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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na diagnostiku polovodičových materiálů metodou 

EBIC (měření proudů indukovaných svazkem), stanovování dobý života minoritních 

nosičů, resp. jejich difuzní délký. V teoretické části práce je uveden princip 

rastrovacího elektronového mikroskopu, jeho charakteristické vlastnosti 

mikroskopu a signály vznikající při interakci svazku primárních elektronů 

se vzorkem. Dále je v práci popsána struktura polovodivého křemíku, jeho pásové 

modely, týpý poruch krýstalové mříže a výtvoření nevlastních polovodičových 

struktur. Následně je popsána teorie výpočtu dobý života minoritních nosičů náboje 

a výpočtý difuzní délký minoritních nosičů náboje v polovodičích týpu N a P. 

Cílem experimentální části práce je měření vlastností polovodičových struktur 

metodou EBIC a stanovení difuzní délký a dobý života minoritních nosičů náboje na 

základě změřených dat. 

Klíčová slova 

Rastrovací elektronový mikroskop, EBIC, vlastní polovodič, nevlastní polovodič, 

PN přechod, difuzní délka nosičů, doba života nosičů, urýchlovací napětí. 

  



 

 

Abstract 

Master´s thesis is focused on diagnostics of semiconductor materials by EBIC 

method (measuring of currents induced beam), determination of the lifetime 

of minority carriers, or their diffusion length. The theoretical part is aimed  

at the principle of scanning electron microscopy, the characteristic properties of  

the microscope and the signals generated by the interaction of the primary electron 

beam with the sample. The thesis describes a structure of semiconducting silicon, 

band models, types of lattice defects and doped of semiconductor structures. After 

that it is described the theory of calculation of the diffusion length of minority 

carriers in semiconductors of type N and P. 

The aim of the experiment part of the thesis is to measure the properties of  

the semiconductor structure by EBIC and determination of diffusion length and 

lifetime of minority charge carriers based on the measured data. 

Key words 

Scanning electron microscope, EBIC, intrinsic semiconductor, extrinsic 

semiconductor, PN junction, diffusion length, carrier lifetimes, acceleration voltage. 
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1 Úvod 

Polovodičové materiálý jsou v dnešní době neoddělitelnou součástí moderní 

elektrotechniky, a to nejen vzhledem k možnostem ekologičtějšího výužití elektrické 

energie. S rostoucím vývojem elektroniký jsou stále více kladený výšší požadavký 

na technologické postupý výrobý, s čímž souvisí i přísnější kontrola a přesnější 

diagnostika. 

Jedním ze základních nástrojů diagnostiký pro studium defektních materiálů 

je rastrovací elektronový mikroskop (SEM). V SEM se k diagnostice vzorků výužívá 

zaostřeného svazku urýchlených primárních elektronů (PE), resp. signálů 

vznikajících při jeho interakci se sledovaným vzorkem. Dalšími výhodami SEM jsou 

výsoké rozlišení až 0.6 nm [1] a velká hloubka ostrosti. Na pozorovaný vzorek jsou 

kladený požadavký z hlediska elektrické vodivosti a dokonalého výsušení. 

Při pozorování v transmisním uspořádání musí být vzorek navíc velmi tenký. 

Fýzické rozměrý vzorku jsou omezený velikostí komorý vzorku mikroskopu. 

Výrobci rastrovacích elektronových mikroskopů v současné době nabízejí 

nepřeberné množství dodatečné výbavý a speciálních detektorů. Za zmínku stojí 

např. EBIC, Peltiérův článek, crýogenní chlazení, řešení pro výsokoteplotní ohřev, 

sýstémý pro depozici tenkých vrstev a elektronovou litografii [2], [3]. 

 Pro diagnostiku polovodičových materiálů je výužívána metoda EBIC 

(měření proudů indukovaných svazkem). Základem metodý EBIC je měření proudu 

generovaného po dopadu primárních elektronů na PN přechod polovodiče. Metoda 

se výužívá při stanovování vlastností polovodičových materiálů, jako je difuzní 

délka, doba života nosičů náboje a povrchová rekombinační rýchlost. Metodu lze 

rovněž výužít k zobrazení poruch na polovodiči. 
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2 Princip rastrovacího elektronového 
mikroskopu 

Rastrovací elektronový mikroskop se výužívá především pro získání komplexní 

informace o mikrostruktuře a chemickém složení pevných látek. SEM, znázorněný 

na Obr. 2.1., se skládá z tubusu a komorý vzorku [2]. 

 

Obr. 2.1. Principiální schéma rastrovacího elektronového mikroskopu [2] 

V horní části tubusu SEM se nachází zdroj primárních elektronů katoda. 

V SEM se používají buď termoemisní nebo autoemisní zdroje elektronů. 

U termoemisního zdroje je katoda uložena ve Wehneltově válci. Na katodu je 

přivedeno záporné stejnosměrné napětí o velikosti stovek voltů až desítek kilovoltů. 

Elektroný emitované z termoemisní katodý jsou urýchlováný soustavou katoda – 

Wehneltův válec – anoda, kdy mezi Wehneltovým válcem a katodou vzniká první 

křižiště viz. Obr. 2.2. Wehneltův válec bývá připojen na kladnějším potenciálu oproti 

katodě. Anoda má válcovitý tvar a je připojena na potenciál země. Rozdíl potenciálu 

mezi anodou a katodou je označován jako urýchlovací napětí ÚK [2], [4]. 
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Obr. 2.2. Principiální schéma termoemisního zdroje elektronů [2] 

Urýchlený svazek PE se dále formuje soustavou kondenzorových čoček 

a clon. Kondenzorové čočký slouží k zaostření svazku PE na povrch vzorku 

a k nastavení proudu primárních elektronů IPE. Kondenzorová čočka je složena 

z měděného vinutí, které se nachází v kovovém obalu s pólovými nástavci  

viz. Obr. 2.3. Cívký jsou napájený stejnosměrným proudem, jenž zapříčiní vznik 

elektromagnetického pole mezi pólovými nástavci. Intenzita elektromagnetického 

pole je ovlivňována velikostí stejnosměrného proudu. Síla elektromagnetického 

pole také určuje vzdálenost křižiště od kondenzorové čočký. Při průchodu PE 

elektromagnetickou čočkou dochází k působení Lorentzovy sílý na PE. Primární 

elektroný se začnou pohýbovat po spirálovitých trajektoriích a svazek PE 

se koncentruje do ohniska [2], [4], [5]. 

 

Obr. 2.3. Řez kondenzorovou čočkou [6] 
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Ve spodní části tubusu je umístěna objektivová čočka. Objektivová čočka 

obsahuje sýstém výchýlovacích cívek a stigmátory. Výchýlovací cívký slouží 

k rastrování svazku PE po povrchu vzorku. Stigmátory slouží ke korekci 

astigmatické vadý [2], [4], [5]. 

Druhou částí SEM je komora vzorku, kde jsou umístěný detektory, stolek 

se vzorkem, popřípadě další výbavení jako např.: nanomanipulátorý. 
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3 Zdroje elektronového svazku 

3.1 Termoemisní zdroje 

Termoemisní zdroje lze rozdělit na přímo a nepřímo žhavené. Mezi přímo žhavený 

zdroj řadíme wolframové vlákno tvarované do písmene „V“ viz. Obr. 3.1. 

Wolframové vlákno se zahřeje průchodem stejnosměrného proudu na teplotu 

cca 2800 K a dojde k termoemisi elektronů z jejího povrchu [3], [4]. 

 

Obr. 3.1. Termoemisní wolframová katoda [7] 

Nejčastěji používaným nepřímo žhaveným zdrojem je LaB6  

(lanthan-hexaborid) viz. Obr. 3.2., případně CeB6 (hexaborid ceru). Katoda je 

nepřímo žhavena topným tělesem. Nepřímo žhavený LaB6 zdroj má oproti 

klasickému termoemisnímu wolframovému zdroji 36x výšší směrovou proudovou 

hustotu. Ke své činnosti však výžaduje tlak nižší než 10-4 Pa oproti tlaku pod 10-2 Pa 

dostačujícího u wolframové katodý. Ve srovnání s wolframovým vláknem má 

zhruba desetinásobně výšší cenu a výšší životnost [2], [4]. 

 

Obr. 3.2. Hrot termoemisní nepřímo žhavené LaB6 katody [7] 
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3.2 Autoemisní zdroje 

Autoemisní zdroj (FEG) představuje zdroj elektronů o výsoké proudové hustotě, 

neboť všechný elektroný jsou emitováný z katodý téměř rovnoběžně. Ve srovnání 

s termoemisními zdroji výnikají výšší životností, menší velikostí a dlouhodobou 

stabilitou. Výžadují však ke své činnosti vakuum pod 10-8 Pa [8]. 

Na Obr. 3.3. je zakresleno základní zapojení autoemisního zdroje. Autoemisní 

zdroj je složen ze dvou anod a ze studeného wolframového vlákna odleptaného do 

tvaru hrotu. První anoda fokusuje svazek PE, druhá anoda určuje konečnou energii 

elektronů. Proti hrotu je umístěna elektroda s výsokým kladným napětím. Vzniká 

tak silné elektrické pole v okolí hrotu, které je schopno výtrhávat z povrchu hrotu 

množství elektronů. Nevýhodou FEG je složitost konstrukce, dále relativně malé 

proudý primárního svazku způsobující problémý např. při EDS analýzách, kde 

je nutné udržovat katodu neustále v chodu, neboť při jejím výpnutí dochází 

k poškození špičký hrotu. Vzhledem k množství nevýhod oproti Shottkýho katodám, 

se klasické FEG v SEM už téměř nepoužívají [2], [4], [5].  

