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Monokryszta y antymonku galu (GaSb) domieszkowane 

tellurem prezentowane w tej pracy otrzymane zosta y zmo-

dyfikowan! metod! Czochralskiego zintegrowan! z syntez!
in-situ. Uzyskano p ytki monokrystaliczne GaSb:Te o prze-

wodnictwie zarówno typu n jak i typu p. P ytki GaSb:Te 

typu n charakteryzowa y si" standardow! koncentracj! no-

#ników  adunku (od 2 x 1017 do 2 x 1018 cm-3) oraz poni$ej 

2 x 1017 cm-3. Dla p ytek monokrystalicznych GaSb:Te typu 

p koncentracja dziur wynosi a od 2 x 1016 do 4 x 1016 cm-3.

Zbadano zarówno osiowe, jak i radialne rozk ady w asno#ci

elektrycznych otrzymanych kryszta ów GaSb:Te. W oparciu 

o pomiary hallowskie w funkcji temperatury porównano w a-

sno#ci niedomieszkowanych monokryszta ów otrzymanych 

z antymonu pochodz!cego z ró$nych %róde  oraz kryszta ów

domieszkowanych tellurem o typie przewodnictwa p oraz 

typie n.

S owa kluczowe: GaSb, metoda Czochralskiego, segregacja, 

w asno#ci elektryczne

HOMOGENEITY OF ELECTRICAL 
PARAMETERS OF TELLURIUM-DOPED  
GALLIUM ANTIMONIDE SINGLE  
CRYSTALS

Gallium antimonide (GaSb) single crystals undoped and 

doped with tellurium with n-type or p-type conductivity 

were grown by a modified Czochralski method integrated 

with in-situ synthesis. Tellurium doped n-type GaSb single 

crystals were obtained with standard carrier concentration 

from 2 x 1017 to 2  x 1018 cm-3 as well as below 2 x 1017 cm-3

for low Te-doped single crystals. Hole concentration in the 

cas of tellurium doped p-type GaSb wafers varied between 

4 x 1016 and 2 x 1016 cm-3.

Axial and radial distribution of electrical parameters were 

investigated for the obtained Te-doped GaSb single crystals. 

A great contribution of compensation and self-compensation 

mechanisms was confirmed especially for low Te-doped GaSb 

single crystals. Temperature dependent Hall measurements 

were used to compare undoped GaSb crystals obtained from 

Sb of different purity tellurium doped GaSb with n-type or 

p-type conductivity.

Key words: GaSb, method Czochralski, segregation, electrical 

parameters, homogeneity

1.  WST P

W ostatnich latach ro#nie zainteresowanie mono-

kryszta ami antymonku galu (GaSb), g ównie jako 

materia em pod o$owym, pod wielosk adnikowe 

(potrójne i poczwórne) warstwy epitaksjalne. GaSb 

charakteryzuje si" prost! przerw! energetyczn!
(0,72 eV w temperaturze pokojowej), a przerwa 

energetyczna tych warstw mo$e si" zmienia& w 

szerokim zakresie od 0,3 eV w przypadku InGaAsSb 

do 1,58 eV dla AlGaSb [1 - 2]. GaSb jest szczegól-

nie interesuj!cy ze wzgl"du na dobre dopasowanie 

sta ej sieci (a
0
= 0,6095 nm) do ró$nych zwi!zków

bazuj!cych na antymonie (InAsSb, GaInAsSb, 

AlGaAsSb) ( a/a w zakresie od 0,08% do 0,14% 

[3 - 4]). Inn! zalet! tego materia u z technologiczne-

go punktu widzenia jest niska temperatura topnienia 

równa 712!C, przy stosunkowo niskiej pr"$no#ci par 

antymonu wynosz!cej 10-6 bar. Wymienione wy$ej

w asno#ci antymonku galu stwarzaj! szerokie pole 

dla rozwoju przyrz!dów pó przewodnikowych pra-

cuj!cych w zakresie bliskiej (NIR) i #redniej (MIR) 

podczerwieni. Niektóre z nich to lasery pó przewod-

nikowe (InGaAsSb/AlGaAsSb [5 - 7]), fotodetektory 

(InGaAsSb [8]), przyrz!dy termofotowoltaiczne 

(InGaAsSb/GaSb [9 - 12]) i mikrofalowe. Przyrz!dy

bazuj!ce na pod o$ach z GaSb (pracuj!ce w zakre-

sie podczerwieni 2 "#5 $m i 8 "#14 $m) mog! mie&
zastosowania zarówno militarne, jak i cywilne (np. 

jako sensory obrazu w podczerwieni lub czujniki 

ska$e' chemicznych) [7, 13].

Jest to kolejny artyku  z cyklu po#wi"cony GaSb: 

pierwszy dotyczy  otrzymywania monokryszta ów

GaSb metod! Czochralskiego [14], a nast"pny do-

mieszkowania GaSb w celu uzyskania materia u typu 

n i typu p [15]. W prezentowanej pracy omówione 

zostan! g ówne problemy towarzysz!ce wbudowy-

waniu si" domieszki w sie& krystaliczn! oraz de-

fektom zwi!zanym z domieszkowaniem tellurem 

(Rozdz. 2). W Rozdz. 3 - 4 przedstawione zostan!
wyniki bada' dotycz!ce w asno#ci elektrycznych

materia u niedomieszkowanego i domieszkowanego 
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tellurem oraz porównane rozk ady parametrów elek-

trycznych w otrzymanych monokryszta ach GaSb:Te.

2.  WZROST I DOMIESZKOWANIE 
GaSb

Jako#& warstw epitaksjalnych, a co za tym idzie 

uzysk otrzymanych z nich przyrz!dów, zale$y

bezpo#rednio od doskona o#ci p ytki pod o$owej.

Stwierdzono, $e monokryszta y GaSb otrzymywane 

metod! Czochralskiego (CZ) w redukuj!cej atmosfe-

rze wodoru charakteryzuj! si" lepsz! czysto#ci! ni$
otrzymane metod! Czochralskiego z hermetyzacj!
cieczow! (LEC) [16]. Ponadto otrzymane ze ste-

chiometrycznych wsadów lub lekko wzbogaconych 

w antymon maj! one ni$sz! koncentracj" rodzimych 

defektów punktowych. Z powodu du$ej ró$nicy pr"$-

no#ci par galu i antymonu w temperaturze topnienia 

(niemal 3 rz"dy wielko#ci) konieczne jest uwzgl"d-

nienie strat Sb w trakcie wyci!gania tak, aby zacho-

wa& odpowiedni! proporcj" Ga/Sb a$ do zako'czenia 

krystalizacji. Zazwyczaj stosuje si" nadmiar sk adnika 

lotnego (Sb), nie mniej ni$ 0,1% (zale$nie m.in. od 

czasu trwania procesu i przep ywu wodoru). Niew!t-

pliw! zalet! metody Czochralskiego jest mo$liwo#&
wzrostu du$ych kryszta ów w warunkach umo$li-

wiaj!cych ich  bie$!c! obserwacj". Jednak$e rozk ad

domieszki w krysztale nie jest jednorodny, zw aszcza 

przy wspó czynniku segregacji ró$nym od 1.

Czynnikiem ograniczaj!cym zastosowanie GaSb 

otrzymanego metod! Czochralskiego jest znacz!cy

poziom akceptorów rz"du 1,5 x 1017 cm-3. S! to rodzi-

me defekty punktowe takie jak luki (V
Ga

, V
Sb

) i de-

fekty antystrukturalne (Ga
Sb

, Sb
Ga

) oraz podwójnie 

zjonizowany kompleks (V
Ga

Ga
Sb

) [17 - 21]. Niezale$-

nie od stechiometrii koncentracja luk galowych V
Ga

jest zawsze du$o wi"ksza ni$ luk antymonowych V
Sb

,

dla 712 K (temperatura topnienia GaSb) ró$nica ta 

wynosi ~ 3 rz"dy wielko#ci. Koncentracje defektów 

antystrukturalnych ró$ni! si" jednak ~ 2 razy [18]. 

W przypadku domieszkowanego GaSb typu n klu-

czow! rol" odgrywaj! zjawiska kompensacji tych 

akceptorowych rodzimych defektów punktowych 

oraz autokompensacji, czyli tworzenia defektów 

akceptorowych z udzia em domieszki (Te) [26].

2.1. Domieszkowanie GaSb w celu uzyskania 
materia$u typu n

W celu otrzymania monokryszta ów GaSb typu n

najcz"#ciej stosuje si" domieszkowanie tellurem [1, 

22 -31]. Maksymaln! dawk" telluru okre#lono jako 

3 x 1019 cm-3 [22], gdy$ dla wy$szych koncentracji 

zaczynaj! tworzy& si" zwi!zki pomi"dzy tellurem 

i galem (Ga
2
Te

3
). Wyst"powanie precypitacji za-

równo Ga
2
Te

3
 jak te$ elementarnego Te stwierdzono 

nawet dla nieco ni$szych koncentracji. Charakte-

rystyczne jest zró$nicowane obsadzenie stanów 

donorowych w zale$no#ci od koncentracji Te oraz 

fakt, $e cz"#& wprowadzanej domieszki pozostaje 

elektrycznie oboj"tna przy wysokim poziomie do-

mieszkowania [32].

Rys. 1. Rozk ady ruchliwo#ci dziur w funkcji temperatury 

dla: a) niedomieszkowanego GaSb oraz b) GaSb:Te lekko 

skompensowanego tellurem wg [27].

Fig. 1.  Temperature dependence of holes mobility for: 

a) undoped GaSb and b) GaSb:Te slightly compensated 

with tellurium in accordance with [27].

(a)

(b)
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Przy niskim poziomie domieszkowania tellurem 

mo$na uzyska& materia  o bardzo niskiej koncentracji 

no#ników (<1 x 1017 cm-3) typu p lub typu n, w zale$-

no#ci od stopnia kompensacji rodzimych defektów 

punktowych. St!d bardzo istotna jest znajomo#& w a-

sno#ci fizycznych monokryszta ów niedomieszkowa-

nych, których czysto#& oceni& mo$na na podstawie 

ruchliwo#ci dziur z pomiarów hallowskich w funkcji 

temperatury [27]. O wysokiej czysto#ci materia u
#wiadczy wysoka warto#& maksimum ruchliwo#ci

i jego po o$enie w jak najni$szej temperaturze. 

W zakresie bardzo niskich temperatur najwi"kszy

wk ad w ograniczenie efektywnej ruchliwo#ci dziur 

( 
EFF

) zarówno w przypadku próbek niedomieszko-

wanych, jak te$ lekko skompensowanych tellurem 

maj! zjonizowane domieszki (ION) (Rys. 1 [27]). 

W temperaturze pokojowej znacz!c! rol" odgrywa-

j! natomiast fonony akustyczne (AC) oraz fonony 

optyczne spolaryzowane (PO) i niespolaryzowane 

(NPO). Rozpraszanie na zjonizowanych domieszkach 

(ION) pozostaje niezmiennie czynnikiem dominuj!-

cym dla próbek skompensowanych tellurem.

