odvozena. Poæadavkem metody je, aby zkouman˝
vzorek mÏl dvÏ strany planparalelní. StandardnÏ se pouæívají vzorky Ëtvercového
tvaru s kontakty umístÏn˝mi v jeho rozích, jak je zobrazeno na obrázku 2.2.

Obrázek 2.1: MÏ¯ení Hallova jevu πestibodovou metodou, obrázek je nakreslen v
pomÏru, napa¯ené kontakty jsou vyznaËeny ËerchovanÏ

2.1.1 MÏ¯ící aparatura

K mÏ¯ení Hallova jevu byla pouæita poËítaËem ovládaná automatizovaná apa-
ratura. NicménÏ jsme mÏli jin˝ kryostat pro mÏ¯ení do ních˝ch teplot a pro mÏ¯ení
do teplot vysok˝ch, p¯i jejich zámÏnÏ jsme museli vzorek vyjmout a p¯ekontak-
tovat k jiné destiËce. Detailní uspo¯ádání aparatury pro mÏ¯ení mÏrné elektrické
vodivosti a Hallovy konstanty je zobrazeno na obrázku 2.3 kde komponenty mají
následující funkce:
p¯epínací karta Keithley 7065, p¯epíná mezi r˘zn˝mi kombinacemi vstupního
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Obrázek 2.2: MÏ¯ení Hallova jevu metodou Van der Pauwa, obrázek byl p¯evzat
z [15]

proudu a mÏ¯eného napÏtí,
pikoampermetr Keithley 485, mÏ¯í vstupní proud,
multimetr Keithley 2000, mÏ¯ení napÏtí
zdroj Keithley 220 je proudov .̋

Obrázek 2.3: Schematické zapojení aparatury pro mÏ¯ení Hallova jevu

2.2 Fotouminiscence

K mÏ¯ení fotoluminiscence (PL) jsme pouæili laser o vlnové délce 355nm
(3.5eV) Ëili o vyππí energii, neæ je πí¯ka zakázaného pásu. PL zá¯ení prochází
spektrometrem, kter˝ rozdÏlí vlnové délky v závislosti na poloze, a zá¯ení poté
snímáme CCD kamerou. Detailní schéma experimentálního uspo¯ádání je na ob-
rázku 2.4.
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Obrázek 2.4: Schematické zapojení aparatury pro mÏ¯ení fotoluminiscence.

2.3 Æíhání

Æíhání je druh tepelného zpracování materiálu za úËelem zlepπení jejich fy-
zikálních vlastností, kdy se materiál nejd¯íve zah¯eje na urËitou teplotu a poté
rychle zchladí.
Koncentrace defekt˘ v krystalu je daná podmínkami bÏhem jejich v˝roby. Roz-
dÏlení defekt˘ v krystalu lze zmÏnit æíháním vzorku v parách urËité látky. [15] V
polovodiËovém pr˘myslu je æíhání pouæíváno k zabudování dopant˘ do krystalové
struktury materiálu. Æíháme-li krystal za dané teploty v parách látky o daném
tlaku, systém spÏje k termodynamické rovnováze, kdy se pomocí difuze koncent-
race komponent uvnit¯ a vnÏ krystalu vyrovnává. Termodynamická rovnováha je
definovaná teplotou a parciálním tlakem jedné z komponent. [15] »as pot¯ebn˝ k
dosaæení termodynamické rovnováhy je dán difuzní rychlostí difundovan˝ch Ëás-
tic. Jelikoæ je tato rychlost závislá na teplotÏ a tlaku, lze vhodnou volbou tÏchto
parametr˘ p¯ímo ovlivÚovat koncentraci defekt˘ v materiálu. P¯i následném po-
zvolném zchlazení si krystal uchová svou novou strukturu a vlastnosti.