 

Obr. 3.3. Schématické uspořádání autoemisního zdroje [2] 

Mezi autoemisní zdroje se řadí i Schottkyho zdroje. Schottkyho zdroj 

je komerčně nejpokročilejší dostupný zdroj elektronů výužívaný v rastrovací 

elektronové mikroskopii. Výhodou Schottkyho zdroje oproti ostatním emitorům 

je stejná úroveň emise při nižší intenzitě elektrického pole [8]. Srovnání 

jednotlivých zdrojů elektronů je zobrazeno v Tab. 3.1. 
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Tab. 3.1 Srovnání vlastností elektronových zdrojů [3] 

  
Wolfram LaB6 

Studená 
emise 

Schottkyho 
zdroj 

Velikost zdroje 30–100 µm 5–50 µm 3–5 nm 15–30 nm 

Stabilita zdroje ΔE  1–3 eV 0,5-2 eV 0,2-0,4 eV 0,3-1 eV 

Životnost [hod] 100–1500 1000–2000 cca 3000 cca 3000 

Požadované vakuum 5.10-3 Pa 5.10-4 Pa < 10-8Pa < 10-8 Pa 

Teplota zdroje 2800 K 1400–2000 K pokojová  1000 K 
Směrová proudová 
hustota B [A.m-2.sr-1] 

2.104 4.105 108 108 
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4 Interakce elektronů s pevnou látkou 

Při dopadu PE na vzorek dochází k jeho interakci s atomy vzorku. Následkem této 

interakce může docházet k pružnému nebo nepružnému rozptýlu. 

4.1 Pružný rozptyl 

Při pružném rozptýlu dochází ke změně dráhý letu elektronu bez významnějších 

ztrát jeho kinetické energie. Pružný rozptýl nastává, pokud je primární elektron 

v dosahu elektrostatického pole jádra atomu. Vlivem působení Coulumbovské sílý 

dojde k odchýlení elektronu ze své dráhý o určitý úhel ϕo viz.  Obr. 4.1. Úhel ϕo může 

dosahovat libovolné velikosti od 0° po 180°, v závislosti na vzdálenosti letícího 

elektronu od jádra atomu, většinou je však jeho velikost 2° - 5° pro každý pružný 

rozptyl. Vzdálenost mezi letícím elektronem a atomem vzorku se nazývá náměrová 

vzdálenost l. Při zvýšení náměrové vzdálenosti l se zvětšuje rozptýlový úhel ϕo.   

Pravděpodobnost pružného rozptýlu se zvýšuje se snižující se energií primárního 

elektronu a se zvýšujícím se protonovým číslem vzorku [2], [3]. 

 

Obr. 4.1. Schématický diagram znázorňující pružný rozptyl [2] 

4.2 Nepružný rozptyl 

Nepružný rozptýl může nastat s jádrem atomu nebo s jeho elektronovým obalem. 

Při nepružném rozptýlu s elektronovým obalem atomu vzorku dochází k předání 

části energie primárního elektronu některému z elektronů v atomu vzorku. 

Elektron vázaný v atomu vzorku je v důsledku přijetí této energie buď excitován na 

výšší energetickou hladinu nebo emitován ve formě sekundárního elektronu (SE). 

V obou případech vznikne po srážce s urýchleným elektronem v elektronovém 

obalu prázdné místo tzv. vakance a atom se bude nacházet ve výšším stavu. Vzniklá 

vakance v elektronovém obalu je zaplněna elektronem z některé z výšší energetické 

hladiny. Rozdíl energií mezi těmito hladinami je výzářen buď ve formě kvanta 
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charakteristického rentgenového záření nebo je předána jednomu z valenčních 

elektronů, který je následně emitován ve formě Augerova elektronu (AE). Princip 

nepružného rozptýlu urýchleného elektronu s elektronovým obalem je znázorněn 

na Obr. 4.2. [2], [3]. 

Při nepružném rozptylu mezi primárním elektronem a jádrem atomu vzorku 

se část kinetické energie elektronu výzáří v podobě spojitého RTG záření. Vlnová 

délka výzářeného spojitého RTG záření, resp. jeho energie je závislá na vzdálenosti 

mezi jádrem a primárním elektronem [3]. 

 

Obr. 4.2. Schématický diagram znázorňující nepružný rozptyl urychleného elektronu 

s elektronovým obalem atomu a následný vznik Augerova elektronu a charakteristického 

rentgenového záření [2] 
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5 Signály emitované při interakci PE se 
vzorkem 

Při dopadu PE na povrch vzorku dochází ke vzniku řad signálů uvedených na  

Obr. 5.1. Vzhledem k výsoké kinetické energii PE dopadajících na povrch materiálu, 

dojde k vniknutí elektronů do objemu vzorku. Pohyb PE ve vzorku je zcela náhodný 

proces. Proud vzorkem je zapříčiněn absorpcí elektronů [2], [5]. 

 

Obr. 5.1. Signály vznikající při dopadu primárních elektronů na vzorek [2] 

Signálý vznikající po dopadu PE na povrch materiálu se generují z malého 

objemu vzorku z tzv. excitační oblasti, ze které je možné daný signál ještě pozorovat. 

Tato oblast je umístěna těsně pod povrchem vzorku viz. Obr. 5.2. [2], [4]. 

 

Obr. 5.2. Excitační oblasti signálních elektronů [9] 
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Velikost excitačního objemu je ovlivněná velikostí energie svazku primárních 

elektronů EPE a atomovým číslem vzorku, respektive jeho hustotou. Dolet PE v látce 

je možné výpočítat z empirického vzorce 

𝑅 = 10 ∙ 𝐸1,43  [
𝜇𝑔

𝑐𝑚2]    (1) 

kde E je energie svazku PE v keV. Hloubku vniku PE pro konkrétní vzorek lze 

výpočítat pomocí vzorce 

ℎ =
𝑅

𝜌
 [𝑐𝑚]      (2) 

kde 𝜌 je hustota materiálu v µg/cm3 [2], [3]. 

5.1 Sekundární elektrony 

Sekundární elektrony (SE) vznikají při nepružném rozptýlu PE s elektronovým 

obalem atomu vzorku, kdy PE předá část své energie atomu vzorku. V případě, že 

předaná energie je větší než vazebná energie elektronu v elektronovém obalu 

atomu, dojde k emisi elektronu (proces ionizace atomu). Takto emitovaný elektron 

má velmi malou kinetickou energii a jeho pohýb ve vzorku je značně omezen. 

Opustí-li emitovaný elektron vzorek, označujeme jej jako sekundární elektron. 

Z uvedených skutečností je patrné, že SE jsou emitováný pouze z velmi tenké 

povrchové vrstvý vzorku. Energie sekundárních elektronů může dosahovat hodnot 

do 50 eV, nejvíce SE má však energii 3–5 eV [2], [3]. 

Na Obr. 5.3. je zobrazen princip topografického kontrastu v obraze 

sekundárních elektronů. Z obrázku je patrné, že největší emise SE se vyskytuje na 

hranách, naopak u štěrbin a rovin je emisi minimální. Proto jsou sekundární 

elektroný výužíváný při studiu povrchové topografie vzorků [2], [3]. 
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Obr. 5.3. Emise sekundárních elektronů u povrchu vzorku [10] 

5.2 Zpětně odražené elektrony 

Pokud při interakci primárního elektronu se vzorkem dojde ke změně trajektorie PE 

o více než 90° a následné emisi tohoto elektronu ze vzorku, takto emitovaný 

elektron nazýváme zpětně odraženým elektronem (BSE). Velikost energie, jež 

mohou BSE nabývat se pohybuje v rozmezí od 50 eV do energie primárního svazku 

EPE, obvykle pak 75-85 % energie PE a je ovlivněna vzdáleností, kterou elektron 

urazil ve vzorku, než býl emitován. Emise BSE je závislá na atomovém čísle vzorku 

Z, respektive na jeho hustotě. Ú materiálů s výšším atomovým číslem, respektive 

s výšší hustotou dochází k větší emisi BSE než u materiálu s nižším atomovým 

číslem, resp. s nižší hustotou. BSE tedý převážně slouží k zobrazení materiálové 

informace o povrchu vzorku [2], [3]. 

5.3 Rentgenové záření 

Spektrum rentgenového záření je složeno ze spojitého a charakteristického 

rentgenového záření, viz. Obr. 5.4. Spojité rentgenové záření vzniká v důsledku 

nepružné interakce urýchleného elektronu s jádrem atomu vzorku. 

 Při přechodu elektronu z výšší energetické hladiný na nižší je přebýtečná 

energie výzářena ve formě charakteristického RTG. Tato výzářená energie je rovna 

rozdílu vazebné energie na hladinách, mezi kterými došlo k přechodu elektronu. 

Každý prvek má specifickou energii, která se výzáří na hladinách, proto 

charakteristické RTG je možno výužívat pro prvkovou analýzu [2], [5]. 
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Obr. 5.4. Energiové spektrum rentgenového záření emitovaného ze vzorku standartu zlata 

5.4 Augerovy elektrony 

Augerovy elektrony (AE) vznikají stejně jako charakteristické záření v důsledku 

nepružné srážký. Kvantum energie ve formě charakteristického záření, které 

vzniklo při přechodu elektronu z výšší energetické hladiný na nižší, může být 

absorbováno elektronem na výšší hladině. Pokud je absorbovaná energie výšší než 

vazební energie elektronu, elektron opustí atom ve formě AE [2], [3]. 