W badanych próbkach GaSb domieszkowanych 

tellurem [28] powa$nym problemem, zw aszcza 

przy niskiej koncentracji domieszki (~1 x 1017 cm-3),

staje si" bardzo niejednorodny rozk ad parametrów 

elektrycznych na p ytce. Stwierdzono, $e obok 

poziomu donorowego zwi!zanego z tellurem oraz 

typowego akceptorowego kompleksu V
Ga

Ga
Sb

 poja-

wia si" kolejny poziom akceptorowy odpowiadaj!cy

kompleksowi V
Ga

Ga
Sb

Te
Sb

, o koncentracji zale$nej

od sk adu cieczy i zawarto#ci w niej telluru, nato-

miast w przypadku bardzo niskiej koncentracji Te 

wyst"puje jeszcze dodatkowy defekt akceptorowy 

V
Ga

Ga
Sb

V
Ga

 [27]. Stanowi to potwierdzenie bardzo 

istotnej roli zjawiska kompensacji i autokompensacji 

w domieszkowanym GaSb typu n [26]. Analiza wy-

ników pomiarów hallowskich w przypadku niezbyt 

silnego domieszkowania antymonku galu tellurem 

wymaga wi"c uwzgl"dnienia oprócz podwójnie 

zjonizowanego defektu rodzimego tak$e innych de-

fektów akceptorowych w tym równie$ kompleksów 

zwi!zanych z tellurem. Doskona ym uzupe nieniem

wyników pomiarów hallowskich s! wyniki otrzyma-

ne metod! fotoluminescencji [26-27, 33].

W literaturze zamieszczone s! ró$ne warto#ci

wspó czynników dyfuzji i wspó czynników segrega-

cji dla domieszki tellurowej w GaSb (Tab. 1). Warto-

#ci mog! si" znacznie ró$ni&, chocia$by w zale$no#ci 

od warunków technologicznych procesów opisywa-

nych przez autorów. Szybko#& dyfuzji niektórych 

domieszek mo$e by& zale$na od stechiometrii wsadu 

(dla In), lub te$ od koncentracji no#ników (dla Sn 

i Li). Od koncentracji domieszki mo$e te$ zale$e&
warto#& wspó czynnika segregacji (tak jest np. dla 

Zn) [15, 35].

2.2. Równania opisuj&ce segregacj' domieszki

Przy wzro#cie metod! Czochralskiego osiowy 

rozk ad koncentracji domieszki opisywany jest 

zazwyczaj równaniem Pfanna [36], zak adaj!cym

ca kowite mieszanie cieczy w tyglu, które po korek-

cie zwi!zanej z ró$nic! g"sto#ci cieczy i kryszta u
(!

s
/!

l
= 0,927) przyjmuje posta& [24]:

Tabela 1. Warto#ci wspó czynnika segregacji (k) oraz 

wspó czynnika dyfuzji (D
0
) telluru w GaSb wed ug ró$-

nych %róde  [13, 23-26, 28, 30-31, 34].

Table 1. Segregation coefficients (k) and diffusion coef-

ficients (D
0
) for tellurium in GaSb from [13, 23-26, 28, 

30-31, 34].

k literatura

0,32 [28,30]

0,37 [31]

0,37 [24]

0,4 [13]

0,48 [26]

[23, 25, 34]
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Przeciwnym za o$eniem jest segregacja domiesz-

ki idealnie równowagowa, kontrolowana w pe ni 

przez dyfuzj", taki przypadek opisuje równanie 

Tiller’a [37]:
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gdzie: R - pr"dko#& krystalizacji, D - wspó czynnik 

dyfuzji.

W przypadku GaSb nie osi!gni"to idealnie dy-

fuzyjnego rozk adu domieszki [25, 29]. Nawet przy 

drastycznie ograniczonej konwekcji w cieczy rozk ad 

osiowy telluru w kryszta ach GaSb nadal le$a  po-

mi"dzy teoretycznymi krzywymi odpowiadaj!cymi

ca kowitemu mieszaniu i rozk adowi kontrolowane-

mu przez dyfuzj" [24, 31].

Rzeczywisty rozk ad Te i odpowiadaj!ca mu 

koncentracja no#ników  adunku w krysztale GaSb 

otrzymanym metod! Czochralskiego pokazane zosta-

 y na wykresie (Rys. 2), gdzie rzeczywistej koncen-

(1)

(2)
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tracji Te (wg GDMS) odpowiada czarna linia le$!ca

pomi"dzy zielon! (wg równania Pfann’a) i czerwon!
(wg równania Tiller’a). Lini! niebiesk! zaznaczono 

na wykresie rozk ad koncentracji no#ników  adunku

(wg pomiarów hallowskich) odpowiadaj!cy danej 

koncentracji domieszki tellurowej. W przypadku mo-

nokryszta ów GaSb:Te (domieszkowanych tellurem) 

otrzymanych metod! Czochralskiego koncentracja 

no#ników  adunku jest znacz!co ni$sza od koncen-

tracji Te, a obie warto#ci rosn! wzd u$ osi kryszta u
zazwyczaj o ca y rz!d wielko#ci (Rys. 2).

Efektywny wspó czynnik segregacji (k
ef
) wyst"-

puj!cy w powy$szych równaniach (1 i 2) ró$ni si"
od równowagowego wspó czynnika segregacji (k)

definiowanego jako stosunek koncentracji domieszki 

w krysztale (C
s
) do koncentracji domieszki w cieczy 

(C
l
) na froncie krystalizacji, co opisuje równanie 3 

[28, 30, 31].

mamy k
ef
7 1 (tzw. rozk ad dyfuzyjny), natomiast w 

przypadku idealnego mieszania " 7 0, wi"c#mamy

k
ef
7 k. Segregacja domieszki mo$e zale$e& od wielu 

czynników takich jak np. pr"dko#& krystalizacji, kie-

runek wzrostu i kszta t frontu krystalizacji [22, 30, 

34] oraz niestechiometryczno#& wsadu. Wzrost kon-

centracji antymonu w pozycjach mi"dzyw"z owych

Sb
i
 obni$a bowiem koncentracj" luk antymonowych 

V
Sb

, a tym samym mo$liwo#ci wbudowywania si"
telluru w podsieci antymonu [22].

2.3. Defekty zwi&zane z domieszkowaniem 
tellurem

Do produkcji przyrz!dów o wysokiej wydaj-

no#ci kwantowej (np. fotokonwerterów) potrzebne 

s! dobrej jako#ci materia y pó przewodnikowe 

o #ci#le okre#lonych parametrach. Dla przyrz!dów

fotowoltaicznych zazwyczaj potrzebny jest GaSb 

domieszkowany tellurem o koncentracji elektronów 

2"8 x 1017 cm-3 oraz jednorodnym rozk adzie para-

metrów [10].

W domieszkowanym GaSb o wysokiej koncen-

tracji Te (tzn. powy$ej 1018 cm-3) zaledwie niewielka 

cz"#& domieszki jest elektrycznie aktywna jako re-

zultat autokompensacji [2]. Tu$ poni$ej granicznej 

rozpuszczalno#ci telluru w GaSb badany by  wp yw

domieszkowania na tworzenie si" mikrodefektów 

[22]. Obserwowano znacz!c! ilo#& ró$nego typu 

dyslokacji, przy braku wytr!ce' zwi!zanych z tellu-

rem nawet przy krystalizacji z wsadu o koncentracji 

Te równej 3 x 1019 cm-3 [38]. Jednak$e autorzy 

innej pracy [2] obserwowali wytr!cenia Ga
2
Te

3
, jak 

równie$ prawdopodobnie atomów Te w miejscach, 

gdzie lokalnie zosta a przekroczona graniczna roz-

puszczalno#&.

Przy niskim poziomie domieszkowania GaSb 

(tzn. je#li wsad zawiera ~ 1 x 1018 cm-3 atomów 

Te) otrzymywane s! kryszta y, które mniej wi"cej

w po owie swej d ugo#ci zmieniaj! typ przewod-

nictwa. Zwi!zane jest to ze stopniowo narastaj!c!
kompensacj! rodzimych akceptorowych defektów 

punktowych przez donorow! domieszk" [26, 30, 33, 

39 -40]. Rozk ad koncentracji domieszki w przypadku 

niskiego poziomu domieszkowania bywa zazwyczaj 

bardzo niejednorodny zarówno w pocz!tkowej jak 

i ko'cowej cz"#ci kryszta u [28, 30]. W przypadku 

ma ej ilo#ci domieszki tellurowej stwierdzono te$
zmian" typu przewodnictwa przy zmianie tempera-

tury pomiarów hallowskich z 300 K na 77 K. Ob-

serwowano to dla niektórych próbek pomiarowych 

pochodz!cych z bardzo silnie skompensowanych 

obszarów kryszta u (po o$onych blisko miejsca 

przej#cia z przewodnictwa typu p na typ n) [40].

Rys. 2. Teoretyczne rozk ady koncentracji telluru w GaSb 

opisywane równaniami Pfann’a (zielony) i Tiller’a (czer-

wony) oraz rzeczywisty (czarny) rozk ad Te i odpowiada-

j!cy mu rozk ad koncentracji no#ników (niebieski) z po-

miarów hallowskich.

Fig. 2. Theoretical distribution of Te along a GaSb crystal 

described by Pfann’s equation (green) and Tiller’s equation 

(red) as well as real Te distribution (black) and correspon-

ding carrier concentration (blue) from Hall measurements.

% & % & --6
.

expkk

k
kef

1

gdzie: # = R "/D, R - pr"dko#& krystalizacji, D - 

wspó czynnik dyfuzji w cieczy, " - odpowiada za 

mieszanie cieczy.

Kluczowym parametrem powy$szego równania 

jest "# , który odpowiada za mieszanie cieczy w ty-

glu. W warunkach s abego mieszania "7 ) i st!d

(3)
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2.4. Zale(no)ci temperaturowe parametrów 
hallowskich

Pomiary hallowskie w funkcji temperatury prze-

prowadzane by y dla niedomieszkowanych mono-

kryszta ów GaSb w zakresie 7"700 K [17]. Dzi"ki

dopasowaniu otrzymanych zale$no#ci temperaturo-

wych koncentracji i ruchliwo#ci dziur do krzywych 

teoretycznych mo$na by o okre#li& podstawowe para-

metry zwi!zane z przewodnictwem i mechanizmami 

rozpraszania ograniczaj!cymi ruchliwo#& no#ników

(Rys. 1). Dla zakresu temperatur 20"500 K otrzyma-

no bardzo dobre dopasowanie dla modelu z dwoma 

poziomami akceptorowymi. Z analizy wysokotempe-

raturowej zale$no#ci dla ruchliwo#ci dziur wynika, 

$e wp yw niespolaryzowanych fononów optycznych 

jest zaniedbywalny dla GaSb typu p. Dla niskich 

temperatur natomiast dominuj!cy wp yw na prze-

wodnictwo elektryczne maj! domieszki resztkowe 

[17, 21, 27]. Zak adaj!c, $e w niskich temperatu-

rach wyst"puje hoppingowy mechanizm transportu 

no#ników, z nachylenia niskotemperaturowej cz"#ci

wykresu rezystywno#ci otrzymano energi" aktywacji 

8#= 0,7 meV [17].