V rámci naπeho experimentu byly æíhány 3 vzorky ve dvou kolech za stejn˝ch
podmínek, kdy jsme se snaæili replikovat experiment. Vzorky jsme umístili na
konec evakuované (p ⇠ 1⇥10�6) k¯emenné ampule. Pro æíhání jsme pouæili zinek
o ËistotÏ 6N, kter˝ jsme umístili na druh˝ konec ampule. Ampuli jsme vloæili do
dvou zónové pece, a tím byl vytvo¯en teplotní gradient, kdy na teplejπím konci s
teplotou Ts byl vzorek. Vzhledem k tomu, æe plyn kondenzuje v nejchladnÏjπím
místÏ systému, definujeme parciální tlak zinku pZn teplotou TZn vztahem [18]

log(PZn) = (�
6224

TZn
+ 8.096)[Torr] (2.3)

kde vπak musíme mít na pamÏti, æe daná hodnota se m˘æe liπit v závislosti na
experimentálních podmínkách, ËistotÏ zinku atd. [18]
Experimentální uspo¯ádání je na obrázku 2.5. Parametry æíhání jsou shrnuty v
tabulce 2.1
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Tabulka 2.1: Paramtery æíhání vzork˘
æíhané vzorky t[h] Ts[K] TZn pZn[Pa]
10A 120 975 776 158.5
11B, 10C 110 972 804 301.0

Obrázek 2.5: Schematické znázornÏní ampule umístÏné v dvouzónové peci

2.4 P¯íprava vzorku pro mÏ¯ení

2.4.1 Povrchová úprava

Povrch vzorku je povaæován za jednu z poruch materiálu a má znaËnÏ jiné
vlastnosti neæ vlastní materiál. Pro mÏ¯ení je proto d˘leæité tyto povrchové vlast-
nosti co nejvíce eliminovat. Nezbytné je oËistit krystal od p¯ípadn˝ch neËistot a
zajistit tím kvalitní kontakt kov - polovodiË. Pro opracování jsme zvolili jemné
brouπení a jako brusn˝ materiál Korund s hrubostí 304. V druhé fázi jsme ma-
teriál leptali 20% roztokem H2O2 a to po dobu 3h. Peroxid vodíku se ukazuje
jako ideální prost¯edek pro leptání ZnO[14], má lineární a pomalé tempo leptání
povrchu, mnoæství odleptaného materiálu se dá tudíæ velmi dob¯e kontrolovat a
narozdíl od kyselin není tak agresivní, jako je nap¯íklad HCl. Dle rychlostí leptání
publikovan˝ch v Ëlánku [14] jsme odleptali za 3h cca 250nm materiálu.

2.4.2 Kontaktování

Hlavním poæadavkem pro kontakty je jejich ohmick˝ charakter, tzn. lineární
voltamperová charakteristika kontaktu. Druh˝m poæadavkem je jejich stálost a
mechanická odolnost, aby vydræely proces mÏ¯ení v rozsahu teplot 77K - 450K.
Pro vytvo¯ení kontakt˘ bylo vyzkouπeno nÏkolik postup˘:
Napa¯ování: Vzorek jsme nejprve zamaskovali fotorezistem. Místa, kde mÏly
b˝t umístÏny kontakty z˘stala odhalena (viz obrázek 2.1), na vzorek jsme poté
napa¯ili kovové kontakty a vyzkouπeli dva vybrané kovy: indium a zlato. Tyto
kovy byly zvoleny, protoæe nedifundují do materiál˘. Zlato má perfektní teplotní
stálost, indium se vπak taví jiæ p¯i 450K. Voltamperové charakteristiky jsou shr-
nuty v grafech na obrázku 3.1. P¯estoæe jsme byli limitování teplotou táni India,
nakonec jsme tento materiál pouæili z d˘vodu dobré reprodukovatelnosti mÏ¯ení
dané ohmick˝m charakterem kontakt˘. K takto p¯ipraven˝m kontakt˘m jsme po-
mocí st¯íbrné pasty na alkoholové bázi lepili st¯íbrné drátky o pr˘mÏru 0.05mm.
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Pájení:V p¯ípadÏ, kdy jsme se pokouπeli pájet indiové kontakty p¯ímo na vzorek,
jsme nedosáhli poæadované mechanické odolnosti.
Lepení:St¯íbrnou pastou není moæné lepit drátky p¯ímo ke vzorku, protoæe ne-
dochází k vytvo¯ení elektrického kontaktu. Tento postup byl ovÏ¯en.
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3. V˝sledky mÏ¯ení a diskuze
V rámci bakalá¯ské práce byly charakterizovány krystaly s Wurtzitovou krys-

talovou strukturou. Pouæívali jsme krystaly s orientací (0001). Základní para-
metry ZnO s touto strukturou jsou shrnuty v tabulce 1.1. Naπe krystaly byly
p¯ipraveny hydrotermální metodou a byly dodány v˝robcem MaTeck v podobÏ
destiËek o rozmÏrech (10⇥ 10⇥ 1)mm3. Bliæπí podrobnosti p¯ípravy bohuæel ne-
máme k dispozici. Tato metoda r˘stu není povaæována za ideální z toho d˘vodu,
æe se do krystal˘ mohou dostávat neËistoty.