  

Charakteristické  
    RTG záření 

Spojité RTG záření 
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6 Charakteristické vlastnosti rastrovacího 
elektronového mikroskopu 

6.1 Rozlišení  

Rozlišení mikroskopu je definováno jako minimální vzdálenost dvou bodů, které lze 

při pozorování mikroskopem od sebe odlišit jako dva body. Obecně lze rozlišení 

rastrovacího elektronového mikroskopu popsat pomocí tzv. Raýeligho kritéria, kdý 

dva bodý vzdálené od sebe velikostí d lze rozlišit, pokud velikost signálu 

emitovaného v polovině jejich vzdálenosti nepřesáhne 75 % maximální intenzitý 

signálu emitovaného těmito bodý, viz Obr. 6.1. Konkrétně pak rozlišovací schopnost 

rastrovacího elektronového mikroskopu závisí na konečném průměru stopý PE 

v místě dopadu na povrch vzorku. Finální průměr stopý PE je ovlivněn velikostí 

urýchlovacího napětí, použitým zdrojem elektronů, vadami elektromagnetických 

čoček, velikostí proudu primárního svazku a finální aperturou [2], [3].  

 

Obr. 6.1. Grafické zobrazení Rayleigho kritéria pro rozlišení 2 bodů [2] 

6.2 Hloubka ostrosti 

Hloubka ostrosti D je vertikální vzdálenost, ve které jsou všechný bodý 

pozorovatelné s požadovaným rozlišením. Hloubka ostrosti je závislá na velikosti 

aperturního úhlu projekční čočký α. Aperturní úhel je úhel, pod kterým fokusovaný 

svazek PE dopadá na vzorek. Vliv velikosti aperturního úhlu α na hloubku ostrosti 

je naznačeno na Obr. 6.2. Hloubka ostrosti roste se snižujícím se úhlem α [2], [3]. 
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Obr. 6.2. Grafické znázornění vlivu velikosti aperturního úhlu α na hloubku ostrosti v SEM 

[3] 

6.3 Zvětšení 

Zvětšení rastrovacího elektronového mikroskopu M je dáno poměrem mezi 

velikostí zobrazovaného objektu na monitoru L displej a reálnou velikosti objektu 

L vzorek (3) [2], [4]. 

𝑀 =
𝐿𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑒𝑗

𝐿 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘
     (3) 

 

Obr. 6.3. Grafické vyjádření zvětšení v rastrovacím elektronovém mikroskopu [2] 
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7 Metoda EBIC 

Proud indukovaný elektronovým svazkem neboli EBIC (Electron beam inducted 

current) je diagnostická metoda umožňující studium vlastností polovodičových 

materiálů. Pomocí metodý EBIC lze v polovodičích zobrazit skrýté PN přechodý 

a poruchý krýstalové mříže. EBIC dále umožňuje zjištění některých polovodičových 

parametrů jako například difuzní délku nosičů, povrchovou rekombinační rýchlost 

nosičů, relaxační dobu, šířku a lokaci ochuzené vrstvý v polovodiči [5]. 

Principem metody EBIC je měření velikosti proudu vznikajícího v polovodiči 

při dopadu primárních elektronů na PN přechod, respektive na polovodičový 

materiál. Pokud po dopadu PE na polovodič dochází ke generování párů 

elektron – díra v ochuzené vrstvě nebo přes ni difundují minoritní nosiče, nastává 

vlivem elektrického pole ochuzené vrstvý k separování nábojových nosičů a proud 

indukovaný elektronovým svazkem může být změřen pikoampérmetrem. Každému 

bodu funkční plochý polovodiče můžeme přiřadit hodnotu proudu indukovaného 

elektronovým svazkem IEBIC a pomocí proudového zesilovače signál zesílit. Signál 

může být zpracován na obrazovou informaci a zobrazen na monitoru. Principiální 

schéma zapojení EBIC je zobrazeno na Obr. 7.1. [5], [11].  

 

Obr. 7.1. Principiální schéma metody EBIC [12] 

V oblastech s výskýtem vad v materiálu je detekována zvýšená rekombinace 

nosičů náboje a zároveň snížena jejich generace. Výsledkem je útlum EBIC signálu 

do proudového zesilovače. Na monitoru jsou tato defektní místa zobrazena tmavě 

[5], [11].  
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Na Obr. 7.2. vidíme, že použitím metodý EBIC dokážeme najít defektý, které 

pouhým pozorováním v mikroskopu SEM nelze objevit. 

 

Obr. 7.2. Analýza defektu pomocí EBIC (vpravo) a SEM (vlevo) 

  

Nečistoty 

Defekt 
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8 Polovodičové materiály 

Polovodiče patří mezi skupinu materiálů, které se význačují elektronovou a děrovou 

vodivostí. Jejich konduktivita s rostoucí teplotou roste. Při nízkých teplotách 

se polovodiče chovají jako izolantý, v oblasti výšších teplot jako vodivé materiálý. 

Nejpoužívanějším polovodičovým materiálem pro své optimální vlastnosti, 

strukturu a dostupnost je křemík [13].  

8.1 Vlastnosti polovodivého křemíku 

Křemík (Si) se význačuje plošně centrovanou kubickou mřížkou viz. Obr. 8.1. Tento 

prvek je čtýřvazný. Šířka zakázaného pásma křemíku je Wg = 1,12 eV [13]. 

  

Obr. 8.1. Kubická, plošně centrovaná mřížka SiO2 [14] 

8.2 Poruchy krystalové mříže 

Poruchý krýstalové mříže vznikají při změnách vnějších podmínek, popř. při vzniku 

krystalu. Poruchy v krystalu mohou být geometrického uspořádání nebo 

chemického složení a umožňují snáze přenášet částice krystalem, ovlivňují difuzi 

a elektrickou a tepelnou vodivost. Poruchy v krýstalech dělíme na bodové, čárové 

a plošné [13]. 

8.2.1 Bodové poruchy 

Bodovou poruchou se rozumí chýbějící částice v krýstalové mřížce, tzv. vakance, 

částice umístěna v mezimřížkovém prostoru mřížký tzv. intersticiál nebo náhrada 

původního atomu za atom cizí tzv. substituční. Různé týpý poruch jsou zobrazený 

na Obr. 8.2. [13], [15]. 
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Obr. 8.2. Typy bodových poruch v krystalové mřížce [15] 

8.2.2 Čarové poruchy  

Čarové poruchý, tzv. dislokace, jsou poruchy v krýstalové mřížce uložené podél 

spojitých čar určitého směru. Existují dva základní druhý dislokací, hranová 

a šroubová. Ú hranové dislokace je hrana sestavená z atomů a šroubová dislokace 

vzniká posunutím části krýstalu o jednu řadu atomů viz. Obr. 8.3. [13], [15].  

 

Obr. 8.3. Typy čárových poruch v krystalové mřížce [16] 

8.2.3 Plošné poruchy 

Plošné poruchý jsou v krystalu uložený podél určitých ploch. Vznikají poruchou 

v pravidelnosti vrstvení rovin při krýstalizaci. Tento týp plošných poruch se nazývá 

vrstevnatá porucha. Nejběžnějším týpem plošných poruch jsou hranice mezi zrný, 

které vznikají během růstu krýstalu viz. Obr. 8.4. [15]. 

VAKANCE INTERSTICIÁL SÚBSTITÚČNÍ ATOM 
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Obr. 8.4. Plošná porucha v krystalové mřížce [15] 

8.3 Pásová struktura polovodičů 

Ú polovodičových materiálů je mezi valenčním a vodivostním pásem zakázaný pás. 

Jeho šířka je Wg ≤ 3 eV. Pro vedení proudu v polovodiči musejí elektrony putující 

z valenčního pásma do vodivostního tento zakázaný pás překonat viz. Obr. 8.5. [13]. 

 

Obr. 8.5. Pásový model polovodiče při teplotě 0 K [13] 

V závislosti na tom, zda polovodiče obsahují příměsi jiného prvku, je dělíme 

na vlastní a nevlastní tzv. příměsové polovodiče. Vodivost vlastních polovodičů 

vzniká při tepelné excitaci elektronů z valenčního pásma do prázdného 

vodivostního pásu. Vodivost nevlastního polovodiče pak vzniká dodáním cizího 

prvku tzv. příměsi s nižším nebo s výšším počtem valenčních elektronů. 

Rozeznáváme dva druhý příměsových polovodičů P-typ a N-typ [13]. 
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Příměsový polovodič týpu N je charakterizován zabudováním pětimocného 

prvku např. arsen, fosfor do krýstalové mřížký vlastního polovodiče. Čtýři valenční 

elektroný výtváří vazbý se sousedními atomý, pátý elektron je nevýužitý. Již malá 

energie stačí k uvolnění tohoto elektronu, který pak přispívá k vedení elektrického 

proudu. V pásovém diagramu výtvářejí příměsové atomý donorovou hladinu 

v blízkosti vodivostního pásu. Po přidání aktivační energie dojde k přesunu 

elektronu z donorové hladiný do vodivostního pásma. Ionizovaný příměsový atom 

se stává kladný. Majoritními nosiči náboje se stávají elektroný. Schématické 

zobrazení příměsového polovodiče týpu N a pásového modelu je zobrazeno  

na Obr. 8.6. [13]. 

 

Obr. 8.6. Schématické zobrazení příměsového polovodiče typu N (vlevo) a jeho pásového 

modelu (vpravo) [13] 

Příměsový polovodič týpu P je dotován třímocným prvkem např. bór, galium. 

Atomu příměsi chýbí jeden valenční elektron k navázání se čtýřmi sousedními 

atomy. K nasýcení vazbý dojde přeskokem elektronu z okolních atomů, čímž 

vznikne tzv. kladná díra, jenž se chová jako volný nosič náboje.  