Zazwyczaj w#ród mechanizmów odpowiedzial-

nych za ograniczenie ruchliwo#ci w GaSb wymie-

niane jest rozpraszanie na fononach akustycznych 

i optycznych (niespolaryzowanych i spolaryzo-

wanych) oraz rozpraszanie na zjonizowanych 

domieszkach (Rys. 1) [21, 27]. W niektórych 

przypadkach uwzgl"dniane jest te$ rozpraszanie 

na lukach V
Ga

, których ilo#& ro#nie znacz!co 

zw aszcza dla próbek wygrzewanych, a nast"pnie 

napromieniowanych [21].

Dla antymonku galu typu p ruchliwo#& dziur 

w funkcji temperatury ma ró$ny przebieg w zale$-

no#ci od stechiometrii i czysto#ci wsadu, z którego 

zosta  otrzymany oraz stopnia kompensacji (np. tel-

lurem) [27]. Najwy$sz! ruchliwo#& otrzymano przy 

wzro#cie z wsadu bogatego w antymon (maksymal-

na warto#& ruchliwo#ci wyst"puje dla temperatury 

~45 K). Próbki skompensowane maj! zawsze ni$sz!
ruchliwo#& ni$ niedomieszkowane, a po o$enie mak-

simum ruchliwo#ci wraz ze wzrostem koncentracji Te 

przesuwa si" w stron" wy$szych temperatur (Rys. 1). 

Przy analizie wyników pomiarów hallowskich (dla 

GaSb o niskim poziomie domieszkowania Te) dla 

próbek skompensowanych typu p uwzgl"dni& nale$y

obok podwójnie zjonizowanego rodzimego defektu 

akceptorowego równie$ kompleks akceptorowy 

zwi!zany z tellurem (V
Ga

Ga
Sb

Te
Sb

) oraz w przypadku 

bardzo niskiej koncentracji Te potrójny kompleks 

akceptorowy V
Ga

Ga
Sb

V
Ga

 [27].

3. EKSPERYMENT

3.1. Zintegrowany proces syntezy 
i monokrystalizacji

Procesy otrzymywania GaSb prowadzone by y
w przep ywie wodoru [15], przy za adunku ~1,6 kg 

GaSb, co umo$liwia otrzymanie kryszta ów o #red-

nicy 2 cali i d ugo#ci do 140 mm. Po !czenie w 

jednym procesie syntezy in-situ z monokrystalizacj!
metod! Czochralskiego ograniczy o do minimum 

ilo#& niezb"dnych etapów technologicznych, a za-

stosowanie w procesach monokrystalizacji czystego 

wodoru i niewielkiej ilo#ci topnika (7"8 g B
2
O

3
)

zdecydowanie poprawi o czysto#& stopionego wsadu. 

Nale$y podkre#li&, $e taka niewielka ilo#& topnika 

s u$y a jedynie uzyskaniu niemal idealnie czystej po-

wierzchni stopionego wsadu (wolnej od tlenkowego 

nalotu), natomiast sam proces krystalizacji odbywa 
si" klasyczn! metod! Czochralskiego. Monokryszta y
GaSb wyci!gane by y z pr"dko#ci! ~10 mm/h przy 

pr"dko#ci obrotowej zarodzi 8"10 rpm i tygla 2 rpm 

(w kierunku przeciwnym do obrotów zarodzi).

Prezentowana praca jest kontynuacj! i rozwini"-

ciem bada' dotycz!cych opracowania metody otrzy-

mywania monokryszta ów GaSb zmodyfikowan!
metod! Czochralskiego [14 - 15, 35]. W przypadku 

niedomieszkowanych monokryszta ów GaSb naj-

istotniejszym do osi!gni"cia parametrem by a mo$li-

wie najni$sza koncentracja dziur (1"9:;) x 1017 cm-3

i ich wysoka ruchliwo#& 650"700 cm2/Vs w 300 K, 

a dla monokryszta ów domieszkowanych nale$a o
okre#li& mo$liwe do osi!gni"cia zakresy parametrów 

fizycznych w zale$no#ci od koncentracji domieszki. 

Metod! spektroskopii masowej z wy adowaniem 

jarzeniowym (GDMS - Glow Discharge Mass Spec-

troscopy) zbadana zosta a rzeczywista koncentracja 

domieszki w otrzymanych kryszta ach.

3.2. Czysto)* monokryszta$ów GaSb

Prawid owy dobór materia ów wsadowych i para-

metrów technologicznych procesu najlepiej kontro-

lowa& porównuj!c parametry niedomieszkowanych 

monokryszta ów GaSb. Parametry monokryszta ów

niedomieszkowanych s! zale$ne g ównie od czysto-

#ci materia ów wsadowych: galu, antymonu, B
2
O

3
.

Du$y wp yw ma równie$ czysto#& wodoru i innych 

u$ywanych odczynników chemicznych oraz sposób 

przygotowania urz!dzenia i post"powania w ca ym

procesie otrzymywania zwi!zku i dalszej jego ob-

róbki.

Parametry elektryczne badane by y metod! Halla 

(w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze 
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ciek ego azotu) na p ytkach wyci"tych z pocz!tku i 

ko'ca otrzymanych monokryszta ów. Pomiary by y
wykonywane na próbkach wyci"tych z centralnej 

cz"#ci p ytki oraz z jej cz"#ci brzegowej. 

Czysto#& otrzymanych monokryszta ów GaSb 

niedomieszkowanych i domieszkowanych tellurem, 

podobnie jak koncentracja celowo wprowadzanych 

domieszek, zosta a oceniona metod! GDMS. Do 

badania t! metod! przygotowane by y próbki wyci"te 

z pocz!tków i ko'ców monokryszta ów.

Do porównania w asno#ci materia u niedo-

mieszkowanego wybrane zosta y monokryszta y
otrzymane przy u$yciu antymonu o ró$nej czysto#ci

(zawarto#ci domieszek resztkowych):

•  Cz-15 - Sb 5N (#rodek wlewka 2001 po do-

czyszczeniu topieniem strefowym),

•  Cz-25 - Sb ko'cówka wlewka 2001 doczyszcza-

nego topieniem strefowym,

• Cz-27 - Sb 6N w postaci granulatu,

• Cz-28 - Sb 6N (#rodek wlewka 1/2009 po do-

czyszczeniu topieniem strefowym).

Niedomieszkowane monokryszta y GaSb otrzy-

mane w bardzo podobnych warunkach technolo-

gicznych, ale z ró$nej jako#ci (czysto#ci) antymonu 

przedstawiono na Rys. 3. 

#wie$ej partii materia u po doczyszczeniu strefowym

(czysto#& 6N).

W Tab. 2 przedstawione s! parametry elektryczne 

(rezystywno#&, ruchliwo#& i koncentracja no#ników)

wybranych kryszta ów niedomieszkowanych, po-

 o$enie p ytki pomiarowej i temperatura pomiaru. 

Analizuj!c warto#ci parametrów kryszta ów za-

mieszczone w Tab. 2 mo$na potwierdzi& istotn! za-

le$no#& ruchliwo#ci no#ników  adunku od czysto#ci

materia ów wsadowych. Ruchliwo#& dziur (mierzona 

dla 77 K) wynosi 2330-2867 cm2/Vs dla kryszta u
Cz-15, a warto#ci koncentracji dziur mierzone na 

#rodku i brzegu p ytki wykazuj! bardzo ma e ró$nice 

(zaledwie 5%). Do procesu Cz-25 u$yty zosta  anty-

mon z ko'ców wlewków po czyszczeniu strefowym 

(o gorszej czysto#ci). Koncentracja no#ników mie-

rzona w 300 K pogorszy a si" w porównaniu z krysz-

ta em Cz-15 cho& wci!$ mie#ci si" poni$ej warto#ci

2 x 1017 cm-3. Wyra%niej widoczny jest wp yw gorszej 

czysto#ci Sb w parametrach elektrycznych mierzo-

nych w temperaturze 77 K. Zw aszcza w ko'cowej

cz"#ci kryszta u koncentracja dziur silnie wzros a
(trzykrotnie) i towarzyszy jej niemal dwukrotne obni-

$enie ruchliwo#ci. *wiadczy to wyra%nie o obecno#ci 

zanieczyszcze' o wspó czynniku segregacji znacznie 

mniejszym od 1. Takie pogorszenie warto#ci parame-

trów elektrycznych mo$e mie& znaczenie nie tylko 

w niedomieszkowanych monokryszta ach GaSb, ale 

ma z pewno#ci! znaczenie równie$ w przypadku mo-

nokryszta ów domieszkowanych tellurem zw aszcza

przy niskim poziomie domieszkowania. 

Nale$y podkre#li&, $e otrzymywane niedomiesz-

kowane monokryszta y antymonku galu (Cz-27 

i Cz-28) charakteryzuj! si" bardzo du$! jednorod-

no#ci! w asno#ci elektrycznych w ka$dym kierunku. 

Zmiany warto#ci koncentracji dziur s! tego samego 

rz"du co b !d pomiaru (< 5%). W niedomieszko-

wanym GaSb wyst"puj! rodzime defekty punktowe 

takie jak luki (V
Ga

, V
Sb

) defekty antystrukturalne 

(Ga
Sb

, Sb
Ga

) i kompleksy tych defektów (V
Ga

Ga
Sb

).

Za przewodnictwo typu p odpowiedzialne s! defekty 

akceptorowe o najwy$szych koncentracjach (V
Ga

,

Ga
Sb

 oraz V
Ga

Ga
Sb

). Jednorodny rozk ad w asno#ci

elektrycznych #wiadczy wi"c o bardzo równo-

miernym rozmieszczeniu akceptorowych defektów 

punktowych w ca ej obj"to#ci niedomieszkowanych 

monokryszta ów GaSb.

   a) Cz-14 <111>        b)  Cz-25 <100>  c) Cz-28 <100>

Rys. 3. Przyk adowe niedomieszkowane monokryszta y
GaSb o orientacji <111> i <100>.

Fig. 3. Exemplary undoped <111> and <100> oriented 

GaSb single crystals.

Monokryszta  Cz-14 (orientacja <111>) otrzyma-

no z doczyszczanego topieniem strefowym antymonu 

(czysto#& 5N), Cz-25 (orientacja <100>) otrzymano 

z Sb o gorszej czysto#ci (ko'cowa cz"#& wlewka 

po czyszczeniu strefowym), natomiast do uzyskania 

monokryszta u Cz-28 (orientacja <100>) u$yto Sb ze 
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3.3. Monokryszta$y GaSb domieszkowane 
tellurem

Przy otrzymywaniu monokryszta ów GaSb typu 

n domieszk! donorow! by  tellur, który dodawa-

no w postaci uprzednio zsyntezowanego Ga
2
Te

3

[15]. Zwi!zek ten u$ywany by  ju$ wcze#niej jako 

%ród o domieszki tellurowej dla innych zwi!zków

A3B5 zawieraj!cych gal. Zawarto#& wagowa telluru 

w Ga
2
Te

3
 wynosi 73,3%. Zosta o to uwzgl"dnione

przy planowaniu poziomu domieszkowania, podob-

nie jak niezerowa pr"$no#& par takiej domieszki 

(straty znacznie wi"ksze ni$ przy metodzie LEC). 

