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Samenvatting 

Dit af'studeerwerk maakt deel uit van een onderzoek, dat gedaan 

wordt aan CdGa2 s4 . Doel van het onderzoek is om door metingen 

van electrische en luminescentie eigenschappen inzicht te ver

krijgen in de eigenschappen van al dan niet bewust verontrei

nigd CdGa
2
s4 • 

Er is een meetopstelling eebouwd, die geschikt is voor het 

verrichten van temperatuur- en intensiteitsa:fhankelijke f'oto

geleidingsmetingen. De temperatuur kan ingesteld worden op 

waarden tussen 77 en 350 K; verder is de opstelling geschikt 

voor het meten van excitatiespectra met gol:flengten tussen 345 
en 550 nm. 

Behal ve aan niet be,·mst verontreinigd CdGa2 s4 zijn ook metin

gen geda:::tn aa.n mAt f\g en In verontreinigde kristallen. 

Bij de interpretatie worden de resultaten van de f'otogeleidings

metingen vergeleken met de eegevens uit :fotoluminescentie-, 

TSJ, en TSC mAtinr,-en. Uit het e:xcitatiP-spectrum van CdGa 2s 4(-) 
wordt ~~n absorptiepiek gemeten met een nuLfononenergie van 

2,5 ± 0,1 eV. 0m de mectresultaten te kunnen verklaren zijn, 

behnlve het Klasens model, ook uit~ebreide Klasensmodellen ge

toetst. De metingen a~n CdGa 2s4(-) kunnen het best worden on

dergebracht in een vier niveaumodel. In dit model worden twee 

.acceptorniveaus op respectievelijk o,41+ (VCd) en 0,53 eV(VGa) 

van de valentiehand en twee electronentraps op respectieve-

lijk 0,67 (v8 ) en 0,12 ev(v:) van de geleidingsband aangenomen. 

De energiebandenmodellen voor CdGa 2sl+(In) en CdGa 2s 4(Ag) kun

nen niet alle meetresultaten verklaren. 
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Hoof'dstuk I 

Inleidi!J.£: 

Jn een half'geleider kunrien storinf,'en in de roosterstructuur 

aanleirling Reven tot vormin{: van n:i.veaus :in de verhoden zone. 

Deze 8torh1r.-er1 kunnen al dan niet opzettelijk a;ingebrachte ver

ontreiniginp,-en of' defecten z\jn. De bezetting van handen en cen

tra wordt onder andere bepaald door rle energiea.fstand van de 

centra tot de hand, de temperatu11r en de belichtingsintensiteit. 

In het donker bestaat er een dynamisch evenwicht tussen ther

mische generatie en recombinatie van gaten en electronen. On

der belichtinp,- worden extra electronen en gaten gecreeerd. 

Na enige tijd stelt zich een evenwicht in tussen generatie en 

recombinatie en is een nieuwe stationaire toestand ontstaan, 

waarin het p,-eleidingsvermogen is toegenomen: fotogeleidine. 

Wordt het excitatielicht als functie van de golf'lengte inge

straald, dan spreekt men van spectraal af'hankelijke fotogelei

dinrr ( SAFO). Met behulp van SAFO metingen kan onder bepanlde 

omstandigheden de ligf,'ing van centra in de verboden zone be

paald worden. 

Het recombinatie mechanisme kan onderzocht worden door het 

verband tussen fotostroom en belichtingsintensiteit bij ver

schillende temperaturen te meten. 

Door Beun et al. [ 3 J zijn bij kamertemperatuur spectraalaf

hankel ijke fotogeleidingsmetinf,'an verricht aan CdGa2 s 11 (-). 

Het resultaat is weergegeven in fig. 1.1 

350 .. oo .. So Soo 550 6oo 

>.("'"")---

fi~ 1.1 Het door Beun et al. gevonden verloop 

van de f'otogeleicting als f'unctie van 

de golf'lengte. 



Bij een golflengte van 345 nm(=3,6 eV) is er een piek, die vol

gens de auteurs duidt op een absorptie tussen valentie-en ge

leidingsband. 

Een tweede piek bij 420 nm ( 2,95 eV) zou duiden op een absorp

tie tussen de valentieband en een centrum i.n de verboden zone. 

De door Reun et al verrichte Hall-errect metingen duiden op 

n-type geleidin~. 

Het doel van het onderhavige onderzoek is: 

1) De bouw van een opstellin~ voor het doen van spectraal-, 

temperatuur en intensiteitsafhankelijke fotogeleidingsme

tingen aan CdGa2s4 (-) en het met In en Ag verontreinigde 

materiaal. 

2) Aan de hand van de uitgevoerde ~otogeleidin~smetingen en 

met behulo van de resultaten, gevonden bij thermische ge

stimuleerdP luminescentie-(12.J, geleidings~ £otolumines

centie-[)3Jen rontgenmetingen [)""Jte komen tot een ener

giebandenmodel voor niet-hewust en met In en Ag veront

re:i niP:rl CdGa 2s 4 . 

Dit afstudeP-rwerk maakt deel uit van het promotieonderzoek van 

P. Kivits. Hierin warden luminescentie en electrische eigen

schap1ien van CdGa2s4gemeten, waarbij vooral de invloed van be

wust aangebrachte verontreinigingen op deze eigenschappen 

wordt nagegaan. 

Daar de fotogeleidings- en £otoluminescentiemetingen niet on

afhankelijk van elkaar zijn te interpreteren komen hoofdstuk 7 
en de met een f gemerkte paragrafen overeen met die van J. Geerts [10] 
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Hoof'dstuk 2 Theorie 

2. 1 Inleidine; 

In paragraaf' 2.2 wordt in het kort een al~emene foto~eleidings-• 
theorie behandeld, wanrna in par 2.J de invloed van spectraal-

af'hankelijke excitatie op de fotopeleiding van het kristal be

keken wordt. In par 2.4 worden een aantal modellen voor de 

interpretatiE• van de fotogeleidings- en luminescentiemetineen 

behnndeld. 

Tn par 2.5 wordt ingegaRn op fononprocessen die e.n grote in

vlof'>d op de ligging van de niveaudiepten van centra in de ver

boden zone kunnen hebhen. In par 2.6 wordt een beknopte theorie 

over aAngeslngen toestanden gP~even. 

De in.vloP.d van twee recomb:tne.tiecentra en ~~n trap op de glow

curve wordt i.n par 2.7 hesproken. In par 2.8 tenslotte wordt 

suw·nier het verschil tussen optische en thermische activerings

energie hehandeld. 



2. 2 Alp;emene f'oto~leidingstheori~ 

Als ePn halfReleider wordt belicl1t, dan worden extra electro

nen en gaten gegenereerd, waardoor het ~eleidingsvermogen toe

neAmt. Veronrlerstel, dat alleen electronen meedoen aan de ee

leidjn~, dan Reldt alA het kristal niet belicht wordt: 

<f:: m <\ Y.n ( 2. 1 ) 

hi~rin is: ~=de donkerffeleidinp. 

~ = elementaire larlinf,'. 

n = aantal vrije electronen {cm- 3 ) 

p ... = heweeglijkheid van rle vrije electronen in het 

donker. 

Als he.t kristal belicht wordt treP.dt er:rn extra geleiding ~c:r op 

(2.2) 

Omdat het anntal vrije ladingsdragers gerelateerd is aan de 

excitatiedichtheid U ( dit is het aantal generaties per cm3 

per sec.) geldt: n = U -c (2.J) 
wanrin -r. rle levensrluur is van de vrije electronen. 

Uit (2.3) vnl~t de toename An ten gevol~e van de excitatie: 

l'i ~ ~ L" AL} +- lJ A "'I:" ( 2 • 4 ) 

(2.l1) inP,"evuld in (2.2) p;eef't: 

A(i"' n'\. AJA ... + (i: ~u + UA-c) 'l,f'., 

waaruit met hehulp van (2.3) volf,'t dat: 

l> If"= u"t" q. Aµ. .. + ~f" .. u A"t + ~f"' .. "t 11u. 

(2.5) 

(2.6) 

De veranderinf,' van de f'oto{;'eleidin.'~ tengevolge van belichten 

kan dus f,'esplitst worden in 3 delen: 

;:\) de veranderi ng van dP. hewer'!P:l ijk 1-1ej <l: 

De heweer;lijkhei d is in het algemeen temperatimra:fhankelijk 

en wordt bij laF,e temperatu11r vooral hepaRld door verstrooi

:inv, arin geladen onzuiverheden volGens : f"'"r-..JTJh. 

Bovendien hlijkt µ at'hankelijk te zijn van de hoeveelheid ge

neratiPs u (lg) 

b) <le verander]np; van rle levens<lunr: 

A:fhankel ijk van het recomhinat iemechan i_sme in de half'gelei -

der, kan rte levensduur toe- o:f a:fnemen. 

c) de term qµ~~~u geeft weRr, dat hij verhoging van de excita

tiedichtheid de :fotogeleiding toeneemt. Dat wil dus zegF,en, 

dat als n ( = LLt ) toeneemt ook de ,c;eleiding toeneemt. 

Het verband tussen de :fotostroom I€ enAq- is: 

= A4' • F • A 



hierin is A de doorsnede van het kristal en F het aAngelegde 

veld, waarvoor Feldt: 

v 
F = L 

L = electrode-a:fstand 

V = aAngelef,'de spanninr 

Jn de literatuur [1,b] 

"gainf'actor'' G gedef'inieerd wa;1rvoor f,'eldt: 

(2.8) 

wordt vaak e~n 

G = J!:_.."tV = ~ (2.9) 
r,2 't<Jritt 

hierin is "Cdoitt de gerniddelde drif'ttijd van de ladinp,sdragers 

tussen 2 electrodes. Voor gevoel ige .fotogeleiders is G >> 1 

al s "t )) "tct.nl't • 

De gevoeligheid van een hal:fgeleider, kan aanzienlijk vergroot 

worden door het inbouwen van verontreiniginP:en of' de:fecten, 

die zich als activatoren gedragen. Een voorbeeld van zo'n ac

tivator is I (jodium) in CdS 

2. J Spectraalaf'hankelijke :fotogeleidirt.e: 

De overgang van een electron uit 'n lage naar e~n hogere ener

gietoestand kan behalve door thermische energie ook teweeg~e

bracht worden door optische energie in de vorm van een licht

quant, dat geahsorheerd worrlt. 

Lichtquanta met 'n kleinere ener~ie dan de energieaf'stand E~ 

tussen de valentiehand en 1le eeleidinesband kunnen geen elec

tronen hand-hand ahsorberen. Voor ljchtquanta met een energie 

tlu:; <>eri T·~ en E - kT is di. t 1,,reJ mop;~l iik met behulp van f'ononen-,r:; e . 
ah~orptie ( zj~ par. 2.S ). Dit komt in het a.hsorpt:iespectrum 

tot 11jtinr: rl()nr het optrerlen van ~en absorptiek;cnt (zie fip,-.2.1) 

n~ hi.ermeP corresponrlerende golflenete noemt men de grensgol:f

len~te. Licht met een kleinere c;ol:flen~te wordt sterk geabsor

beerd in een klein c;ebierl aan het oppervlak. 

Bij ~rotere ~olflengten dan die van de ahsor~tiekant kunnen nog 

absorptiebanden optreden ten{~evole,-e van de exci ta tie van elec

tronen ui t o:f naar centr::;i. in de verboden zone. F:r treedt nu 

absorptie op in de bulk van het kristal. 



-11-

-+------··-···---- -·-······· .. 

~00~1------~-.;--~ 

-
Ill 

/ A ' / \ 
/ I 

I \ 
/ l 

/ I 

/ - I-+ / l 
/ I 

I I 
\ 
\ 

-
:fir,-. 2.1 Het verloop van de lichtahsorptie 

(getrokken lijn) en van de :fotostroom 

(st i ppell ijn) als :fun ct ie van de golf'

lengte van het or de fotogeleirter 

vallend licht. 

A = absorptiekant 

C = absorptie a~n een centrum. 

Het afnemen van de :foto~eleidin~ als de gol:flengte aanmerkelijk 

kleiner wordt dan de erensgol:flene;te is een oppervlakte-e:ff'ect 

( rC"f'. 1o ). DoordA.t de levensduur van de ladinp,-sdraF,ers 

a:1n het opqer.vlak door oppervlakterecombinatie veel klei.ner is 

dan de levensrluur van de ladin~sdrAgers in het kristalvolume. 

De levensdnur ten r:~vol,<~e van oppervlakterecombinatie van de 

ladinr:Rdraf';ers knn zel-fs zo klein worden <lat da<'lrdoor de :foto

r:elei<lin~ ten ~evol·.e van absorptie aAn een centrum in de ver

boden zone groter is dan die van de absorptiekant. Dit effect 

is door 13ube [ 1 J gevonden in het met Cu verontreinigd CdS. 

Opgemerkt moet worden, dat :fi~. 2.1 een erg eenvnudige voor

stelling g-ee:ft van lichtabsorptie in e"n half'rreleider. In prac• 

tische gevallen bl~kt dat lichtabsorrtie altijd kleiner is dan 

100 ~ ( ten~evolge van re:flecties etc.). 
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* 2.4 Bandenmodellen voor de interpretatie van fotogeleidings

en luminescentiemetingen. 

2.4.1 Inleidine 

2.4.2 

Het is ~ebruikelijk om in een halfgeleider luminescentie- en 

geleidinF,smechanismen te beschrijven met behulp van een energie

ban<lenmodel. In zo'n model worden diverse niveaus in de verbo

den zone schematisch wenrgep:even.De stationaire toestand waarin 

het kristal zich onder belichting bevin<lt van het systeem wordt 

dan beschreven door een anntal verRelijkingen afhankelijk van het 

anntal overgangen en niveaus. 

In paragraaf 2.4.1 zal het Klasens model beschreven worden, dat 

al~uitp:angspunt dient in de interpretatie. Het blijkt, dat voor 

de beschr\jving van CdGa2 s4 het 2 niveau model van Klasens een 

te eenvoudig uitgan~spunt is. Daarow zal in paragraaf 2.4.2 

een uitbreiding worden gegeven van het Klasens model, waarin 

alle mogelijke overgangen en niveaus ztjn getekend, die noodza

kel ijl< zouden kunnen zijn voor de interpretatie van ri.e meetge-

p,-evens. 

Het l\lasens mode] 

Klas~ns neemt in zijn model e0n donor- en een acceptorniveau aan 

(fi~ 2.2) en maakt de volgende aannamen: 

a) De dnnkerconcentra ties van vrije ga ten en electronen worden 

VPrwaf1rl0osd; 

b) halreeleider is quRsi-intrinsiek, dat wil zeggen a = h; 

c) in donker l]~t het fermi-niveau tussen acceptor- en donor-

njveau. 

GB 

' 
j. 

E: B 

' 
I u 

--- i-------- --------
R 

r 

cl iL 
VB 

:fig. 2.2 Het Kla8ens model 
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a: toestanlsdichtheid in het acceptorniveau. 

+ a: dichthPirl van onhPzette acceptorcentra. 
0 

n rlichtheid van met elnctronen bezette acceptoren. 

h : toestan<lsdichthedd in het donorniveau. 

h-: dichtheid vnn hezette dnnorcentra. 

h
0

: dichtheid vRn onbezette donorcentra. 

de overp;anp;en geldt: 

I = ~"'at 

c ·- ol pao 

L = ra+ 
E = l.,Mto 

B = ~-k 
R = 111. pk 

DP. evenredip;heidc;constan+.en ~ ,o<, £ en "'\. zijn onaf'hankelijk van d~ 

tempera tunr. Vo or ) en ? geldt respectievel ijk: 

~ = o{ N v A-Xp l- EA I k T) ( 2.10) 

( 2.11) 

Nv en Ne zijn respectieveltjk de ef'rectieve toestandsdichtheden 

in de valentie- en rle ~eleidineshanrl. 

De stat:iona:ire toestand van het systeem wordt beschreven door 

de vol~ende vergelijkingen: 

1 
0 + a = a + a 

2 h = ho + h 

3 + h -a + p -· n + 

l~ u = 1 + R 

.5 c = i. + I 

fi . ·~ -- B + H 

De vollPd:ige oplossinr: van het (niet lineaire) stelsel is erf': 

p;ecompliceerrl en weinip; overzicht~lijk. Da·•rom heeft Duboc een 

eenvoudi~er stelsel eevormrl door v~n iedere vergelijking alleen 

de overheersende termen te eebruiken. Klas•:'ns heeft deze oplos

sin~en ~ecorteerrl, wPardoor een overzichtelijker geheel van alle 

mogelijke oplossin{"en wordt ~egevPn. 

De oplos~inffen bestaan uit bet bepalen van de intensiteits- en 

temperatuura:fhankelijkheid van meetbare grootheden zoal3 n, p, 

I en R. Dez?. worden ~e{"r-.'ven in apnendix A.. 



-14-
2.4.J Uitbreiding van het Klasens model 

In fi{'.'uur 2.J worden e0n aantal niveaus en overp,an,c;ren e;etekend, 

waaruit modellen gevormd kunnen wordnn. 

In Append ix B zjjn een aflntal modelJ en doorgerr>kencl, die ui t 

fig. 2.3 ~econstrueerd zijn. 

GB 

B E 
d.(d0,ci") L4 s T 

U1 A 
u, 

EF -------- - -- --- -----

--J---k (k0,k+) 
v u~ 

R u .. 

Hieri.n 

u 
0 

u, 
u2 
U3 

uh 

K1 

K2 

I 

L 

c 
i\ 

n 

r~ 

v 
s 
T 

f{ 

fip;. 2.3 
is: 

= µo u 

= µ, u h 

µ2 u 0 
= a 

= µJ u do 

= µ4 u ho 

-· ~1 Tl ko 

= ~2 
ko p 

f-> n 
+ = a 

fA 
+ - a 

5 0 
= p a 

ol.. d + = a 

- . )'o d 

= £ n do 

= w d p 

= ~ n ho 

= D'w h 

= ~ p h 

a (a0,a+) 

L c 

VB 

een uitgebreid bandenmodel 

d- A = & N" t.i<p (_- EA /kl) 

= ~ Ne. rixp (- Ett/KT) 

t. Ne .e.JC.p (- E.t> /kT) 

h = h
0 + h

d = d 0 + d-
o + 

a = a + a 

k = k 0 + k+ 

h(h0,h-) 

(2.12) 
(2.13) 
(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 
(2.17) 
(2.18) 

(2.19) 



De overgangen en niveaus, die nog niet zijn besproken in par.2.J.2 

zullen hier kort worden hehandeld. 

Het K-ni vea11 kan bi.ivoorbeeld een twe•"'de recombina t iecentrum, 

maar ook een zogenaamd killer-niveau zijn. In dit geval is aan

genomen, dat het onder het Ferminiveau ligt. De mate wanrin K 

de luminescentie hepaalt hangt van de temperatu11r af'. 

OverP,'anP,' u2 ffeef't het optisch exciteren van electronen uit een 

acceptorniveau naar de ~eleidingsband weer, met dezelf'de exci

tatiedichtheid U als in het geval van band-banrl excitatie. 

OverITangen u
3 

en u4 geven respectievelijk het optisch exciteren 

van electronen uit de valentieband naar een donorniveau D en 

~ naar een trap H weer, terwijl u
1 

het optisch exciteren van elec

tronen ui t de trap naar de geleidi n ··sband voorstel t. 

OverganF,en U'.~, U~ en U 11 kunnen niet all een voorkomen bij spec

traalarhankelijk belichten, maar ook onder bepaalrle voorwaRrden 

hij band-hand excib:itie. 

OvE"'rP,"ann: .\ r:e•"'f't de do11or-nccPptor paar luminescentie weer, di"! 

ev<>n tn<><~ 1 kr-ln optreden. Di t me elm n ism'" in GAJ> is zeer ui tvoeri{': 

door Vinh [2.1] bescllreven. 

lA' y
0 

en)n zijn ov~rr:aPgswaarf'clfi.inlijkheden (sec-
1

) en zijn 

t?.mp~rat:ni··rarhankeliji • 

De dimensie van de niet v~n de temperatuuraf'hanr,-ende evenrerlig

heidsconstanten i'3 : ~ 
sec. 
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* 2.5 De invloed van fononen op nbsorntiP- en emissiespectra 

~.5.1 Ti'ononPn -------
In ePn ha17geleider kan ahsorrtie en emjssje van fononen be

invloed worden donr wisselwerkin~ met ffequantiseerde rooster

tril lingen: fononen. De verdeline van de fononen over de ver-

schillende discrete energiewaarden wordt bepaald door de 

Bose-Einstein statistiel<. In 2.5.2a zal de invloed op emissie

spectra, in 2.5.2b de invloed op absorptiespectrA nagegaan 

wor<'len, 

2.5.2 f~mi ss i e van :fo ton en 

Recombinatieprocessen, waarbij fotnnemissie optreedt, kunnen 

in twee soorten verdeeld word~n: 

Dit is bijvoorbeeld het proces, waarbij een electron uit de GB 

door een recombinatiecentrnm in de verboden zone wordt ingevan

gen en daar recombineert met een aanwezig gat (zie ¥ig.2.4). 