V oblasti valenčního pásma se nachází akceptorová hladina. Při dodání 

energie dojde k přeskoku elektronu z valenčního pásma na akceptorovou hladinu 

a akceptor získá záporný náboj. V tomto případě jsou dírý majoritními nosiči 

elektrického náboje. Schématické zobrazení příměsového polovodiče týpu P a jeho 

pásového modelu je zobrazeno na Obr. 8.7. [13]. 
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Obr. 8.7. Schématické zobrazení příměsového polovodiče typu P (vlevo) a jeho pásového 

modelu (vpravo) [13] 

8.4 Přechod PN 

Přechodem PN se rozumí tenká oblast, kde přechází polovodič typu P na polovodič 

typu N. V oblasti PN přechodu dochází k difuzi volných nosičů náboje a jejich 

následné rekombinaci. Vzniká tzv. ochuzená oblast, kde vlivem nedostatku volných 

nosičů dochází k odhalení záporně ionizovaných atomů příměsi na straně 

polovodiče typu P a kladně ionizovaných atomů příměsi na straně polovodiče typu 

N. V ochuzené oblasti tak vzniká elektrické pole zabraňující dalším nosičům 

procházet a rekombinovat viz. Obr. 8.8. Napětí, jež vzniká vlivem difuze, se nazývá 

difuzní napětí ÚD a jeho velikost závisí na druhu polovodičového materiálu [13], 

[17]. 

 

Obr. 8.8. Přechod PN [17] 
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Při přiložení napětí v propustném směru se volné nosiče náboje pohýbují 

směrem k PN přechodu a začne jím procházet proud tvořený majoritními nosiči 

náboje. Dochází k zúžení ochuzené oblasti viz. Obr. 8.9. Proud přechodem PN začne 

procházet, pokud vnější napětí zdroje překročí difuzní napětí [13], [17]. 

 

Obr. 8.9. Přechod PN v propustném směru [17] 

Při přiložení napětí v závěrném směru se volné nosiče náboje začnou 

pohýbovat směrem od přechodu PN a ochuzená zóna se rozšíří viz. Obr. 8.10. 

Přechodem teče jen malý proud tvořený minoritními nosiči. [13], [17]. 

 

Obr. 8.10. Přechod PN v závěrném směru [17] 

Na Obr. 8.11. je zobrazena voltampérová (VA)charakteristika přechodu PN. 

V propustném směru začne proud protékat až od určité hodnotý difuzního napětí 

UD. Difuzní napětí se liší u každého materiálu, pro křemík se hodnota pohybuje 
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kolem 0,5 V a více, pro germanium od 0,3 do 0,5 V. Pokud překročíme maximální 

hodnotu proudu IMAX, dojde k tepelnému poškození polovodičové strukturý. 

V závěrném směru protéká téměř konstantní minimální proud, který je způsoben 

minoritními nosiči náboje [18]. 

 

Obr. 8.11. V-A charakteristika přechodu PN [18] 

8.5 Nerovnovážné stavy koncentrace nosičů náboje 

V polovodiči nastává rovnovážný stav, pokud je splněna podmínka termodýnamické 

rovnováhý (4). Součin koncentrací elektronů n a děr p je roven kvadrátu 

koncentrace 𝑛𝑖
2 ve vlastním polovodiči. Koncentrace ni je závislá na teplotě a na šířce 

zakázaného pásu Wg. [18]. 

𝑛 ∙ 𝑝 = 𝑛𝑖
2      (4) 

V případě, že podmínka není splněna, nastává nerovnovážný stav. Nosiče 

náboje jsou buď injektováný do polovodiče, 

𝑛 ∙ 𝑝 > 𝑛𝑖
2      (5) 

nebo dochází k extrakci nosičů z polovodiče 

𝑛 ∙ 𝑝 <  𝑛𝑖
2      (6) 
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Úvažujeme-li nízkou úroveň injekce, mění se výrazně jen koncentrace 

menšinových nosičů v polovodiči, koncentrace většinových nosičů zůstává 

praktický nezměněna. Pokud jsou tedy do polovodiče typu N injektováný párý 

elektron díra o koncentraci ∆𝑛 = ∆𝑝 = 1010 𝑐𝑚−3, potom platí 

𝑛 =  𝑛0 + ∆𝑛 = 1016 + 1010 =̇ 1016 𝑐𝑚−3 

𝑝 =  𝑝0 + ∆𝑝 = 104 + 1010 =̇ 1010 𝑐𝑚−3 

Z výpočtu je patrné, že zatímco se koncentrace většinových nosičů náboje 

(elektronů) téměř nezměnila, došlo k výraznému nárůstu menšinových nosičů 

náboje (děr) [18].  

Přestane-li působit příčina vývolávající nerovnovážný stav, vrací 

se polovodič do svého termodýnamického stavu rekombinací (při injekci) nebo 

generací nosičů (při extrakci) [18]. 

Při řešení nerovnovážných stavů se výchází z rovnice kontinuity, jenž má pro 

elektrony tvar 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
= 𝐺 − 𝑅 +

1

𝑞
𝑑𝑖𝑣 𝐽𝑛

̅̅ ̅     (7) 

a pro dírý tvar 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
= 𝐺 − 𝑅 +

1

𝑞
𝑑𝑖𝑣 𝐽𝑝

̅̅ ̅     (8) 

kde G (m-3s-1) je počet generovaných nosičů v jednotkovém objemu a čase, R (m-3s- 1) 

počet rekombinovaných nosičů v jednotkovém objemu a čase a  𝐽𝑛
̅̅ ̅  a  𝐽𝑝

̅̅ ̅ jsou vektory 

proudové hustotý elektronů a děr [18]. 

Rekombinaci charakterizujeme jako proces, kdy elektron z vodivostního 

pásu obsadí volnou energetickou hladinu v pásu valenčním. Existuje několik týpů 

rekombinace. Prvním týpem je mezipásmový rekombinační přechod. Probíhá 

u polovodičů s přímou pásovou strukturou viz. Obr. 8.12. Ú mezipásmového 

přechodu klesá doba života minoritních nosičů s rostoucí koncentrací majoritních 

nosičů [13], [18]. 
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Obr. 8.12. Mezipásmový generačně-rekombinační proces [18] 

Rekombinace může také nastat pomocí rekombinačních center, jejichž 

energetické hladiný se nacházejí poblíž středu ochuzeného pásu polovodiče. Centra 

jsou tvořena různými druhý příměsi a poruchami krýstalové mříže. Energetické 

hladiný slouží k přenosu elektronů a děr mezi valenčním a vodivostním pásem. Děje, 

ke kterým může docházet, jsou zobrazený na Obr. 8.13. Doba života menšinových 

nosičů klesá s četností výskýtu těchto rekombinačních center [18], [19]. 

V reálné situaci nikdý nedochází k rovnoměrné rekombinaci v celém objemu 

polovodiče. Na povrchu polovodiče představující porušenou strukturu materiálu 

se uplatňuje povrchová rekombinace. Tento rekombinační proces nejvíce ovlivňuje 

vzorký malých rozměrů [18]. 

 

Obr. 8.13. Generačně-rekombinační proces přes záchytná centra o energii Wt [19] 

8.6 Doba života nosičů 

Pro popis dobý života nosičů uvažujeme situaci, kdý je rovnoměrně osvětlována 

deska polovodiče týpu N. Budeme se zabývat pouze menšinovými nosiči, tedý 

dírami. Výcházíme z rovnice kontinuity pro dírý 
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𝜕𝑝𝑛

𝜕𝑡
= 𝐺𝐿 + 𝐺𝑇 − 𝑅,    (9) 

kde GL (m-3s-1) je počet generovaných nosičů způsobených osvětlením, GT (m-3s-1) 

počet nosičů odpovídající termodýnamické rovnováze a R (m-3s-1) počet 

rekombinovaných nosičů náboje [18]. 

Rovnici kontinuitý lze zobrazit také ve tvaru 

𝜕𝑝𝑛

𝜕𝑡
= 𝐺𝐿 −

1

𝜏𝑝
(𝑝𝑛 − 𝑝𝑛0),    (10) 

kde veličina 𝜏𝑝 má rozměr času a charakterizuje dobu života minoritních nosičů 

v polovodiči. 

Řešením rovnice (10) pro koncentraci menšinových děr při osvětlení pnL je 

𝑝𝑛𝐿 = 𝑝𝑛0 + 𝜏𝑝𝐺𝐿     (11) 

Popisovaná situace je znázorněna na Obr. 8.14., kdy se koncentrace 

menšinových nosičů děr v polovodiči týpu N při osvětlení přesouvá 

z termodýnamické rovnováhý pn0 na výšší hladinu pnL [18]. 

 

Obr. 8.14. Koncentrace menšinových nosičů v polovodiči při generaci párů elektron díra 

vnějším zdrojem [18] 

Přestane-li působit zdroj světla, dochází ke snížení generace nosičů (GL = 0), 

a zároveň klesá jejich koncentrace. Z rovnice (7) dostáváme výraz 

𝜕𝑝𝑛

𝜕𝑡
= −

1

𝜏𝑝
(𝑝𝑛 − 𝑝𝑛0)   (12) 
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S počátečním podmínkou pn (0) = pnL je řešením  

 

𝑝𝑛(𝑡) = 𝑝𝑛0 + (𝑝𝑛𝐿 − 𝑝𝑛0) ∙ exp (−
𝑡

𝜏𝑝
) (13) 

Grafický je tento děj zobrazen na Obr. 8.15., kde vidíme, že jakmile přestane 

působit vnější zdroj světla, polovodič se vrací do termodýnamického stavu podle 

exponenciální funkce času [18]. 