3.1 Elektrické vlastnosti

Elektricky jsme charakterizovali t¯i vzorky ZnO, dva z nich byly následnÏ æí-
hány a porovnávali jsme jejich vlastnosti p¯ed a po æíhání. K mÏ¯ení jsme pouæili
πesti bodovou metodu popsanou v kapitole 2.1. Vyzkouπeli jsme také metodu
Van der Pawua, ale shledali ji jako nevhodnou. Hlavními nev˝hodami jsou vetπí
rozmÏry vzorku (10x10mm), vzorky obsahovaly více defekt˘ a metoda nedosahuje
p¯esnosti 6 bodové metody [17]. P¯i mÏ¯ení do nízk˝ch teplot navíc velmi Ëasto
dochází od urËité teploty k nefunkËnosti jednotliv˝ch kontakt˘, pokud mÏ¯íme
pomocí πesti bodové metody a p¯estane nám fungovat jedna napÏªová kombinace,
m˘æeme stále pokraËovat v mÏ¯ení pomocí druhé kombinace, zatímco u Van der
Pauwa musíme mÏ¯ení kompletnÏ opakovat. Stanovili jsme mÏrnou elektrickou
vodivost �, koncentraci nosiË˘ náboje n a jejich pohyblivost µ, Fermiho mez EF ,

koncentraci donor˘ ND2 pro hlubπí hladinu a kompenzaËní pomÏr
NA

ND1
pro mÏlËí

hladinu. UrËili jsme také polohy aktivaËní energie ED1 a ED2. Základní elektrické
vlastnosti jsou shrnuty v tabulce 3.1. Polohy energetick˝ch hladin a koncentrace
v tabulce 3.2.

Voltamperová charakteristika kontakt˘

Vybrali jsme vhodn˝ kontaktní materiál pro elektrická mÏ¯ení. PromÏ¯ili jsme
voltámperové charakteristiky zlata a india, dvou materiál˘, které p¯ipadali po
úvodní selekci v úvahu. MÏ¯ení jsme provádÏli Ëty¯bodovou metodou, kdy kon-
takty 1-2 tekl proud a mÏ¯ili jsme napÏtí na kontaktech 4-6 a 5-6, viz obrázek 2.1).
Porovnání V-A charakteristik je zobrazeno v grafu 3.1.
Z grafu 3.1 je vidÏt ohmick˝ charakter In kontakt˘, V-A charakteristika má line-
ární charakter a prochází poËátkem. V kontrastu se závislostí zlat˝ch kontakt˘,
kdy zlato vytvo¯ilo na vzorku kontaktní potenciál, proto závislost neprochází
poËátkem a není lineární.

Vodivost

Teplotní závislost elektrické vodivosti v intervalu teplot 77-400K pro æíhané a
neæíhané vzorky, je ukázána na obrázku 3.2. Z obrázku je vidÏt, æe æíháním ZnO
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v parách Zn se vodivost Zno zvyπuje. Zlom v závislostech je dan˝ p¯íspÏvkem z
r˘zn˝ch donorov˝ch hladin a je spjat s jejich aktivaËní energií [19].

Obrázek 3.1: Porovnání voltampérové charakteristiky zlat˝ch a indiov˝ch kon-
takt˘, kde Ëísla x-y znamenají jednotlivé kombinace kontakt˘ tak, jak jsou zná-
zornÏny na obrázku 2.1
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Obrázek 3.2: Vodivost vzork˘ ZnO p¯ed a po æíhání v rozmezí teplot 77K - 400K
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Fermiho mez

Za pouæití vztahu 1.17 jsme pak urËili polohu Fermiho meze v závislosti na
teplotÏ, graf 3.3. Je vidÏt vysycení donorové hladiny v p¯ípadÏ neæíhaného vzorku
10A, zatímco æíhan˝ vzorek 10A-Zn má lineární pr˘bÏh a k vysycení hladiny
nedochází, coæ je zp˘sobené dominantním donorem o jiné aktivaËní energii.

