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Samenvatting 

Er is een opstelling ontworpen en gebouwd voor meting van het photo

elektromagnetisch effekt (Hall effekt aan de diffusie van optisch 

gekreerde extra ladingsdragers) en het photogeleidings effekt (ge

leidingstoename t.g.v. optisch gekreerde extra ladingsdragers). 

Aangetoond is dat trapping verwaarloosd kan worden. 

Uit gekombineerde statische en dynamische metingen is via een vereen

voudigde theorie de levensduur t van de vrije elektronen en de opper

vlakte rekombinatie snelheid s bepaald. 

De gevonden waarden komen goed overeen met de theorie en literatuur waar-

den. 
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Nomenclatuur 

a 

b 

B 

c 

c ,c 
n p 

d 

D 

D ,D 
n p 

e 

E 

f 

G ,G 
n p 

!:.G 

i pem 
I 

J 

1 

L 

L e 
nO,pO 

ne,pe 
n 

t 
0 

nt 

nl ,p I 

Nt 
Q 

r 

dikte preparaat 

µe/µh 
magnetische inductie 

no/Po 
invangkoefficient voor resp. elektronen en gaten in trap 

breedte preparaat 

ambipolaire diffusie konstante 

elektronen resp. gaten diffusie konstante 

elementaire lading 

elektrische veldsterkte 

brandpunts afstand lens 

uittree parameter van trap uaar geleidings nivo 

uittree parameter van trap naar valentie nivo 

totale generatie 

y-afhankelijke generatie 

geleidings toename langs lengte eenheid per breedte eenheid 

kortsluitstroom per breedte eenheid 

st room 

stroom dichtheid 

lengte preparaat 

ambipolaire diffusie rekombinatie lengte 

elektronen diffusie rekombinatie lengte 

dichtheid vrije elektronen,resp. gaten in evenwicht 

excess dichtheid elektronen resp. gaten 

excess dichtheid bezette traps bij excitatie 

dichtheid bezette traps in evenwicht 

dichtheid vrije elektronen en gaten indien £t=£f 

dichtheid verontreinigings centra 

photon flux dichtheid 

indirekte-rekombinatie parameter 

µ eHft.1 e 

invang parameter vanuit geleidings nivo in trap 

invang parameter vanuit valentie nivo in trap 



R direkte-rekombinatie parameter 

R meet weerstand 
m 

R preparaat weerstand onder meetkondities 
prep 

s oppervlakte-rekombinatie snelheid 

t
1 

breedte lichtpuls 

t sampling tijd 
s 

t breedte veldpuls 
p 

V spanning 

V gemeten spanning PEM effekt 
p 

x,y,z cartesische koordinaten 

a absorptie koefficient 

B faktor die quantumefficiency en reflektie bevat 

£ energie-nivo geleidingsband 
c 

EF Fermi energie-nivo 

Et trap energie-nivo 

£ energie-nivo valentie band 
v 

µe,µh elektronen resp. gaten beweeglijkheid 

µeH'µhHelektronen resp. gaten Hall beweeglijkheid 

=1 =t , indien trapping geen rol speelt 
n p 

t ,t levensduur, tijdkonstante die rekombinatie van elektron resp. 
n p 

gat bepaalt 

tpO tijdkonstante die invangen van gat in trap bepaalt 

t ,1 tijdkonstanten die resp. PEM en PG bepalen in het geval van 
1 ? 

trapping 
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J. Inleiding 

De kombinatie van het photoelektromagnetisch- en photogeleidingseffekt 

biedt een aantrekkelijke mogelijkheid voor een gelijktijdige bepaling 

van de levensduur T van excess ladingdragers en de oppervlakterekom

binatie snelheid s van n-type InSb bij 77 K [t-2]. 

In het door ons gebruikte materiaal is T een funktie van zowel de 

indirekte als de direkte rekombinatie waardoor T =T (n) [3]. e 

Meting van T is een nuttige verifikatie van eerder in de onderwerpgroep 

plasmafysika, op gP.heel andere wijze, gevonden waarden [4]. 

Kennis van s verschaft informatie over de kwaliteit van een preparaat

oppervlak. Het is de belangrijkste randvoorwaarde bij de berekening 

van de plasmaverdeling en heeft dientengevolge invloed ov de 

mikrogolfemissie [5] en avalanche effekt [3]. 

We onderscheiden (kwasi-) statische en dynamische metingen. Terwijl 

in het eerste geval de verzadigingswaarde van het effekt gemeten wordt, 

zijn we bij de dynamische metingen geinteresseerd in het gedrag van het 

effekt als funktie van de tijd. 