Niedomieszkowane monokryszta y GaSb s! za-

wsze typu p niezale$nie od metody otrzymywania, 

a koncentracja dziur w temperaturze pokojowej jest 

rz"du 1,5 x 1017 cm-3. Otrzymane monokryszta y
GaSb:Te o ró$nej koncentracji domieszki pokazane 

s! na Rys. 4. 

Parametry elektryczne otrzymanych monokryszta-

 ów domieszkowanych tellurem zawarte s! w Tab. 3. 

W przypadku monokryszta u Cz-16 zastosowano 

minimaln! ilo#& telluru (40 mg/kg). Przy tak ma ej

ilo#ci telluru wyra%nie daje o sobie zna& zjawisko 

kompensacji  adunku przez rodzime defekty punkto-

we [30, 39]. Przewodnictwo typu n zaobserwowano 

dopiero po skrystalizowaniu ~ 42% wsadu (Rys. 5). 

Kryszta  Cz-16 zosta  wybrany do dok adniejszego

przebadania rozk adu parametrów elektrycznych.

Nr
P ytka pom 

[mm]

Typ

przew.

Koncentracja dziur [cm-3]

(#rodek – brzeg p ytki)

Ruchliwo#&
[cm2/Vs]

Rezystywno#& [<cm]

(#rodek– brzeg p ytki)

Cz-15

300K    11

             92

p

p

(1,41 - 1,34) x1017

(1,46 - 1,40) x1017

634 - 640

615 - 607

(6,97 - 7,29) x10-2

(6,94 - 7,34) x10-2

77K     11

92

p

p

2,72 - ....... x 1016

....... - 1,68 x 1016

2330

2867

9,86 x 10-2

1,29 x 10-1

Cz-25

300K    14

           120

p

p

(....... - 1,50) x1017

(1,62 - 1,85) x1017

....... - 597

625 - 586

(...... - 6,97) x10-2

(6,16 - 5,75) x10-2

77K     14

          120

p

p

(....... - 2,08) x 1016

(2,25 - 6,17) x 1016

....... - 2556

2230 - 1653

(...... - 1,17) x10-1

(12,5 - 6,16) x10-2

Cz-27

300K    11

          115

p

p

(1,31 - 1,32) x1017

(1,27 - 1,18) x1017

676 - 688

701 - 694

(7,03 - 6,89) x10-2

(7,04 - 7,64) x10-2

77K     11

          115

p

p

(1,95 - 1,97) x 1016

(1,73 - 1,76) x 1016

2650 - 2647

2853 - 2848

(1,21 - 1,20) x10-1

(1,27 - 1,25) x10-1

Cz-28

300K   14

          123

p

p

(1,24 - 1,25) x1017

(1,30 - 1,18) x1017

694 - 701

696 - 703

(7,26 - 7,10) x10-2

(6,93 - 7,55) x10-2

77K     14

          123

p

p

(1,85 - 1,91) x 1016

(1,76 - 1,64) x 1016

2760 - 2688

2767 - 2905

(1,22 - 1,22) x10-1

(1,29 - 1,31) x10-1

Tabela 2. Parametry elektryczne niedomieszkowanych monokryszta ów GaSb mierzone w temperaturze pokojowej 

i 77 K na próbkach wyci"tych ze #rodka i brzegu p ytek.

Table 2. Electrical parameters of undoped GaSb crystals measured at room temperature and 77 K at the center and the 

periphery of wafers.

Rys. 4. Monokryszta y GaSb domiesz-

kowane tellurem o orientacji <100>.

Fig. 4. Tellurium doped <100> orien-

ted GaSb single crystals.
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Monokryszta y, otrzymywane przy wi"kszej ilo#ci 

telluru (od 50 mg/kg do 136 mg/kg), na ca ej d u-

go#ci maj! ju$ typ n przewodnictwa i koncentracj"
no#ników mierzon! w temperaturze pokojowej od 

6 x 1016 cm-3 do 2 x 1018 cm-3 (Rys. 5). Monokryszta 
Cz-18 wyci!gany by  przy dodaniu bardzo du$ej

ilo#ci domieszki (136 mg/kg stopionego wsadu), 

przy koncentracji Te wynosz!cej 3,9 x 1018 cm-3

(blisko granicznej rozpuszczalno#ci podawanej 

w literaturze [2, 22, 38]). Pomimo znacznie trud-

niejszych warunków wyci!gania uda o si" uzyska&
wzrost monokrystaliczny. Monokryszta y Cz-17, 

Cz-18, Cz-29 i Cz-30, które ró$ni! si" znacznie 

(nawet 4-krotnie) koncentracj! no#ników mierzon!
w temperaturze pokojowej na pocz!tku kryszta u, na 

swoich ko'cach maj! koncentracj" niemal identyczn!
i wynosi ona ~1,5 x 1018 cm-3 (Tab. 3). Wydaje si",

$e niezmiernie trudno by oby uzyska& wy$sz! kon-

centracj" elektronów (>2 x 1018 cm-3) w przypadku 

GaSb domieszkowanego tellurem. 

Tabela 3. Parametry elektryczne monokryszta ów GaSb domieszkowanych tellurem mierzone w 300 K i 77 K w 

centrum p ytki i w cz"#ci brzegowej.

Table 3. Electrical parameters of Te-doped GaSb single crystals measured at room temperature 300 and 77 K at the 

center and the periphery of wafers.

Nr
Ilo#& Te 

[mg/kg]

P ytka

[mm]

Typ 

prz.

Koncentracja [cm-3]

(#rodek-brzeg p ytki)

Ruchliwo#&
[cm2/Vs]

Rezystywno#& [<cm]

(#rodek-brzeg p ytki)

Cz-16

<100>

Te

30

300K  15

43

52

96

p

p/n

n

n

(1,10 - 2,08) x1016

(3,48 - 2,30) x1016

(1,05 - 6,60) x1016

(3,18 - 6,23) x1017

377 - 385

514 - 200

2291 - 989

2800 - 2730

(1,49 - 0,78) x100

(0,36 - 5,90) x100

(2,60 - 9,36) x10 0

(7,02 - 3,67) x10-3

77K    15

52

96

p

n

n

(3,14 -  . . . ) x1014

(1,47 - 2,83) x1016

(3,38 -  . . . ) x1017

1639 -  . . .

1089 - 510

3101 -  . . .

(1,21 -  . . .) x10 1

(3,89 - 2,54) x10 1

(5,95 -  . . .) x10-3

Cz-17

<100>

Te

62

300K    7

110

n

n

(1,19 - 0,79) x1017

(1,36 - 1,45) x1018

3236 - 3036

2337 - 2305

(1,60 - 2,61) x10-2

(1,96 - 1,86) x10-3

77K      7

110

n

n

(2,04 - 1,32) x1017

(1,43 - 1,67) x1018

9040 - 2363

4643 - 4933

(3,38 - 20,0) x10-3

(9,39 - 7,56) x10-4

Cz-18

<100>

Te

136

300K    7

100

n

n

(2,99 - 4,64) x1017

(1,29 - 1,68)x1018

3337 - 3101

2537 - 2551

(6,24 - 4,34) x10-3

(1,91 - 1,45) x10-3

77K      7

100

n

n

(5,13 - 7,59) x1017

(1,43 - 1,73) x1018

5713 - 6176

6688 - 7059

(2,13 - 1,33) x10-3

(6,53 - 5,10) x10-4

Cz-29

<100>

Te

95

300K  13

143

n

n

(2,66 - 1,88) x1017

(1,64 - 1,94)x1018

2591 - 2444

2190 - 2094

(0,91 - 1,36) x10-2

(1,74 - 1,53) x10-3

77K    13

143

n

n

(4,68 - 3,04) x1017

(1,75 - 2,12) x1018

3879 - 4006

6021 - 5724

(3,44 - 5,13) x10-3

(5,93 - 5,15) x10-4

Cz-30

<100>

Te

51

300K  18

123

n

n

(5,95 - 7,88) x1016

(0,89 - 1,02)x1018

3275 - 3593

2328 - 2515

(3,21 - 2,20) x10-2

(3,02 - 2,44) x10-3

77K    18

123

n

n

(0,88 - 1,43) x1017

(1,22 - 1,34) x1018

3737 - 3909

5647 - 6146

(1,09 - 1,12) x10-3

(9,07 - 7,59) x10-4

Cz-31

<100>

Te

75

300K  14

132

n

n

(1,65 - 1,39) x1017

(0,99 - 1,27)x1018

3461 - 3288

2623 - 2549

(1,09 - 1,36) x10-2

(2,41 - 1,93) x10-3

77K    14

132

n

n

(2,98 - 2,38) x1017

(1,28 - 1,45) x1018

4592 - 4407

6290 - 6550

(4,56 - 5,96) x10-3

(7,75 - 6,57) x10-4
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Nale$y zauwa$y&, $e dla niewielkiej zawarto#ci

telluru zmiana koncentracji no#ników w porówna-

niu do kryszta ów niedomieszkowanych odpowiada 

niemal dok adnie koncentracji domieszki w krysztale 

okre#lonej metod! GDMS. Inaczej jest dla kryszta-

 ów o najwi"kszej zastosowanej ilo#ci telluru zmiana 

ta stanowi mniej ni$ po ow" zmierzonej metod!
GDMS koncentracji telluru. Im wi"cej telluru jest 

w krysztale tym mniejsza jest zmiana koncentracji 

no#ników, co potwierdza doniesienia literaturowe 

o zachowaniu si" telluru w GaSb przy silnym do-

mieszkowaniu.

Zdefiniowano wi"c dla GaSb domieszkowanego 

tellurem zmian" koncentracji no#ników  adunku 

spowodowan! domieszkowaniem jako:

 N = (N
D
-N

A
) + N

nd

gdzie: (N
D
 - N

A
)  - koncentracja no#ników  adunku 

wyznaczona z pomiarów hallowskich, N
nd

 - koncen-

tracja dziur w materiale niedomieszkowanym.

Aktywn! cz"#ci! koncentracji domieszki nazwano 

wtedy stosunek zmiany koncentracji no#ników  adun-

ku spowodowan! domieszkowaniem ( N) do osza-

cowanej metod! GDMS koncentracji telluru (N
Te

).

Na Rys. 6 zaznaczono aktywn! cz"#& koncentracji 

domieszki tellurowej dla próbek z pocz!tkowej cz"-

#ci kryszta ów (kolorem $ó tym), jak te$ dla próbek 

z ich cz"#ci ko'cowych (kolorem czerwonym) w 

Rys. 5. Rozk ady koncentracji elektronów wzd u$ osi 

kryszta ów GaSb:Te. Zaznaczono warto#ci koncentracji 

no#ników (pomiary hallowskie) i trójk!tami koncentracj"
Te (GDMS).

Fig. 5. Electrons concentration distribution along the 

GaSb:Te crystals axis. Marked values of carrier concentra-

tion (Hall measurements) and Te concentration by GDMS 

(full triangles).

(4)

Rys. 6. Zale$no#& aktywnej cz"#ci koncentracji domieszki 

tellurowej w monokryszta ach GaSb:Te od koncentracji Te 

mierzonej metod! GDMS.