Obrázek 3.3: Fermiho mez vzork˘ ZnO p¯ed a po æíhání v rozmezí teplot 77K -
400K

Koncentrace nosiË˘ a urËení parametr˘ daného polovodiËe

Na obrázkách 3.4 - 3.6 je vynesen logaritmus koncentrace n v závislosti na
1000/T. Za pouæití rovnice neutrality 1.15, vztah˘ pro koncentraci nosiË˘ mÏlËí
hladiny 1.16 a uváæením korekce pro teplotní závislost p¯evzatou z [2] pouæijeme
pro fitování hladiny niæπí energii vztah

ln(
n

T 3/2
) =

ED

kB

1

T
+ ln[(NC)

3/2ND �NA

NA
] (3.1)

a pro fitování hladiny o vyππí energii pak z rovnice neutrality 1.18 vypl˝vá

ln(
n

T 3/2
) =

ED

2kB

1

T
+ ln[(

NCND

2
)

1

2 ] (3.2)

V grafech se vyskytuje nÏkolik zlom˘. Ty odpovídají rozdíln˝m aktivaËním
energiím hladin tak, jak je uvedeno na obrázku 1.2, ED1 mÏlËích donor˘ p¯ed
æíháním se pohybuje v rozmezí 40-50meV. ED3 hlubπích donor˘ p¯ed æíháním je
u vzork˘ 10A a 11B 350meV a 360meV a u vzorku 12 je na úrovni 300eV.
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Po æíhání celková koncentrace elektron˘ p¯i teplotÏ 300K vzrostla, viz tabulka 3.1,
vytvo¯ili jsme novou hladinu ED2 dominantních donor˘ o 17(20)meV a ED3 klesal
na 330meV.
Z grafu 3.7 je vidÏt sníæení rozptylu na ionizovan˝ch p¯ímÏsích, kdy pohyblivost
v nízk˝ch teplotách vzrostla. Ve vyππích teplotách se pak projevuje rozptyl na
kmitech m¯íæe tak, jak je popsáno v kapitole 1.1.2.

Obrázek 3.4: Koncentrace nosiË˘ ve vzorku 10A, porovnání p¯ed a po æíhání,
fitování aktivaËních energií donorov˝ch hladin

Tabulka 3.1: Elektrické vlastnosti ZnO p¯i teplotÏ 300K
vodivost Hallova pohyblivost koncentrace e�

Vzorek æíháno � µh n typ
[⌦�1m�1] [cm2V �1s�1] [cm�3]

10A Ne 4.84E-02 1.83E+03 4.01E+15 N
10A - Zn Ano 6.08E-01 1.62E+02 2.76E+16 N
11B Ne 5.73E-02 1.08E+02 4.50E+15 N
11B - Zn Ano 1.47E-01 1.68E+02 6.42E+15 N
12 Ne 6.24E-2 7.76E+01 5.92E+15 N
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Obrázek 3.5: Koncentrace nosiË˘ ve vzorku 11B, porovnání p¯ed a po æíhání,
fitování aktivaËních energií donorov˝ch hladin

Tabulka 3.2: Poloha energetick˝ch hladin v ZnO a koncentrace donor˘ p¯i teplotÏ
300K, EF - Fermiho energie ED1 - aktivaËní energie mÏlËí hladiny ED2 - aktivaËní

energie hlubπí hladiny
NA

ND1
- kompenzaËní pomÏr akceptor˘ v˘Ëi koncentraci

donor˘ z mÏlËí hladiny ND2 - Koncentrace donor˘ druhé hladiny

vzorek æíháno EF ED1 ED2 ED3
NA

ND1,2
ND3

[meV ] [meV ] [meV ] [meV ] [cm�3]
defekty Vo Li,Al,GaZn OZn

10A Ne 169 - 46 350 0.989 8E+18
10A - Zn Ano 119 17 - 330 0.978 1.5E+17
11B Ne 173 - 50 360 0.989 8E+18
11B - Zn Ano 157 20 - - 0.913 -
12 Ne 160 - 40 300 0.983 1.1E+18
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Obrázek 3.6: Koncentrace nosiË˘ ve vzorku 12, fitování aktivaËní energie donoro-
v˝ch hladin