Dit proces gaat gepaard met fononenemissie. Dat wil zeggen dat 

<le energie die vrljkomt hlj recombinatie wordt omgezet in een 

:foton en een of meer fononen. Voor rte energiebalans gelrlt dan: 

wanrin: 
l!; = energiea.fstand GH-VH 

g 

(2.20) 

= ionisatieener~ie v.h. recombinatiecentrum 

energie van het uitgezonden foton 

1'w., = energie van het p,·eemitteerrl f'onon 

n = O of natuurlijk eetal 
GB 

' 
• 

.. ' 
VB 

f'ir; 2. h l~en voorbee ld van recomhina tie met fononen-

emissie. 



l•~en f'otoluminescentiespect.rum wa;1rj n fononemissie een belanr~

rijke rol speelt wordt ~egeven in fig 2.5. 

fig 2.5 Fotoluminescentiespectrum met fononenovergan~en. 

De piek, aangep;P-ven met O, is dP. zp;n. nulf'ononband. Dat wil 

zeggen dat recombinatie plaats vindt zonder dat f'ononen worden 

geemitteerd. Deze piek, die meestal zwak in intensiteit is, 

ligt naast er>n piek: ten .~evolee van een overe;ang wa;:irb:ij een 
fonon p;eemitteerd is. Verder naar de lage energiekant van het 

spectrum worden nog meer overgangen gevonden, waarbij andere 

of' meerdere f'ononen worden uitgazonrlen. 

Het is mogeJ i_ik dat de nulf'onon component in het luminescentie

spectru~ een andere temperatuuraf'hankelijkheid heeft dan <le 

rest van het spectrum. Fitch"'11 (ref'. 2'l. ) heef't voor het CJUO

ti~nt van rle ~einter:reerde intnnsiteit I van de nulf'ononband 
0 

en rle p;eintegreerde intensiteit I van de rest van het 
p 

spectrum als t'11nctie van de temperatuur a-fr:eleid vo0r T .(<: J't> 

~: (T),. expl-S['1+b.b (~)2 J1 (2.21) 

waarin S = a:'lntnl .'>:eemi tteerrle f'ononen in het maxirnnm van de 

hanrl. De Debye-ter"!peratunr fr'r> is r:edef'inieerd als: 
~ t.w...a,. 
,., f) ~ 

\<: (2.22) 

en hangt dus af van de aard van de fononen die bij een overgan~ 

betroldcen zi.in. lie rlehye-tempera t uur he pa'' 1 t. h ne st erk I /I 
0 p 

afneemt bij hogere T. Voor optische fononen met relatief hnge 

ener~ie(-~o meV) zal r:elden ~at I
0
/Ip vrijweJ constant hlijft, 

terwiil bii al,oestische f'ononen 1 /I naar nul zal nadere•1. Dit . .. o r 
heh~kent dat de nnlfonon-component ;,, het spectrum zwak verte-

ffenwonrrli~d is in vereelijkin~ met romponentPn met f'ononenwis

selwerkinp. Het enerr,-ieverschi 1 tusAen ope0nvolP-enrle t'0nnnpie

ken bedrnnet onp,-ever~r 2 tot 5n PleV. Da;:i_rom ktFl ·.~n deze slecht c; 

ond~rschf'liden worden met e--·n opstel lin<: met ;;r0ot oplossend 



vermnffen. Jndien het oplossend vermogen kleiner is dan 50 meV 

zal een luminescenticspectn1m ~emeten worden zonder :fijnstruc

tuur. TJit :fi,0 :. 2.c; is het d11irlPliik rlat de nulf0nonpiek zich 

ar1n de ho,n:e enerr;iekant van het srectrum hevinctt. Dan geldt: 

(2.23) 

zoda t de enerrriea:fstanrl :~ - 8A ui t de hoge energiekant van een .· g 

:fotoluminescentiepiek hepaald kan wnrden. 

In dit proces ken :fotnnemissie optreden ten~evolFe van recom

hinatie van een electron uit een donorniveau naar een acceptor

ni vean. Ook hierbij kan fononemissie plaatsvinden. 1Ve krijgen 

vnor rle enere:iebalans (ref'. 23 ) : 

E {; - ( i'~n + i;; A ) + 4 in:0~r r< (2.24) 

wanrin: R = donor-acceptor a:fstanrl 

Er = relatieve diilectrische constante 

ED = ionisatie enPr~ie vRn rle donor 

ne term q 2/(4~\o(rR) stelt de Coulomb-energie tussen 

donor en acceptor voor. 

G-B 

:fip 2.6 Donor-acceptor paarrecombinatie 

Er do"'n zich nu twee mor;elijkheden voor: 

1) ne overp:anp,- ]s te beschouwen als een over,o;anp vanuit een in

rlirPcte hanrl. ne impuls van het recombinerende electron wordt 

rlan a:in fononen overr;er1raf,'fHl. N11J f'onon over~ane:en zjjn zwak in 

ciit •"ev;i] en f'onott-emitterenrle nver.rranr;en sterk. nit r:evRl doet 

zich hjjvoorlH~'•ld voor in GaP h~j clonoren op G;:i.-plaatsen als zo

wel donor als acceptor on<liepe centra zijn. 

?) De overrrang is te beschonwe'1 als een overr,-anr: vanuit e0n di

recte hanrl. De ,o;olf'f'unctie van het electron in de donor is te 
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schrijven als een lineaire combinatie van golf functies van elec

trontoestanden in de GB, dus ook die met k = O. Dit geval doet 

zich bijvoorbeeld voor in GaP wanneer P-plaatsen bezet zijn door 

verontrAinigingen die een donorkarakter hebhen. Bij <lit soort 

donor-acceptor. recombinatieR zullen nulf'onon-overgangen star

ker aanweziR zijn. 

Omdnt bU zowel 1) als 2) f'otonemissie kan optreden zonder fonon

cooperatie, wordt de donor-acceptor energieafstand in de verbo

den zone Revonden uit: 

voor R - oQ (2.25) 

Wanneer ing-estraald wordt met licht, waarvoor geldt dat hv( Eg 

kan een electron uit de VB naar een centrum in de verboden zone 

gebracht worrlen. Ook nu kan de :fo~onabsorptie gepa~rd gaan met 

:fononemissin. De heschikbare f'otonenergie wordt nu gehruikt om 

een electron naar een cen~rum n te excitere~ en om een o:f meer-

dere fononen te emitteren. Zie :fip 2.7 

= 

·~hv 

1/B 

B'otonahsorptie m~t fononemissie 

l•~en ahsorptiespect.rum lean dan de gedaante hehben zoals in 

[ '14] 
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:fir; 2.8 Absorptiespectrmn met :fononwisselwerking 

Bij hogere excitatieinereiein treden weRr diverse absorpties op 

tenp:evolee van fononemissie. De enerp:iea:fstand El". - ED wordt 

bepaald door dee nulf'ononpiek, dus: 

E - f<; = hvi..il'\ e; D (2.26) 

wanruit vol~t dat blj absor~tiemetineen o:f metingen van 

het excitatiesnectr1111 di'! a:fstand han'l-centrum wordt hepAa]rJ 

fl.:-in cle l<'\f>;e enerp:iPknnt vRn hPt spectrum. 

ln de literatu11r wordt meJrlinP- r>;e!T'a:··kt va.., nivenus in de ver

hoden zone, <lie to0p.;~schreven worden aan aangeslagen toe~tan

den van ef>n bepaald ,0 ;rondYJ.1 VPa11 van er>.n verontreini.ging of' 

rle'fect. f·~"n elf'ctron i.n de r:ronr1 t0Pstand l<an overp:a::in naar ei:>n 

aan~esJ~~en to~stanrl na toevn0~ine v~~ P~n voldoende hoeve0l

h ~id Pn~rr;i e. Di t kan p,-ebenren cl 0or ternperc:t tuurverhor;inv van 

<le "'tof of' door optische excitati<>. Vanuit <le a"np;eslagen toe-

st<lnrl kan e"n electr0n ov~rgaRn nnar de «~eleirli.ne;shand, ternc-

V::l] 1 Pll nnnr de P,'rnndtoestnnri of' rf'cn111bineren met el'!n r:at in 

er'n rE>romhinPltiecentri1m (ref. 8 ) • T.andsherr: (rn:f. 25" ) 

VPrmeJrlt de mo~elijkheirt ctat een electron dnnr een aanffesla

~en toestand kan wnrrlen in~evanrer1, inrlien niet alle gron<l

toestanrten hez0t zttn. hls cie ionisRtieiner~i~ van de aange

slagen toestand ~roter is rlan kT knn het electron daarna via 

een aantal aan~Asla~en toestanrlen afdalen ender emtssie van 
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een of meer :fononen bij iedere stap. De invanesdiameter hangt 

van de temperatuur a:f vol~ens 

(n = 2,5 of' 4) (2.27) 
Voor de aangeslarren toestanden kan een watersto:fmodel warden 

gehante,,.rrl. (ref.'' ). Het bltjkt rlat deze henadering volgens 

het watersto:fntoom vooraJ p:eJdt vanaf de eerste aant:;eslap,en 
e toestanrl. Voor rle Uohr-straRl an van de n aangeslagen toestanrl 

n kan geschrPven worden: 

a n 
= E-r m 

-mf... 

2 n 

m = electronenmassa 

0,53 (in ~) 

m* = e:ffectieve electronenmassa 

(2.28) 

c = relatieve statische di~lectrische constante c..r 

Voor het energieverschil tussen een aangesla~en toestand n en 

de geleidinesband r;el~t: 

m~ 1 
E - f<' = ---c Jn c2 2 

t--r rn n 
13,6 (ev) (2.29) 

De overr:anr;swanrsch1jnlijkheid W'(H) voor recombinatie van een e-

lectrnn in een aangeslagen of ~rondniveau van een donor naar 

ePn Receptor heeft de volgende gedaante (ref. 3, ): 
W(R) = 'WM e-2R/a11 (2.30) 

waarin: R - donor-acceptor afstand in R 
an= Bohrstraal van electron in donor-niveau 

'-' - overgangswaarschj_inl i.1.'kheid voor DA-recombinatie vv M ·- -

voor R = o. 

Als de afhankelijkhejrl van WM van selectiereRels en ionisatie

energie vRn het centrum verwanrloosd wordt, hangt de overgangs

waarschijnl~jl<.hejd dus exponentjeel af van de Bohr-straal al{ Uit 

2. 28 volr,-t dat an voor hoeere anngeslagen tol'!standen groter is. 

Dit houdt in dat de overRan~swa~rschijnlijkheid voor recombinatie 

vanuit hor;ere aanp;eslnR"P.n toestanden groter is dan vanuit de 

r,-rondtoestanrl. 

Over de hezettinv.sgraad van respectievelijk een a9ngeslagen en 

de c;rondtoestanci kan het volgende opp,-emerkt worden. 

Indian de electronendichtheid in beide niveaus bepaald wordt 

door de Fermi-statistiek geldt: 
- 2 

( h~ - h~ )-
(2.31) 
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( h - h-)2 

-E/kT en = e 
N h 

c 

wanrin: h* = toestandsdichthejd vAn R~n~eslA~Rn niveau 

h¥- = dichtheid bezette ann~·eslagen toestanden 

N = ef''fectiev~ toestonrl~<lichtheid van Gn 
c 

E~ = ionisatie~nerp;iP annGASlagen niveau 

h = toestandsrl.ichtheid gronrtniveau 

h = dichthejd bezette ffrondtoestanden 

E = ionisatieenergie gron<ltoestand 

(2.32) 

N~men we aan dat h* ~ h en dat de niveaus bijna leeg zijn, dus 

n(<.hen h;(<.h*dan vole;t uit (2.31) en (2.32): 

h~

h 
= e 

-(Ti: E~)/kT 

nn.:-ir 1D) E ~ neemt h~ - /h - toe bij hogere T. 

(2.33) 

We ver{";elijken nu de donor-acceptorpaarrecombinatie vanuit 

p,-rond- en aangeslar,-~n to~stand r!'?spectiev~l ijk A en A* ( f'ig 2. 9) 

Voor de verhoudin~ van A en A* ~eldt met (2.33): 

A~/A = 
:;r~ ( H) 

w ( n) 

( fj' t' ) - , - ,.,~ I e kT (2.34) 

hetgeen eAn met de temperatuur toenemende :fnnctie is, bepaald 

door het ener~ieverschil E - E~ 

GB 

E* E. 

-___,,,,,-~r-h~ 

---::;..----........ h -

vs 

f'ie; 2.9 nA-recnmbinAtie vanuit grond- en aan

p;eslagen nivea.u. 



2.7 Interpretati.!' van de thermoluminescentie glowcurve. 

Nanst de tt10P:"'1ijkheirl, rlat twee piekP-n in e('Tl glowcurve ontstaan 

door cte aanwezieheid van twee trapni veaus is het ook moeelijk, 

dat deze VeroorzaHkt WOrden dOOrdat een trap geleegd WOrdt OVer 

twee recomhinatiecentra (zie f'ip,-.2.8). 

_s_j __ -"( .e_o, t.-) 

'/S 

f'ir:.'l.R Thermoluminescentie met ~en tra"!) en twee recombina

tiecentra. 

lve stellen nat direct na de excitatil';! bij het begin van de op

warminp: T = T (t = o), de trap volledip; heze+ is (dit is geen 
) 0 

essentiele voorwaarde), dus dat h-(t=O) = h. 
A lR het a;intal vrije ~a ten verwa;cirlonsbaar is, ,creldt vanwe~e d0 

neutraliteit: 

n + h ( 2. 35 ) 

waarin R
1

+ en a
2

+ de dichtheirl van de door electronen onbezette 

toestande•1 in respectievelijk recombinatiecentrum A
1 

en A
2 

voor

ste1 len. 

Als rle half'~~leider volledig gecompenseerd is (a 1 + a 2 = h)geldt: 

= f' en = 1 -f waarin f' een constante is 
( 2. 36 ) 

De kinetische vereelijkin~en die hij het systeem horen zijn dan 

onder verwa~rlozin~ van retr~ppinp: 

-rlh h 
= - d' t ( 2. 37 ) 

<it 

-d.h + 
o<.2na2 

+ 

dt 
- ol1 na

1 = ( 2. 38 ) 
ctt 

waarin ft ne temperatuuraf'hank:el:ijke overganr;swaarschjjnlijkheid 

van trap naar p;eleidin.q;sband is en ol... 1 
parameters. 

en o<... 
2 

recombina tie-
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Deze vergelijk.ingen kunnen rlimensieloos gemaakt worden (ref' 41 ) 
Rovendien geldt voor de opwarmsnelheid q dat: 

q = dT 
dt 

Voor rle luminescerende overgangen I
1 

en r 2 geldt dan: 

+ 
o(1 h To 

11 
da

1 + ( + + -h-) N - = al a, + a2 
dt q 

I,) + 
o(i. ~To - da2 + 

(al 
+ + -h-) ,_ 

N = a2 +a2 
dT q 

Dan vol gt uit (2. LH)) en (2. lj 1 ) dat: 

+ + o<1 ~ da
1

_ 
= + ol'l. + da2 

cl.1/rJ.l. 
a2 

dus: + + en al = a2 

Dus Il = £X1 
a2 

+ °'i&1-1 
J olt. 2 

(2.39 ) 

( 2 • ~I 0 ) 

(2. L~l ) 

(2. 42 ) 

(2. L~ ·~ ) 

(2. !+!+ 

Onder de aanname dat (!;lt'. 1 )) o<. 
2

, wat betekent dat de invangsdoor

snede va11 .\ 
1 

groter is dan die van A
2 

treedt een maximum op 

in 1
1 

als: 

cX1 J + ~2.-1 
/ol.2 a2 I 

2 
) = 0 2 

) 

(2. /45 ) 

dus a.ls dI
2 

dT 
= I 2 

2 (2. L~6 ) 

Di t h0udt in dat het maxi.mum in I
2 

bij hogere temperatuur ligt 

clan het maximum in I 1 • Voor de totnle intensiteit van de glow

curve J r;eldt met (2. '14 ) dat 

I = I., 
<:... 

( l o<.1 I + ~1/o<2 -1) + Jol..z. a2 (2. 47 

De groot.heid a
2

+ is echter in (2.41 ) met a
1

+ gekoppeld en dus 

is (2. 47 ) rnoeilijk exact op te lossen. Met de aanname <lat 

a
1 

+<< h- als ] «1 volgt uit (2. 41 ) dat 

) 

da + 
2 (2.48') 

dT 

Deze vergelijlcing kan sarnen met(2. 37 ) opeelost worden met be-
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hulp van rle procedure KHOr-i:f'.W (re:f "41 ) • Voor verschillenrle 

combinaties (o(1/ct1 , f) is de r,-lowcurw~ bekl"nd. llet blijkt, dat 

inrlerda:1d twee piekon knnnen optreden inc'lien: 

] ) rle trrl.p via rle .<;eleidinp:sband leop-lo·,pt 

11) do nver~aneen r
1 

en I
2 

h~5rle stralend zijn 

TJJ) het aantal le.' ·e pla 'ts en in re co· hina tiecentrum A
1 

moet 

kleiner zijn dan in A2 , vanneer de tr~p Jeeg loopt. 

IV) De invanesdoorsnr..<i~ van A 1 moet e;roter z:ijn dan die van A
2

• 
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· 2. 8 Thermische en optische acti verinfi_Se~~rei~. 

Rij de h<>schouwinr: va.n nnergi.e1.:fstanden in een enep:j ehandenmodel 

dient rekening ~ehouden te wordAn met de juiste betekenis van 

de waarde die voor die af'stand bepa~ld wordt. Men kan namelijk 

onderscl1eid maken tussen er·n thermische energieaf'stand en een 

optische energieaf'stand, die door een ~e~xciteerd electron 

moet worden overbrugd. De ener,o;ie die nodir,- is om e"n ther-

mi sch eestimuleerde overgang te maken is altijd kleiner dan die 

welke nodir; is voor een optisch gestimuleerde overgang (ref' 25" ) • 

De waard~ die Shionoya opgeef't (ref'2~ ) voor de thermo-optische(~-~ 

verhouding- (dit is de verhouding tussen de thermische en op-

tische energieaf'stand) in ZnS bedraagt: 

- :~ tl:!.!_ 
E 

opt. 
= 

1 • 0 
=- o.b2. 

1.6 

~ 
De oorzaak van het verschil is niet duidelijk , maar de thermo-

optische verhouding hane;t wel samen met het polaire karakter 

van de stof'. De structuur van ZnS vertoont veel overeenkomst 

met die van CdGa
2

s 4 (zinkblende structuur). Het is daarom te 

verwachten dat de grootte orde van de thermo-optische verhou

ding in CdGa
2

s4hetzelfde is • 

.,. 
Landsberg (ref'2S) heweert, dat de oorzaak ligt in het feit, 

dat hij een optische overgang het rooster opgewarmd wordt, 

hetgeen duidt op f'ononemissie (par 2:5). 
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Hoof'cistuk 3 

De meetopstellin°·. 

J.1 Inleidini;. 

Jn de vo1.0 ·ende paragraf'en zal een overzicht worrlen ,c;egeven van 

de onstellinR voor het doen van foto~eleidin~smetingen. Op be

paalde onderdelen zal nader worci~n tn~egaan. 

De opstelling moet aan de vol~ende eisen voldoen: 

1 • Hij moet geschikt zijn vnor het meten van spectraalafhan

kelijke fotoeeleiding, als f'unctie van de temperatuur en 

de belichtinF,sintensiteit. 

2. ne t.emperatuur van het kristal moet constant gehouden 

kunnen wor<len, alsmede lineair kunnen toenemen als 

f'unctie van de tijr:J, ( "sweep" instellinfd over een tem

peratuurgebied van 77 tot 350 K. 

J. Er moet zowel 2- als 4-punts gemeten kunnen worden. 

4. De electrische isolatieweerst~nd van kristal ten op

zichte van krj stalhouder dient Rroter dan 1O
14.n.. te 

zijn. 
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J.2 De meetopstelling. 

In fig. J.1 is een overzicht van de opstelling gegeven. 

PoMPSYs. TEe.1'1 

LAMP 
LE.N.S 

f~&s- OUBBELMoNOCJ.IROMATO~ 

--0-
LEISS .:lAR£LL-~H 

STARTER KRl!.iAL 
LtN!.+lOVDE.R 

VCJEDINGSAf'PARAAT BNC-PLUG6E.N 

E.LEOROMETER 

C.Q.VOS.TAAT 

T-HERMOKOPPE.L 

V'AC.UUM 
t>OoRVOEREN 

voe or N6SAPPARAAT 

X- I:. REC.ORDER 

:fig. J.1 Overzicht van het meetsysteem voor het 

met en van spectraala fhankel ijke :foto-

geleirlinr;. 

TEMPERATUUR 

REbELSYS"tEEM 

llet excitatielicht is a:fkomstir,- van een Xenon hogedr11k lamp 

(OSRAM, 4S<' w). Het licht wordt via een convergerende lens 

( :f = 6,S cm), .2 monochromatoren ( zie par. J.J.2) en een 

lenshouder (par. J.J.J) door een kwartsvenster a:fgebeeld op 

het te onderzoeken kristal. Het kristal hevindt zich op een 

kristalhouder in vacuum (druk"" 11.i-J torr) (par. J.5). 

Over het kristaJ, dat voorzien is van contacten (par.£2.4 ), 
wordt een spanning aangehracht. De stroom door het kristal 



worrl.t ,c;emeten met een electrometer ( Par 114) en g-erer.-istreer;J 

met een x-t recorder (Philips PM 81nn). 