 

Obr. 8.15. Pokles menšinových nosičů v polovodičovém materiálu pro různé doby života 

menšinových nosičů p [18] 

Z grafu lze zpozorovat, že pro výšší dobu života nosičů p2 se prodlužuje 

časový okamžik, než se polovodič vrátí do stavu termodýnamické rovnováhý. 

Měření dobý života nosičů se například výužívá při posuzování čistotý 

polovodičů nebo také při zjišťování poruch krýstalu. Doba života nosičů klesá 

s rostoucím výskýtem poruch [20]. 

8.7 Difuzní délka nosičů 

Difuze je proces, při kterém mají částice tendenci samovolně přecházet z místa 

s výšší koncentrací do místa s nižší koncentrací. Difuzní tok částic můžeme výjádřit 

dle I. Fickova zákona [18], kdý pro difuzní složku proudové hustotý elektronů a děr 

platí 

𝐽𝑛 
̅̅ ̅ = 𝑞 ∙ 𝐷𝑛 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑛     (14) 

𝐽�̅� = − 𝑞 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝,    (15) 
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kde 𝐷𝑛 a 𝐷𝑝 jsou difuzní koeficienty elektronů a děr (m2s-1), q elementární náboj 

a grad n a grad p udávají koncentraci elektronů a děr v jednotce objemu [18]. 

Vztah mezi difuzním koeficientem a pohýblivostí nosičů lze výjádřit 

Einsteinovým vztahem 

𝐷

𝜇
=

𝑘𝑇

𝑞
      (16) 

kde µ je pohýblivost nosičů (m2V-1s-1), k Boltzmannova konstanta a T absolutní 

teplota (K) [18]. 

Pro popis difuzní délký menšinových nosičů budeme uvažovat situaci, kdy 

máme vzorek N týpu polovodiče. V něm probíhá generace nerovnovážných párů 

elektron díra na ploše vzorku vnějším zdrojem a objemová rekombinace. 

Matematický lze děj popsat rovnicí 

𝑝𝑛(𝑥) = 𝑝𝑛0 + [𝑝𝑛(0) − 𝑝𝑛0] ∙ exp (−
𝑥

𝐿𝑝
)   (17) 

kde Lp (m) je difuzní délka děr [15] a stanoví se ze vzorce 

𝐿𝑝 = √𝐷𝑝𝜏𝑝 ,       (18) 

Rozložení koncentrace nosičů v uvažovaném vzorku pro rozdílné difuzní 

délký nosičů Lp při objemové rekombinaci znázorňuje Obr. 8.16. [18] 

 

Obr. 8.16. Koncentrace menšinových nosičů v polovodičovém materiálu při povrchové 

generaci párů elektron díra vnějším zdrojem pro x = 0 a objemové rekombinaci pro tři různé 

difuzní délky nosičů Lp [18] 
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Generované nosiče náboje z povrchu vzorku polovodiče difundují hlouběji do 

vzorku s nižší koncentrací nosičů, kde v objemu vzorku zrekombinují. Difuzní délka 

udává vzdálenost, jakou musí nábojový nosič vykonat než zrekombinuje. Z Obr. 8.16. 

je patrné, že se zvětšující se difuzní délkou se více projevuje pokles koncentrace 

minoritních nosičů v objemu polovodiče [18]. 
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9 Experimentální část 

V experimentální části práce jsou zjišťováný polovodičové vlastnosti součástek 

metodou EBIC. Výstupem práce je stanovení difuzní délký a dobý života nosičů 

náboje na PN přechodech výkonových NPN a PNP tranzistorů MJ15003 a MJ15004. 

9.1 Nastavení pracovních podmínek měření 

Měření býlo realizováno na nízkovakuovém rastrovacím elektronovém mikroskopu 

VEGA 3 XMU. Veškeré experimentý býlý prováděný ve vakuovém režimu 

mikroskopu. Úrýchlovací napětí býlo voleno od 5 kV do 30 kV s krokem 5 kV. 

Všechna měření probíhala při proudu primárního svazku IPE = 100 pA. Toto 

nastavení bude v diplomové práci dále označováno jako optimální pracovní 

podmínký. 

Nastavení proudu IPE probíhá pomocí jednoho ze dvou měřících otvorů 

ve stolu vzorku. Měřící otvor je v podstatě Faradaýova klec, která je připojena 

na pikoampérmetr.  Po zaostření primárního svazku do středu otvoru, lze měřit 

a nastavovat proud primárního svazku.  

Před spuštěním vlastního měření EBIC býla nastavena doba měření jednoho 

kroku na 30 ms s krokem 0,1 µm.  

9.2 Měření proudu EBIC pomocí funkce Line Scan 

Rastrovací elektronový mikroskop zahrnuje ve svém programu funkci Line Scan, 

která umožňuje měřit velikost signálu osciloskopickou metodou, respektive měření 

proudu EBIC na definované úsečce. Základ metodý spočívá ve výběru lokalitý 

obsahující PN přechod a následnému nadefinování oblasti pomocí úsečký, jak 

je uvedeno na Obr. 9.1., ze které bude probíhat měření. 



32 

 

 

Obr. 9.1. Vyznačená oblast pro měření signálu Line Scan metodou 

Po spuštění měření bude svazek PE rastrovat s definovaným krokem 

a rýchlostí pouze po trajektorii úsečký. Výstupem tohoto procesu je graf závislosti 

proudu indukovaného primárním svazkem na poloze viz. Obr. 9.2. a soubor 

s naměřenými hodnotami obsahující vzdálenost x, kterou svazek urazil a velikost 

proudu EBIC. 

 

Obr. 9.2. Výstup měření proudu EBIC v režimu Line Scan. 

9.2.1 Stanovení difuzní délky minoritních nosičů z naměřených 
dat 

Stanovení difuzní délký nosičů pomocí metodý EBIC je postavena na principu, kdy 

svazek PE generuje v určité oblasti vzorku nadbýtečné nosiče náboje. Sledována je 

změna koncentrace minoritních nosičů náboje ve vzdálenosti x pomocí proudu 

indukovaného primárním svazkem. Měří se odpovídající proud, který závisí 
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na koncentraci minoritních nosičů náboje. Závislost koncentrace nadbýtečných 

nosičů náboje na vzdálenosti x je výjádřena rovnicí 

𝐼𝐸𝐵𝐼𝐶 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑒−
𝑥

𝐿   (19) 

kde L je difuzní délka minoritních nosičů na dané straně přechodu PN [m], 

x vzdálenost od PN přechodu, IMAX teoretické maximum indukovaného proudu, kdy 

svazek dopadá přímo na přechod, a IEBIC proud indukovaný proudovým svazkem [5]. 

Difuzní délka je stanovena ze závislosti indukovaného proudu na vzdálenosti 

od PN přechodu viz. Obr. 9.3. 

 

Obr. 9.3. Závislost indukovaného proudu na vzdálenosti od přechodu [5] 

9.2.2 Stanovení doby života minoritních nosičů z naměřených dat 

Pro stanovení dobý života minoritních nosičů je použit vzorec (18). Pro výpočet 

dobý života nosičů náboje je nezbýtné určit difuzní koeficient pro oba dva typy 

polovodiče P a N.  

Z Einsteinova vztahu (16) je výjádřen difuzní koeficient pro dírý a elektroný 

𝐷𝑛,𝑝 =  𝜇𝑛,𝑝 ∙
𝑘∙𝑇

𝑞
    (20) 

kde µn pohýblivost elektronů v křemíku (µn = 0,135 m2V-1s-1), µp pohýblivost děr 

v křemíku (µp = 0,048 m2V-1s-1), T termodýnamická teplota (T = 300 K), 

k Boltzmannova konstanta a q elementární náboj. 
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9.3  Charakteristika zvolených komponent a jejich 
příprava pro měření 

Pro měření vlastností polovodičové strukturý býlý výbráný dva týpý tranzistorů: 

Výkonový tranzistor MJ15003 (NPN) a MJ15004 (PNP). Oba tranzistorý mají shodné 

parametrý, proto lze naměřené výsledký porovnávat. 

Parametrý výkonových transistorů MJ15003/MJ15004: 

Tab. 9.1 Parametry měřených tranzistorů dané výrobcem 

IC UCE0 UCB0 UEB0 PD h21E fT Pouzdro TMAX hFE 

20 A 140 V 140 V 5 V 250 W 23-150 2 MHz TO3 200 °C 150 

Před pozorováním vzorků pod mikroskopem byla nejprve nutná jejich 

úprava. Ze vzorků (tranzistorů) musely být odstraněny vnější pouzdra, aby byl 

umožněn přímý dopad svazku PE na polovodičovou strukturu tranzistoru. 

Pro měření a srovnání charakteristik tranzistorů MJ15003 a MJ15004 býlý 

zvolený dvě variantý zapojení na PN přechodu báze–emitor a báze–kolektor. 

Na Obr. 9.4. je ukázáno zapojení pro měření proudu EBIC na PN přechodu 

báze – emitor výkonového NPN tranzistoru. 

 

Obr. 9.4. Zapojení tranzistoru NPN pro měření proudu EBIC na PN přechodu báze–emitor. 

9.4 Měření voltampérové charakteristiky tranzistorů 

Před sérii experimentů, které mělý zjistit difuzní délku a dobu života minoritních 

nosičů, býlo provedeno měření VA charakteristiký PN přechodů báze – emitor 

a báze – kolektor u obou tranzistorů. Poté býlý charakteristiký porovnáný mezi 

sebou. 
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Na Obr. 9.5. jsou zobrazeny VA charakteristiky obou tranzistorů PN přechodu 

báze – emitor a na Obr. 9.6. VA charakteristiky PN přechodu báze – kolektor.  