Fig. 6. Electrically active part of a dopant concentration 

(from Hall measurements at 300 K) versus tellurium con-

centration estimated by GDMS.

funkcji koncentracji domieszki mierzonej metod!
GDMS [15, 35]. Widoczny jest bardzo silny spadek 

aktywno#ci Te, z blisko 100% a$ do 42%. Tellur cho&
wbudowuje si" w kryszta  mo$e pozostawa& elek-

trycznie oboj"tny tzn. nie daje wk adu do mierzonej 

koncentracji wi"kszo#ciowych no#ników  adunku.

Przyczyn! takiego spadku aktywno#ci mo$e by&
tworzenie si" akceptorowych kompleksów telluru 

z rodzimymi akceptorowymi defektami punktowymi 

(V
Ga

Ga
Sb

Te
Sb

) lub wchodzenie telluru w po o$enia

mi"dzyw"z owe. Mo$liwe jest równie$ tworzenie si"
wytr!ce' w postaci Ga

2
Te

3
, cho& w prezentowanej 

pracy nie uda o si" ich zaobserwowa&.

4. ROZK#ADY PARAMETRÓW 
ELEKTRYCZNYCH 

4.1. Rozk$ady osiowe parametrów hallowskich

Do szczegó owego zbadania rozk adu w asno#ci

fizycznych wybrany zosta  monokryszta  Cz-16 do-

mieszkowany niewielk! ilo#ci! telluru (koncentracja 

atomów Te w stopionym wsadzie ~ 8,6 x 1017 cm-3).

Rozk ady osiowe parametrów hallowskich (kon-

centracji wi"kszo#ciowych no#ników  adunku, ich 

ruchliwo#ci oraz rezystywno#ci materia u) pokazane 

s! na Rys. 7 dla 300 K i na Rys. 8 dla 77 K. Na obu 

wykresach zaznaczono warto#ci mierzone na prób-
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kach wyci"tych w ró$nej odleg o#ci od osi kryszta u.

Próbki z centrum p ytki (0 mm) oznaczono kó kiem

w kolorze niebieskim, wyci"te w po owie promie-

nia (10 mm od osi kryszta u) oznaczono rombem 

w kolorze $ó tym, a z obrze$a p ytek (20 mm od osi 

kryszta u) oznaczono trójk!tem w kolorze czerwo-

nym. Ponadto dla rozró$nienia wype nione kolorem 

symbole oznaczaj! próbki o przewodnictwie typu p.

naniu z materia em niedomieszkowanym (Tab. 2) 

i wynosi 2 x 1016 cm-3 (Tab. 3). Mierzona w centrum 

p ytki koncentracja dziur utrzymuje si" na podobnym 

poziomie na kolejnych p ytkach, a nawet nieco wzra-

sta (do 3,8 x 1016 cm-3). Dzieje si" tak a$ do ~ 35% 

skrystalizowanego wsadu. Za takie zmiany koncen-

tracji no#ników odpowiedzialna jest nasilaj!ca si"
kompensacja akceptorowych defektów punktowych 

przez donorow! domieszk" i autokompensacja. Przy 

tak niewielkiej ilo#ci telluru mog! tworzy& si" dodat-

kowe kompleksy akceptorowe takie jak V
Ga

Ga
Sb

V
Ga

Rys. 7.  Rozk ady osiowe parametrów hallowskich mie-

rzone w 300 K w monokrysztale GaSb:Te o ma ej zawar-

to#ci domieszki tellurowej.

Fig. 7.  Axial distribution of Hall parameters measured 

at 300 K for a GaSb:Te single crystal doped with a small 

amount of tellurium.

Pocz!tkowa cz"#& monokryszta u Cz-16 posiada 

jeszcze typ p przewodnictwa, cho& koncentracja 

dziur obni$ona jest o ca y rz!d wielko#ci w porów-

Rys. 8. Rozk ady osiowe parametrów hallowskich mierzo-

ne w 77 K w monokrysztale GaSb:Te o ma ej zawarto#ci

domieszki tellurowej.

Fig. 8. Axial distribution of Hall parameters measured 

at 77 K for a GaSb:Te single crystal doped with a small 

amount of tellurium.
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oraz kompleks akceptorowy z udzia em donorowej 

domieszki V
Ga

Ga
Sb

Te
Sb

 [27]. 

W dalszej cz"#ci kryszta u obserwuje si" gwa -
towny spadek koncentracji dziur, a na obrze$ach

p ytki wyst"puj! miejsca o zmienionym typie prze-

wodnictwa (typ n). *wiadczy to o coraz intensyw-

niejszym wbudowywaniu si" telluru w podsieci an-

tymonu i wi"kszej aktywno#ci elektrycznej defektów 

donorowych (Te
Sb

) na obrze$ach kryszta u ni$ w jego 

cz"#ci centralnej. P ytka wyci"ta z monokryszta u
przy ~ 41% skrystalizowanego wsadu charakteryzuje 

si" najwi"ksz! niejednorodno#ci! (Rys. 7). Próbki 

pomiarowe wyci"te z tej p ytki charakteryzuj! si"
bardzo wysok! jak na GaSb rezystywno#ci! (powy-

$ej 1 x 101 <cm), a otrzymane w wyniku pomiarów 

hallowskich warto#ci koncentracji wi"kszo#ciowych

no#ników  adunku oraz ich ruchliwo#ci obarczone s!
bardzo du$ym b "dem (nawet kilkaset %). Na niektó-

rych próbkach z tej p ytki otrzymano przewodnictwo 

typu n (przy maksymalnej koncentracji elektronów 

3 x 1016 cm-3), natomiast na innych typu p (przy 

maksymalnej koncentracji dziur 2,5 x 1016 cm-3). 

Rozmieszczenie na p ytce próbek o przewodnic-

twie tego samego typu jest bardzo nieregularnie, 

a wszystkie otrzymane warto#ci obarczone s! ogrom-

nymi b "dami pomiarowymi (rz"du kilkuset %). Tak 

du$a niejednorodno#& parametrów elektrycznych 

jest charakterystyczna dla monokryszta ów GaSb 

domieszkowanych niewielk! ilo#ci! telluru. Opi-

sano w takim przypadku wyst"powanie obszarów 

o ró$nym typie przewodnictwa naprzemiennie przez 

niemal ca y kryszta  i mo$na by o jedynie stwierdzi&,

$e wraz ze wzrostem kryszta u ro#nie sumaryczna 

wielko#& obszarów o przewodnictwie typu n [30]. 

W krysztale Cz-16 w obszarze o najsilniejszej 

kompensacji mierzona jest bardzo wysoka, jak na 

GaSb, rezystywno#& (a$ do warto#ci 3,6 x 101 <cm

w 300 K) przy jednoczesnym gwa townym spadku 

ruchliwo#ci no#ników (nawet poni$ej 10 cm2/Vs).

Warto#ci parametrów hallowskich otrzymane dla pró-

bek pochodz!cych z obszarów o silnej kompensacji 

obarczone s! coraz wi"kszym b "dem, tak wi"c ana-

liza pomiarów hallowskich z uwzgl"dnieniem tylko 

jednego dominuj!cego no#nika  adunku wydaje si"
niewystarczaj!ca. Konieczne jest w takim przypadku 

uwzgl"dnienie wi"kszej ilo#ci ró$nych no#ników 

 adunku (w tym defektów zarówno akceptorowych 

jak i donorowych).

Pierwsza p ytka, która w ca o#ci by a typu n

wyci"ta zosta a z kryszta u przy ~ 45% skrystali-

zowanego wsadu (Rys. 7 i Rys. 8). Charakteryzuje 

si" ona jeszcze stosunkowo du$! niejednorod-

no#ci! parametrów elektrycznych - koncentracj!
elektronów mierzon! w temperaturze pokojowej 

(1,1 "#6,6) x 1016 cm-3. Dalsza cz"#& monokryszta u
jest ju$ typu n, a koncentracja elektronów stopniowo 

ro#nie i na ko'cu wynosi 3,2 x 1017 cm-3. Wzrost 

koncentracji elektronów jest charakterystyczny dla 

domieszki donorowej, któr! jest tellur o wspó czyn-

niku segregacji znacznie mniejszym od jedno#ci.

Po osi!gni"ciu w centrum kryszta u koncentracji 

elektronów powy$ej 3 x 1016 cm-3 mamy ju$ typowy 

monokryszta  o przewodnictwie typu n o przewi-

dywalnym jednorodnym rozk adzie parametrów 

elektrycznych mierzonych zarówno w temperaturze 

pokojowej (Rys. 7), jak i w ciek ym azocie (Rys. 8).

4.2. Rozk$ady promieniowe parametrów 
hallowskich

Jednorodno#& rozk adu parametrów elektrycznych 

mo$na okre#li& badaj!c ich rozk ady promieniowe. 

Standardowo badane s! próbki wyci"te z centralnej 

cz"#ci p ytek testowych pochodz!cych z pocz!tku

i z ko'ca monokryszta ów. Na potrzeby tej pracy 

przygotowane zosta y p ytki testowe wyci"te z mo-

nokryszta u o niskiej koncentracji domieszki telluro-

wej (w tym przypadku spodziewana jest najwi"ksza

niejednorodno#& w asno#ci fizycznych). Typowe 

rozmieszczenie próbek na p ytce pokazane jest na 

Rys. 9. Do porównania rozk adów promieniowych 

wykorzystano próbki o numerach od 1 do 9 u o$one

wzd u$ jednego z dwóch prostopad ych do siebie 

kierunków <110>.

Rys. 9. Rozmieszczenie na p ytce próbek wykorzysta-

nych do badania promieniowych rozk adów w asno#ci 

elektrycznych.

Fig. 9. Typical arrangement of samples cut for Hall me-

asurements.

Rozk ady koncentracji no#ników  adunku zmie-

rzonej na p ytkach wyci"tych z pocz!tkowej cz"#ci

monokryszta u przedstawione s! na Rys. 10. Pierw-
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sze z badanych p ytek z kryszta u oznaczone jako 

I-E i I-D po o$one by y w bezpo#rednim s!siedztwie. 

Zmierzone warto#ci koncentracji no#ników (dziur) w 

#rodkowym obszarze p ytek oraz na ich obrze$ach

by y wi"c niemal identyczne (punkty w kolorze 

$ó tym i zielonym). W #rodku p ytki koncentra-

cja dziur wynosi 1 x 1016 cm-3, a na brzegu p ytek

~ 2 x 1016 cm-3. Pami"taj!c o tym, $e koncentracja 

dziur w niedomieszkowanym GaSb wynosi w na-

szym przypadku 1,4 x 1017 cm-3 (Tab. 2) wida&, $e w 

sie& wbudowa o si" ju$ ~ 1,2 x 1017 cm-3 atomów Te 

(dla niskiej koncentracji Te niemal 100% jest elek-

trycznie aktywna (Rys. 6). Rozk ad koncentracji jest 

do#& jednorodny, a koncentracja dziur w centrum jest 

najni$sza. Z dalszej cz"#ci monokryszta u wyci"to

p ytki testowe (razem 74 szt.). 