Obrázek 3.7: Hallova pohyblivost vzork˘ ZnO p¯ed a po æíhání v rozmezí teplot
77K - 400K, teoretická hodnota byla p¯evzata z Ëlánku [21]
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3.2 Fotoluminiscence

Provedli jsme také mÏ¯ení fotoluminiscence vzork˘, z grafu 3.8 je vidÏt, æe
vzorky p¯ed æíháním mají maximum luminiscence v 3.29eV, coæ odpovídá zá¯ení
z oblasti πí¯ky zakázaného pásu tzv. oblast voln˝ch a vázan˝ch exciton˘. V druhé
Ëásti spektra se v oblasti okolo 2.3eV nachází πirok˝ pás tzv. ”zelené”luminiscence
(GL), jak popisuje J. »íæek [20], je zp˘sobena deexcitací elektron˘ z vodivostního
pásu do oblasti hladiny akceptor˘ na úrovni vakancích po zinku - VZn.
Po æíhání se intenzita zá¯ení v této oblasti zv˝πila pÏtkrát, a vytvo¯il se nov˝
πirok˝ fotoluminiscenËní pás s maximem energie 2.8-3.2eV, tato luminiscence uæ
není tedy spojena s VZn a jedná se o nov˝ defekt, v souladu s [20]. V˝sledky jsou
shrnuty v tabulce 3.3.

Obrázek 3.8: Hallova pohyblivost vzork˘ ZnO p¯ed a po æíhání v rozmezí teplot
77K - 400K, teoretická hodnota byla p¯evzata z Ëlánku [21]

3.3 Diskuze

AËkoliv se monokrystaly ZnO zkoumají jiæ nÏkolik desetiletí, doposud nejsou
s jistotou známy typy dominantních bodov˝ch defekt˘, ani jejich energetické hla-
diny. V literatu¯e jsou mnohdy uvedeny protich˘dné informace. Toto je moæné
ilustrovat na pokusu o vysvÏtlení πirokého pásu dominantní zelené fotoluminis-
cence (GL), vyskytující se u vπech krystal˘ [22]. NÏkte¯í auto¯i vysvÏtlují vznik
GL p¯ítomností vakancí po kyslíku VO, jiní p¯ítomností antisite defektu OZn, nebo
vakance po zinku VZn, Zn intersticiálu nebo intrinzick˝ch defekt˘, jako je mÏÔ.
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Tabulka 3.3: Fotoluminiscence krystal˘ ZnO

Vzorky
Emise z valenËního pásu

E1 = 3.28 eV
Zelená emise
E2 = 2.25 eV

Posuv po æíhání
E3 = 2.85 eV

Intenzita a.u. Intenzita a.u. Intenzita a.u.
10A 8300 37 -
10A-Zn 34900 - 7800
11B 4700 21 -
11B-Zn 1160 - Anomální
10C 7700 50 6100
10C-Zn 18800 - -
12 8200 66 -
»íæek [20] max 3.2eV max 2.25eV -
»íæek-Zn [20]
1273K - 12h

max 3.3eV - max 2.5eV

Jako dalπí velká otázka se jeví vliv vodíku v krystalech ZnO, jak popisuje
J.»íæek [20] ve své práci, vodík se hromadí kolem urËit˝ch defekt˘ a ovlivÚuje
tak jejich potenciál. Proto pravdÏpodobnÏ existují natolik protich˘dné v˝sledky,
protoæe sloæení krystalu se mÏní vzorek od vzorku.