Met behulp van een temperatuurregelsysteen• (par J.6) wordt er

voor gezorgd, dat de temperatuur van het kristal op de gewens

te wanrde wordt gehouden. 
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3.3 Het b@lichtin~ssysteem 

3.J.1 De lichtbron. 

a.Het kristal wordt belicht met behulp van een hoge druk 

Xenon lamp, die een kont inu spectrum [ ~b ] af'geef't. Deze 

lamp moet met een starter (startspanning JO kV) ontstoken 

worden en bereikt zijn maximale intensiteit na onReveer 15 

minuten. De lichtintensiteit wordt via een CdS f'otocel te-

ruggekoppeld nanr de voeding, waardoor de lichtintensiteit 

op 'n constante waarde geregeld wordt. 

De lamp is zowel stroom- als licht gestabiliseerd. De stroom 

door de lamp is tijdens alle metingen 24 A. De voedingsspan

ning is 20 V. 

Doordat in het Xe-spectrum een gebied met inf'rarode stra

ling voorkomt, is het noodzakelijk, dat tussen lamp en lens 

een waterkuvet wordt aangehracht, om beschadiging van opti

sche delen te voorkomen. Dit kuvet bestaat uit een metalen 

cilinder, waarin 2 kwartsvenstP-rs zijn aangebracht. Deze moe

ten rer;elmatig warden schoonp;emaakt, daar tengevolg-e van de 

lichtstralin~ in het gedestilleerde water er een kalkachtige 

substantje neerslaat op de kwartsvensters, waardoor de licht

intensiteit verminderd wordt. 

Zowel om de kuvPthouder als om het lamphuis is een waterkoe

ling annr,-ehracht. Omdat tijdens het in hedrijf' zijn van de lamp 

OZON vrijkomt. is er een af'voersysteem gemaakt met behulp van 

een ventilator. 

b.Voor het meten van de f'otostroom als f'unctie van de tempera

tu11r is r,-ebruik rr,emaakt van een hogedruk kwiklamp (type HP 

125 W-57236 E). 

Bet s~ectrum van deze lamp bestaat naast de J65 nm lijn nog 

uit enkele andere l~nen. Met filters is getracht om de J65 

nm 1 \jn zo min mogel\jk te verzwakken en de rest van het spec

trum zoveel moffelijk te onderdrukken. 

Hi.ervoor z:i.jn d.e vol,<r,ende filters gebruikt: 

1) P-•'n KGJ filter om inf'rarode strali n,c; te onderdrukken. 

2) 

J) 
lt ) 

een smalhand interf'erentief'ilter, 

~)he; nm doorlaat. 

een BG 12 f'ilter om de lij n bi"' 730 

ecn ur. 2 f'ilter om de bijdrage van 

vernli.nderen. 

dat de band rond 

nm te onderdrukken. 

het stroo:i l:i.cht te 
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J. 3. 2 De ___ dubhelmonochroma tor 

Het licht afkomstig van de Xe-lamp wordt afgebeeld op de in

gangsspleet van een Leiss monochromator met flintglas prisma. 

De in- en uitgangsspleet van de Leiss is voor alle metine;en 1,5 mm. 
De lineaire dispersie van de leiss is golf'lengte~fhankelijk 

en is in fi~ 3.2 gegeven. 
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A(nm)-

fj~. 3.2 De dj.spersie van Leiss monochromator. 

Door de grote hoeveelheirl strooilicht, dat deze monochromator 

geeft, is het noodzakelijk voor SAFO metingen een tweede mono

chromator te ~ehruiken. Hiervonr is een Jarrell Ash rooster

monor.hrom:-itor gehruikt. Het rooster van deze monochromator is 

"p,-ehlazerl" O" 3000 en 6000 "~• Uit metinr:en is rrehleken, <lat de 

lichtintensiteit in het gebierl van J45 tot 390 nm even groot 

is, voor de 3000 en 6000 blaze instellin~. In het gebied 

~ > J90-.iiis de lichtoph-renest het grootst als de J. Ash op 

6noo nm geblazed wordt. Dasrom is bij al le metingen het rooster 

op de 6oqo installing ~Abruikt. 

De intensiteit I van het uit rle J. Ash monochromator tredende 

licht is evenredig met de intensiteit van het invallende licht 

en de bandbreedte van het ui ttreden<i•· l icht. 

Zowel de invallende 1ichtintensiteit als de bandbreFldte van het 

uittrerlende licht is evenredig met de spleetbrendte. 



I = C (,\ ) 
s

2
• A .~Ii 
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Met Li.A = RD • s1 

waarin: C ( ~ ) = spectraalaf'hankelijke transmissie 

s2 
A 

1. 
AA 
f' 

RD 

s, 
K 

= uitgangsspleet J. Ash. 

= oppervlakte van het tral ie. 

= oplossend vermogen. 

= brandpuntsaf'stand. 

= reciproke dispersie. 

= ingangsspleet J. Ash. 

= constante. 

Hieruit volgt, dat als de intensiteit van het naar buitentre

dende licht groot is, het oplossend vermogen klein is. 

Voor de SAFO meting is als compromis tussen intensiteit en 

oplossend vermogen een spleetbreedte van de Jarrell Ash van 

1 mm genomen. 



3.3.J De lenshouder. 

Het licht, <lat uit de dubbelmonochromator komt, moet a:fge

schermd van het· da~licht op het kristal a:fgebeeld worden. 

Daar elk kristal een andere vorm en een andere contactcon

f'igura tie heef't is het noodzakelijk om het excitatielicht 

telkens opnieuw uit te kunnen richten teneinde het kristal op

timaR l te belichten. Daarom is een cilindervormige a:fdichtinp; 

( :fip;.3.3) van aluminium ontworpen, waarin een convergerende 

lens ( f'= 5 cm) is gemonteerd. Deze lens kan in elke richting 

verschovPn worden, waarbij de lens zich steeds loodrecht op de 

cilinderatt hevindt. 

KOPPEL ING ME.T CRY05TAAT 

LENS 

b DooRSNEDE. LANGS AA 1 

KOPPE.LlNf,, Hf.T MONOCHRoMAToR 

:fig 3.3 De lenshouder 

a) doorsnede in len~terichting 

b) rlwarsdoorsnede 

ne lenshouder is door midrleJ van koppelinr:en aan de cryostaat 

en de monocl1rornator vastgemaakt. 
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3 .1: De cryos taa t 

De cryosta0t is in z~n oorsprnnkelijke vorm (een verdampin~s

cryostaa t) beschreven door van c~er Je~rien en Queens [ '2.} J . 
Omdat alle metinr,mt verricht zijn in het temperatuurgebied 

tussen 77 en 350 h zijn er enkele veranderingen a~neebracht, 

da,1r koude stiksto:fdamp een veel kleinere warmteoverdrachts

coe:fficient hee:ft dan LHe. Om deze reden is het principe de 

kristalhouder a:f te koelen door e8n koude stiksto:fdamp langs 

te voeren niet toepasbaar, daar dit zou resulteren in lange 

wachttijden voor bet bereiken van temperaturen beneden kamer

tempera tuur. 

Er is een koperen ve~~inding gemaakt tussen de kristalhouder 

en het oorspronkelijke He-reservoir waardoor de kristalhouder 

door geleiding a:fkoelt. Het geheel is zodanig geconstrueerd, 

dat de koperen bus om de oorspronkelijke warmtewisselaar past; 

hierdoor is de moffelijkheid opengelaten om zonder de cryostaat 

in~rijpend te veranderon, metinffen te verrichten bij He- tempe

raturen. Voor de metinr'.'en is het He-vat steeds met LN2 gevuld. 

~en nadeel van de reconstructie is, dat tengevolge van het hij

vullen van LN 2 de koperen pijpjes, waarlangs het stiksto:fre

servoirgevuld wordt, kromtrekken, waardoor de kristalhouder 

niet in dezel:fde positie blijft. 

Deze veranderin('.' kan zodanig zijn, dat tevens de plaats van de 

lichtvlek op het kristal verandert. Daarom moet tijdens het 

meten de lichtvlek telkens uitgericht worden. 

De electrische aansluitingen worden via glasdoorvoeren naar 
14 bui ten ,·~eleid. De isolatieweerstand is groter dan 10 ..f2. • 

De glasdoorvoeren zijn met plakvilt lichtdicht a:fgesloten. 

Het chromel-alumel thermokoppel worrlt vacuumdicht aan de z~

kant van de cryostaat naar bui ten r-:i:evoerd en is vastgesol

deerd op de kristalhouder. 

Ter hoogte van de kristalhouder bevindt zich e~n f'lens met 

kwartsvenster om het kristal te kunnen belichten. 



3.5 De kristalhouder 

In :fig. 3.4 is een tekening van de kristalhouder en een van 

de contactbevestigingen gegeven. 

KOPERDRRAD 

TEFLON 
THERMOKOPPE.L 

STOOKDRRAD--0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cu-BU.$ 

f'ir,- J • .q schema van de kristalhouder en de contact

bevest:iginp,-en. 

De k.ristalhouder is ,o;eheel ui t koper verva,irdip;d en wordt op

gewarmd met behulp van een thermo-coax stookdraad, die spi

raolsgewijs in de kristalhouder is aangebracht. De stookdraad 

is vastgesolrleerd aan koperdraAd, die vacuumdicht ~ia glasdoor 

voeren buiten de cryostaat wordt geleid.Om gloeien van deze 

verbindin~ te voorkomen is om de las een laag stycast aange

bracht. 
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Het kristal wordt met molybdeenklemmetjes op de kristalhouder 

gedrukt ter plaatse van een contact. De doorvoeren zijn hoog

ohmig (isolatieweerstand ""10
14...Jl) uitgevoerd, zodat hierdoor 

tevens de stroom gemeten kan worden. 

Als isolatie tussen kristalhouder en kristal zijn mylar, mica 

en teflon geprobeerd. Teflon heeft de grootste isolatieweer

stand ( r" 10 15 Jl.. ) , maar hee:ft het nadeel da t het een slecht 

warmtecontact tussen kristal en kristalhouder veroorzankt. 

Mylar (dikte ongeveer 0,1 mm) en mica (dikte ongeveer 0,1 mm) 
14 hebben een lekweerstand in de orde van 10 .::..n.. en hebben het 

voordeel, dat ze in een dunne laag aangebracht kunnen worden 

zodat er een beter warmtecontact bestaat tusAen kristalhouder 

en kristal. 

Als isolatiemateriaal wordt voor de metingen zowel mylar als 

mica gebruikt. 

V66r het monteren van e0n k~jstal is het isolatiemateriaRl 

sch0onp,-emankt met behulp van trichloorethyl damp. 

Uit metingen van Van KJeef ["g] is gebleken, dat er een 

vertraaetijd van ongeveer 5 sec. optreedt, voordat het kristal 

op dezelfde temperatuur is als de kristalhouder. Voor de sta

t ionaire fotogele idinr,smet ineen is di t niet bezwaarl \ik, omda t 

de tijd die nodi~ is om een evenwicht in te stellen veel groter 

is (zie par.~3 ). 
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3. r, Het temperatuurrer,elsystee~ 

Het doel van het rec:elsystePm is: 

1) Het constant houden van de temperatuur. 

2) Het jn de t\jd varieren van de temperatuur vol,c;ens een be

panl<l temperatuurprogramma. 

Jn fig. J.5 is een blokschema van het regelsysteem gegeven. 

In A.ppendix C is een gedetailleerd overzicht van de regelaar 

en het temperatuurprogramma gegeven. 

A"' fHE.RMO~PANMING 

<< 
VER.STERKER 

THE.RMOKOPPE L 

PI .. ~ ~ 
--

R.EGELAAR VOE. DI N6SAPPA R fl AT 
KRISTA LiiOlJOER 

T TEMPE.RATUVR 

PROt',RAMMA 

f'ig. J.5 schema van het regelsysteem. 

Bij het constant houden van de temperatuur wordt de thermo

spanninr,- ver~eleken met een referentiespannin~, welke is inge

ste ld op de r,-ewenste wanrde van de thermospanning. 

Het versrhil wordt toegevoerd ann de PI-reeelaar, die het ver

schil tussen p;ewm-iste en werl<el i.ike thermospanninp: op nul rep;el t. 

Voor het in de tijd varieren van de temperatuur (rampf'unctie) 

dient een integrator. Hiermer kan het temperatuurgehierl met 

een vooraf bepaalrle opwarmsneJheid doorlopen warden. 

Omdat er peen lineair verhand bestaat tussen de thermospanning 

en de temperatuur, is de opwarmsnelheid niet constant over 't 

hele temperatuurgehied. 

Daar de stookdraad evenwijdig aan de meetdraad bevestigd is in 

de cryostant, worden ten gevole;e van sneJle variaties in de 

stookstroom inductiespanningen over het kristal opgewekt, die 

zeer storend kunnen z~jn. Snelle variaties kunnen bij een juiste 

instellin~ van de regelactie vermeden worden. Omdat het koelend 

vermo{"en van de cryostaat af'han,o:t van de temperatunr is de re

,o:elkri 1H: niet bij iedere tempera tunr opt imaci 1 inr:;esteld. 

De temperatuur wordt door de re~elaar binnen 0 13 K constant 

gehouden. Deze instelling is na maximaal 1 minuut bereikt. 
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J.7 Bepaling van de correctie:factoren 

De f'otostroom moet gecorrigeerd worden voor het spectrum van 

de Xe- lamp en de golf'lengteaf'hankelijke transmissie en disper

sie van de monochromatoren. 

Met hehulp van een geijkte f'otomultiplier is het mop:el~ik de 

transmissie Z (A ) van de hele opstelling te meten (zie f'ig J.b) 

Carl Leiss 
mel'lo<:.hromator, 

"Jarell Ash 
1--noncc.hromal:or 

fol:.omull:ipl ie.r 
.sc.hul ~ 

fig. J.b Opstelline; om de cor•·ectie:factoren als 

:functie van ~ te bepalen. 

Om cte :fotomultipljer (s
20 

type 95.58 B) niet over te belasten 

is gebruik gemaakt van een mechanisch gri.isf'il ter, dat een 

golflengte ona:fhankelijke transmissie hee:ft. Om de lichtinten

siteit verde~ te verzwakken is nog een schui:f met instelbare 

spleetbreedte in de licl1twee geplara+st. De ijking is verricht 

hij ctezf'lfrlP s~1leetbreedtes, van de I.eiss (1,5 mm) en van de 

Jarrell Ash (1 mm), als die tijdens de f'otogeleidingsmetingen 

zijn ,c;ebruikt. 

Om~at FePn ~eijkte :fotomuJtjplier heschikhaar was zijn de waar

den van rle quantum efficiency hij verschillende golflen~ten 

bepaAlrt uit rle rl~or rle fahrikant opFegeven speci:ficaties. 

Voor de rotomultiplierstroom IFM (~) geldt: 

IF'T\\ ( A ) = c • ·1.1~ ( ~ ) • z ( A ) ( .3. 1 ) 

wa;• rin: C : constante 

QE (~ ): quantumefficjency van de fotomultiplier 

Z ( A ) transmi ssie van de he le opstellin{','. 

voor 7, ( /.. ) r;e1dt: 

z ( ). ) = L ( A) • ]\11 ( A) • M 'T • A ( ~) ( 3 • 2 ) 

waarin: L (X) ~ spectrum van de Xe- lamp 

ML(~) = doorlaatf'unctie van de Leiss 

MJ.A(~) = doorlaat:functie van de J. Ash 
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De correctief'actor K (~) wordt nu gegeven door: 

I\ (~) 1 
= (J.J) 

c • z (A) 

In f'ip:uur 3 ·f is K als f'unct ie van A r;erseven. 

Als een spectrum weer~egeven wordt als f'unctie van de excita

tie ener~ie h~ moet een correctiefactor K(v) gehruikt worden. 

K( ) word.t _gegeven door: k.(-..1)= k(t-)·X2
· 

A.(r1w-)-. 
.__.__.__.__.__~_L._.__.__~__,__.----J.__~ 

400 500 boo 100 8oo 
f'ig 3.T De correctief'actor K(A) voor de fotogeleidings-

opstell i ng als f'nnct ie van .A • 
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Hoo:fc:istuk 4 

4. 1 ~ structuur van CdGa2.§.11 

Uit een onderzoek van Hahn et al [ 2..8 J is gebleken, dat CdGa
2
s4 

e"'n term".ire verbindinP: is met een thiogalaatstructuur. De 

ee-aheidscel is r~egeven in :fi{;' 4. 1. 

:fig I+. 1 

p=--=-
1 

I 
I 
I 
I 

----=<r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

de eenheidscel van CdGa 2 s4 
0 = Cd 

e = Ga 

O= s 
De ruimteP,roep van deze structuur is I4 (ruimtelijk gecenterd, 

4-tallige as plus inve~sie). In deze structuur ~eldt:a=b en 

c~2a,waarin: a.,b,c de a:fmetingen ztjn van de eenheidscel. 

De zwavelatomen zijn kubisch dichtst gestapeld. Er zijn 8 

S-atomen in een ec·nheidscel. Van de 16 tetraiders, die door 

S-atomen omrin~d zijn, worden er 2 hezet door Cd en 4 door Ga. 

ne over·iRe 10 zijn jnterstitiele holtes. Rovendien zijn er nor:; 

8 octaedrisch rloor S omrint;de holtes. In rleze structunr is een 

pla8ts met de coordinaten (x,y,z) identiek met een plaats in 

het rooster, die de coordinaten (x±-L Y±t, z±-~) hee:ft. Dit wil 

zegp,en, dat zich op die pla~tsen hetzel:fde atoom bevindt met 

een eelijke omrinp,in~. 

All e Cd plant sen zijn eriui val ent : Cd [ 1 J . 
Er zijn 2 verschillende Ga plaatsen nl: Ga [2] en Ga[~ 

De binding tussen de atomen is waarschijnlijk evenals in ZnS 

gedeeltelijk ionogeen en gedeeltelijk covalent. 
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Als een S-atoom onthreekt op een roosterplaats (S-vacature:V5 ) 

dan kan deze S-vacature electronen af'staan en hee.ft dns e<>n 

donorl<ar~kter. VS kan door het Flf'staan van electronen verande

ren in er>n ef'fectie-f posi tief' .<;'A.In.den centrum ten opzichte 
2- ( ) van S • Cd en Ga vacntures VCd resp. VGa zijn in staAt elec-

tronen te binden , wat aanleiding geef't tot een acceptork~rak

ter. VCd en VGa kunnen door het opnemen van electronen veran

deren in ef.fectief negatief geladen centra. 

Als een verontreinigin~ F op een kation plaats wordt 

ingebouwd (dus FCd en FGa) en minder valentieelectronen heef't 

dan het kation, dan zal F electronen kunnen hinden. Deze ver

ontreinigin1~ zal een niveau bij de valentieband ~0ven in de ver

boden zone, hetgeen op een acce·)torkarPtkter rluidt. 

Een verontreiniRinr: F met hetzelf'de aantal valentieelectronen 

als het kation op wiens plaats het ingebouwd wordt, geef't aFin

leidinr: tot een centrum bij de geleidingsband als de electrone

gativiteit grater is dan die van het kation (bijv. In op Garoos

terplaa ts en JnGa[2 , J] ) en tot een centrum bij de geleidingsband 

als deze kleiner is. Door rie inbouw van donoren en acceptoren 

treedt ladin~scompensatie op. De geladen vacatureplaatsen 

kunnen optreden als recombinatiecentrum, electronen- of gaten

trap. Dit hangt ondr->r meer af' van de invangdoorsnede ['2.g]. 
Voor recombinatiecentra r;eldt: Se~ St (Wanrbij Se en S~ 

respectievel~ik de invangdoorsnede voor electronen en voor ea

ten is.). Voor electronen- en gatentraps p;eldt: Se /'l S~ respec-

tievelijk: 

4.2 Preparatuur 

De kristallen wanraan is gemeten, zUn alle vervaardigd met be

hulp van de I
2 

transport methode C3o] . 
De opbrenp,-st van het transportproces bestaat meestal uit brok

ken, die opgebouwd zijn uit ~6n kristallijne stukken. Met een 

low speed zaRg (isomet 11-1180) wordt de kristalblok in plakjes 

van onr;eveer JOO ~ ~ezaagd. De plakjes worden met een schuur

schijf' {'.'eslepen. Vervolr>:ens wordt het kri stal met ePn schunr

middeJ (merk ~letadi) verrrien,c;d met olie, gepolijst waardoor een 

r,-lad oppervlak ontsta0t met een rimpeJ van ten hoogste 10 f>- • 

De djkte vt'ln de plaatjes hectraar;t {"':emi<idelrl 20t1 /"'- • Om even

tuele rest en v. h. pol \istmi<irlel te v~rwi,irler~n wordt het kristal 

in alcohol zuiver ~ema:kt. Tenslotte worrlAn Ag contacten op~e

sputterd in een s•)utterklo1< •1 ie rt0~"' Post[31Jjs ontworpen. 
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4.J Gebruikte kristallen 

Kaast niet bewust verontreinigcl CdGa2 s4 is ook ann met In en 

Ag verontreinigde kristallen gemeten (zie tahel 4.1). 

kristal verontrei- Af'gewoe;en hoe- Werl<elijke hoe- dikte 
niginR veelheid in mol/'; ver,lheid in mol~{, />' 

q26-1--:> - - - 220 

Q26-J-4 - - - 177 
({26-3-2 - - -
'12R-2-1 In J,3 o,3Ii-o,9 151 
<1.28-2-'3 In 3, '3 O,J4-0,9 172 

qJ1-Ja-1 Ag 1 0,14-0,8 298 

tabel 4.1 Overzicht van de gemeten kristallen. 