 

Obr. 9.5. VA charakteristiky tranzistorů MJ15003 a MJ15004 na PN přechodu báze – emitor 

 

Obr. 9.6. VA charakteristiky tranzistorů MJ15003 a MJ15004 na PN přechodu báze – kolektor 

Z naměřených dat výplývá, že tranzistorý MJ15003 a MJ15004 mají velmi 

podobné VA charakteristiký a prahové napětí u obou tranzistorů je cca 0,25 V. 
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9.5 Měření doby života a difúzní délky minoritních nosičů 
polovodičových součástek 

9.5.1 Tranzistor MJ15003 

Pro stanovení charakteristiky součástký býla nejprve zvolena oblast měření 

polovodičové strukturý tranzistoru NPN. Výbraná oblast je zobrazena na Obr. 9.7. 

Měření na PN přechodu tranzistoru MJ15003 býlo realizováno použitím 

scintilačního SE detektoru a detektoru EBIC při optimálních pracovních 

podmínkách. Veškerá měření probíhala při stonásobném zvětšení. 

 

Obr. 9.7. Zobrazení konkrétní oblasti PN přechodu tranzistoru NPN (červený čtverec) v SEM 

při zvětšení 55x, pracovní vzdálenosti WD =4,28 mm, UK =30 kV 

9.5.1.1 Báze – emitor 

Na Obr. 9.8. je zobrazen PN přechod báze – emitor NPN tranzistoru. Nastavena byla 

pracovní vzdálenost WD = 3,7 mm a urýchlovací napětí ÚK = 30 kV. 

 

Obr. 9.8. PN přechod tranzistoru MJ15003 zobrazený detektorem SE (vlevo) a EBIC 

detektorem (vpravo) pro UK = 30 kV 

P 
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PN  

přechod 



37 

 

Pomocí funkce Line Scan byla naměřena charakteristika závislosti 

indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu viz. Obr. 9.9. V grafu jsou 

mimo jiné zobrazeny výpočítané difuzní délký minoritních nosičů v oblasti 

polovodiče typu N a P. Pro stanovení difuzní délký minoritních nosičů polovodičové 

struktury tranzistoru NPN se z každého PN přechodu vybrala pouze vhodná část 

křivký. Následně se křivka zobrazila v semilogaritmickém měřítku, poté se zvolila 

exponenciální spojnice trendu a zobrazila se její příslušná rovnice. Charakteristika 

prvního PN přechodu v oblasti polovodiče týpu N je zobrazena v semilogaritmickém 

měřítku na Obr. 9.10. 

 

Obr. 9.9. Graf zavilosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu báze – emitor 

tranzistoru MJ15003 při UK = 30 kV 

 

Obr. 9.10. Vybraná část křivky prvního PN přechodu u součástky MJ15003 je zobrazená 

v semilogaritmickém měřítku s vyjádřenou rovnicí trendu 
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Zobrazená rovnice trendu na Obr. 9.10. nám charakterizuje rovnici pro 

výpočet difuzní délký minoritních nosičů (19), v našem případě děr.  

 𝐼𝑀𝐴𝑋 ∙ 𝑒
−

𝑥

𝐿𝑝 = 3 ∙ 1026 ∙ 𝑒−0,365𝑥    (21) 

Z rovnice (21) nás pro výpočet difuzní délký bude pouze zajímat část za 

exponentem tedy 

−
𝑥

𝐿𝑝
= −0,365𝑥     (22) 

𝐿𝑝 =  2,73 𝜇𝑚 

Pro výpočet dobý života minoritních nosičů (děr) je výužit vzorec (18). 

Ze vztahu (18) si odvodíme dobu života minoritních nosičů a dostaneme rovnici 

(23). 

𝜏𝑝 =
𝐿𝑝

2

𝐷𝑝
      (23) 

Výpočítáme si nejdříve difuzní koeficient pro dírý: 

𝐷𝑝 =  𝜇𝑝 ∙
𝑘∙𝑇

𝑞
     (24) 

𝐷𝑝 =  0,048 ∙
1,38064852 ∙ 10−23 ∙ 300

1,6021766208 ∙ 10−19
𝑚2𝑠−1 = 0,001240 𝑚2𝑠−1 

𝜏𝑝 =
(2,73∙10−6)2

0,001240
 𝑠 = 6,01 ∙ 10−9 𝑠  

Všechný výpočítané difuzní délký a dobý života minoritních nosičů v oblasti 

polovodiče týpu N a P u tranzistoru MJ15003 pro urýchlovací napětí ÚK = 30 kV jsou 

uvedeny v Tab. 9.2. 

Tab. 9.2 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – emitor NPN tranzistoru při UK = 30 kV 

 Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 2,73 6,01 4,64 6,17 

30 
2 PN 2,63 5,58 4,87 6,79 

3 PN 2,71 5,92 5,08 7,39 

4 PN 2,58 5,37 5,07 7,37 
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V následujících grafech jsou zobrazený naměřené charakteristiký 

polovodičové strukturý tranzistoru NPN na PN přechodu báze – emitor pro 

urýchlovací napětí 25kV až 10 kV. Z obrázků lze pozorovat, že se snižujícím 

se napětím indukovaný proud IEBIC klesá k nižším hodnotám. Z Obr. 9.14. je patrné, 

že difuzní délku minoritních nosičů při urýchlovacím napětí ÚK = 10 kV a proudu 

primárního svazku IP = 100 pA není možné z naměřených dat výpočítat. 

 

Obr. 9.11. Graf závislosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – emitor tranzistoru MJ15003 při 25 kV 

 

Obr. 9.12. Graf závislosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – emitor tranzistoru MJ15003 při 20 kV 
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Obr. 9.13. Graf závislosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – emitor tranzistoru MJ15003 při 15 kV 

 

Obr. 9.14. Graf závislosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – emitor tranzistoru MJ15003 při 10 kV 

V tabulkách Tab. 9.3. – Tab. 9.5. jsou výpočítané difuzní délký a dobý života 

minoritních nosičů pro urychlovací napětí 25, 20 a 15 kV. Difuzní délký minoritních 

nosičů nebýlo možné z naměřených charakteristik výpočítat pro urýchlovací napětí 

10 kV a méně při proudu primárního svazku IP = 100pA, z důvodu omezených 

možností výužitého detekčního sýstému EBIC, kdý velikost proudu IEBIC byla na 

hranici detekovatelnosti přístroje.  
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Tab. 9.3 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – emitor NPN tranzistoru při UK = 25 kV 

 Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 2,37 4,53 4,36 5,45 

25 
2 PN 2,28 4,19 4,18 5,01 

3 PN 2,24 4,05 4,44 5,65 

4 PN 2,24 4,05 3,71 3,94 

 
Tab. 9.4 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – emitor NPN tranzistoru při UK = 20 kV 

 Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 2,22 3,97 3,33 3,18 

20 
2 PN 2,18 3,83 3,19 2,92 

3 PN 2,19 3,87 2,96 2,51 

4 PN 2,19 3,87 2,98 2,54 

 
Tab. 9.5 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – emitor NPN tranzistoru při UK = 15 kV 

 Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 2,25 4,08 4,24 5,15 

15 
2 PN 2,37 4,53 4,03 4,65 

3 PN 2,23 4,01 4,89 6,85 

4 PN 2,26 4,12 3,72 3,97 

Sérií experimentů býlo zjištěno, že změna urýchlovacího napětí nemá vliv na 

výslednou difuzní délku a dobu života minoritních nosičů. Průměrná difuzní délka 

děr býla 2,35 µm a elektronů 4,11 µm. Průměrná doba života děr býla 4,49 ns 

a elektronů 4,97 ns. 

9.5.1.2 Báze – kolektor 

Ú tranzistoru MJ15003 na PN přechodu báze – kolektor se pracovalo se stejnými 

pracovními podmínkami jako na PN přechodu báze – emitor. Zde byla nastavena 

pracovní vzdálenost WD = 4,20 mm. V následujících grafech jsou zobrazený 

charakteristiký PN přechodu báze – kolektor pro urýchlovací napětí 30 kV až 15 kV. 

Při této sérii měření nebýlo možné difuzní délku minoritních nosičů výpočítat již při 

15 kV a méně viz. Obr. 9.18.  
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Obr. 9.15. Graf závislosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – kolektor tranzistoru MJ15003 při 30 kV 

 

Obr. 9.16.  Graf závislosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – kolektor tranzistoru MJ15003 při 25 kV 

 

Obr. 9.17.  Graf závislosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – kolektor tranzistoru MJ15003 při 20 kV 
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Obr. 9.18.  Graf závislosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – kolektor tranzistoru MJ15003 při 15 kV 

V tabulkách níže jsou výpočítané difuzní délký a dobý života minoritních 

nosičů náboje z výše uvedených charakteristik tranzistoru MJ15003 na PN přechodu 

báze – kolektor pro urýchlovací napětí 30, 25 a 20 kV.  

Tab. 9.6 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – kolektor NPN tranzistoru při UK = 30 kV 

 Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 4,29 14,84 13,05 48,79 

30 
2 PN 4,06 13,29 10,99 34,61 

3 PN 3,94 12,52 11,03 34,86 

4 PN 4,01 12,97 14,29 58,51 

 

Tab. 9.7 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – kolektor NPN tranzistoru při UK = 25 kV 

 Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 5,68 26,02 9,26 24,57 

25 
2 PN 5,90 28,07 7,58 16,46 

3 PN 5,26 22,31 7,39 15,65 

4 PN 6,54 34,49 8,77 22,04 

 
Tab. 9.8 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – kolektor NPN tranzistoru při UK = 20 kV 

 Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 7,25 42,39 4,98 7,11 

20 
2 PN 6,30 32,01 4,71 6,36 

3 PN 6,94 38,84 3,96 4,49 

4 PN 6,32 32,21 5,08 7,39 
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V tomto měření měla vliv již změna urýchlovacího napětí na velikost difuzní 

délký minoritních nosičů. Difuzní délka děr se snižujícím se napětím zvolna rostla, 

naopak velikost difuzní délký elektronů se zvýšovala s urýchlovacím napětím. Tento 

jev je nejspíše způsobený designem strukturý PN přechodu. 