Het huidige onderzoek moet gezien worden als een aanloop tot uitgebrei

dere optische metingen aan InSb. Die bieden nl. een aantal interes

sante mogelijkheden. Zo kunnen dichtheidsgradienten bepaald worden 

d.m.v. 10 ~m absorptiemetingen [6]. De elektronen snelheids verdelings

funktie kan berekend worden uit Raman-verstrooiingsexperimenten [7]. 

Pinching, d.i. stroomkontraktie t.g.v. het eigen magneetveld [8), 

zou gemeten kunnen worden door bepaling van de ruimtelijke verdeling 

van de rekombinatiestraling. 

In dit verslag wordt in hoofdstuk 2 de theorie van de beide photo

effekten behandeld en toegepast op n-type InSb. Hoofdstuk 3 behandelt 

de opstelling, terwijl aansluitend in 4 de meetmethodes worden besproken. 

Hoofdstuk 5 handelt over enkele kontrole metingen. Mettresultaten en 

berekeningen zijn te vinden in 6. Na een vergelijking met literatuur

waarden in hoofdstuk 7, wordt het geheel besloten met een diskussie. 
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2. Theorie 

2.1. Inieiding 
Bij eenzijdige belichting van het x-z vlak (fig. I) van een InSb preparaat 

met "energierijk" licht (hv»E ), worden aan het belichte oppervlak gap 
extra elektronen-gaten paren gekreerd. 

hv 

x71 
y 

fig. I. photoelektromagnetisch effekt 

Bevindt zich een magneetveld in de z-richting, dan zal er een kort

sluitstroom gaan lopen die, per eenheid van breedte van het preparaat 

in de z-richting, gegeven wordt door: 

a 
i = I J dy pem 

0 
x 

waarin a = dikte van het preparaat 

J = totale stroomdichtheid in de x-richting. 
x 

Dit is het zg. photoelektromagnetisch effekt (PEM). 

(I) 

N.B.Alhoewel het verwarrend kan zijn de grootheid kortsluitstroom per 

meter (A/m) aan te duiden met het symbool i , passen we ons hier pem 
aan bij de, in de literatuur, gebruikelijke notatiewijze. 

Dit PEM effekt is een gevolg van de, bij de diffusie van de extra 

ladingdragers, optredende scheiding van elektronen en gaten o.i.v. 

het B-veld. Het PEM effekt is evenredig met de diffusie-rekombinatie 
1 

lengte Len dus met T2 (indien s << D/L) zie 2.4.1. 

In InSb, waar µe >> Ph , zal ambipolaire diffusie plaatsvinden zodat 

dan geldt: PEM ~ T! . Indien echter trapping optreedt (zie 2.3.) zal 
p 

PEM :~ waarin 1
1 

= (n
0 

+ nepO) I (n0 + p0 ) Tp waarbij ne/pe + I [9]. 

Pe 
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Als zich in plaats van een magneetvald in de z-richting een elektrisch 

veld in de x-richting bevindt (fig.2), zal belichting een geleidings-

toename tot gevolg hebben. 

fig. 2. photogeleidings effekt 

Deze geleidingstoename, per eenheid van breedte en langs een eenheid 

van lengte, wordt gegeven door: 

a 
6G = ! eu ( n + p /b)dy 

0 e e e 
(2) 

Dit is het zg. photogeleidings effekt (PG). 

Het is, indien s<<D/L, evenredig met L2 en dus met T(2.4.2). 

In het geval van trapping is PG~1 2 waarbij 12={ I+ bne/pe)/(l + b)1p 191. 
Zowel het PEM effekt als het PG effekt zijn afhankelijk van de licht

intensiteit en de oppervlakterekombinatie, die moeilijk te bepalen zijn. 

Indien echter 1
1
= 1 2=1 en a> L dan kunnen we l bepalen uit i /6G, pem 

onafhankelijk van de lichtintensiteit en de waarde van s. 

Wanneer echter trapping optreedt, zodat ne# peen 1 1 ~ 1 2 ,is dit niet 

zonder meer mogelijk.We zullen in 2.3 aantonen dat, in het door 

ons gebruikte materiaal, trapping te verwaarlozen is, zodat n =p 
e e 

en via n /1 = p /T ook l =t • e n e p n p 

:J. 2. .~ekombinu. tie 

Bij de door ons gebruikte veldsterkten zijn er in n-type lnSb twe£ 

rekombinatie mechanismen werkzaam: 

- direkte of radiatieve rekombinatie (parameter R): 

het elektron valt van de geleidingsband direkt naar de 

valentieband onder uitzending van een photon. 