Door Queens zijn spectrograf'ische analyses verricht om de wer

kel ijke hoeveelheid van de aang-ebrachte verontreinigingen te 

bepalen. Naast de hoeveelheid in~ewo~en verontreinigingen zijn 

enkele elementen bijna al tijd in het kristal aanwezir;. 

Deze komen overeen met de verontreinigingen, die gevonden zijn 

in CdGa~Sl1 (-). 
In tabel 4.2 is een overzicht van cteze verontreinigingen ~e-

~evAn. 

Verontreinieing hoeveelheid(ppm) 

Si 0-50 

Mg 0-20 

Ji'e 0-20 

Ca 0-10 
Cu 0,5-10 

Zn 0-30 

tabel 4.2 Overzicht niet bewust aangebrachte 

verontreiniginr;en, die altijct in de 

kristalJ en aanwezip: z~in. 
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Hoof'dstuk 5 Meetprocedures en verwerkin5. 

5.1 Inleidine 

De gang van zaken bij het meten van een kristal i~ als volgt: 

Voordat een kristal ~emonteerd wordt, wordt de lekweerstand 

p,emeten tussen kristal en kristalhouder. Indien deze aan de 

gestelde eisen voldoet (zie par.b.~.4), wordt het kristal r,-emon

teerd. Ter orientatie wordt een TSC curve op~enomen. V66r elke 

SAFO-metine worden bij verschillende temperaturen en golf'leng

ten I-V karakteristieken opgenomen. Tenslotte worden tempera

tuur- en intensiteitsafhankelijke f'otogeleidingsmetingen gedaan. 

5.2 I-V karakteristieken 

Om het verband tussen de stroom door het kristal en de aange

legde spanninr~ na te gaan, zijn b:ij verschi1 lende temperaturen 

en golflenv,ten stroom-spanningskarakteristieken gemeten. 

Hieruit blijkt tot wolke spannin~ het verloop lineair is (par&~4. 

De opzet is om uit deze ffeffevens te hepalen b:ij welke voedings

spannin ·: de SAF'O-metinr~en en de metin"·en al" functie van de inten-

sitei ten T het beste verricht kunnen worden. De criteria hier-

voor z:ijn: 

a) bij de anngelegde spannin~ mogen geen ruimteladingsef'fecten 

optreden. 

b) de spanning moet on~eveer een factor 10 groter zijn dan de 

fotospanninp:. 

5.3 SAFO-metingen 

Het kristal wordt t\!dens de metin~ constant met e0n bepaalde 

GOlflenr;te hel i~ht. 1'ijrlens de SAFO-metin,o:en is de temperatuur 

constant t;ehouden. ne metinr,-en zi.in stationair nitp;evoerd, dat 

wil ·;;eg-o:nn, dat hij iedere inr;estranlde e:olfle•1P:te is gewacht 

tot er een i::;trali n{':sevenwicht is inrresteld en de f'otostroom 

dus constant is.no insteltijd varieert van ongeveer 20 seconde11 

tot enkeJP minuten. 

Bij elk meetpunt is de lichtvlek op het kristal met behulp van 

de lenshouder optima3l uit~ericht. 
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5. 4 Fotogeleidincsmet inr;-en als f'unctie van de tempera tunr 

Om het f:-P.ch'nr;- te 11epalen zijn stationairP metinr,-en ver1·icht. 

Als excitatie eolflene;te is <le J65 nm lijn e;e~ruikt (hanrl-

hrinrl excitatie). f\ovendien z'in enkPJP metin,cren eedaan met in

stralinr: van die golflenr;te, waarb\j in de SAFO-meting een maxi

mum blijkt op te treden. 

5.5 Intensiteitsaf'hankelijke metine;en. 

Om e0n indruk te krije;en van het recomhinatiemechnnisme zijn 

metine;en verricht, waArhij de intensite:it van het excitatie

licht is r;evarieerd. Di t :is r;edaan bij constante temperatnur 

en een hepa,1lde p,-olf'lene;te (J6EJ nm). 

On de intens:iteit tP vari~ren zijn Balzer grijsfilters (set 2) 

gebruikt. Deze f'il ters zijn door M. (iueens ge:Ukt met behul p van 

een thermozuil (Ki op). 

De intensiteit van het excitatielicht is gevarieerd van 1 tot 

100 '.i-,. De metin.""Pn zi.in uit.o:evoerd op de TSC opstelJing [ S ] , 
waarbij een hoge druk kwiklamp is e;ebruikt. Tevens zijn enkele 

meting0n op de SAFO opstelling verricht. 

5.6 Het verwerken van de meete:eeevens 

5.6.1 Correctie van d.£_Si\FO'"'.'metjnrr voor d~-2..QJ-_:flenp;tea.fhankelijke 

intensiteit van het excitatielicht. 

Donrdat bij verschillende gol~len~tes de lichtintensiteit, die 

op het kristal valt niet r:elijk is, moet de f'otostroom( lf) ge

corri~eerd warden voor de intensiteit. Hierbij wordt aangenomen, 

dat bU ierl.ere golflen te If' lineair a.f'han~t van de intensiteit, 

hetgeen niet al tij<l het r:eval is (par..b.t.'?>). Lineair corrigeren 

betekent, dat de fotostroom d:ie gemeten is bij een excitatie

gol'flenr:te /1 1 , met een factor 2 verm<>nigvuldigd wordt ten op

zichte van de fotostroom bij een golflenRte ~ 2 , als voor de 

lichtintensitf'it bi.i /\ 1 en ).. 2 ,o:el<lt dat: I (A 2 ) = 21 (A 1 ). 

Een correctie voor de intensiteitsafhankeltjkheir~ van If' anders 

dan lineair wordt hemoeilijkt, doorrlat rlan hij iedere excitatie

p:-ol flen°·te het verloon van If als functie van rle intensi tei t 

hPken<l rnoet zijn. Om hovenstacinrle rerl.enen zi.in rle SAFO-metingen 

toch lineair gecorrigeerd. 
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5. 6. 2 Correctie voor dP heweeglijkheict en de toest?-ndsdichtheid 

Uit de hellinf,' van de f'otostroom als runctie van de reciproke 

tempera tuur kan een thermische act i vering·senergie bepaald 

worden (zie parlt~), mits voor de temperatuurarhankelijkheid 

van de hewet>gl i,ikheid en de toestandsdi chtheid r~ecorri,r.reerd is. 

Ilet blijkt, rlat het aantal electronen n, dat thermisch 

ge~xciteerd kan worden naar rle ~eleidin~shand afhangt van het 

aanta 1 heschikhare toestanden ( N ) . in de c;eleidine:sband. 
c 

Het a;-intRl toestanrlen neemt 

N 
~ 

= ( 
?n:m* kT 'l ? ) ,, /2 

h2 

toe met de temperatuur vol~ens: 

-J/2 Hierui t vole:t dat de f'otostroom Met T · vermenig-vuldip;d rnoet 

worden. 

Rij lage temperaturen wordt de heweeglijltheid vooral 

bepaald door verstrooiin.<?; a·an p;eladenMZuiverheden, waarvoor 

in het alr;emeen p;eldt d-.t ~ NI T J/2- is. Hij hoge temperatuur 
-">./? 

d:::i.::i.r.e~tec;en p:eldt <lat p.rv 1.' _, ·- ii=i. 

Dnar rlP hewer,c;lijkheiri niet hekend is als f'unctie van de tem

peratuur, wordt a~ngenomen dat de beweeglijkheid op de hier

boven verme lde wijze van de temperR tui1r a t'hangt. 

Onrl.er een hepaal<le overganr;stemperatuur (T
0

) ( dit is de tem

pera tu11r waarh:ij cte tempera tunra f'hankel jjkheid van .f""' TJ/
2 

ver

andert nasr f---v T-J/:2 ) geldt dus, <lat de rotnstroom vermenig

vuldi~d moet worrlen met T- 3 • 

Voor teMpersturen F,roter dan T hoeft niet gecorrigeerd te 
0 

word en. 
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5.6.J Het normeren van de SAFO spectra op het spectrum gemeten bij 77 K 

De absorptie aan centra in de verboden zone kan overlapt wor

den door band-band absorptie. Dit R'eldt vooral voor ondiep 

geleRen centra. Bij band-band absorptie doet een electron direct 

mee in de gPlei dj nr;. \li,i ahsorpt i e aAn een cent rum hanF,t het van 

rle tempera tunr af' of' e1~n elect 1·on thermisch geexci teerd wordt 

naar de e;ele j di ngsband. Fononemi ss i e speel t dus een belangrijke 

rol of' een electron naar de geleidingsband geexciteerd wordt 

of door ePn centrum wordt ingevangen. In het algemeen is de 

temperatuuraf'hankelijkheid van beide processen verschillend. 

Hiervan wordt gebruik gemaakt door alle SAFO spectra te delen 

door het spectrum ,cr,emeten bij 77 K. 

Op deze manier kan de lig~ing van de centra in de verboden zone 

bepaald worden dnordat de toename van de f'otogeleiding als f'unc

t ie van de temperatuur voornamelijk het gevole is van de toename 

van electronen uit de centra in de geleidingsband. Door norme

rin~ is het dus onmoRelijk om de invloed van f'ononprocessen te 

elimineren. 

Slechts in het geval dat rte hewee~lijkheid bij elke intensiteit 

en bij iedere golflen~te hetzelfde ternperatuurafhankelijke ver-

1 oop heef't kan door normerin~ de invloed van de beweeglijkheid 

op de toename van de foto~eleidin~ met de toenemende tempera

tuur geelimineerd worden. In andere gevallen is dit. onmogelijk. 

Daar het verloop vanfA- (T) niet bekend is, kan dus geen uit

spraak worden r;eda:-in of door normering de invloed van~ geeli

mineerd wordt. 

In het alRemeen ,c;eldt, dat de toestanrlsdichtheid N niet bij elke 
c 

excitRtiegolf'len~te en intensitelt dezelfde temperatuurAf'hanke-

lijkhe id heef't. 

Slechts in l1et ~eval rlat N
0 

hij elke intensiteit en golflengte 

deze temperatu11rafhankelijkheid heef't, kan rle invloed van N
0 

op 

de fotoReleidin~ ~e&limineerd worrl0n door normerin··. DaArom k~n 

evenals voor rle bPweegl~jkhejd p:ef'.>n uitspraak worden gedarin of' 

door normerin~ de invloe. van N geilimineerd wordt. c . 



Hoofdstuk 6 Meetresultaten 

6.1 Inleidine 

NaRst m~tineen aan niet bewust verontreinigd materiaal zijn ook 

metin~~n verricht aan met Jn en A~ verontrAini~rl mat~riaal. 

Bij rle verschillende metin~en zal telkens eerefereerd worden 

ann de paragraf'en van hoof'dstuk 5 waarin de meetmethode wordt 

behandeld. De meetgegevens zijn door het B6700 computerprogram

ma SAFO gecorrigeerd (par 5.6.1) en genormeerd (par 5.6.3) en 

daarna uit~ezet. 

Behe1lve de f'otogeleidinr,-smetingen zal aan het eind van dit 

hoofdstuk een samenvatting word~n ~egeven, van de belangrijkste 

resultaten van TSL-, TSC-, SAF- en fotoluminescentiemetingen, 

danr deze in de interpretatie van de metingen een belangrijke 

rol spelen. 
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6. 2 Metinr;-en aan niet bewust verontreinigd CdGa 2§.1+ 

6.2.1 SAFO metingen 

Om de invloed van de aangelegde spanning op de SAFO metingen 

te kunnen hepalen zijn SAFO metingen verricht, met verschil

lende aangelegde spanningen (zie fig 6.1). Uit deze figuur 

blijkt, dAt bij toenemende spannine het onderscheidende ver

mogen (dit is het heter kunnen onderscheiden van de af'zon

derlijke pieken) af'neemt. 

fo 

fo' 

104 . . -~ 

t \) If 

4o
5 

i:r' 

AJ l 
4o1 

3.o 3.5 

~v le.VJ -

fig 6.1 De excitatiespectra van de f'otostroorn als f'unc-

tie van h-v hjj kamertemperatuur bij verschil-

lende spannin~en over het kristal (Q26-1-2). 

BovnnctiPn vnlt het op, dat rte verhouding van de maxima klei

ner wordt bij toRnemende spanning. neze verhoudingen zijn res

pectievelijk 7.5, 6 en 1,J. 



In fie 6.2 zljn de lineair gecorrigeerde spectra weergegeven 

(par J.7). 
Alle spectra van Q26-1-2 zi.in ope-enomen met 100 V voeding-span

ning. Uit deze f'ieuur bljjkt, dat er naarmate de temperatuur 

toeneemt een "schouder" ontstaat bij ongeveer J,1 eV. Bij tem

peraturen eroter dan 280K ontstaat een piek bij 3,1 eV en een 

bij J,45 eV. Dit laatste maximum ontstaat doordat absorptie 

ann de handkant optreedt. 

2.15 o.o 
h" (eV) __. 

3.5 

fiIT 6.2 De lineair ffecorrigeerde spectra van kristal 

q26-1 _;> bi.i verschi 11 e ude tempera tnren (V=1 OOV) 
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Bij hoge temperaturen blijkt, dat Jfv u·:;( (zie par 6.2.~ ) • Om na 

te gaan wat het e:ffect is vnn corr~ir,-eren voor If!V ut op de lig

gine van de piek bij 3,1- en 3,45 eV is in fir: 6.3 bij T= 300 K 
·1 

de voor I:f~U2 gecorrigeerde :fotostroom uiteezet als :functie 

van hv • Ter vergelijking is bij dezel:fde temperatuur het lineair 

gecorrigeerde spectrum weergegeven. 

~000 
1-·--. ---,----,. 

~00 b 

10 

. 

I 
1 _ _J _ _J_____j_ --~.____ _ _. __ __,_ ___ _,__ __ ___._ _ __J, __ J__ _ __J_ __ L-.._.+--

is 3.0 3.5' 

h"\J [ev)-

f'ig 6.J Het excitatiespectrum bij 300 K gecorrigeerd 

voor If'"' u( .3) en If' ..-v U~ van ~-26-1-2 ( ..e) · 

Corrigeren var rte :fotnstroom 

de lir;r;ing van de pieken, weJ op de onderlinge verhoudL. 

Tn ri~ 6.4 zijn hij verschillende temperaturen de lineair ge-

corri~ecrrle spectra hlj verschillenrle spanningen weer~eeeven 

van kristal Q2~-~- 0 • 

Hier treedt reeds bi.: J.'1,a;ere temneratuur (vgl. :fir,- 6.2) een ma

ximnm op, hetr;een verklanrci kan worden uit het f'eit dat df'.l 

aangele r:-de spann i nr': ( 1 V) k1 · i5 dan in het geval van 
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Q26-1-2. Het maximum hij 3,1 eV is bij hoge temperatuur t.o.v. 

de spectra van (i2h-1-/ on,o,-eveer o, 1 eV verschoven. 

ne spe~tra van Q26-3-2 ztjn representatief vnor Q26-J-4. 

~ 3ook.,1v 

--0---a--tl- 25"0 K , 1 V 

~'fl- 190 K, 1V 

fo~ ~ 17K, 150V 

4o1 

3.0 
hv (ev) 

3.5 

fig 6. z+ ne exci ta tiespectra van Q26-J-2 als functie 

van de temperatuur (lineaire correctie). 
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De genormeerde spectra van q26-1-2 en Q26-J-2 zijn respectieve

lijk in ~i~ 6.5 en fig 6.6 we~r~eeeven. 

8 

1 

5 

4 

l 

1 

0 

~ 4 4 350 l< 

----o-==-o---o- 300 K 

~2.801< 

x IE !I 2.~0k 

.. .. ' 22.0K 

• • • 1~o K 

2.5 3.0 

hv (e.V) __,. 

fip; 6.:; De p,'f'normeerde spectrFi "''an kri stal Q26-1-2 
bij verschillende temperaturen (V=lOOV) 

Opffnrnerkt moet wordcn, <lat jn df' fi~. 6.5 en 6.6 niet de wer

kel ijkl? verhonc:Hnr>: van de intensiteiten bij verschillnnde T zijn 



5 

4 

.3 

f 
If-

2. 

1 

0 

-D----P--0-- 250 I( ' 1 v 
~ 2.'33K,100V 

-A--lr--tr- '3ooK,1V 

~ :193 K, '- '\/ 

-ll.-lC:-X- 190 K 1 3V 

2.'S 
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~.o 

h"' (ev)-

3.5 

fig 6.6 De eenormeerde spectra v~n kristal Q26-3-2 

bij vers~hillende temperaturen. 



-51-

De pieken van Q26-1-2 zijn ten opzichte van Q26-J-2 naar hogere 

ener~ieen verschoven. De energiea~stand E tussen absorptie-o 
centrum en hand kan op de in par 2 .5 aangegeven manier bepaald 

worden. De energiewaarden zijn voor de kristallen Q26-1-2 en 

Q26-J-2 bij verschillende temperaturen en spanningen weergege

ven in tabel 6.1. De onnauwkeurigheid in E zal in par 6.S 
0 

worden besproken. 

kristal T (K) vkristal(v) ~ (eV) maximum bij (ev) 
0 

Q26-1-2 .'.350 100 2,6 2,92 

JOO 100 2,5 2,86 

280 100 2,5 2,85 

Q26-J-2 JOO 1 2,8 .'.3' 1 J 
293 100 2,8 J' 10 

29J 2 2,8 J,20 

250 1 2,7 3' 10 

tabel 6.1 Overzicht van de niveaudieptes E van de ge
o 

normeerde spectra van Q26-1-2 en Q26-J-2 

n~ waarde van bet maximum blijkt bij t~26-J-2 e0n andere wa.arde 

te hebhen als een lagere spanning wordt aangelegd. Bij Q26-1-2 

is dit niet eevonden (fi~ 6.7). Da~rom zat bij de interpreta

tie de waarde van 8 (=2,5 eV) van 1126-1-2 worden gehruikt. 
0 



10 

3.o 

hv (e.v)-. 

f'ig 6. 7 Het p,-enormeerde spectrum b~j T=JOOK van Q26-1-2 

hlj verschillende spanningen over het kristal. 

Het spectrum bij 100V is niet op 365 nm genormeerd. 

Ter vergelijkinr: met het f'otogeleidin{','sspectrum van het niet 

bew11st verontreinir,-d CdGa
2
s4 zoals door Beun et al [:; ] b:i.i 

kamertemperatuur is ~emeten (hoo:fdstuk 1) is in :fig 6.R het 

spectrum van 1;2'1-1-2 bij JOO IC als f'unctie van de gol:fleng;te 



:fig 6.8 Het spectrum van de lineair gecorrigeerde f'oto

stroom al s :funct ie van de ,~ol f'lenete bij T==300 K. 

kristal Q26-1-2 

6.2.2 Temperatuuraf'hanl(eljjke meti"lf','~...!!. 

TemperatuurRf'hankelljke metin~en, ZOAls in par s.4 heschreven, 

zijn vPrricht ann kristal (i26-1-;? met excitatie van de 365 nm 

1 ijn van een hoe;e ctrnk kwiklamn. Aan t/_?6-3-l~ zjjn met dezel:fde 

excitatie p;olf'lenr:t:P mP.tinge~1 p:erlaan met hehulp van een Xe

lamn (1~<)0!'). 

In t'i r:nnr 6. o is het verl oop v::i.n d" fot os troom al s f'unc tie 

van cte tempera t:u11:r W*:H~re-egeven voor kristal Q26-3-4. 

ne ruimtelarlin,o: bij een aangelegrle s··,qnning van 100 V maakt 

de rrietinc:ren hi.i T > 200 F onhetronwbaarrler d:'ln bjj lar,-ere span

ni n.n:. ll0vend i en bl e k rla t rl,. instel t ijden bi_i hoge spanning 

p:roter waren. 
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E-= o.1o e.Y \ 

'\00 

~o -

~9oK 

1-+-~-~~~~-1-.~~~~~-~~~~~~~~---+-
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f'ir: 6.9 De f'otoFitroom als f'unctie van T weereegeven 

vo•:>r kristal c~2f1-J-'1 en exci tatie met A= 365 nP1 

vd~r en na corrPctie bij verschillende spannineen • 

Tn rir: 6.10 is <lR fotostroom Als 

VOOr kristAl q26-1-2 C'e(';eVen. 

• f11tJctie van de temperatuur 
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:fir: 6.10 lfet verloop van de f'otostroom als f'unctie 

van T van kristal q26-1-2 bij V=100 Ven 

'(. exr = 365 nm. 