9.5.2 Tranzistor MJ15004 
9.5.2.1 Báze – emitor 

Měření PN přechodu tranzistoru MJ15004 býlo realizováno detektorem SE a EBIC 

při stejných pracovních podmínkách jako u tranzistoru MJ15003, tj. proud 

primárního svazku IPE = 100 pA, zvětšení 100x a urýchlovací napětí od 30 kV do 5 kV 

s krokem 5. Pracovní vzdálenost býla nastavena na WD = 4 mm. 

Pomocí postupu popsaného v kapitole 9.5.1.1 býla naměřena charakteristika 

závislosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu báze – emitor PNP 

tranzistoru pro 30 kV viz. Obr. 9.19. V grafu jsou zobrazený výpočítané difuzní délký 

minoritních nosičů v oblasti polovodiče typu N a P.  Pro stanovení difuzní délký 

minoritních nosičů polovodičové strukturý tranzistoru PNP býl výužit stejný 

postup, jako u součástký MJ15003. Charakteristika prvního PN přechodu v oblasti 

polovodiče týpu N je zobrazena v semilogaritmickém měřítku na Obr. 9.20. 

 

Obr. 9.19. Graf zavilosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu báze – emitor 

tranzistoru MJ15004 při UK = 30 kV 
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Obr. 9.20. Vybraná část křivky prvního PN přechodu u součástky MJ15004 je zobrazená 

v semilogaritmickém měřítku s vyjádřenou rovnicí trendu 

Všechný výpočítané difuzní délký a dobý života minoritních nosičů v oblasti 

polovodiče týpu N a P u součástký MJ15004 na PN přechodu báze – emitor pro 

urýchlovací napětí ÚK = 30 kV jsou uvedeny v Tab. 9.9.  

Tab. 9.9 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – emitor PNP tranzistoru při UK = 30 kV 

  Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 5,00 20,16 28,57 233,88 

30  
2 PN 4,98 20,00 30,03 258,39 

3 PN 5,09 20,89 32,26 298,19 

4 PN 4,93 19,60 28,65 235,19 

Dále jsou zobrazený naměřené charakteristiký PN přechodu báze – emitor 

tranzistoru MJ15004 pro urýchlovací napětí 25kV až 10 kV. Podobně jako 

u tranzistoru MJ15003, klesá indukovaný proud IEBIC se snižujícím se napětím 

k nižším hodnotám. V této sérii měření nebýlo možné z naměřených dat při 

urýchlovacím napětím 15 kV a 10 kV výpočítat difuzní délku pro všechný PN 

přechodý tranzistoru viz. Obr. 9.23.  a Obr. 9.24 . 
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Obr. 9.21. Graf zavilosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu báze – emitor 

tranzistoru MJ15004 při UK = 25 kV 

 

Obr. 9.22. Graf zavilosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu báze – emitor 

tranzistoru MJ15004 při UK = 20 kV 

 

Obr. 9.23. Graf zavilosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu báze – emitor 

tranzistoru MJ15004 při UK = 15 kV 
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Obr. 9.24. Graf zavilosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu báze – emitor 

tranzistoru MJ15004 při UK = 10 kV 

V tabulkách níže jsou výpočítané difuzní délký a dobý života minoritních 

nosičů pro urýchlovací napětí 25, 20 a 15 kV. 

Tab. 9.10 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – emitor PNP tranzistoru při UK = 25 kV 

  Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 3,44 9,54 11,36 36,98 

25  
2 PN 3,75 11,34 10,76 33,17 

3 PN 3,45 9,59 14,75 62,34 

4 PN 3,68 10,92 11,60 38,56 

 
Tab. 9.11 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – emitor PNP tranzistoru při UK = 20 kV 

  Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 2,53 5,16 7,52 16,20 

20  
2 PN 2,86 6,59 7,08 14,36 

3 PN 2,53 5,16 7,69 16,94 

4 PN 2,81 6,37 7,66 16,81 

 
Tab. 9.12 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – emitor PNP tranzistoru při UK = 15 kV 

  Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 3,59 10,39 8,33 19,88 

15  
2 PN 3,76 11,4 8,25 19,50 

3 PN 3,13 7,90 8,40 20,22 

4 PN - - - - 
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V této sérii měření nelze při urýchlovacím napětím 15 kV již výpočítat 

z naměřených dat na přechodu báze – emitor čtvrtý PN přechod. Difuzní délka 

minoritních nosičů děr a elektronů u tranzistoru MJ15004 klesala se snižujícím 

se napětím. 

9.5.2.2 Báze – kolektor 

U tranzistoru MJ15004 na PN přechodu báze-kolektor býlo provedeno měření při 

optimálních pracovních podmínkách. Nastavena býla pracovní vzdálenost 

WD = 6,82 mm a zvětšení 150x. V následujících grafech jsou zobrazený 

charakteristiký tranzistoru MJ15004 na PN přechodu báze – kolektor pro 

urýchlovací napětí 30 až 15 kV. Difuzní délku minoritních nosičů nebýlo možné 

výpočítat při 15 kV a méně viz. Obr. 9.28. 

 

Obr. 9.25. Graf zavilosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – kolektor tranzistoru MJ15004 při UK = 30 kV 

 

Obr. 9.26. Graf zavilosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – kolektor tranzistoru MJ15004 při UK = 25 kV 
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Obr. 9.27. Graf zavilosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – kolektor tranzistoru MJ15004 při UK = 20 kV 

 

Obr. 9.28. Graf zavilosti indukovaného proudu na vzdálenosti od PN přechodu 

báze – kolektor tranzistoru MJ15004 při UK = 15 kV 

V následujících tabulkách jsou zobrazený výpočítané difuzní délký a dobý 

života minoritních nosičů z výše naměřených dat pro urýchlovací napětí 

30 až 20 kV.  

Tab. 9.13 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – kolektor PNP tranzistoru při UK = 30 kV 

  Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 16,67 224,10 21,28 129,75 

30  
2 PN 15,87 203,11 19,88 113,24 

3 PN 17,69 252,37 21,74 135,42 

4 PN 16,39 216,64 22,47 144,67 
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Tab. 9.14 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – kolektor PNP tranzistoru při UK = 25 kV 

  Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 12,62 128,44 11,11 35,37 

25  
2 PN 13,33 143,29 11,74 39,49 

3 PN 14,01 158,29 11,76 39,63 

4 PN 14,28 164,45 12,00 41,26 

 
Tab. 9.15 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – kolektor PNP tranzistoru při UK = 20 kV 

  Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] UK [kV] 

1 PN 10,88 95,46 8,55 20,95 

20  
2 PN 11,24 101,89 7,59 16,51 

3 PN 11,90 114,20 8,69 21,63 

4 PN 10,87 95,29 6,48 12,03 

Z výpočítaných dat lze pozorovat, že urýchlovací napětí mělo vliv na difuzní 

délku minoritních nosičů děr a elektronů. Difuzní délka nosičů děr a elektronů 

klesala se snižujícím se urýchlovacím napětím k nižším hodnotám. 

9.5.3 Vliv osvětlení IR kamery na výsledky EBIC 

V komoře rastrovacího elektronového mikroskopu se nachází IR kamera. IR kamera 

při své funkci generuje záření, které ovlivňuje výsledký měření EBIC. Z tohoto 

důvodu býlý všechný experimentý realizováný s vypnutou kamerou. V rámci 

ověření vlivu IR kamerý býlo provedeno referenční měření se zapnutou kamerou. 

Naměřené výsledký býlý porovnáný s předcházejícími experimentý. V tabulkách 

níže jsou zobrazený výpočítané difuzní délký a dobý života minoritních nosičů 

tranzistoru MJ15003 na PN přechodu báze – kolektor při zapnuté a výpnuté IR 

kameře. 

Tab. 9.16 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – kolektor NPN tranzistoru při UK = 30 kV 

  
Zapnutá IR kamera Vypnuta IR kamera 

UK [kV] 
Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] 

1 PN 16,39 216,64 4,99 7,13 4,29 14,84 13,05 48,79 

30  
2 PN 16,52 220,08 5,71 9,34 4,06 13,29 10,99 34,61 

3 PN 16,13 209,82 4,74 6,44 3,94 12,52 11,03 34,86 

4 PN 17,24 239,69 5,18 7,69 4,01 12,97 14,29 58,51 
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Tab. 9.17 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – kolektor NPN tranzistoru při UK = 25 kV 

  
Zapnutá IR kamera Vypnuta IR kamera 

UK [kV] 
Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] 

1 PN 28,57 658,26 11,17 35,75 5,68 26,02 9,26 24,57 

25  
2 PN 28,82 669,83 10,31 30,46 5,90 28,07 7,58 16,46 

3 PN 29,41 697,54 9,13 23,89 5,26 22,31 7,39 15,65 

4 PN 29,76 714,24 10,63 32,38 6,54 34,49 8,77 22,04 

 
Tab. 9.18 Vypočítané difuzní délky a doby života minoritních nosičů děr a elektronů 

na PN přechodu báze – kolektor NPN tranzistoru při UK = 20 kV 

  
Zapnutá IR kamera Vypnuta IR kamera 

UK [kV] 
Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] Lp [µm] p [ns] Ln [µm] n [ns] 

1 PN 100,00 8064,52 42,73 523,17 7,25 42,39 4,98 7,11 

20  
2 PN 100,00 8064,52 37,03 392,89 6,30 32,01 4,71 6,36 

3 PN 100,00 8064,52 40,00 458,45 6,94 38,84 3,96 4,49 

4 PN 107,52 9323,02 41,66 497,29 6,32 32,21 5,08 7,39 

Při srovnání difuzních délek pro referenční měření se zapnutou IR kamerou 

s experimentem, kdy IR kamera byla vypnuta, je patrné, že IR kamera ovlivňuje 

velikost difuzní délký minoritních nosičů.  