Pierwsze 25 p ytek jest jeszcze typu p. Trzeba 

zauwa$y&, $e w kolejnych p ytkach koncentracja 

dziur mierzona na #rodku zdecydowanie ro#nie 

(Rys. 10). P ytka z numerem 13 (oznaczona kolo-

rem pomara'czowym) ma identyczne parametry 

na brzegu jak pierwsze dwie p ytki, ale w centrum 

koncentracja dziur jest 3 razy wi"ksza (osi!ga pra-

wie 3 x 1016 cm-3). Ostatnia p ytka z tego „pakietu” 

o typie p wykazuje dalszy wzrost koncentracji dziur 

w centrum (~ 3,4 x 1016 cm-3). Koncentracja Te 

w krysztale ro#nie wraz z jego d ugo#ci! (Rys. 2), 

st!d wzrost koncentracji dziur mo$na wyt umaczy&
jedynie tworzeniem si" centrum akceptorowego 

z udzia em atomów domieszki tellurowej [27]. 

Taki akceptorowy defekt (kompleks V
Ga

Ga
Sb

Te
Sb

)

jest spodziewany w centralnej cz"#ci p ytek typu 

p, poniewa$ nie obserwujemy wy$ej opisanego 

zjawiska w ich cz"#ci brzegowej (Rys. 10). Potwier-

dzenie tego mo$na b"dzie uzyska& po analizie widm 

fotoluminescencji, w których ró$nym defektom 

zwi!zanym z tellurem odpowiadaj! piki 722 meV 

oraz 740 meV [27].

P ytka nr 31 (wyniki oznaczone kolorem czerwo-

nym na Rys. 10) wykazuje najwi"ksz! niejednorod-

no#& w asno#ci. Typ przewodnictwa zmienia si" od 

punktu do punktu, zmierzone w temperaturze poko-

jowej warto#ci parametrów hallowskich obarczone s!
ogromnymi b "dami (kilkaset %), a w temperaturze 

ciek ego azotu pomiary hallowskie s! niewykonalne. 

*rednia ze zmierzonych w temperaturze pokojowej 

warto#ci koncentracji jest bardzo ma a (wynosi za-

ledwie ~ 2 x 1015 cm-3). Jest to p ytka bardzo silnie 

skompensowana, o wysokiej jak na GaSb rezystyw-

no#ci (miejscami nawet 3,6 x 101 <cm w 300 K). 

Przypadki takie, jak wyst"powanie na jednej p ytce

obszarów o ró$nym typie przewodnictwa, opisywane 

by y w literaturze [30], podobnie jak znaczna ró$nica 

koncentracji telluru w centrum i na obrze$ach p ytki.

Wszystkie kolejno mierzone p ytki pocz!wszy od 

numeru 34 s! typu n (Rys. 11). P ytk" nr 34 cechuje 

dodatkowo do#& du$a niejednorodno#&, koncentracja 

elektronów w temperaturze pokojowej mierzona na 

brzegu (4 "#6 x 1016 cm-3) jest wi"ksza ni$ w centrum 

(1 x 1016 cm-3). Warto#& minimalna (2,4 x 1015 cm-3)

Rys. 10. Rozk ady promieniowe koncentracji wi"kszo-

#ciowych no#ników  adunku w 300 K dla pocz!tkowej 

cz"#ci monokryszta u GaSb:Te o ma ej zawarto#ci telluru.

Fig. 10. Radial distribution of carriers concentration me-

asured at 300 K for the initial part of a GaSb:Te single 

crystal doped with a small amount of tellurium.

Rys. 11. Rozk ady promieniowe koncentracji elektronów 

mierzonej w 300 K na p ytkach z ko'cowej cz"#ci mono-

kryszta u GaSb:Te typu n i ma ej zawarto#ci telluru.

Fig. 11. Radial distribution of electrons concentration me-

asured at 300 K for the final part of GaSb:Te single crystal 

(n-type) doped with small amount of tellurium.
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zmierzona jest w po owie promienia. Dalsze p yt-

ki maj! rozk ady bardzo jednorodne o typowym 

kszta cie litery W. Mierzone warto#ci w centrum 

i na brzegu s! pocz!tkowo bardzo podobne, ale po 

przekroczeniu koncentracji elektronów 5 x 1016 cm-3

(w centrum p ytki nr 52) silniej ro#nie koncentracja 

na obrze$ach kryszta u. Rozk ady promieniowe maj!
te$ coraz bardziej regularny, symetryczny charak-

ter (Rys. 11). W ko'cowej cz"#ci monokryszta ów

GaSb:Te zawsze wy$sz! koncentracj" obserwowano 

w cz"#ci brzegowej ni$ centralnej. Wzrost koncen-

tracji na obrze$ach mo$e by& zwi!zany z silniejszym 

wbudowywaniem si" tam atomów telluru (Te
Sb

). Pod 

koniec procesu krystalizacji zmieniaj! si" bowiem 

warunki termiczne (wzrost gradientów temperatury, 

intensywniejsze odprowadzanie ciep a przez krysz-

ta ) oraz w samej ko'cówce procesu bardzo silnie 

ro#nie konwekcja cieczy w tyglu.

4.3. Temperaturowe zale(no)ci parametrów 
hallowskich

Dla wybranych p ytek GaSb domieszkowanego 

tellurem wykonano pomiary hallowskie w funkcji 

temperatury. Wszystkie próbki podzielone zosta y
w zale$no#ci od typu przewodnictwa (zale$nego od 

ilo#ci domieszki donorowej).

4.3.1. GaSb niedomieszkowany typu p

Niedomieszkowane monokryszta y GaSb typu p

otrzymano z u$yciem bardzo czystego antymonu 

(6N): w postaci granulatu (dla Cz-27) oraz wlewka 

(nr 1/2009) po doczyszczaniu strefowym (dla Cz -28). 

W obu przypadkach parametry elektryczne s! niemal 

identyczne, zauwa$y& mo$na ich popraw" zarówno 

w temperaturze pokojowej, jak i w ciek ym azocie. 

Obni$enie koncentracji rodzimych defektów punkto-

wych widoczne jest zarówno na próbkach z pocz!t-

kowej jak te$ z cz"#ci ko'cowej kryszta ów. Poprawa 

czysto#ci, a co za tym idzie jako#ci monokryszta ów, 

widoczna jest jeszcze wyra%niej je#li porówna si"
ruchliwo#& dziur mierzon! zarówno w temperaturze 

pokojowej, jak i w ciek ym azocie (Tab. 2).

Dla porównania tych kryszta ów wykonane 

zosta y pomiary parametrów hallowskich w funk-

cji temperatury (w zakresie 5 "#300 K), a wyniki 

zamieszczono na Rys. 12-14. Na Rys. 12 przedsta-

wione s! zale$no#ci temperaturowe dla koncentracji 

dziur zmierzonej dla tych samych monokryszta ów

(Cz-28, Cz-27 i Cz-25). Warto#ci koncentracji ró$ni!
si" nieznacznie niemal dla ca ego zakresu pomia-

rowego. Najlepsze parametry osi!gni"to dla mono-

kryszta u Cz-28 (najni$sza koncentracja no#ników),

najgorsze dla monokryszta u Cz-25. Dla temperatur 

poni$ej 30 K warto#ci pomiarów wykazuj! coraz 

wyra%niejsze ró$nice i dla ~15 K koncentracja dziur 

monokryszta u Cz-28 spada zdecydowanie poni$ej

1012 cm-3, podczas gdy dla monokryszta u Cz-25 

(o gorszej czysto#ci) pozostaje na poziomie 1013 cm-3.

Rys. 12. Temperaturowe zale$no#ci koncentracji dziur dla 

niedomieszkowanych monokryszta ów GaSb otrzymanych 

z u$yciem Sb o ró$nej czysto#ci (Cz-28, Cz-27, Cz-25).

Fig. 12. Temperature variations of holes concentration for 

undoped GaSb single crystals grown from Sb of different 

purity (Cz-28, Cz-27, Cz-25).

Zale$no#& temperaturow! ruchliwo#ci dziur dla 

niedomieszkowanych monokryszta ów GaSb przed-

stawiaj! wykresy zamieszczone na Rys. 13. Dla po-

równania na Rys. 1 (w rozdziale 2.1). przedstawiono 

teoretyczne zestawienie [27] czynników limituj!cych 

ruchliwo#& no#ników dla ró$nych temperatur. W tem-

peraturze pokojowej (Rys. 13) ruchliwo#ci dziur 

w monokryszta ach Cz-27 (z antymonu w postaci 

granulatu) i Cz-28 (z antymonu po doczyszczeniu 

strefowym) wykazuj! warto#ci najwy$sze odpo-

wiednio 676 i 694 cm2/Vs. Zgodnie z oczekiwa-

niem dla kryszta u Cz-25 ruchliwo#& dziur w ca ym

badanym zakresie jest najni$sza - w temperaturze 

pokojowej wynosi 624 cm2/Vs. Jest to warto#& ci!gle 

jeszcze mieszcz!ca si" w #wiatowych standardach 

(600 "#700 cm2/Vs), jednak widoczne jest wyra%ne

pogorszenie jako#ci monokryszta u.

Dla ni$szych temperatur ró$nice mi"dzy warto-

#ciami parametrów pog "biaj! si". Widoczne s! one 

najwyra%niej dla temperatur poni$ej 50 K, gdzie 

wyst"puj! maksima warto#ci ruchliwo#ci. Po o$enie

maksimum podobnie jak jego warto#&, #wiadcz!
o czysto#ci materia u - monokryszta  Cz-28 cha-

rakteryzuje si" najlepszymi parametrami. Wykazuje 
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on bardzo wysok! ruchliwo#& dziur (5370 cm2/Vs),

jednocze#nie maksimum to wyst"puje przy bardzo 

niskiej temperaturze 30 K. Nieco gorsze wyniki 

otrzymano dla monokryszta u Cz-27. Warto#& mak-

simum jest ni$sza (4914 cm2/Vs) i odpowiada wy$-

szej temperaturze 33 K. Dla monokryszta u Cz-25 

ju$ w temperaturze ciek ego azotu wida& spadek 

ruchliwo#ci o ~ 20%. Maksymalna zmierzona war-

to#& wynosi zaledwie 3605 cm2/Vs dla temperatury 

36 K (wy$szej ni$ dla pozosta ych dwóch mono-

kryszta ów). W taki sposób potwierdzony zostaje 

dominuj!cy mechanizm ograniczaj!cy ruchliwo#&
dziur w niskich temperaturach, czyli rozpraszanie na 

zjonizowanych domieszkach resztkowych.

wraz ze spadkiem temperatury, a$ do warto#ci 

powy$ej 6 x 108 <cm (dla ~5 K). Dla monokrysz-

ta ów Cz-27 oraz Cz-25 wzrost rezystywno#ci staje 

si" powolniejszy, a najwy$sze zmierzone warto#ci

(dla ~5 K) wynosz! odpowiednio 2 x 105 <cm oraz 

7 x 105 <cm, czyli zdecydowanie (3 rz"dy wielko#ci) 

mniej ni$ dla Cz-28. 