Een overzicht van activerinesener~iein in de verschillende 

t;emperatuurr;ehiA<lAn van krtstal n2f.-J-4 en q2fi-1-2 is gep;even 

Ln tabel 6.2. 

v = 1 00 v v = 20 v 
Ji' ( eV) t•' ( eV) Ii\ ( eV) L<' ( eV) JA 'A ·' (\ 

kristal T - r:e hierl. voor TI8 voor nn 

126-J-'1 7'~ ( T < 180 0,05 0,03 

180 < T < 2QO 0,27 0,20 0' 18 0' 1 J 
T) 290 

~2ti-1-2 77 <: T < 180 0,05 

180 < T < 200 0,20 

T > 290 

T?be1 6. 2 De acti verin,r:;senergteen van Q26-J-4 en ({26-1-2 

v~6r en na correcti~ bij instralen van A =36.5 nm. 



Rij het corrigeren voor de temperatnuraf'hankelijkheid van de toe

standsdichtheid en de heweeelijkheid verschuif't rle over~an~stem

pf'!ra tnur (di t is de temperatuu:r wa 'rb·ij de helJ inr: van If' '""
1 
/T 

verandert) naar hoge:re waarden (190 h). 

Zowel bij kristal Q26-1-2 als bij fl26-J-4 gaet de fotostroom voor 

T ) 2QO door 'n maximum ( q,uenchin,":). 

In fiF, 6.11 is het verloop van de fotostroom als f'unctie van 

de temperatuur van q26-J-4 weerp,-egeven voor excitatie met een 

golflengte van 405 nm. 

10000 
I 

1000 

100 

1 

\ 

a 

E.=o.25 e.V 

E.~ o.o"f 

2.10K 

10 

'1000/T (1<-1) --. 

fig 6.11 Het verlonp van Jf als functie van T van q26-J-4 

bij exci teren met e1'n ,c;ol flenp,-te van "05 nm, zowel 

v66r (a) nls na corr"rtJe (11) bij verschillende 

s pnnr1 i nr,-en. 



Voor T <210 K is voor het ongecorrigeerde verloop moeilijk een 

activeringsenergie te bepalen. Voor Trv29okgaat de ~otostroom 

door 'n maximum. Door cor1·igeren verschui f't de overgangstempe

ratunr na;1r hogere temperatuur (200 I\). In tabel 6. 'l is een 

overzi.cht van de ::ictiverinp,-senergieen gegeven van Q26-3-4. 

v = 55 v v = 0,5 v 

kristal T - rebied J~A voor EA na EA voor EA na 
(eV) (eV) (eV) (eV) 

--·-
T) 

Q26-'.3-'1 77 ( T < 210 0,04 

220 < T < 290 0,26 0,21 0,25 

T ) 290 

tabel 6.J De activerinRsenergieen van Q26-J-4 v66r en 

na correctie bij instralen van A =405 nm. 
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6.2.3 Jntensi tei t sa:fhankel iike metineen 

Door P. Fivits zjjn intensiteitsaf'hankelijke rnetinp;en uitgevoerd 

op de in par 5.S beschreven wijze. 

De metinp;en zljn in f'iF 6.12 gegeven. 
~,.+--~~~~~--.,.--~~--~~~+ 

5 
!2.32.1< 

2.22 K 

.2.12. I< 

::to~K 

191' K 

181 I< 

" 
16s1< 

t 
log, IF 

127 I< 

3 

.1 1(10 

o:f~ 

/ 
/ 

1 
0 1 log u.~ 2. 

f'iG 6.12 De :fotostroom If' als functie van de lichtintensi-

teit ( ~ = 365 nm) met de temperatuur als parameter. 

Uit de metingen volet, dat voor lage T ( < 127 K) geldt dat 

Tf "~ u0
' 76 , wa t volr-:ens Vermij [ 32. } wijst op 1 ineaire rec om-



binatie. Voor hoge temperaturen ( )' 250 K) geldt dat de f'oto

stronm evenrediff is met UO,S (bimoleculaire recomhinatie). 

Tussen <leze tempernturen ligt een ffebied waarin de intensi

tei tsaf'hankelijkheid van ~ moeil\jk te beschr\iven is. 

De rnetingen zijn nok uit~evoerd op de f'otogeleidinRsopstellinfl 

met behulp van een Xe-lamp en een dubbel monochromator() =365). 

Deze metingen vertonen geen sienif'icante verschillen met het 

in f'i~ 6.1t gegeven verloop. 



I-V karakteristieken 

6.2.4.1 Inleidinc 

Contacten kunnen metinr.:;en aan bulkei-o:enschappen beinvloAd~n. 

DaRrom is ffesteld, dat rte contacten aen de volgende eisen moe

ten voldoen: 

1) De karakteristL,k van de f'otostroom als f'unctie van hv moet 

bi,j constante belichtingsintensi tei t ona:fhankeli,jk zijn van de 

anngeleede spanning. 

2) De gemeten eigenschapnen moeen niet veroorzaakt warden door 

:fotoeeleidin~ van d~ contacten. 

Uit eerder verrichte metineen aan kristallen met dezelf'de con

tactgP.ometrie 1 3'3 ] is R'ehleken, dr.1.t bij belichten met het vol

ledi.e-o spectrum van een hoge druk kwil<lamp ongeveer 15 ~lo van 

de voedinesspannin~ (1V) over de contacten staat. Dit percenta

ge neemt toe met toenemende spanning ( 10~ bij een voedings

spanninR van 20 V). Bovendien is tot 20 Veen lineair verband 

gevonden tussen stroom en spanning. 

6.2.4.2 I-V karakteristieken 

In :fig 6. 13 zijn I-V karakterist iekenweeri<;egeven, die opgenomen 

z:ijn van de kristal len Q2h-1-~? en Q26-J-2. 

De karnkteristieken zijn opgenomen onder belichting van een 

banrlje (3,3 nm) rond 365 nm af'komstie,- van een Xe-lamp. In f'ig 

6.14 zijn de I-V karakteristieken van Q26-1-2 weergegeven bij 

verschillende temperaturen en spanningen. Uit f'ig 6.13 blijkt, 

dat alleen bij lage T (~ 180 K) het verhand tussen I en V line

air is. Hetzelf'de verband wordt gevonden bij elke andere tempe

ratuur en helichtingsgolf'lengte (f'ig 6.14), behalve bij belich

ten met 390 nm en T = JOO K. 
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f'ip: 6.13 I-V karakteristieken van Q.26-1-2 en Q26-J-2 

bij verschillende temperaturen en bij belichten 

met A = J65 nm. 

Hij T > 180 J\ w\ikt het p:edrag van de I-V karakteristieken af' van 

een lineair verband t11ssen span inr; en stroom. Het verloop van 

de stroom a]'' f'nn~tie van de spannint; is b\i verschilJenrle tem

pera turen Pn be 1 ich t _in r;!'>r;ol i'lengte' 1 hetzelf'de voor ()28-2-1 • 

Voor 'D1-Ja-1 zijn hi.i ell<e temperatuur en golf'lenr,-te lineaire 

karakteristieken gevonden. 
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Het verloop van T als f'unc-tie van V hU ).. = 365 nm kan bij hoee

re tempernturen () 180 K) verklaard worden, door aan te nemen 

dat ladinr~sdragers in het kristaJ geinjecteerd worden. 

Hierdoor neemt de stro~m relatief sterk to 1: hij toenemende span-

ning. 

t 
I(A) _ 

10' 

~ 300K,4b5nm 

-'iil-4L-'ilL- '500 I<, 3~o nm 

--0---0--&- 2.~o K, 4bS nm 

~ 150 !<', 3go e,... -ih5 hh'I 

~ ,, .. 

• 

/ // 
o~ 

i..· 

I 
..,<!'. 

10•0 / 
~ 
~. 
I 

\01,~ _._.I .......... 
10 V('\/)- -100 

f'ig 6.1h I-V karakteristieken van Q26-1-2 bij ver

schill.ende temperaturen en golflengten. 



Ui t SAFO met ingen van Q26-1 -2 blijkt, da t het verloop van de 

fotostroom als :functie van ~\} ona:fhankelijk is van de aange

legde spanninf (fig 6.7 kDit geldt eveneens voor Q28-2-1, 

in tegenstelling tot Q26-J-2. Daar geldt7 dat ten hoogste 15% 

van de aangeleffde spanning (1V) over de contacten sta8t is 

voor ~26-1-2, Q28-2-1 en Q31-3a-1 zowel aan eis 1 als aan 2 

voldann. 



6.J CdGa2Sz --- -~ 
( Inl 

6.J.1 SAFO metingen 

In fig 6.15 zijn de excitati~spectrR van rle fotostroom (als func

tie vanh~) vnor kristal Q28-~-1 weerFAffeven. 

DezA spectra z~n rApr~sentatief voor 028-2-J. 

De fotostroom is Jjneair Pecorrir:eerd. Blj verschillende tempe

raturen zijn verschil lende voedin:",'spanningen gebruikt. Evenals 

voor CdGa 2s 11 (-) gAJdt voor CdGa 2 s4 (In) dat de fotostroom toe

neemt a.ls f'unctie van de temperatuu:r bij dezelf'de aaneelep,de 

spnnn inr~. 

1000000 

~00000 

1000 

~35"oK,1.5V 

-0-i!J-0-- 300 K, "·' V 
Ii 4 4 !2.Cj3 K, 1 V 

~.,.. 

-+-+-+-. ~ . 

2.5' 3.o 3.5 
hv (e.v)-

f'ir: 6.rSDe lineri_ir r:erorrjn·P-"'"'Oe spectra ~'\j versr::hil

lPndP ten1peratnren v2l1 kristaJ 1)28-2-1. 
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T3ij toPnemende temperatnnr ontstaat er een me1xim11m hij oni:;eveer 

'3,0 eV. De ,r;~normeerde spectra zijn in f'ip; 6.lb weerge('.'even. 

B\j hor,-e tempera tuur treedt een maximum op bij 2, R:·1• eV • Rij ver

sch i J l enrle temper~turen wordt de l~~e enerp,iekant van het 

spectrum gf"vnnd~n bi,i ~ = ( 2, 65" + 0, 1 ) e V • 
0 -

8 
~1-SoK,-100\1 

~ 120 I(, 'S\I 

~-lt-X- 2.'33 I< 1 1 V 

7 -O----<>-<>- 300 I( , ~ '5 v 

5 

2 

1 

0 

--f ' ' 35o~,1.5V 

3.0 

hv (eY)-P 

f'ig 6.lb De ~enormeerde spectra van Q28-2-1 bij verschil-

lende spanninF,en. 



6.}.2 Temperatunraf'hankelijke metingen 

Ilij instralen van een ~olrlen~te van 360 nm is de :fotostroom van 

Q2R-2-1 p;emeten als :functie van de tP-mperatnur (:fig 6.l'f). 

~000000-t-~~--.,...~.....-~-,-~~-.--~~~~--.-~~~~-.---~~~~-r-~~ 

{00000 

iOOOO 

t 
I~ 

1000 

100 

10 

\ 

10 
1000/T (i<-") __. 

rig 6.17 I:f als :functie van T van Q.28-2-I 
a)ongecorriF,eerd b)gecorrigeerd 

Hij 'l' > 170 K zijn meting-en p,-edaan b:ij 2 verschi 1 lende 

( =360 nm) 

spanninp,-en. 

De activeringsenereie verandert hierdoor van 0,18 naar 0,25eV. 

Na correctie wordt de activerinesenergie bij hoge temperaturen 

o, 1 J ev ( JV). Btj lage temperaturen is het niet mogeltjk om een 

activerine,-senerp;ie te hepalen. 

H~i T = 3_50~gaat de f'otostroom door een maximum. 



>.4.1 SAFO metinee~ 

In f'if; 6 .19 zijn de r:enormeerde spectra weerrr,egeven van het met 

1 mol~ A~ verontreini~de CdGa 2 s4, Q31-Ja-1 

De pieken liggen voor T '> 150 K hij 2, 82 eV • 

Er kan eAn energieafutand E
0 

= 2,1 ± 0,05 eV bepaRld worden 

voor T > 220 K. 

j j & 3ooK,'l.V 

3 
• I I 12oK,15Y 

e e • 1?01<,5oV 

f 
I~ 

2. 

1 

oL-~....L~_J_~~j__~_;_i_~__.~~-'-~_J...~~'--~-'-~__..~~..._~="'=:--~ 

3.0 3.5 2..'5 
hv (cV)-

~ig 6.18 De genormeerde excitatiespectra van de foto-

stronm van Q31-1a-1 blj verschillende tempera-

turen. 



6.4.2 Temperatuura:fhankelljke metingen 

In :fie 6. 1g is het t P.mpera tuura f'hankeljjke verloop gegeven van 

QJ1-Ja-1 bij een excitatiegol:flen~te van 365 nm. 

Bjj T<:150 F kan er->n activeringsenerp,-ie worden bepaald van o,olieV. 
B'j T) 190 K is de activeringsenerp,"ie o, 1oeV • 

Een overgangsgebied treedt op tussen 150 en 190 K. 

100 

E= 0.10 e.V 

£= O.Q.4aV 

:fie 6 .19 Het tempera tuura:fhankel ~ike verloop van de :foto

stroom van Q31-Ja-1 hij excitatie van J65 nm. 

(v = so v) 



-tl-
6.5 Invloeden die een rol spelen bij de onnauwkeur:i.eheid van E

0 

ne juiste plaAts in het SAF(O) spectrum van de energieaf'stand 

tussen centrum en band (nulfononenergie) is moeilijk te bepalen. 

Als maat voor deze afstand wordt E genomen. Hieronder zal be-
o 

handeld worden, welke ef'f'ecten het verschil tussen E en de 
0 

nulf'ononenergie beinvloeden. 

1) E
0 

wor.dt bepaald door extrapolatie van de helling van het 

P,enormeerde fotogeleidingsspectrum aan de lage enereiekant. 

De meetonnauwkeurieheid (,....; t:)0 meV) znl du s invloed ui toefe

nen op de plants VRn E • 
0 

2) Ten ffevnl~e van het onders~heirlenrl vermo~en van de mono-

chromator (par3.;.1,hij 500 nm one-eveer 25 meV) kan in het ex

citatiespectrum een "staart" optreden (zie f'ir; 6.2.o). De 

waarde van E gevonden door extrapolatie geef't dan een hete-
o 

re indicatie voor de nulfononenerr;i~, dein het echte snjjpunt 

van he t spectrum met de h-J -as. 

t 
I~ 

-hv 

fig 6 .20 Invloeden die een rol spelen bij het 

bepalen van E • 
. 0 

3) Ook al zou er geen, "staart" optrerlen, dan zou het echte snij

punt van hPt spectrum met de as geen goede waarde van de 

nul-fononenergie Of)leveren, da ·r deze e 0 n E'itviige breedte 

h~ef't ( r-v ~o meV). 

4) Als er excitatie plaatsvindt van electronen van een accep-

tor- naf"r een rlnnorcentrnrn wnrdt in het excitatiespectr1P•1 

de juj ste ener,ro:ieafstand tussen rleze ri:ntrl'l hepaald als de 

C:onlomhterm nul js (par 2.s.1b), elm~ voor H ::: oo (t'ig 6.2/) 

ln dit ,":•'v;1] worrlt rlnor eYtr~pol:itie dus een te grote waarde 

van E h"'pa:•lrl (rv 50 meV). 
0 
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E(~=-oO) E., h..:> -

f'ig 6.21 Verschi.l in gemeten energieafstancl tussen donor-

en acceptor ( E ) en E (R·oO) 
0 0 

tengevolge van de 

Coulombterm en f'ononen. 

Omdat niet h~kend is hoe groot de ~ezamenlijke invloed van de~~ 

ef'fecten is op de bepalinp van de nulf'ononenergie door extrapo

latie"' naar cte h-v -as, is het moeilijk ef'!n schatt:ing te r:even van 

cte a fwijki nr: tu~' sen I·~ 
0 

~n de nul f'ononenr:>rp,-ie. Aangenomen wor<lt 

dat <leze 0,1 tot 0,2 e.Yhedraagt. 



6. 6 B~lrinrrrijkste resnl ta ten van S1\L._ TSI. TSC en fotolumines

centi emetineen. 

6.6.1 SAli', tem_peratuur- en intensi.teitsaf'hankelfil.<e metingen 

Door J. Geerts [10 J zijn SAF (spectra~lafhankelijke :fotolumines-

t . ) cen,1_e
1 metingen verricht aan niet hewust en met In en Ag ver-

ontreinigrl CdGa2 s4 . Jn tabel 6.4 wordt hiervan een overzicht 

r,-er;even. 

~ 

Verontrei- hatchno. max. E 
o1 max. E 

o2 max. E 
oJ ni17-inr: piek 1 piek -~' piek 3 

(eV) (eV) (ev) {eV) (eV) (ev) 
-----

( - ) 

(In) 

(In) 

( Af:) 

Q26-2 2,9 2,5 

Q28-1 2,9 2,3 3,25 

Q28-6 2,9 2,3 3' 1 2,9 3,30 3,2 

Q31-5 2,5 2,0 2,8 

tabel 6.'-1- Maxima en E -wa2rden van excitatiepieken 
0 

van CdGa 2 s 4(-), CdGa 2s4 (In) en CdGa
2

s4 (Ag) 

BovendiP-n zijn er tempera tuura:fha nkel ijke luminescent ie met ingen 

verricht aRn rlezelf<le kristallen bij exciter~n met een golflen~

te VA" '.}0') nm (tahel 6.5) en met c;olflene;ten van h25 en l1f38 nm 

( t ab e ] f; • 6 ) 

Verontrei- hatchno. T-r;ebierl. fi~ 
act T-gehied ]~ 

act T-gebied E 
act nir:ing- (K) 

(ev) 
(K) 

(ev) (K) 
{eV) 

( -) ({26-2 77-120 -0,01 120-200 -0 oe , -- 290-380 -0,15 

(Tn) 

(Ag) 

q28-1 200-JOO -0,10 

qJ1-'1 150-210 -0,06 

tabel 6.5 Activerin~senergiP~n hij instralen met 365 nm 

v;:-111 Crl.Ga
2
Si\-), CdG8 2 s 1~ (Jn) en CdGa

2
s,

1 
(1\g). 



Verontrei- Ra tchno. >-e Temp. E 
act 

Temp. E 
act Temp. E 

nip;i nri: (nm) {;ebied gebied gebied 
act 

(K) (eV) (K) (eV) (K) (eV) 

( - ) Q26-2 l~25 T~'-170 o,oo 170-JOC +O,Ot 

(In) Q28-1 li2 5 77-115 +0,01 11s-2on o,oo 250-350 -0,13 

(Jn) il28-l.i h25 180-250 +O,OF 

( i\ rd <D1-5 '+88 280-JSO -0,06 

tabel 6.6 Activeringsenerr:ieen bij instralen met 425 o:f 4Sf; 

nm voor CdGa 2s/.i(-), CdGa2s4 (Jn) en CdGa2s/.i(Ag). 

Verder z~n intensiteitsafhankelijke metinr:en verricht aan 

CdGa 2s 4 (-), ('128-1 en Q28-~) bij instralen met J65 nm (tabel 6.7). 

T r:ehi~d (K) c 

< 200 1 

200 < T <JOO 0,75-0,68 

>300 1 

tabr>J 6.7 De p:ro0tt:e van c in <ie relatie L'""'uc hij :foto

lundnP~centi~metin<'"Pn met 365 nm excitatie 

6. 6. 2 Fotoluminesc.~nt iemet ingen 

Door M. Wijnakker [ I~ ] zijn :fotoluminescentiemetingen verricht. 

DPze met in,n:en zijn onnieuw ver.,,rerkt en weerger:~ven in de :fi~uren 

6.22, 6.23, 6.24 en 6.25. 

Een overzicht vr>.n rle resnltate~ f<:; in tah0l 6.8 p:"egeven. 

(eV ) --
Verontrei- l)atchno. maximum gl I 

T 
n i .-7:i_nr: piek 77 K (eV ) (K) 

lo-------- - ---~ 

( - ) 1m 6 1 f 91• 2,5 + 0' 1 lage 1' 

2,7 ± 0' -1 ho1:·e T 
---·-- ---------- ~--·- --· -~--··-

(Jn) {2?R-1 1 ' 
R.1, 2,h ± 0' 1 1 ap,-e 1' 

2,7 + 0,1 ho~e T 
-----------· -

(Ar:) l)J1-1 1 , '7 h 2,1 ± 0' 1 al le T 
~----------

tabel 6.8 Maxima en ~ 1 -waarden (gevonrlen door extrapolatie 

van het spectrum a<in de hoge energiekant) van 

t'otoluminescentiespectra van CdGa2sh(-), 
CdGa 2s4 (1n) en CdGa 2s4 (Ag). 
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6.6.J 'I'SI metjneen 

Door VRn 8mpel [11 ] zijn glowcurves gemeten van CdGa
2
s4 (-) WR6, 

(A~) 031-1 @n (Jn) 02R-1; Deze zijn weer~eeeven in :fi~ 6.2~ 

-+--..------r----· 

f 
TSL 

15"0 !loo 

:fir.; 6 ·'{, Glo~vcurves van 

(Jn) r~<R-1. 

.250 
T(k'.)-

In tabel 6.o is een overzicht gP-geven van de TSL metingen. 

Verontrei- hatchno. TSL piek hij ( K) trapdiepte 
ni r:inr- (ev) 

(-) WR-6 220 0,55 
280 0,67 

In q2R-1 11 0 o, 17 

180 0' !~4 

tabel 6.9 Overzicht van de do0r van Empel hepaalde 

trapdiepte~ uit TSL metingen aan CdGa2 sh(-) 

l/R-h en CdGa
2

sh(Tn) Q.28-1 
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6.6.4 TSC metineen 

' Door van KJer.d' [CJ J zijn TSC m0t inr,-en verricht a:m niet hewust 

en m~t Tn verontr0ini~d CrlCTa 2 s 4 • In f'ir: 6~] is het verloop ~e

r:even. 