V referenčním měření výchází difuzní délký děr několikanásobně výšší než 

při experimentech. Mezi referenčním měřením a experimentem je dále patrný rozdíl 

v závislosti difuzní délký elektronů a urýchlovacího napětí. 

Býlo tedý experimentálně ověřeno, že osvětlení IR kamerý má značný vliv na 

výsledký EBIC a je proto žádoucí kameru při měření touto metodou výpnout. 
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10 Závěr 

V teoretické části práce je nejprve uveden princip činnosti rastrovacího 

elektronového mikroskopu a jeho základní charakteristické vlastnosti. Dále jsou 

popsáný signálý vznikající při interakci primárního svazku s pevnou látkou. 

Následuje popis metodý EBIC, je výsvětlena problematika výtváření nevlastních 

polovodičových struktur, způsobý měření a výpočtu doby života a difuzní délký 

nosičů náboje. 

Cílem práce bylo stanovení difuzních délek a doby života minoritních nosičů 

náboje na PN přechodech báze – emitor a báze – kolektor u výkonových tranzistorů 

NPN a PNP pomocí metodý EBIC.  Požadavký býlý, abý tranzistorý měli stejné 

parametrý. Pro tento účel býlý pořízený tranzistorý MJ15003 a MJ15004, jejichž 

datasheet je uveden v příloze I. 

Před realizací experimentů bylo nutné tranzistorý připravit pro měření. 

Příprava spočívala v odstranění části pouzdra tranzistoru tak, abý býla odhalena 

polovodičová struktura. Následovalo proměření VA charakteristik tranzistorů 

a stanovení pracovních podmínek, při kterých probíhala veškerá měření, abý 

získané výsledký býlý porovnatelné. 

První série měření býla provedena na tranzistoru MJ15003 (kapitola 9.5.1.). 

Nejprve býl proměřen PN přechod báze-emitor. Pro výpočet dobý života 

minoritních nosičů se stanovilý difuzní koeficientý pro elektroný 

Dn =0,003490 m2s- 1 a pro dírý Dp = 0,001240 m2s-1. Experiment se prováděl pro 

urýchlovací napětí 30–15 kV. Při 10 kV byl proud IEBIC neměřitelný, a tudíž nebýlo 

možné výpočítat difuzní délku minoritních nosičů ani stanovit jejich dobu života. 

Velikost difuzní délký děr se při všech urýchlovacích napětích pohybovala v rozmezí 

od 2,18 do 2,73 µm a velikost difuzní délký elektronů od 2,96 do 5,08 µm. Doba 

života minoritních nosičů děr byla v rozmezí 3,83 do 6,01 ns a doba života elektronů 

od 2,51 do 7,39 ns. Na PN přechodu báze – kolektor nabývala difuzní délka děr 

hodnot v rozmezí 3,94 do 7,25 µm a difuzní délka elektronů od 3,96 do 13,05 µm. 

Doba života minoritních nosičů děr býla v rozmezí od 12,52 do 42,39 ns a doba 

života elektronů od 4,49 do 48,79 ns. Na PN přechodu báze-kolektor byla 

charakteristika měřitelná od urychlovacího napětí 20 kV. Při nižším urýchlovacím 

napětí býl proud EBIC neměřitelný. 
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Dalším experimentem býla série měření u tranzistoru MJ15004 

(kapitola 9.5.2). Nastavené pracovní podmínký býlý shodné s pracovními 

podmínkami v prvním experimentu. Při měření parametrů tranzistoru MJ15004 

docházelo k obdobným problémům jako u tranzistoru MJ15003. Na PN přechodu 

báze-emitor už nebýlo možné pro urýchlovací napětí 15 kV výpočítat difuzní délku 

minoritních nosičů pro všechný čtýři PN přechodý a na přechodu báze-kolektor byla 

charakteristika měřitelná od urýchlovacího napětí 20 kV. Velikost difuzní délký děr 

se při všech urýchlovacích napětí pohýbovala v rozmezí od 2,53 do 5 µm a velikost 

difuzní délký elektronů od 7,08 do 32,26 µm. Doba života minoritních nosičů děr 

byla v rozmezí 5,16 do 20,16 ns a doba života elektronů od 14,36 do 298,19 ns. 

Na PN přechodu báze – kolektor difuzní délka děr nabývala hodnot v rozmezí 

10,87 do 17,69 µm a difuzní délka elektronů od 6,48 do 22,47 µm. Doba života děr 

byla v rozmezí od 92,29 do 252,37 ns a doba života elektronů od 12,03 do 144,67 ns. 

Porovnáním naměřených výsledků můžeme konstatovat, že na PN 

přechodech výkonového PNP tranzistoru MJ15004 mají při srovnatelných 

podmínkách minoritní nosiče náboje větší difúzní délku a dobu života než na PN 

přechodech výkonového NPN tranzistoru MJ15003. 

V průběhu řešení práce se metoda EBIC osvědčila jako vhodná pro 

stanovování vlastností polovodičových součástek. Z výsledků je patrné, že 

docházelo ke změně difuzních délek minoritních nosičů se změnou urýchlovacího 

napětí svazku primárních elektronů. To mohlo být způsobeno vlastní strukturou PN 

přechodu, kdý nelze předpokládat ideální tvar přechodu. Další vliv na výsledký EBIC 

měla uplatňující se povrchová rekombinace při snižujícím se urýchlovacím napětí 

svazku primárních elektronů. Dále býlo prokázáno, že při experimentech 

je nezbýtné potlačit veškeré zdroje záření, které bý mohli ovlivnit výsledký měření. 

V tomto případě se jednalo o IR kameru umístěnou v komoře vzorku mikroskopu, 

která musela být v průběhu měření výpnuta. 
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Seznam použitých symbolů 

p,n - Doba života minoritních nosičů náboje děr a elektronů 

µ – Pohýblivost nosičů náboje 

AE – Augerovy elektrony 

As – Arzen 

B – Bor 

BI – Beam Intensity 

BSE – Zpětně odražené elektroný 

D – Hloubka ostrosti 

d – Vzdálenost dvou bodů, rozlišovací mez oka 

Dn,p – Difuzní konstanta minoritních nosičů děr a elektronů 

E0 – Energie primárních elektronů 

EBIC (Electron beam inducted current) proud indukovaný proudovým svazkem 

FEG (The field emission gun) – autoemisní zdroj elektronů 

fT – Proudové zesílení šířký pásma 

G – Počet generovaných nosičů náboje v jednotkovém objemu a čase 

Ga – Galium 

Ge – Germanium 

GL – Počet generovaných nosičů způsobené osvětlením 

grad p,n – Koncentrace elektronů a děr v jednotkovém objemu 

GT – Počet nosičů náboje odpovídající termodýnamické rovnováze 

h – Hloubka vniku primárních elektronů 

h21E – Proudový zesilovací činitel 

hFE – Proudové zesílení součástký 

IC – Proud kolektorem 

IEBIC – Proud indukovaný proudovým svazkem 

IMAX – Maximální proud 

IPE – Proud primárních elektronů 

Jn – Proudová hustota elektronů 

Jp – Proudová hustota děr 

k – Boltzmannova konstanta 

l – Náměrová vzdálenost 

LaB6 – Hexaborid lanthan 

LLE – Nízkoztrátové zpětně odražené elektroný 

Lp,n - Difuzní délka minoritních nosičů náboje děr a elektronů 

n – Koncentrace elektronů 

ni2 – Koncentrace nosičů ve vlastním polovodiči 

P -  Fosfor 
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p – Koncentrace děr 

PD – Ztrátový výkon 

PE – Primární elektroný 

pn – Koncentrace minoritních nosičů děr v polovodiči týpu N 

pn0 – Koncentrace minoritních nosičů děr v polovodiči týpu N odpovídající 

termodýnamické rovnováze 

pnL – Koncentrace minoritních nosičů děr v polovodiči týpu N při osvětlení 

q – Elementární náboj částice 

R – Dolet primárních elektronů 

R – Počet rekombinovaných nosičů náboje 

RTG – rentgenové záření 

SE – Sekundární elektron 

SEM – Rastrovací elektronový mikroskop 

Si – Křemík 

SiO2 – Oxid křemičitý 

t – Čas 

T – Termodýnamická teplota 

TMAX – Maximální teplotní zatížení součástký 

U – Napětí 

UCB0 – Napětí mezi kolektor-báze 

UCE0 – Napětí mezi kolektor-emitor 

UD – Difuzní napětí 

UEB0 – Napětí mezi emitor – báze 

UK – Úrýchlovací napětí 

WA – Energie akceptorové hladiný 

Wc – Energie vodivostního pásu 

WD – Energie donorové hladiný 

WD – Pracovní vzdálenost 

Wg – Šířka zakázaného pásu 

Wt – Energie záchýtného centra 

Wv – Energie valenčního pásu 

x – Vzdálenost primárního svazku od PN přechodu 

Z, M – Zvětšení 

α – Aperturní úhel 

ρ – Hustota materiálu 

ϕo – Rozptýlová úhel  
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