Z v˝πe uvedeného je vidÏt, jak je obtíæné p¯esnÏ urËit energetickou struk-
turu defekt˘ v krystalech ZnO. Z mÏ¯ení naπich teplotních závislostí elektrick˝ch
vlastností m˘æeme usuzovat, æe v naπich monokrystalech dodan˝ch firmou Ma-
Teck jsou dominantní dva mÏlké donory. MÏlËí donor s energii okolo 20meV m˘æe
b˝t vakance po kyslíku VO [21, 13] a hlubπí donor s energií okolo 45meV m˘æe b˝t
substituËní atom (Li, Al, Ga) ve vakanci po Zn [13, 12, 11, 20]. MÏlké donory jsou
v˝raznÏ kompenzovány cizím akceptorem, takæe hladina 20 meV je vyprázdnÏná
a poloha Fermiho energie je urËena hladinou hlubπího donoru s energií kolem
45 meV. I tato hladina je silnÏ kompenzovaná. D˘sledkem v˝razné kompenzace
je i relativnÏ vysoká teplota, p¯i které dochází k uvolnÏní zbyl˝ch elektron˘ z
této hladiny do vodivostního pásu. Vysycení hladiny 45meV a poËátek saturace
je u vzork˘ 10A a 11B z¯eteln˝ p¯i teplotÏ nad 200K. Jelikoæ p¯i teplotÏ nad
250K je vysycení p¯ekryto aktivací z hluboké hladiny 350 meV, nedá se p¯esnÏ
urËit koncentrace tÏchto donor˘. NicménÏ kompenzaËní pomÏr urËen˝ z teplotnÏ
aktivované Ëásti teplotní závislosti je stanoven s velkou p¯esností. P¯i¯azení hlu-
boké hladiny s energií cca 350meV není jednoznaËné, nap¯. Look[12] p¯i¯azuje
podobnou hladinu antisite donoru OZn - atom kyslíku na místÏ zinku. Po æí-
hání v zinku se Zn vakance zaplní a dojde k vytlaËení substituËních atom˘, které
vydifundují na povrch a krystal se vyËistí. Sníæením koncentrace substituËních
donor˘ zmizí energetická hladina 45 meV a souËasnÏ se sniæí o p¯ibliænÏ stejnou
hodnotu koncentrace akceptor˘. Tím se mírnÏ zaplní hladina 20 meV, kterou
mÏ¯íme. Kompenzace je nadále vysoká a vyprázdnÏní hladiny je i u temperova-
n˝ch vzork˘ pouze slabÏ patrné. Na vyËiπtÏní vzorku ukazuje fakt, ze pohyblivost
po æíhání v˝znamnÏ vzrostla. Stejné hodnoty pohyblivosti bylo dosaæeno po æí-
hání za podobn˝ch podmínek v práci [21]. Dále je tento fakt podpo¯en mÏ¯ením
fotoluminiscence na obrázku 3.8 a tabulky 3.3, kde se po æíhání zv˝πil signál v ob-
lasti vázan˝ch a voln˝ch exciton˘ (3.2-3.4eV), coæ ukazuje na vyËiπtÏní materiálu.
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ZároveÚ je vidÏt, æe se vytvo¯il siln˝ πirok˝ fotoluminisenËní pás s maximem okolo
2.9eV, kter˝ naznaËuje vytvo¯ení nového defektu spojeného z¯ejme s kyslíkovou
vakancí.
V grafu 3.8 vidíme anomální chování vzorku 11B-Zn, æíhaného spoleËnÏ se vzor-
kem 10C-Zn. I p¯es identické podmínky experimentu vykazuje vzorek 11B-Zn jiné
luminiscenËní spektrum. PravdÏpodobnÏ zde nedoπlo k vytvo¯ení kyslíkov˝ch de-
fekt˘.
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ZávÏr
V krystalu ZnO p¯ed æíháním jsme urËili hlubπí hladinu defekt˘ ED3 jako

350eV, 360eV, 300eV je zp˘sobena defektem OZn a hladinu mÏlËí ED2 jako 46eV,
50eV, 40eV ta je zp˘sobena substituËním atomem Li, Al, Ga.
Po æíhání jsme vytvo¯ili nov˝ defekt VO o energetické hladinÏ ED1 =17eV, 20eV.
Æíháním jsme krystaly vyËistili, a zv˝πili pohyblivost nosiË˘.

ZmÏ¯ili jsme fotoluminescenci, energie zá¯ení zp˘sobená p¯echodem z vodi-
vostního pásu do valenËního je 3.28eV. Pozorovali jsme zelenou luminiscenci s
maximem o energii 2.25eV. Po æíhání se vytvo¯il nov˝ πirok˝ fotoluminiscenËní
pás s maximem o energii 2.85eV.
V dalπím v˝zkumu se zamÏ¯íme na identifikování defekt˘ zp˘sobující danou lu-
miniscenci. Budeme æíhat ZnO v r˘zn˝ch plynech a p¯i r˘zn˝ch teplotách a pro-
mÏ¯íme zmÏny elektrick˝ch vlastností v pr˘bÏhu æíhání.
Pro dalπí charakteristiku vzork˘ je pot¯eba znát jejich p¯esné sloæení, proto pro-
vedeme hmotnostní spektroskopii.
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