7 

t 5 

T5C 'f 

3 

150 .200 :l.5o 
T(K)...._. 

300 

fie 6.~·TSC metin~en aan CdGa 2 s 4 (-), Q26-2 en 

CdGa2s 4 (In), ~28-1 

Een overzicht van de ~evonden trRndiAntes i~ in tabel 6.10 

----
nn t ch verontre inip:in.'~ T (K) traprliepte (ev) 

---- f----- -~---

q2'1-~ - 225 O, 4 "l.±,0, OJ 

290 0,52.±,0,00 

({28-1 Jn 240 o,47.±,0,0J 

290 o,47±0,02 

305 0,50.±,0,07 

tabel 6.10 Overzicht van de door van Kleef' bepaalde 

trapdieptes van Q26-2 en ~28-2. 



Hoof'dstuk 7 I.nterpretatie van de meetresultaten 

7. 1 Inleidin.n: 

Uit f'otoluminescentie-, fotogeleidings-, TSL en TSC-metingen 

zullen energiebandenmodellen worden opgestelrl voor het niet 

bewnst en het met In en Ar; verontreinit~d CdGa 2 sh. In deze mo

dell en worden de overgangen, die de verschillende processen 

verklaren, aangegeven. 

Uit voorlopip,-e Hall-ef'f'ect metingen, verricht door J. van 

Kleef', is vastgesteld dat CdGa
2
s 4 (-) onder belichting n-type 

is bij kamertemperatuur. Daarom is er bij de interpretatie van 

de metin~en van uitgegaan, <lat bij iedere temperatuur tussen 

77 en 350 K de geleiding n-type is. 

Met de voorhanden zjjnde meetapoara tuur is het niet mogelijk om 

ver~ijnde spectraalafhankelijke metin~en te verrichten. Hierdoor 

is het onmogelijk om procies de invloed van fononprocessen ni

veauverhredingen en der~elijke na te gaan op de excitatie- en 

luminescentiespectra. novendien kan niet gezegd worden in hoe

verre de trapdieptes zoals hepaald uit TSL- en TSC metin~en 

betrouwbaar zijn, daar hierbij gebruik gemaakt is van modellen, 

waarvan de geldi~heio nog niet vaststaat. 

Het is daarnaast pas duidelijk hoe de juiste activeringsenergie 

ui t temperatuuraf'hankelijke :fotop,-eleidines- en f'otoluminescen

tie metingen bepaald moet worden wanneer een juist model be

kend is. Ook zijn nog weinir: kwantit~tieve gegevens over CdGa
2

s4 
in de literatuur hekend, zoals h.v. een nauwkeurige waarde voor 

de handa:fstand. D~ interpretatie moet dan ook p,-ezien worden in 

het licht van deze beperkin'·en. Meer dan e•·n kwalitatieve in

terpretatie van de meetresul tati:•n znl dan ook: niet ::~ep,-even 

kunnen wo:rcien, met soms e•·n f'envo1Fii r:e kwant i tat ieve berekeninr;. 

Het onverontreini~d materiaaJ, het met In en het met Ag veront

reinir;rl r.ctGa
2

s 11 word0n in apartc paragra:fen besproken. In elke 

paragraa:f znl een onderverdeling worden ffemaakt in de interpre

tatie van de processen die plaatsvinden hoger en lager dan on

F,eveer 190 K. Bij de interpretaties zal veelvuldig gebruik ge

maakt worden van mathematische modellen, zoals beschreven in 

Appendix A en B. 
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7.2.1 band-hA.nd excitatie voor T < 200K. 

7.2.1.a Inleidin_g 

Er is gemeten (parb.t-1) dat de t'otogeleiding toeneemt en de f'o

toluminescenti e afneemt als functie van de temperatuur met een 

kleine activeringsenergie (0,05 eV). Verder geldt dat L "'U en 

Tf__,Uc(waarin c tussen 0,77 en 0,70). De intensiteitsafhanke

lijkheid van de f'otostroom duidt op een gecompliceerd karakter 

en kan niet met eenvoudir,-e modellen verklaard worden. De lage 

activerinpsenergie kan alleen verklaard worden door een ondiep 

niveau onder de r:eleidinr;sband of boven de valentieband aan te 

nemen. 

IIet twee-ni veau I\ la sens model. 

Uit een eerder thermoluminescentie onderzoek zijn twee TSL pie

ken gevonden in CdGa 2 s1J.(fig 6.2~). Deze zijn toegeschreven aan 

de aanwezigheid van twee electronentrapsD~] • De berekende 

trapdieptes bedragen voor de pieken bij 220 en 280 K respectie

vel ijk 0,5~ en 0,67 eV. Het is echter ook mogelijk dat de 2 pie

ken verklaard ktm?1en worden met slechts een trap in aanwezig

he i cl van twe<' recomhi na t iecPntra (par "l.1 ) . Vo or de verkl arint;; 

van de ef'fecten bij lap:e temperatlmr is het niet noorlzakel\ik 

0ATI uitspraRk te doen Of er een Of twee traps aanwezig zijn, 

d:=i.ar ze pas lecglopen voor T > 200 E. Ilet is slechts nodig te 

beseffen, dat er in de aanwezige trap(s) ladingsopslag kan 

pla~tsvinden en dat ~I ongeveer eelijk is aan 0,60 eV. 

In eerste instantie wordt aangenomen, dat de activerin~ veroor

zaakt wordt door een ondiep acceptorniveau (~ 0,10 eV). De 

process en bij lage T knnnen dan eventueel j n het twe"' ni.veau 

model van Klasens (appr~nclix A) geinterpetreerd worden. In dit 

model is er ~een enkeJe codP wa rin n toeneemt met toenemende 

tcrnpPr~' h •11r e11 ove !'{;nnP- I of n a·fneemt met een act i veri 1v~~ene r

r;i P in de orcle van E
1
\. Corrie;eren van de luminPscentie voor d(~ 

tf>'mperatuurn fhnnkel ijkh"d rl v"n N~ r<~eft: tot 120 I\ een tempera-

t uurornl fhanl;e 1 ijk ve rl oop. !·;en 
, ?/'"' I is A-111112. \ n,...,1J- - , 1 J i;~A 

codE=> die dan in a.anmerki nfr, komt 

J "' TT, o ) • na t de z e code to ch 

r:een zinvol ar{Slunent kan zi_in voor de interpretritie van de meet-



rPsnltnt0n mor:e hlijke11 nit h":'t ·f'eit, dat ale; d<' lurrdnescr~ntie 

temper;"ltunraf'hankel iif< is, er ge0n correcti0 v0or de tempera-

tuurafhankelijkheirl van N hoeft plants te vinden(par 
c 5.6.2). 

Uit wachttijd metinr;en hi.] TSL [it] volgt dat een diepe electro-

nentrap in cnmhinatie met een ondiep acceptorniveau onwanrschijn

lijk is. Na een wachttij<l van 15 nur hij 77 F bli.ikt de lichtsom, 

hetgeen een maat is voor dr> hoevenllteid p,-etrapte electronen met 

20,::: a f'p,-Pnomen te zijn. Di t beteken t da t voor de re la ti eve afna

me Ah p;0ldt dat: 

h- (t=O) - h- (t=15uur) = 0,2 

Een eenvou~ip;e herekeninr: kan gemankt worden om na te gaan of 

dit "lekken" van de trap veroorza~kt kan worden door overgangen 

van trap naar geleidinr:sband. De afname van het aantal getrap

te electronen per tijdseenheid, onder aanname dat geen retrap

pinp; plaatsvindt, kan geschreven worden als: 

= -6h 

waarin ~I de frequentiefactor is en E de trapdiepte. De 
H 1? 1 

d S 1 t "t T'~L t· 10- ·- s- • Voor een waar e van . H vo r: ui .:-:. me :inp,·en: 

trapdiepte van 0,5 eV volgt hieruit <lat: 

Op deze manier kan de trap dus niet voor 20% leeglopen. Het 

"lekken" kan ook veroorzaakt wordf~n door recombinatie van ge

trapte electronen met thermisch uit het acceptorniveau geixci

teerde gaten naar de va.lentieband (overgang- R). Met EA= 0,10eV 
6 5 -1 . en SA = 10 wordt vonr de relatieve afname van de trapbe-

-20 zettinp: gevonden dat ~hl_c) ~ 10 • 

Di t zou dus betekenen dat de electronentrap bij 77 J\ vrUwel ge

leer;d is na 15 uur •.·1achten. Dan zou dus ook genn TSL piek meer 

kunnen optreden, hetgeen in tegenspraak is met het experiment. 

Met een acceptorniveau van ongeveer 0,20 eV en dezelfde waarde 

van SA zouden theorie en experiment wel overeenstemmen. Deze 

waarde voor i~A is echter onacceptabeJ in verband met de ther

mische quenching van fotogeleiding. 



7. 2. 1. c Het twee ni veaumodel met e(~ll DA overgane 

De e<'nvon<ligste ui tbri:>idin{.'; van het l\lasens twee ni veaumodel 

is het invoeren van een trap-Receptor overganp; (model 11
1

, ap

pendix B). neschouw model n
1

-1211 (nNU
2 /3, 1/3 EA; I"'U,o; 

A rV u2/J, -2/J EA). Als annp,-enomen wordt, dat overgang A en I 

stralend zijn, dan kunnen A en I gelijkt:ijdig gemeten worden. 

Als overp;anp,- I voor T< 120 K intensiever is dan A zou dit de 

"knik" b:ij 120 1\ in de f'otoluminescentie als .functie van de tem

peratuur kunnen verklaren. Een eenvoudige berekening leert ech

ter, dc:tt als 

I + en Arv h-a+ ,.., na 

en hovendien dat: 

dan e;eldt: 

A - + h a 
--r-J·--

+ I na 

= 

A 
Hieruit volp;t, dat de verhouding I een af'nemende f'unctie van 

T is, wa:1 rui t blijkt, dn t op deze T"an ier de 11 kni k" n iet ver

klanrd kan worden. l1it de gemeten activerinp,-senergie van de 

f'otogeleidinp; vol~t enn waarde van 0,05 (ongecorri~eerd) en 

O,OJ eV (gecorrip;eerd). Het acceptorniveau zou dan in deze co

de tussen 0,09 en 0,15 eV moeten liffgen, met de bezwaren zoals 

in par 7.2.1b omschr~ven. Ook het aannemen van een DA overgane 

in het twee niveaumodel geef't dus gecn betere verklarine voor 

de meetresultaten dan het Klasen twe~ niveaumodel. 

nri.e njvf'\aumorlel met een onrljADe donor. -----·-----·· --··-· ·- ---·-·----·_ ........ ___ ,.._ ~· ·~--

Jn twer'de instant i <> worctt n11 een ond iep d onornivean ( onp;eve•-:!r) 

0, 1 o o V onrler de ,o:e lei di nr~shanrl), ef'in dj epe el Pctr0nen- en 

r:ntentrap aanr:enomen. !)it model is berekend in 1\ppendjx 116. 

J\] 1.e0n codes warirvo0r p:eJdt; .. 2.1 zi_in van tol'!pass:inP-, vanweg'e 

a+= h en A = C jn het drie niveau~orlel. Necm aan dat 'ton

diepe niveau h~ rlP ~<>leidinr:shand een aangeslagen toestand is 

van het rl iep gelee:en ni veau onder de gele i di np-sband. 

De verandering van de act i verinr:senerr:i e in L --v 
1 /T [lo] van 
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0,01 na>l.r 0,05 eV zon verklaard kunnen worden, <ioordA.t overr:anr 

M 
.\ bij T> 120 I\ de lumjnescPntje overneemt van A zie par 2.6). 

A-ff-
Daar echter p,-evonden wordt, dat de verhoudinp; van A toeneemt 

met toenemenrle temperatu11r, kan de "knik" in de fotolumines

cent ie bij 120 K niet verklaard worden op deze manier. 

Het blijkt dat geen enkele code ( Appendix B6) de meetresultaten 

bevredigend kan verklaren. 

~lusie 

Het twee niveaumodel van Klasens is niet r;eschikt om de metin

gen te verklar0n. Uitbreidin~ van het Klasens model met een 

DA overganc e;eef't r:een hetere resultaten, evenals een drie ni

veaumodel met een ondiepe donor, hoewel het aannemen van een 

ondiep donorniveau de voorkeur verdient boven een ondiepe ac

ceptor. 
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7.2.2 hand-hand excit;:i_tie ~ hoge temperaturen ( 190 1\ <T (290 K) 

7.2.2.1 Tnleidine 

Uit fotogeleidin{':smetinp:en ri.ls :functiP van de temperatunr is 

e~n activerinp;senerr,-ie va11 0,2 eV bepanld. Uit :fotolumines

centi~metinr:en volgt een ener~iea:fstRnd van 2.7 eV. De inten

siteitsa:fhankelijkheden zijn: n-vUO,S (f'otogeleidine) en 

L"' uo, 75 tot L"' u h~j 290 K. 

Uit SAF- en SAFO metingen volgt een energieaf'stand van 2,5 eV. 

7. ;2. 2. 2 DA-twee ni veaumodel 

De activerinp;senerr;ie die gevonden wordt in de :fotogeleidine 
1 

kan verklaar<i worden hijvoorheeld met code B1 -3232. ( n -v u-:f, 

~-(ED - l~A); A "'U, _gA). Dit- model bestaat dan uit een ondiepe 

acceptor (bjjv. 0,05 eV) en een diepe donor ("' 0,55 eV), wa;:irbij 

DA-overganF,en plaatsvinden die stralend zijn. De uit de f'otoge

leidinr: herekende acti veringsenerp,-ie is dan -} ( l~D-J<j A)= 0, 25e V, 

hetgeen misschien overeenkomt met de gemeten waarde van 

0, 20 e V. ( indien niet eecorrigeerd is voor N c en r) De a:fname 

van de luminescentie als functie van T in het hor;e temperatuur

gebied is moeiltilc te bepalen, daar uit :fotoluminescentiemetin

gen als I'unctie van de temperatvur de indruk bestar1t, dat een 

twe0de reconfuinatiecentrum een rol RBAt spelen. Door de con

curerende werkinr; ontstaat ecn vertekend beeld. !\.ls aangenomen 

wordt, dat de luminescentie over hei eerste rocomhinatiecen

trrnn blijf'!- a:fnemen met g t = 0,05 eV, dan is overgane A bepa-ac 
lend voor de luminescentieopbrene;st en niet overgang I. 

De intensitei tsaf'hankelijkheid voor J f' komt overeen met de be

rekende; dit geldt niet voor de luminescentie vnor T( 250 K. 

Di t is niet te verl<laren met een bijdrage van overgang I tot 

de luminescentie, da~r hiervoor geldt in deze code r~u, 

Bovendien is tot nu toe voorbi.ie:•"f"ann aan het f'ei t, da t er een 

tweede recomhinaticcentrum en eventueel een tweede trap op 

0,67 eV a8nwezig zijn. De conclusie moet d11s ztin dat het een

vondige Di\-twee niveanmodel de met Lngen h;.i •1op;e temperatuur 

niet kan verkl::i.r~P. 



7.2.2.3 DA-vier niveaumodel 

We beschouwen het model met ern ondiepe donor D en een diepe 

trap TI, in combinatie met twee diepe acceptorniveaus (model B6, 

appendix n) • 
1 

ITet suhmodel 136-4111 ( U"'U-2 , ,\ (EI-I -ED); K
1 

= i\""U, - ED) 

komt in aanmerkinG als ervan wordt uitgegaan dat A de bij de 

luminescentie gemeten overganR is. (:fig 7.1) 

E 

T S 

A 

:fig 7.1 Het model B6. 

Ui t de tempera tuura:fbankel~jke :fotoluminescentiemetingen wordt 

g~vonden dat Eact rv 0,05 eV. Met de activeringsenergie, gevon

den bij de :fotogeleidinv. (0,20 eV) volgt dan, dat EHrv 0,50 eV, 

hetReen in overeenstemming kan zijn met de trapdiepte bepaald 

uit TSL- en TSC metingen. Het is niet duidelijk hoe het gedrag 

van de luminescentie is als :functie van de temperatuur, aange

zien hij hoe,-ere temperaturen de invloed van een tweede recom

binatiecentrum ber,-int op te treden. Dit tweode centrum kan 

eventueel het centrurn 1; z~jn. De enere;iea:fstand van 2, 7 eV die 

bij hoge temperaturen uit het fotoJuminescentiespectrum gevon

cl<~n wordt zo11 dan kunn•'n correspondnren met e0n overgang tus

sen G,H en het K-centrum. 

Over de intensitei tsa:fhankelijkheden kan het volgende opgemerkt 

word0n. Voor de lumi.nescentie is de overeenkomst t11ssen bereken

de (Ui) en gemeten (u0, 76 ) waarde twljfelachtig en voor de :foto-
J_ 

gelei<iinr: r;oed (l1eide U 2 ). 

In doze code is voor de ladineconcentraties aRngenomen dat 
0 + 0 - 0 -a = a > a ; h = h > h ; d = d > d het~enn vooral bij hoge tem-

pera tur<~n ecn j11i ste nrn1name bl\iLt te zijn, dA.:1r <'Ii t betekent 
- l + rlat alle centra vrijwel leeg zijn. Uit h = ~ volgt dat de la-

din,•" zich voornamelijk hevi.ndt in de trRp H en het recombi.na-

ti.ecentrnm 1\. 
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Di t is ook aannemelijk, daar de bezetting van centrum A bij hoge 

temperaturen minder zal zijn door de DA-recombinatie, die b~j 

lage temperaturen plaatsvindt (par 7.2.1). Als nu nog geldt, 

dat de invanr:sdoorsnede van het K-centrum kleiner is clan dat 

van het A-centrum is voldaRn aan de voorwaarden, waarvoor het 

optreden van twee pieken in de TSL-metingen verkJ_aard kan wor

den met behulp van twee recombinatiecentra en een trap (par 2.7) 

Daar het TSL recombinatiespectrnm overeenkomt met het f'otolumi

nescentiespectrum, moet gelden dat de enereieaf'stand tussen 

donor en acceptor enerzi_ids en tussen G.n en acceptor anderzijds 

gelijk is. In model Bl-3212 (par 7.2.2.2)is het verschil tussen 

A en I gelijk a~n J~ (ca. 0,5 eV); in dit model B6-4111 is het 

verschil gelijk ann E0 (~0,05 eV). Ook om deze reden verdient 

B6-4111 de voorkeur boven B1-32J2. 

Een nadeel van B6-4111 is dat het een trapdiepte gevonden uit 

de TSC-metingen helemaal niet verklaart. Verder is het nog 

niet duidelijk welke trapdiepte berekend uit TSL-metingen de 

juiste is (0,55 of' 0,67 eV). Bovendien zou dit model inhou

den dat centrum K dichter bij de VB ligt dan A. Uit het recom

hinatiespectrum van de 280 K-TSL piek volgt namelijk een gro

tere energieaf'stanrt dan die, wolke gevonden wordt uit het 

recomhinatiespectrum van de 220 K~TSL piek. 

Conclusie is dus, dat ook het ll~-vier niveaumodel de metingen 

niet bevrerliRend verklaart. 



7.2.3 Excitatie spectra metingen 

Bij excitatie met een golflene;te van h25 nm (2,92 eV) en 405 nm 

(3,06 eV) zijn temperatuurafhankelijke metingen Redaan. Daar er 

geen intensi tei tsafhankelijke metingen zijn gedaan, is het niet 

zinvol om mogelijke modellen te toetsen aan onvollediee gege

vens. Bovendien is ingestraald met een te hoge energie om al

leen nulfononabsorptie te laten optreden. 

Het lijkt daarom zinvoller om in een later stadium de metingen 

te herhalen met er'n excitatie-energie van 2,5 eV (dit is onge

veer rle waarde voor de nulfononabsorptie). 

Het is plausibeJ, dat een electronentrap een rol speelt bij het 

ahsorptiemechanisme. Dit wordt afgeleid uit het feit, dat er 

rend 200 K een verandering optreedt in het excitatiemechanisme 

van de fotogeleiding en fotoluminescentie, zodat pas bij hoge 

temperatuur een excitatiepiek ~emeten wordt. In dit tempera

tuurgebied wordt de thermische excitatie van electronen uit de 

absorberende trap naar de eeleidinesband kennelijk mogelijk, 

waardoor de fotogeleiding toeneemt met toenemende temperatuur. 

De luminescentie neemt toe als de vrijgemaakte electronen re

comhineren. Het verrr1oerl.en, da t een diepe e 1 ectronen trap een 

rol speelt wordt hevA~ti,~d rloor het feit, dat hi.i 2?0 1( een 

r:lo1,rpielc optrAr~dt, het.o:eAn er op dnirlt, dat ca. 200 l•: ePn vol

ctoe11de hoee tempera tnur is voor overPo"ang van electronen ui t de 

trap n~nr de eeleidinesband. IndiPn ook e~n diep acceptorni

veau (ca. o,4 eV) een rol speelt hangt de bezetting van dit 

recombinatiec<-mtrum vnor T ( 200 Y ni.et va~1 T af'. Di tzelf'de 

geldt 001' voor de he?:etting van de trap. Als de luminescentie 

bjj laf:e temperatuur ver('H)T'Za,..,kt worctt doo-r DA rerombinatie 

van rle trqp na:-ir het acceptorniveau, kan zo verklaard warden 

wanrom rle lnminescentie voor T < 200 K bij 2, 9 eV excitatie niet 

van rle tempera tuur a-fhan[;t ( pnr rt.l.il}. 