W ten sposób ujawnia si" wp yw zjonizowanych 

domieszek resztkowych. W przypadku monokrysz-

ta u Cz-25 mog! to by& pozosta o#ci po procesie 

czyszczenia strefowego - zanieczyszczenia o wspó -
czynniku segregacji mniejszym od 1, gdy$ u$yty

do syntezy GaSb antymon pochodzi  z ko'cówek

wlewków. Natomiast w przypadku monokryszta u
Cz-27 mog! to by& zanieczyszczenia (lub utlenie-

Rys. 13. Temperaturowe zale$no#ci ruchliwo#ci dziur dla 

niedomieszkowanych monokryszta ów GaSb otrzymanych 

z u$yciem Sb o ró$nej czysto#ci (Cz-28, Cz-27, Cz-25).

Fig. 13. Temperature variations of holes mobility for 

undoped GaSb single crystals grown from Sb of different 

purity (Cz-28, Cz-27, Cz-25).

Temperaturowe zale$no#ci rezystywno#ci dla 

niedomieszkowanych monokryszta ów otrzymanych 

z antymonu o ró$nej czysto#ci przedstawiono na 

Rys. 14. Podobnie jak dla ruchliwo#ci i koncentracji 

dziur najlepsze w asno#ci stwierdzono w przypadku 

monokryszta u Cz-28. W temperaturze pokojowej 

rezystywno#& mierzona dla najczystszego mono-

kryszta u Cz-28 jest najwy$sza, 7,26 x 10-2 <cm, za#
dla Cz-25 jest najni$sza i wynosi 6,16 x 10-2 <cm.

Ró$nice s! niewielkie, na wykresie s! prawie nie-

zauwa$alne.

Wyra%niejsz! ró$nic" w warto#ciacch rezystyw-

no#ci wida& dopiero dla niskich temperatur poni$ej

30 K (Rys. 14). W przypadku monokryszta u Cz-28 

warto#ci rezystywno#ci bardzo intensywnie rosn!

Rys. 14. Temperaturowe zale$no#ci rezystywno#ci dla 

niedomieszkowanych monokryszta ów GaSb otrzymanych 

z u$yciem Sb o ró$nej czysto#ci (Cz-28, Cz-27, Cz-25).

Fig. 14. Temperature variations of resistivity for undoped 

GaSb single crystals grown from Sb of different purity 

(Cz-28, Cz-27, Cz-25).

nia) powsta e na rozwini"tej powierzchni antymonu 

(granulat).

4.3.2. GaSb:Te - typu p

Na Rys. 15 - 16 przedstawiono temperaturowe 

zale$no#ci ruchliwo#ci dziur i rezystywno#ci otrzy-

mane na próbkach GaSb domieszkowanego tellurem 

o przewodnictwie typu p. Na ka$dym z wykresów 

zamieszczono dla porównania zarówno warto#ci 

mierzone dla materia u niedomieszkowanego, jak 

i dla GaSb skompensowanego tellurem. Wszystkie 

próbki pochodz! ze #rodkowej cz"#ci p ytek. Kolo-

rem czerwonym oznaczone s! wyniki pomiarów dla 
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typowego, bardzo czystego, niedomieszkowanego 

GaSb (Cz-28), kolorem $ó tym natomiast dla ma-

teria u niedomieszkowanego (Cz-25) otrzymanego 

z antymonu o gorszej czysto#ci.

Wykresy w kolorze niebieskim dotycz! próbek 

wyci"tych z ró$nych miejsc z pocz!tkowej cz"#ci

monokryszta u GaSb domieszkowanego tellurem 

(Cz-16), gdzie typ p pozosta  jeszcze niezmieniony. 

Próbka oznaczona IE pochodzi z pierwszej p ytki

po osi!gni"ciu przez monokryszta  zak adanej #red-

nicy 2 cale, natomiast druga próbka nr 25 pochodzi 

z ostatniej (25.) p ytki typu p. Próbka oznaczona 

wykazuje ona w temperaturze pokojowej, w porów-

naniu z materia em niedomieszkowanym, bardzo 

nisk! koncentracj" dziur (1 x 1016cm-3), obni$on!
ruchliwo#& (377 cm2/Vs) i jednocze#nie do#& wy-

sok! jak na GaSb rezystywno#& (1,5 x 100 <cm) 

(Rys. 15 - 16), co #wiadczy o silnej kompensacji 

rodzimych defektów punktowych (akceptorów) przez 

donorow! domieszk" (Te). 

W dalszej cz"#ci tego samego monokryszta u
pomimo rosn!cej koncentracji domieszki donorowej 

widoczny jest niewielki wzrost koncentracji akcep-

torów (Tab. 3). Prawdopodobnie jest to spowodo-

wane autokompensacj!, czyli tworzeniem si" przy 

niewielkiej ilo#ci domieszki tellurowej dodatkowych 

potrójnych kompleksów akceptorowych sk adaj!cych 

si" z rodzimych defektów punktowych (V
Ga

Ga
Sb

V
Ga

), 

a tak$e kompleksów zawieraj!cych atomy telluru 

(V
Ga

Ga
Sb

Te
Sb

).

Wraz ze wzrostem stopnia kompensacji (dla pró-

bek domieszkowanych tellurem, typu p) maksimum 

ruchliwo#ci przesuwa si" w stron" wy$szych tem-

peratur (~200 K), a jego warto#& maleje dziesi"cio-

krotnie i dla próbki Cz-16-IE wynosi ~ 420 cm2/Vs

(Rys 15). Jest to zgodne z modelem przedstawionym 

w pracy [27] pokazanym na Rys. 1 w Rozdz. 2.1.

Na Rys. 16 (temperaturowe zale$no#ci rezystyw-

no#ci) widoczna jest wyra%na ró$nica nachylenia ni-

skotemperaturowych cz"#ci wykresów otrzymanych 

dla obu próbek GaSb skompensowanych tellurem. 

Przy obni$aniu temperatury, dla próbki oznaczonej 

IE, po pocz!tkowym silnym wzro#cie rezystywno-

#ci (do warto#ci 2 x 105 <cm dla ~60 K) nast"puje

wyra%ne zahamowanie i dla temperatur ni$szych 

rezystywno#& badanej próbki ro#nie wolniej (cho&
wci!$ bardzo szybko), a$ do osi!gni"cia warto#ci

5,5 x 108 <cm dla ~10 K. K!t nachylenia wykresu 

dla próbki IE jest przy tym bardzo podobny jak 

w przypadku próbki wyci"tej z monokryszta u nie-

domieszkowanego (Cz-25) otrzymanego z lekko 

zanieczyszczonego Sb z t! ró$nic!, $e pochylenie 

wykresu rozpoczyna si" w wy$szej temperaturze 

(~ 60 K zamiast ~25 K). Dla ostatniej próbki (nr 25) 

z pakietu o typie p przewodnictwa obserwuje si" sil-

ny wzrost rezystywno#ci z obni$aniem temperatury 

(do warto#ci 8 x 103 <cm dla 60 K), a dalej bardzo 

powolny a$ do osi!gni"cia 3 x 104 <cm dla ~ 6 K. 

Oba wykresy dla próbek skompensowanych tellurem 

Rys. 15. Temperaturowe zale$no#ci ruchliwo#ci dziur 

dla kryszta ów GaSb:Te o ró$nym stopniu kompensacji 

(Cz-16-IE, Cz-16-25) i niedomieszkowanego GaSb (Cz-

28, Cz-25).

Fig. 15. Temperature variations of holes mobility for sli-

ghtly compensated p-type GaSb:Te (Cz-16-IE, Cz-16-25) 

and undoped GaSb (Cz-28, Cz-25).

Rys. 16. Temperaturowe zale$no#ci rezystywno#ci dla 

GaSb:Te o ró$nym stopniu kompensacji (Cz-16-IE, Cz-16-

25) i niedomieszkowanego GaSb (Cz-28, Cz-25).

Fig. 16. Temperature variations of resistivity for tellurium 

compensated p-type GaSb:Te (Cz-16-IE, Cz-16-25) and 

undoped GaSb (Cz-28, Cz-25).
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s! pochylone w swojej cz"#ci niskotemperaturowej 

(poni$ej 60 K) i to tym bardziej im wi"ksza jest ilo#&
domieszki tellurowej.

4.3.3. GaSb:Te - typu  n

Na Rys. 17-19 przedstawione zosta y temperatu-

rowe zale$no#ci koncentracji no#ników i ich ruchli-

wo#ci oraz rezystywno#ci materia u dla domieszko-

wanych tellurem monokryszta ów antymonku galu. 

Na ka$dym rysunku podane w legendzie warto#ci

odpowiadaj! koncentracji telluru okre#lonej metod!
GDMS. Próbka o najni$szej koncentracji telluru 

pochodzi z pocz!tkowej cz"#ci monokryszta u (Cz-

16-25 typu p - oznaczona kolorem $ó tym) omówio-

na zosta a w poprzednim rozdziale i pokazana zosta a
jedynie dla porównania.

Porównuj!c wykresy zamieszczone na Rys. 17 na-

le$y zauwa$y& zupe nie inne zachowanie koncentracji 

elektronów (próbki typu n) ni$ dziur (próbki typu p)

ze zmian! temperatury. Wraz ze wzrostem koncen-

tracji Te koncentracja elektronów ro#nie. Dla du$ych 

ilo#ci domieszki wzrost ten jest jednak coraz s abszy, 

a spowodowane jest to silnym spadkiem aktywnej 

elektrycznie cz"#ci domieszki tellurowej (Rys. 6) 

opisywanym wcze#niej w pracach [35, 37]. Dla próbki 

oznaczonej Cz-18-I warto#ci koncentracji elektronów 

rosn! wraz z obni$aniem temperatury pomiaru (od 

3 x 1017 cm-3 w 300 K), a nast"pnie poni$ej 30 K sta-

bilizuj! si" dla warto#ci 5,5 x 1017 cm-3. Dla próbki o 

ni$szej koncentracji Te (Cz-16-34) tak$e obserwuje 

si" wzrost koncentracji elektronów (od 1 x 016 cm-3

w 300 K do 1,7 x 016 cm-3 w 15 K), ale poni$ej 15 K 

wida& delikatn! tendencj" spadkow! do 1,6 x 016 cm-

3. Wszystkie próbki typu n zachowuj! si" bardzo 

stabilnie w ca ym badanym zakresie temperatur, a 

ró$nice badanych parametrów s! niewielkie. Z tego 

powodu zrezygnowano z dok adnych czasoch onnych 

pomiarów dla próbek o po#rednich warto#ciach kon-

centracji Te, zamieszczaj!c dla nich jedynie wyniki 

(zamieszczone w Tab. 3 ) dla temperatur 300 K i 77 K 

(Cz-30-I - kolor ró$owy, Cz-18-II - kolor niebieski). 