De af'name van de luminescentie voor T >JOO l\ bjj 2, 9 eV exci ta

tie kan ve:rl,:lanrd worden, door a0.n te nemen, dat het recombi

natiecentrum h:ij deze temperatuur in thermisch evenwicht komt 

met de valentieband, zodat quenching van de Iuminescentie op

treedt. Dit recomhinatiecentrum hoef't niet noodzakelijk het 

eerder genoemrle acceptorniveau op o,J.f eV van de VB te zijn. 

De toename van de f'otostroom bjj lage T als f'unctie van de tem

peratunr kan niet verklaard warden als de absorptie gaat tussen 
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vnlentieband en electronenhand. Deze toename kan alleen ver

oorzankt worden door een ondiep donorniveau. In fi~ 7.i wordt 

danro111 uitgega~n van de veronderstelling, dat ahsorptie op

treedt tussen een acceptorniveau en een ondiep donorniveau • 

.-1.t---

f'ie 7.t Absorptie vanuit acceptor nanr ondiepe donor. 

B:ij lage temperatunr kan de toename van de f'otogeleiding ver

klaard warden door het leeglopen van het donorniveau. Boven

dien kan dan verklaard warden, <lat bij lage temperatuur het ver

loop van de luminescentie onaf'hankelijk is van de temperatuur, 

doordat een constante bezetting in acceptor- en donorniveau 

gehandhaaf't blijf't. In di t model kunnen naar de donor geexci

teerde electronen ingevangen warden door een trap, eventueel 

via de geleidingshand. Bij lage temperatuur zullen de getrapte 

electronen geen invloed hebben op f'otoluminescentie en f'oto

geleiding. Voor T;>200 K kunnen de getrapte electronen thermisch 

naAr de VB geexci teerd warden en een {;rot ere acti verinl":'sener

gie in de f'otogeleiding tot gevolg hebben. De activeringsener

gie voor de luminescentie, die dan gevonden wordt ligt in de 

orde van de ionisatieenergie van de donor. Dit is in overeen

stemming met de volgende berekening, waarin uitgegaan wordt 

van ePn luminescerende overgang I van GB naar acceptor hij ho

ger~ temperaturen. Voor de verhouding f geldt: 

I 

A 
= -E I rv e D kT 

Daar A niet van de temperatuur af'hangt neemt I dus toe met een 

activeringsenergie ED' zodat het eedrag van de f'otoluminescen

tie verklanrd kan worden, als bij hogere T de overgang I sterker 

is dan A. 

llet is verder niet onmogelijk dat naast genoemde ahsorptiepro-



cessen ook absorptie naar de GB vanuit een acceptorniveau op

treedt. 

De conclusie luidt, <lat er geen eenduidtrre uitspraak gedaan 

kan worden over WPlke absorptie plaatsvindt bij spectraalafhan

kel ijke excitatie. De mogellikheid dat de absorptie geschiedt 

tussen een diepe acceptor en een ondiepe donor lijkt bet meest 

aantrekkel ijk, daar hiermee de temperatuurafhankelijkheid van de 

fotoluminescentie en de fotogeleiding verklaard wordt. De mo

gel ijkheid is niet ui te:esloten, da t tegelijkertijd and ere absorp

tieprocessen pla8tsvinden. 
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7.2.1~ Mogel:ijk model voor CdGa 2 s1.i-i.::.l 

Tot nu toe is geen r~keninr: c;ehouden met de moeelijkheid dat bij 

thermol 11mi nescent i.epr<H'lPSi=ien thermisch e exc i tat ie van een elec

tron 11i t rle p:rondtoe~tnnd van een trap naar een a:•nc;eslagen ni

veau (par 2.5 ) plaatsvindt. Oe recombinatie vindt plants naar 

een ac~eptorni vea11 ( f'ie 7 • .3). 

f'i r; 7 .3 1~en vol gens Halperin en Braner [r0f' 8 J mo

gelijke recombinatie onder TSL-condities. 

Dat deze moeelijkh~ld re~el is, bl~kt uit een eenvoudige bere

keninr:. Met ( '2.34 ) , ( '2.3o ) en ( 2.2.'9 ) kan de verhoudine van 

het aantal overganffen vanuit respectievelijk het aangeslagen 

ni veau (f) en vanui t het grondni veau c\) naar het acceptorni

veau berekend worden. 

i..--* 0 r; t• R, R ,Er 
~ 

Met g eV, a= o, 5 R = 1 5 = 8, m/m = 0,5 - IJ = ' - ' 0 

Jt 1 o-11 tt 
109 volr:t: ( /A)T=77 ~ en ( /A)T=200 ""' K K "' 

De 2~0 K piek in de glowcurve kan dan verklaRrd worden door 

een thermische overean~ van het grondniveau van een trap naar 

een aangeslagen toestanct, van wa.:-iruit DA paarrecombinatie plaats 

vindt. De berekenin~ van een trapdiepte van 0,55 eV uit deze 

~iek houdt in, dat de thermische enerffieaf'stanrl tussen gronrl

niveau en eerste aangeslagen niveau 0,5, eV bedraagt. De 280 K 

glowpiek kan wordRn veroorzankt door thermische excitatie van 

electronen uit het grondniveau naar de geleidin~shand. Het eer

ste aaneeslagen niveau ligt in dit geval op een thermische e

nerr:ieafstand van O, 12 eV onder de GB. De TSC-piek bij 230 K 

(o,ltc-, eV) wordt verklaard uit het vollopen van het eerste ac

ce.ptornj veau met electronen ui t de VB, gelijkt:ijdip,- met de DA

recomhinatie vanctit de aangeslagen toestand van de 0,67 eV 

) 
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trap. De tweede TSC-piek (0,52 eV) kan verklaard worden door 

het vollopen van een tweede acceptorniveau met electronen van

uit de VB, terwijl recombinatie van electronen vanuit de GB 

naar dit centrum plaatsvindt. Als voor de thermo-optische ver

houdin~ een wanrde0,78 genomen wordt, dan kunnen het f'otolumi

nescentiespectrum bij hoge temperaturen en het rec6mbinatiespec

trum van de tweede TSL-piek verklaard worden met een overgang 

van de GB naar het tweede recombinatiecentrum. (f'ig 7.4) 

f'it; 7. 1-l l~nerr,-iebandenmodel voor CdGa S ( - ) hij een t-o 

verhoudinr: 0,78. De indices• en* geven respec
tievelijk optische en thermische energieaf' 
standen aan. 

In dit model ~s de optische a:fstanrl VB-trap 2,53 eV.Deze waar-

de ligt binnen de meetnauwkeuriGheid van de nulf'onon-energie

waarde van de excitatiespectra. Voor de energieaf'stand van de 

trap naar niveau A wordt een waarde 2,65 eV berekend. Deze 

wa~1 rde is ~rot er <ia ; de waarde die gevonden is ui t het f'oto

luminescent iespectrum hij lae;e tempera tuur ( 2, 5 eV). Het gedrap; 

van de spectraalaf'hankelijke :fotogeleidinr: bij lae-e T kan niet 

verklaard worden, indien enkeJ Vl3-trap aJ,sorptie plaats vindt 

(zie onk par 7.2.1). Als daarnanst echter ook een absorptie 

procP.s optreedt t. {':· v overganp,en var ni veau 1~ nac:ir het a'ln,a:e-

sJ~,n:P.n nivea.11, k::in rle t.oen.amP va11 rle f'ntn:r<"lP.idinR; bij lage tem

pern t.1111r met een act iverinc·sennrr':i0 .iii de orde van fen verkla.a rd 

worden. ~ls heicte pro~Pnsen optreden is het moeilijk om de nul

f'onon-enerRiewaarde (2,65 eV) die correspondeert met het ac-



C"''Pt 0 r-donor a hs nrpt j r>proces te h~pn len, omda t dP7.e over] apt 

zon w0rdr-n rloor VB-trAp Rhsorptie. 

Er is ~een code in model R6 ~evonrlen, diP rle int0ns~t~its-

en t0mperatuura:fhankelijkheirl van de f'otoluminescentie en f'oto

geleidine verklaart. Een model met dezel:fde niveaus, maar waar

bij alle niveau8 in thermisch evenwicht zijn met de band (model 

B7) blijkt ook gec>n oplossing te beva tten. 

Wanneer spectraalaI'hankelijke excitatie optreedt tus-

sen het niveau a en niveau h~, l:omt bij een thermo-optische ver

houdjn~ van 0,62(ctezel:fde wanrde als in ZnS) de energieaf'stand 

overeen met de gemeten nul-f'ononenergie (2,5 eV,zie :fig 7.S) 

:i.55. !l..ba• 

3.40. 

.Z."33. 

o.45 iE 

f'ig 7.5 Energiebandenmodel voor CdGa 2s 4(-) bij een 

t-0 verhouilinr van 0, 62. De indices • en * ge
ven respectievelijk de optische en thermische 
energieaf'standen aan. 

Als btj lage temperaturen recombinatie plaatsvindt tussen het 

h* -niveau en ni veau a , hetr;een waarschjjnlijk is (par 7. 2. 1), 

past de enereiewaRrde 2,5 eV, die uit het :fotoluminescentie

spectrum vnl~t in dit model. Rlj deze thermo-optische verhou-

d i n1•: is df) enerp:i ea:fstand Gfl-centrum K eel tik ar-in 2, 55 e V. 

neze waarde is echter kleiner dan die welke gemeten wordt bij 

het recombinatiespectrum van de 280 K-T;.:;L piek en bij het f'oto

luminescentiespectrum (2,7 eV). De optische energiea:fstand GB

niveau a is 2,68 eV., maar hiermee kan het recombinatiespec

trmn van de 280 K piek niet verklanrd worden, want het 



a -centrum veroorzaakt immers de TSC-piek bij 230 K. 

Wel is het moffelijk dat de fotoluminescentie bij l1o~e T bestaat 

uit rccombinatie vanuit de Gn naar niveau K 'n naar niveau a , 

zodat i.n :feite tweP banden eemeten worden (2,5'> en 2,68 eV). 

De ~rote halfwaardebreedte van het spectrum bij deze tempera

turen is da~rmee niet in tegenspra~k. 

Voor beide modellen geldt dat de meeste meetresultaten hierin 

verklaard kunnen worden, hoewel er discussiepunten blljven be

staan. 

Het tweede recombinatiespectrum is waarschijnlijk een Ga-vacatu

re (ref' J1 ) daar is gebleken dat door een overmaat gallium 

in de kristallen de 280 K-glowpiek in het TSL-signaal niet 

mecr optreedt. Het eerste recombinatiesnectrum kan worden ver

oorzaakt door Cd-vacatures, terwijl de trap te wijten is aan 

S- vacatures. 



7.3.1 Tnleidi~ 

In CdGa2s~(In) verschillen de TSL-pieken (220 en 280 K) bij la

ge In concentraties niet van die van het onverontreini,;de mate

riaal, bchalve dat er een nieuwe piek optreedt bij 110 K, waar

van de intensiteit vrijwel onaf'hankelijk van de In-concentratie 

is (ref'11 ). Bij hoge concentraties In ()0,3 mo1%) wordt er bo

vendien een piek bij 180 K gemeten, waarvan de intensiteit 

sterk van de In concentratie af'hangt. 

Uit R8ntgenanalyses (ref'~4) blijkt dat In voornamelijk inbouwt 

op Cd-plaatsen. Hierdoor is het aantal Cd-vacatures in CdGa
2

s4 
(In) minder dan in het niet bewust verontreinigde materiaal. 

In op Cd-plantsen is electropositief' en heef't dus een donorka

rakter (ref' ll ) • 

Uit TSC metingen blijkt dat er geen sirniricante af'wijkingen 

worden gevonden ten opzichte van CdGa2 s4(-). 

7.3.2 Band-band excitatie 

De r0combinatie tijdens het optreden van de 220 piek in de glow

curve geschiedt voornamelljk over VCd (par~2A}. Dus zal de in

tensiteit van dcze gJowpiek als f'unct]e van de In-concentratie 

af'nemen. De intensiteit van de t;lowpiek bij 180 K neemt er-hter 

tegelijkertijd toe, zodat het dus vo0r de hand ligt dat deze piek 

veroorzaakt wordt door Inca• Vanweee het iso-electronische ka

rakter van In en Ga is het plausibel dat In voor een gedeelte 

ook op Ga-plaatsen inbouwt. Daar reeds bij een kleine hoeveel-

heid In de piAk hi.i 1 1 0 K aanwez ig is in de glowcurve, wordt 

deze piek toegeschreven aan InGa• Daar In electronegatiever is 

dan Ga geeft <lit aanleirlin•' tot een ondiepe electronentrap 

hetffe0n in nvereenstemning is mnt de gevonden trapdiepte van 

0,17 eV. :Reide In-glowpieken worden niet teruggevonden in het 

TSC signaal, hetgeen erop cluidt dat de rr~combinatie onder TSL 

condjties van electronen uit InCd en TnGa naar het centrum VCd 

vin een aanr,-eslagen niveau plantsvindt door middeJ van een 

tunnelf'f'f'(>ct (vergelijk overp:anr: V;:;_..v;-t VCd' par7.v1). Dit ver

moeden wordt bevestip:d door het reit, dat gePn piek gevonden 

worrit in het excitatiespectrum van de f'otogeleidinP,", in het 

excitatiespectrum van de f'otoluminescentie daarentegen wel (par&.,./) 

De trapdiepte hepaald voor de 180 piek bedraagt o,44 eV het-



geen even groot is als de trapdiepte van VCd' die uit de TSC

metine:en volgt.Het :feit, dat de TSC kromme van CdGa
2
s

4
(In) 

niet significant afwijkt van die van CdGa2 s4 (-) wijst er op dat 

hier geen sprake kan zijn van een en hetzelfde niveau. 

Het blijkt dus dat in CdGa2 s4 (In) drie ondiepe niveaus aanwezig 

zijn (v8 , InCd en InGa). Het f'otogeleidings en f'otoluminescen

tie gedra~ hij lare temperaturen wordt dan complex en het heef't 

dan geen zin om met een eenvoudig Klasens model de metingen 

trachten te interpreteren. 

Uit het fotoluminescentiespectrum wordt bij lage temperatuur 

een kleinere nulf'ononenergiewanrde gevonden (par b.b.2). 

Het spectrum zoals dat bij hoge In concentraties gemeten wordt 

is al aFlnwezif',' bij lage In concentraties, hetgeen er op duidt 

dat de overgan~ In~a-+ VCd gemeten wordt. Bij een thermo-opti

sche verhouding van 0,6 komt dit neer op een thermische trap

diepte van In Ga van O, 17 eV. (zie f'ig 7. b ) • Daar het f'oto

luminescentiespectrum voor T <. 250 niet significant verandert 

kan aangenomen worden, dat ook het In Cd niveau zich op 0,17 eV 

onder de geleidinesband bevindt. De thermische trapdiepte van 

InCd wordt dan o,61 eV. 

' * 0.11~ 0.1711 
o.11 'I 

1 Vs 

' In:. In~ ip 

O•J' / 

... 
1p o. 

2.'bs• 0.44* o.55* 
In~ 

3:4o• 
l.b. 

v~1· 
I11c.1 , 

• , Vs , 
\I' 

. ... . 
"' 

/ 
• • 

• 3.t 
2.4 l(-

• VGa !.3. 

Vea 2.85. • ' 3.'1 

o.~oit 
0:41 * 

I ' - --- - --

f'if',' 7.' Morrelijk model voor CdGa2 s~(Tn) (t-o=0,62) 

De extra absorptie die in het e.xcitatiespectrum van de f'oto

luminescentie gemeten is bij 2, 9 eV kan het gevolg zijn van de 

overgane VB_..InGa" Dit verklaart tevens waarom deze piek in 

het excitatiespectrum van de f'otogeleiding af'wezig is, daar 

de recombinatie plaatsvindt via een tunnelef'f'ect. De excita-



tiepiek bij J,2 eV in de :fotoluminescentie kan veroorzaakt wor

den door absorptie aan zowel In Ga en In ca•Het is nog niet 

duidelijk waarom deze piek in het excitatiespectrum van de £oto

geleiding ontbreekt. 

De t'otolnminescentie hij lag-e ternperRturen kan, 

* verklnnrd worcten nit de over,r':"anr,r>n l n Ga-t VCd, 

zoals {'.'czee,-d, 

] -. 11 Cd -+ VC<i en 

v; _.,. V Cd. De :fotoluminescentie b\j hoge temperaturen kan ont

staan doordat de overgane;en GB-tVCd en GB-+VGa plaatsvinden. 

De conclusie luirlt aAt de meeste rnetingen met bet in fig 7., 
ffeeeven model bevredigend verklaard kunnen wor<len, hoewel de 

waarde van het model door de vele aannamen niet overschat mag 

worden. 



7.4 ~2S4fu) 

7.4.1 Het model. 

Het TSL-signaal vertoont vana:f 77 tot ca 170 K een langzame 

afname van de glow-intensi tei t (:fig b.2.b ) • In ZnS wordt di t 

verschijnsel verklaard aan de hand van "tunnelnachleuchten", 

d.w.z. donor-acceptor recombinatie. Blijkbanr is de overgangs

wa~rsch~nlijkheid voor DA-recombinatiP erg groot. Dit kan 

pla11sibel ~emaakt worden door aan te nemen dat de acceptor 

een ~rote invangsdonrsnede heeft. De verontreiniging Ag bouwt 

waarschijnlijk in oµ Cd- of Ga plaatsen. Het is bekend [ 42.] 

dat A~ in een tetraedrische omringing een grote diameter hee:ft, 

waardoor zowel AgCd als AgGa een acceptorkarakter hebben met 

een grote invanr;sdoorsnede. 

Aangenomen wordt dat het recombinatiespectrum tijdens het op

treden van de glow tot 170 K dezel:fde gedaante hee:ft als het 

:fotolnminescentiespectrum, wanruit een nul:fononenergie van 

2,1 eV hepanl~ worctt. Dit houdt in, dat ttjdens de glow bij la

ge ~ rlonor-acceptorpaar recombinatie optreedt. De optische 

energiea:fstand tussen donor en acceptor bedraagt dan 2,1 eV 

( :fi F, 7. 7) 

H5• 
j,1 • 3.4o• 

9.·~ 

VGa 

Vc.J. 

o.53 ~ 
0.44~ 

• 3.1• 

Mt~ 

• 
" !).' 

A-)e«,~a 

DA1* 

* ---.,,..---1--- Vs 

fig 7.7 Mogelijk energiebandemodel voor CdGa
2

s4 (Ag) (t~o=o,&) 

•en* geven respPcti.evelijk optische en thermische 

energienfstanden aan. 

De rnogel iikhi:>id, dat n·A recomhinatie plaatsvindt tussen het 

grondnivean van de zwavolvacaturP. (v~) en Ar,-Cd of AgGa lijkt 
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het meest waarschijnlijk. Als er namelijk recombinatie zou plaats

vinden vanui t VS zou er geen reden zjjn waarom de 220 K en 280 K 

piek in de TSL glowcurve in intensiteit zouden afnemen als func

t ie van de Ag concentratie, daar er dan geen verminderin~ van 

de bezetting van v8 plaatsvindt. 

Tengevolge van het "tunnelnachleuchten" recombineren de meeste 

electronen uit VS reeds bij T< 170 K. De overige recombineren 

bij 220 K door middel van hetzelf'de mechanisme als in hat on

verontreinigde materiaal. Dat wil dus zeggen via v8 naar Vea• 

Hoewel tot op heden geen metingen van het recornbinatiespec

trum tijdons het optreden van de 220 K piek verricht zijn kan 

"op het oog" geconstateerd worden, dat er inderdaad een kleur

omslag van rood (2,1 eV) naar geel-groen (2,7 eV) plaatsvindt. 

Bij een thermo-optische verhouding van o, 62wordt de therrnische 

energieafstand van AgCd of AgGa tot de valentieband gelijk aan 

0,12 eV. De quenching van de fotoluminescentie met een acti

veringsenergie van 0,06 eV (parb.b.1) kan dus met dit niveau 

samenhangen. De toename van de f'otogeleiding bij lage T kan 

moeilijker verkla8rd worden. Mogelijk speelt hierbij toch het VS 

centrum de belan~rijkste rol. 

De toename van de t'otor~eleiding bij hoge temperaturen met een 

activerinesenergie van 0,10 eV duidt erop, dat er toch een an

tler mechanisme plaatsvindt, dan in het onverontreinigd mate

riartl • Mo{';'el jjk speP-1 t het AgCd of' AgGa centrum een rol. 

Het excitatiespectrum van de f'otogeleiding vertoont een nul

fononabsorptie bij 2,7 eV. Dit wijst er op, dat ook in het met 

zil ver verontreinigde materiaal de overgang V Cd - geleidings

band kan optreden. Het optreden van een brede piek in CdGa2s4(-) 
wordt verklaard door het optreden van meerdere overgangen. De 

"smalle" piek (ha1:fwanrde breedte ,,,0,2 eV) in het met Ag ver

ontreinigd materianl wijst op een enkelvoudige absorptieband. 

Het feit dat er in het excitatiespectrum van de fotolurnines

centie een nienwe piek wordt e;evonden kan er op duiden, dat 

hier sprake is van de over~ang AgCd,Ga _.ys• 
(2,0±0,J eV) w\jst in die richtinp:. 

Ook de warirde 
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- Met de r;ebouwde me~topstelling kunnen f'otogeleidingsmetingen 

verricht worden, die bijdragen tot e"n beter inzicht in het e

nerRiebandenmodel van het niet bewust en het met In en Ag 

verontreinigd CdGa2s4• Hiermee is aan de in hoof'dstuk 1 gestel

de eerste doelstelling voldaan. Wat de andere doelstelling be

tref't kan gesteld worden dat de getoetste modellen niet alle 

meetresultaten kunnen verklaren. Waarschijnlijk moeten nog meer 

niveaus bij de interpretatie betrokk:en worden. Bovendien kun

nen meerdere overgangen gelijktijdip, en in even sterke mate op

treden waardoor de Klasens methode minder bruikbaar wordt. 

- Het in dit onderzoek gevonden maximum bij 2,95 eV (420 nm) re

produceert met de metingen van Beun et al. De band-band ab

sorptie piek verschilt in beide onderzoeken ongeveer 20 nm, 

hetgeen mogelljk verband houdt met de correctief'actoren. Boven

dien is er verschil in de intensiteitsverhouding van beide 

pieken, wat een gevolg kan zijn van oppervlakte recombinatie. 

- Om tot een beter inzicht in het f'otogeleidingsmechanisme- on

der belichtine; te komen kunnen f'oto·Hall ef'f'ect metingen bij 

verschillende temperaturen en onder TSC conditie zeer belang

rijk zijn. Hiervoor is reeds een opstelling gebouwd. 

- l<~r zijn temperatlrnra:fhankelijke metine;en verricht aan CdGa2 sli (-) 

met instralinp- van een f'otonenereie waarvoor in het spectrum 

van de f'otostroom een maximum optreedt. De metingen kunnen 

daarom beinvloed worden door het optreden van meerdere ahsor

berende overgangen tegelijkertijd. Betere inf'ormatie kan waar

schijnlijk verkregen worden door tempera tuuraf'hankelijke metin

gen onrler excitatie met de nulf'ononenereie te verrichten. 

- Voor CdGa?s4 (In) is het moPilijk om een geschikt model op te 

stellen, mogelijk door de hoeveelheid niveaus die aangenomen 

moeten worden. 

- Voor CdGa2 S~(-) en ~rlGa2 s4 (Ag) kunnen handenmodellen opgesteld 

wa!'lrmee de meeste meetres11ltaten kwalitatie:f verkla:=i.rd kunnen 

word en, sommi ge meetresul ta ten hlijven ech ter onbegrepen. 
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Appendix A 

Intensiteits- en temperatuurafhankelijkheid in het Klasens twee-nivo-model. 
Gegeven zijn alleen kodes waarin een temperatuurafhankelijkheid voorkomt. 

Kode n p I R 

1 1 1 
111111 l'EH 2'EA-2EH 1,0 1,EA-EH 

112 2. 1 1 2 
1, 0 

2 1 
313EA 3°'3EA 3'3EA 

121 l 1 1, 0 1, 0 l -lEH 2'2EH 2' 2 
211 1 1 

z,EH-2EA 
1 1 
2'2EA 1,EH-EA 1,0 

212 1, 0 l lE 
2 1 2 A 

.3. -E 2' A 1, 0 

221 l 2 
3'3EH 2. lE 

3'3 H 
2. l 
3'3EH 1, 0 

112111 1 
2'0 

1 21EA 1, 0 1,EA-EH 

112 ~,O 1 
2 1EA 1, 0 ~,O 

121 ~,O 1, 0 1,0 .3. -EH 2, 

211 l lE -lE 2'2 H 2 A 
l 1 
2'2EA 1,EH-EA 1,0 

212 1, 0 1,EA 2,0 1,0 

221 l lE 
3'3 H 

2. 2.E 
3'3 H 

2. 2.E 
3'3 H 1,0 

121111 1, 0 O,EA 1,0 O,EA 

112 1,0 O,EA 1,0 O,EA 

211 00 O,EA 00 O,EA 

212 00 0 ,EA 00 O,EA 

122111 l 0 1 1, 0 ~,EA 2, 2'EA 
112 ~,O ~,EA 1, 0 l 2 ,EA 

211 1,-EA 1, 0 2,-2EA 1I0 

212 1,-EA 1,0 2,-2EA 1, 0 

113111 1 1 1 
2'2EA-2EH 

1 1 1 
°2'2EA-2EH 1,0 1,EA-EH 

112 2 2 
3'3EA 

1 1 
3'3EA 1,0 2 2 

'§' 1 }EA 

121 1,EH 1, 0 1,0 2,0 

211 1 
Z'EA 

1 
2'0 1,EH-EA 1,0 

212 1,0 ~,o .3. -E 2' A 1, 0 

221 ~,EA 1 
2'0 

1 
2'0 1,0 

114U1 l l 
7'2EA l lE 

2'2 A 1,0 1,EA-EH 

112 l lE 
2'2 A 

l lE 
2 1 2 A 1,0 l 1.E 

2 1 2 A 
121 1,0 1, 0 1,0 2,-EH 

211 1 1 
Z'2EH 

l 1 
2'2EH 1,EH-EA 1,0 

212 1,0 1, 0 2,-EA 1,0 

221 1 l l l l l 
1,0 2 12EH 2 12EH 2 1 2EH 



vervolg Appendix A 

Kode n p I R 

123111 1,EA o,o 1,0 0,0 

112 1,EA 0,0 1'0 o,o 

124111 l lE 
2 1 2 A l lE 2'2 A 1,0 l lE 2'2 A 

112 l lE 
2 1 2 A l lE 

2 1 2 A 1,0 l lE 2'2 A 
211 1, 0 1,0 2,-EA 1,0 

212 1, 0 1,0 2,-EA 1,0 

213111 1,0 1,-EH 1,0 2,-2EH 

121 1,0 1,-EH 1,0 2,-2EH 

211 ~,EH ~,O ~,EH 1,0 

221 !,EH !,o l 2'EH 1, 0 

214111 1,0 1, 0 1,0 2,-EH 

121 1, 0 1, 0 1,0 2,-EH 

211 1 1 
2 1 2EH 

1 1 
2 1 2EH 

1 1 
2 1 2EH 1,0 

221 l lE 
2 1 2 H l lE 

2 1 2 H 
l l 2'2EH 1,0 
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A1212endix B 

~3 
Bl u = I + A + V 

E 8 

d. c = A+ L + I 
I E = v + A+ B 

v a+= a- + n, 

c 

Kode n p I }\ v 

1211 2. lE 
3 1 3 A 

l 2.E 
3 1 3 A 1,0 ~,-~EA 2. lE 

3'3 A 
1212 ~,O l 2 1 EA 1,0 ~,-EA !,o 

1231 l lE 
2 1 2 D ~,EA-!Eo 1, 0 1 1 -Eo 1,EA-ED 

1232 !,o l 
2'EA 1,0 1,-E0 1,EA-ED 

2211 1,EA ~,EA .3. 2 1 EA 1,0 1,EA 

2212 1,EA 1,2EA 2,2EA 1, 0 1,EA 

2231 l 
2'ED 

l 2 1 EA 1,E0 1,0 1,EA 

2232 l lE 
2 1 2 D 

l E l 2 1 A+2ED 1,E0 1,0 1,EA 

3211 1, 0 l lE 
2 1 2 A 

.3. _lE 
2 1 2 A 0,-2EA 1,0 

3212 1, 0 1,EA 2,0 1,-EA 1,0 

3231 l E -lE 2' D 2 A 
l lE 
2 1 2 A 1,E0-EA 1,-EA 1,0 

3232 l lE -lE 
2 1 2 D 2 A 

l lE lE 
2 1 2 A+2 D 1,E0-EA 1,-EA 1, 0 

1221 2 1 1 1,0 ~ 0 2 
310 J'JEA .) 

31EA 

1222 i,o l 2 1 EA 1, 0 ,O 1 
2'EA 

2221 1, 0 1 
2'EA ~,o 1, 0 3 

2 1 EA 

2222 1,0 1,EA 2,0 1,0 1,EA 

3221 1,-EA l -lE 
2 1 2 A 

.3. _.3.E 
2' 2 A 1,-EA 1,0 

3222 1,-EA 1, 0 1,-EA 1,-EA 1,0 



Appendix B 

~3 
Bl u = I + A + V 

c = A + L + I 

I E = v + A+ B 
Ll 

a+= d- + n, 

Kade n p I 1-\ v 

1211 Z. lE l Z.E 1,0 z. _z. Z. lE 
3 1 3 A 3'3 A 3' 3EA 31 3 A 

1212 1 
210 !,EA 1,0 ~,-EA !,o 

1231 l lE 
2.' 2 D !,EA-tEn 1,0 1,-ED 1,EA-ED 

1232 t,o l 
2'EA 1,0 1,-E0 1,EA-ED 

2211 1,EA ±,EA ~ 2'EA 1,0 1,EA 

2212 1,EA 1,2EA 2,2EA 1, 0 1,EA 

2231 ±1ED 
l 2 1 EA 1,E0 1,0 1,EA 

2232 l lE l l 1,E0 1,0 1,EA 2'2 D 2'EA+2ED 

3211 1, 0 l lE 
2 1 2 A 

1 _lE 
2' 2 A 0,-2EA 1 ,O 

3212 1,0 1,EA 2,0 1,-EA 1,0 

3231 l E -lE 
2 1 D 2 A 

l lE 
2'2 A 1,E0-EA 1,-EA 1,0 

3232 l lE -lE 
2 12 D 2 A 

l lE lE 
2 1 2 A+2 D 1,ED-EA 1,-EA 1, 0 

1221 2 
310 

1 1 
3'3EA 1,0 ~,o 2 

31EA 

1222 },o l 1, 0 )., r: 1 
2 1 EA 2 r ,_, 2 1 EA 

2221 1, 0 l 
2'EA ~,O 1,0 3 

2'EA 

2222 1,0 1,EA 2,0 1,0 1,EA 

3221 1,-EA l _lE 
2' 2 A 

~ _1E 
2 1 2 A 1,-EA 1,0 

3222 1,-EA 1, 0 1,-EA 1,-EA 1,0 
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B2 ~3 
u I + A + V c = L 

E v + A E = a0 >a+ cl a = 
I n + a-p = a0 >a-A d = 

v 
( 

Kode n p I A v 

111 l lE l lE 1,0 l -lE l 1 
2'2 A 2'2 A 2' 2 A 2'2EA 

112 2. iE ~,~EA 1, 0 2 1 2 2 
3'3 A '3°'-3EA 3rjEA 

121 l lE 
2'2 A 

l lE 
2'2 A 1,0 l l 

2'2EA l .3.E 
2'2 A 

122 2. lE 
3'3 A 

l 2.E 
3'3 A 1,0 2. lE 

3'3 A 
2. !±E 
3'3 A 

211 1,EA 1,EA 2,EA 1,0 1,EA 

212 1,EA l l 
2'2EA .3. lE 

2'2 A 1,0 1,EA 

221 1,0 1,0 1, 0 1,0 1,EA 

222 1,0 l lE 
2'2 A 

.3. -lE 
2' 2 A 1,0 1,EA 

311 1, 0 1,0 2,-EA 1,-EA 1,0 

312 1, 0 ~,O ~,-EA 1,-EA 1, 0 

321 1,-EA 1,-EA 2,-EA 1,-EA 1,0 

322 1,-EA ~,o ~,-2EA 1,-EA 1,0 

B3 
~!. 

cl u4 = A+ V 
A c A+ L a = a 0 >a+ 

U.4 v d a0 >a-= a a- a+ + p 

L. 

Kode p A v 

121 ~,EA 1,0 1,EA 

122 l lE 
2'2 A 

1,0 1,EA 

221 l lEA 
2'2 

1,-EA 1,0 

222 l 0 2, 1,-EA 1, 0 

111 1, 0 1,0 3 
2'0 

112 1,0 1,0 2,0 

211 
2 
310 

2 
3,0 1,0 

212 
1 
2'0 

1 2,0 1,0 
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B4 

U1 E 
~2. d 

U4 = A + V>I 
I 

A c A + L>I 
U4 v 

n<d- a+ + p 

L U1 = E + I 

Kode n Kode n 

1111 3 
2'0 1112 1,0 

1121 2,0 1122 2,0 

1211 3 
210 1212 1,0 

1221 3 1 
2 1 2EA 1222 1,EA 

2111 ~,o 2112 1,0 

2121 ~,O 2122 ~,O 
2211 .3. -lE 

2' 2 A 2212 1, 0 

2221 .3. ,o 2222 1,EA 2 

BS 
~3 

Uz I + A + V c = L 

E = v + A+ B a = a0 >a+ 

A v a+ = n + a- d a 0 >a-

L c, 

Kode n p I A v 

111 1 
:z,O 

1 
21EA 1,0 1 

2 1-EA 
1 
210 

112 2 1 
3 13EA 

1 2 
3 13EA 1,0 1,-~EA 2 1 

313EA 

121 ~,o l 2'EA 1,0 !,o ~,EA 
122 ~,o 1 3'EA 1,0 ~,O ~,EA 
131 ~,o ~,EA 1,0 1,-E0 l,EA-ED 

132 ~,~ED ~,EA-~ED 1,0 1,-E0 1,-E0 

211 1,EA 1,2EA 2,2EA 1, 0 1,EA 

212 1,EA l 21EA 
3 
21EA 1, 0 1,EA 

221 1,0 1,EA 2,0 1, 0 1,EA 

222 1, 0 1 
2'EA 

3 
210 1,0 1,EA 

231 l lE 1 1 1,E0 1,0 1,EA ?. '2 D Z'EA+:zEo 

232 l,ED l 1,E0 1,0 1,EA 2 2'EA 
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vervolg op Appendix BS 

koc:A.t 1'1 f' I. A v 
311 1,0 1,EA 2,0 1,-EA 1,0 

312 1,0 l lE 
2 1 2 A 

.3 -lE 2 I 2 A 1,-EA 1,0 

321 1,-EA 1,0 2,-2EA 1,-EA 1 ,O 

322 1,-EA l lE 
2 1 2 A 

.3. _,3E 
2 I 2 A 1,-EA 1,0 

331 l lEo-lEA 2 1 2 2 !,!EA+!Eo 1,E0-EA 1,-EA 1,0 

332 l E -lE 
2 1 D 2 A 

l lE 
2 1 2 A 1,E0-EA 1,-EA 1,0 

~~ 
h0 >h-B6 u = R + Kl + A + I h = 

e d = a 0 >a-
cl s T s = T + R k0 >k+ 

K1 k 
J. n,d-<h- = k+ + a+ >p a = a 0 >a+ 

u 
c A+ L >I 

k 

Ka 

Kode n p A R Kl I 

1111 1 2 2. lE 2. lE 1,0 2. lE ~,~EH+Eo 3 1 3EH 3'3 H 3 1 3 H 3'3 H 
1121 l 2.E lE 

3 1 3 H+3 D 2. lEH-lED 3'3 3 ~,~EH-~ED 1,0 ~,1EH-~ED ~,!EH+~ED 
1211 1,0 1,0 1, 0 1,0 1,0 1,E0 
1221 1, 0 1,-~ED 1,-~ED 1,0 1 _lED 

I 2 1,~ED 
2111 l lE 

2'2 H 1,0 1, 0 ~,-!EH 1,0 1,E0 
2121 l lE lE 2'2 0+2 H 1,0 1, 0 .3 lEo-lEH 2 1 2 2 1,0 1,E0 
2211 1, 0 1,0 1, 0 1, 0 1,0 1,E0 
2221 1 lED '2 1,0 1,0 1,~ED 1, 0 1,E0 

3111 ~,~EH 1, 0 1,0 .3 -lE 2 I 2 H 1I0 1,E0 
3121 l l lE 2'2ED+2 H 1,0 1,0 .3. -lE +lE 2' 2 D 2 H 1, 0 1,ED 

3211 1,0 1,0 1,0 1,0 1, 0 1,E0 
3221 1,~ED 1,0 1,0 1,iEo 1,0 1,Eo 

4111 l lE _lED 
2 1 2 H 2 1 1 -Eo 1,-E0 ~,-iEH-~ED 1,-E0 1,0 

4121 l lE 
2 1 2 H 1,-E0 1,-E0 .3. lEH-ED 2 1 2 1,-E0 1,0 

4211 1,-E0 1,-E0 1,-ED 1,0 1,-E0 1I0 

4221 1,-E0 1,-E0 1,-E0 1 1 -Eo 1,-E0 1,0 



vervolg op Appendix B6 

kode 

1112 

1122 

1212 

1222 

2112 

2122 

2212 

2222 

3112 

3122 

3212 

3222 

4112 

4122 

4212 

4222 

Appendix B7 

u. 

Kade 

11 

12 

31 

32 

41 

42 

51 

52 

t1 

1,1EH 

~,EH-~EA 
1,0 

1,0 

l lE 
2'2 H 
1,E8-EA 

1, 0 

2,-EA 

~' ~ (EH+Eo+EA) 

!,!(EH+Eo) 

! r! (EA+Eo) 

2. lE 2.E 3'3 A+3 D 

3,3(EA+EH) 
l l 
2'2EH 
l lE 2'2 A 
2. lE 
3'3 A 

I 

L c. 

n 

v 

-74-

f A R K1 

1,~EH 1,E8-E0-EA 1,0 2. lE 
3'3 H 

l lE 
?'? A 1,E8-Eo-EA 1,0 l lE 

2'? A 
1, 0 2,-EA-ED 1, 0 1, 0 

l lE 
2 1 2 A .l -E -lE 2' D 2 A 1,0 l l 

2'2EA 
1,0 .l lE -E -E 2'2 H D A .l-lE 

2'2 H 1, 0 

1,0 2,E8-E0-2EA 2,-EA 1,0 

1,0 2,-E0-EA 1,0 1,0 

1,0 3,-E0-2EA 2,-EA 1,0 

~,~(EA+Eo)-~EH 1,0 1,EA+Eo-EH ~,~(EA+Eo)-~EH 
! ,EA+! (ED-EH) 1,0 1,EA+E0 -EH ! ,EA+! (Eo-EH) 

!,!EA+~ED 1,0 !,!EA+~ED !,~EA+~ED 

!r1EA+1Eo 1,0 1,1EA+1ED 1,~EA+~ED 
2. 2.EA-lEH 
3 1 3 3 1,-ED 1,EA-EH 2. 2.E -lE 3'3 A 3 H 
l EA-lEH 2, 2 1,-ED 1,EA-EH l E -lE 2' A 2 H 
l lE 
2'2 A 1,-ED l lE 

2 1 2 A l lE 2'2 A 
l 2.E 
3 1 3 A 1,-ED 2. lE 

3'3 A 
l 2.E 3'3 A 

~.q S' 

s U = R + Kl + I + A + V 

n,d-<h- = k+ + a+>p 

R 

p 

l lE 
2 1 2 K 
l lE 2'2 A 

! '! (EA+ErEH) 

l E -lE 
2 1 A 2 H 

~,~(Eo+EA+EK-EH) 

~,EA+~(Eo-EH) 

~ ,~ (Eo+EK-EH) 

~,~(Eo+EA-EH) 

L>I,A 

B>A,V 

T>R 

A 

1,E8 -E0 -EA 

1,E8 -E0 -EA 

1,-ED 

1,-ED 

1,0 

1,0 

1,-EA 

1,-EA 

h = h0 >h

d a0 >d

k = k 0 >k+ 
0 + 

a = a >a 

R 

1,0 

1,0 

1,EA-EH 

1,EA-EH 

1,E0 +EA-EH 

1,E0+EA-EH 

1,E0-E8 

1,E0 -EH 

1,EH-EK 

1,E8 -EK 

1,EA-EK 

1,EA-EK 

1,Eo+EA-EK 

1,E0+EA-EK 

1,Eo-EK 

1,E0 -EK 

:t 

l ,EH-EA 

1 ,E8-EA 

2,-EA 

~,-~EA 
.l lE -E 2'2 H A 
2,E8-2EA 

2,-EA 

3,-2EA 

1,E0 

1,E0 

1,ED 

1,E0 

1,0 

1,0 

1,0 

1, 0 

I 

1,E8 -EA 

1,E8 -EA 

1,0 

1,0 

1,E0 

1,ED 

1,E0 -EA 

1,E0 -EA 
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KNICK 

MIC.RO VOLT 

ME.TER 

A 

r------
1 

I 
I 
I 2.114i: 
I 100M 

C.ON!> TA NT f. 

TEMPEilATVuR 

I 
SWE.EP I 

I 
I 
I 
I 
I 

___ _j 

Het schema van de tPmperatunrregelaar (A) en het 

temperatuurprop;ramma (n). 

V th ·- ui tp:anp;spanninp.: t-he 1·mokopnel 

----- = mflchan·i sche l<op;1el LnG 

Bet proportionele gedeelte wordt gevormd door de 
verster~ers I en JJ. 
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