Z Rys. 18 wida&, $e próbki GaSb:Te typu n ma-

j! du$o wy$sz! ruchliwo#& ni$ próbki typu p. Dla 

pierwszej p ytki z kryszta u Cz-16 w ca o#ci typu n

(oznaczonej kolorem czerwonym - p ytka nr 34) 

ruchliwo#& elektronów w 300 K wynosi 2433 cm2/

Vs, a maksimum ruchliwo#ci (zmierzone dla 225 K) 

2676 cm2/Vs. Dla ni$szych temperatur ruchliwo#&
elektronów spada a$ do warto#ci 360 cm2/Vs (dla 

~ 5 K). Dla próbki z pocz!tku monokryszta u Cz-

18 (oznaczonej kolorem granatowym) ruchliwo#&
elektronów w temperaturze pokojowej jest nieco 

wy$sza i wynosi 3271 cm2/Vs, ale jej maksimum 

jest ju$ du$o wy$sze (5755 cm2/Vs) i po o$one przy 

zdecydowanie ni$szej temperaturze (105 K). Spadek 

ruchliwo#ci dla niskich temperatur jest w tym przy-

padku nieznaczny (do 5254 cm2/Vs w 7 K). 

Rys. 17. Temperaturowe zale$no#ci koncentracji no#ników 

dla GaSb:Te o ró$nej koncentracji Te. Wykres $ó ty dla 

p ytki skompensowanej typu p (Cz-16-25), pozosta e dla 

typu n (Cz-16-34, Cz-30-I, Cz-18-I i Cz-18-II).

Fig. 17. Temperature variations of carriers concentration 

for GaSb:Te of different Te concentration. Yellow diagram 

is for compensated p-type wafer (Cz-16-25), whereas the 

other ones for n-type (Cz-16-34, , Cz-30-I, Cz-18-I and 

Cz-18-II).

Dla próbek GaSb:Te typu n charakterystyczna jest 

wysoka ruchliwo#& elektronów (Rys. 18). Ro#nie ona 

wraz ze wzrostem koncentracji domieszki tellurowej. 

W temperaturach wysokich (powy$ej 200 K) oraz 

dla najni$szych (poni$ej 100 K) warto#ci ruchliwo-

#ci lekko malej!. Po o$enie maksimum ruchliwo#ci,

wraz ze wzrostem koncentracji Te, przesuwa si" nato-

miast w stron" ni$szych temperatur. Dla koncentracji 

Te 1,8 x 1017 cm-3 maksimum wyst"puje dla ~ 225 K, 

natomiast dla 6,5 x 1017 cm-3 przy temperaturze 

~ 105 K. Spadek ruchliwo#ci w najni$szych tempe-

raturach jest wyra%ny tylko dla ma ej koncentracji 

Te, natomiast jest coraz mniejszy dla koncentracji 

wy$szych (zw aszcza powy$ej 2 x 1017 cm-3).

Na Rys. 19 przedstawiono temperaturowe zale$-

no#ci rezystywno#ci dla próbek GaSb domieszko-

wanych tellurem. Dla próbki o wy$szej koncentracji 

telluru (Cz-18-I) wyst"puje obni$enie rezystywno-

#ci z 6,3 x 10-3 <cm w 300 K do 2,1 x 10-3 <cm 

w 63 K, a dalej niemal niezauwa$alny jest wzrost do 

2,15 x 10-3 <cm w 6 K. Zmiany w przypadku próbki 

o mniejszej koncentracji Te wynosz! odpowiednio 
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od 2,6 x 10-1 <cm w 300 K, poprzez 2,0 x 10-1 <cm

w 200 K do 1,1 x 100 <cm w 8 K. 

W porównaniu z próbkami typu p wida& wyra%n!
ró$nic" w amplitudzie zmian: (5 "#8 rz"dów wielko-

#ci dla próbek typu p, a mniej ni$ 1 rz!d wielko#ci

dla próbek typu n). Dla zakresu wysokich temperatur 

w przeciwie'stwie do typu p obserwuje si" teraz 

wzrost rezystywno#ci wraz ze wzrostem tempera-

tury. Warto#ci rezystywno#ci silnie malej! wraz ze 

wzrostem koncentracji Te (Rys. 19). Po o$enie mini-

mum rezystywno#ci wraz ze wzrostem koncentracji 

telluru przesuwa si" w stron" ni$szych temperatur. 

Minimum rezystywno#ci dla próbki o koncentracji 

Te 1,8 x 1017 cm-3 wynosi 2,0 x 10-1 <cm w 200 K, 

natomiast dla próbki o koncentracji Te 6,5 x 1017 cm-3

wynosi 2,1 x 10-3 <cm w 63 K.

5. PODSUMOWANIE

Otrzymane zosta y monokryszta y GaSb domiesz-

kowane tellurem o koncentracji domieszki w szerokim 

zakresie od 1 x 1017 cm-3 do 5 x 1018 cm-3. Oprócz mo-

nokryszta ów GaSb:Te o standardowych parametrach 

(koncentracja elektronów 2 x 1017 " 1 x 1018 cm-3)

uzyskano p ytki o koncentracji elektronów du$o

ni$szej (nawet 1 x 1016 cm-3) oraz p ytki skompen-

sowane o bardzo niskiej koncentracji dziur (nawet 

1 x 1016 cm-3).

Zbadano temperaturowe zale$no#ci parametrów 

hallowskich dla wybranych kryszta ów niedomiesz-

kowanych otrzymanych z u$yciem antymonu o ró$-

nej czysto#ci. Wysoka warto#& maksimum ruchli-

wo#ci (5370 cm2/Vs) jak i jego po o$enie w bardzo 

niskiej temperaturze (30 K) #wiadcz! o bardzo dobrej 

czysto#ci materia u. Porównane zosta y równie$
(w funkcji temperatury) parametry dla domieszko-

wanych tellurem kryszta ów - zarówno dla próbek 

skompensowanych typu p, jak te$ dla próbek typu n.

Przedstawiono rozk ady parametrów hallowskich 

zarówno wzd u$ osi kryszta u, jak te$ w kierunku 

prostopad ym do kierunku wzrostu. Koncentracja 

dziur w monokryszta ach niedomieszkowanych 

o dobrej czysto#ci jest sta a (w granicach b "du po-

miarowego <5 %) na ca ej d ugo#ci kryszta u, jak 

równie$ na przekrojach poprzecznych. *wiadczy 

to o bardzo jednorodnym rozk adzie rodzimych de-

fektów puntowych odpowiedzialnych za w asno#ci

elektryczne niedomieszkowanego GaSb. 

W przypadku GaSb domieszkowanego tellurem 

koncentracja no#ników zmienia si" o ca y rz!d wiel-

ko#ci wzd u$ osi kryszta u (np. dla Cz-17 od warto#ci 

1,2 x 1017 cm-3 na pocz!tku do 1,4 x 1018 cm-3 na ko'-

cu kryszta u). Za tak wyra%ne zmiany koncentracji 

no#ników  adunku odpowiada segregacjia osiowa do-

Rys. 18. Temperaturowe zale$no#ci ruchliwo#ci no#ni-

ków dla GaSb:Te o ró$nej koncentracji Te. Wykres $ó ty
dla p ytki skompensowanej typu p (Cz-16-25), pozosta e
dla typu n przewodnictwa (Cz-16-34, Cz-30-I, Cz-18-I 

i Cz-18-II).

Fig. 18. Temperature variations of carrier mobility for 

n-type  GaSb:Te of different Te concentration. Yellow 

diagram is for compensated p-type wafer (Cz-16-25), 

whereas the others for n-type wafers (Cz-16-34, , Cz-30-I, 

Cz-18-I and Cz-18-II).

Rys. 19. Temperaturowe zale$no#ci rezystywno#ci dla 

GaSb:Te o ró$nej koncentracji Te. Wykres $ó ty dla p ytki

skompensowanej typu p (Cz-16-25), pozosta e dla prze-

wodnictwa typu n (Cz-16-34, Cz-30-I, Cz-18-I i Cz-18-II).

Fig. 19. Temperature variations of resistivity for GaS-

b:Te of different Te concentration. Yellow diagram is for 

compensated p-type wafer (Cz-16-25), the others ones for 

n-type wafers (Cz-16-34, , Cz-30-I, Cz-18-I i Cz-18-II).
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mieszki donorowej (dla telluru w GaSb wspó czynnik 

segregacji wynosi ~ 0,35). Na p ytkach z antymonku 

galu domieszkowanego tellurem obserwowana jest 

równie$ segregacja promieniowa. Wy$sza koncen-

tracja domieszki wyst"puje zazwyczaj na obrze$ach

p ytek ni$ w ich cz"#ciach centralnych, co mo$e by&
spowodowane m.in. wypuk ym frontem krystaliza-

cji. Ró$nica koncentracji elektronów nie jest jednak 

wielka (nie przekracza 1,5 raza) z wyj!tkiem p ytek

pochodz!cych z obszaru o bardzo silnej kompensacji 

tu$ po przej#ciu na typ n (gdzie wzrasta nawet do 

~ 6 razy).

W monokryszta ach GaSb domieszkowanych 

bardzo ma ! ilo#ci! telluru wyst"puje cz"#& przej#cio-

wa, o mieszanym typie przewodnictwa (conajmniej 

10 p ytek). Kolejne p ytki, o bardzo niskiej koncen-

tracji elektronów, charakteryzuj! si" du$! niejedno-

rodno#ci! w asno#ci fizycznych, a$ do osi!gni"cia

w centralnej cz"#ci warto#ci rz"du 5 x 1016 cm-3.

*wiadczy to o du$ym wp ywie kompensacji rodzi-

mych akceptorowych defektów punktowych przez 

donorow! domieszk" na koncentracj" no#ników. Przy 

analizie pomiarów hallowskich w przypadku s abego 

domieszkowania GaSb tellurem, model uwzgl"dnia-

j!cy tylko jeden dominuj!cy rodzaj no#ników jest 

niewystarczaj!cy. Konieczne staje si" uwzgl"dnienie

dodatkowych defektów akceptorowych powstaj!-

cych podczas s abego domieszkowania tellurem 

(V
Ga

Ga
Sb

V
Ga

) i kompleksów (V
Ga

Ga
Sb

Te
Sb

) zawiera-

j!cych atomy telluru. Najwi"ksz! niejednorodno#&
w asno#ci elektrycznych stwierdzono dla mono-

kryszta ów o niewielkiej koncentracji domieszki 

tellurowej, w obszarach najsilniejszej kompensacji.

Dodatkowo dla p ytek o orientacji (100) zaobser-

wowano anizotropi" rozk adu w asno#ci elektrycz-

nych mierzonych w dwóch ró$nych (prostopad ych

do siebie) kierunkach <110>. Zaobserwowano j!
równie$ w kryszta ach silniej domieszkowanych 

tellurem, jednak najwyra%niej jest ona widoczna 

dla ma ej koncentracji elektronów, w pocz!tkowej

cz"#ci monokryszta u. Zjawisko to wymaga dalszych 

bada' w celu ustalenia czy wykryte ró$nice zwi!zane 

s! z koncentracj! domieszki, czy te$ z tworzeniem 

si" z udzia em Te ró$nych defektów (w tym tak-

$e akceptorowych). W celu poznania przyczyny 

anizotropii nale$y przeprowadzi& dalsze badania 

z wykorzystaniem pomiarów kierunkowych zarówno 

w asno#ci optycznych, jak i strukturalnych. Analiza 

widm fotoluminescencji (w zakresie 700 "#850 meV) 

powinna pomóc w identyfikacji aktywnych elek-

trycznie defektów (równie$ tych z udzia em Te) oraz 

okre#leniu ich rozmieszczenia na p ytce.
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