- Shockley-Read rekombinatie (parameter r): 

het tdektron gaat via een rekombinatie nivo naar de valentieband. 
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~. 3. '!'r•apping 

Naast de in 2.2. genoemde mechanismen kan nog een ander mechanisme 

een rol spelen: het zg. trappingsproces (9-10]. Hierbij wordt een 

elektron ingevangen in een trap. Na een bepaalde tijd zal terugkeer 

naar de geleidingsband plaatsvinden. In dit geval zal n ; p en e e 

N.B. Een trap of verontreinigings centrum kan in principe dus zowel 

fungeren als Pekombinatie- als tPapping centrum. 

Volgens Hollis et.al [II] bevindt zich inn-type InSb het belangrijk

ste verontreinigingsnivo op 0,11 eV boven het valentienivo. Zie fig. 3. 

Dit komt bij 77 K overeen met ongeveer 17 kT boven het maximum van het 

valentienivo en ongeveer 16 kT onder het Ferminivo. 

geleidingsnivo 

Ferminivo 

rekombinatie- of 

trapnivo 

valentienivo 

fig. 3. 

0,235 eV 

F--------- 0,216 eV 

t --------- 0,11 eV 

v --------- 0,0 eV 

20 -3 2 
Energienivo's inn-type InSb; n0•J,6.IO m ,uezSOm /Vs 

We definieren nu de volgende parameters voor invang(r) in en uittreding(g) 

uit een trap vanuit en naar geleidings- en valentienivo. 

cn(no + ne)(Nt 
0 - n ) rct = - n t t 

0 
nt) gtc = cnnl (n + 

t (3) 

(Nt 
0 - n ) rvt = cppl - n t t 

cp (po + 
0 

+ n ) gtv = pe)(nt t 
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De betekenis van de gebruikte symbolen is te vinden in de nomenclatuur. 

Gebruik makend van deze definities zullen we een verband afleiden tussen 

n en p • 
e e 

Zonder excitatie geldt: r = g ct tc 
0 

Nt - nt n I 
----=-= 

0 
nt no 

en 

en 

Po 
- -

no 
= ---'--

r = g waaruit volgt: 
vt tv 

(4) 

(5) 

(5) geeft dus het aantal bezette centra t.o.v. het totale aantal. 

In het door ons gcbruikte materiaal ( n
0

>> n 1) zullen,als er geen 

excitatie (belichting) is,reeds alle traps bezet zijn.De levensduur 

van een elektron zal dan bepaald worden door de invangtijd van een gat 
I -7 ( ] in de trap 1 

0 
= "'C'"'N ~ 10 s 12 • 

p p t 

In het stationaire geval geldt: 

an 
--t = at 

waaruit volgt: 

(5),(6) en de neutraliteitskonditie n + n • p leiden voor kleine e t e 
signalen (ne,pe<<n

0
,p

0
) tot het volgende verband tussen ne en pe: 

Uit [ 11] volgt: 

n 
e 

c = 
n 

= c (n + 
n 0 

2.10- 12 

n ) + 
I 

n ) + 
I 

3 -I 
m s 

0 
+ c n 

p i 

c = 2.to- 14 m3s- 1 
p 

Tesamen met (7) levert dit n =p , d.w.z. geen trapping, iets wat we 
e e 

reeds verwachtten gezien de opmerking onder (5). 

(6) 

(7) 

\'oor grotere injekties heeft het verband tussen n en p een ingewik-e e 
kelder vorm. Het leidt echter tot dezelfde konklusie. 
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2.4. Photoeffekten 

We gaan uit van een uniforme eenzijdige belichting en u HB< I ( voor 
. e 

het geval UeHB> I zie 2.5). De x-afmeting wordt zo groot verondersteld 

dat de effekten in de bulk er niet doot beinvloed worden. De kontinui

teitsvergelijking in het stationaire geval voor bv. de gaten luidt: 

. +/ I o - div J e + G - p T = (8) 
p e 

waarin l = ( r + R(n
0 

+ ne))-J inn-type ; pe=pe(y), J+=J+(y). 

G = aBQexp(-;J.y) p 
a = absorptie koefficient 

Q = lichtintensiteit 

6 = produkt van quantumefficiency en reflektiekoefficient[23l 

De totale stroomdichtheid bestaat uit drie delen nl. dat t.g.v. 

het elektrische veld: J; = eEµe(p
0 

+ pe)/b 

koncentratiegradient: + 
-eD gradp /b de JK = n e 

+ 
en het magnetische veld: JB 

+ + 
= UpH(JE + JK)B (9) 

De x- en y- komponenten van de gaten-stroomdichtheid zijn als volgt: 

+ + 
bJ = eu E <Po + p ) - µ kT dp /dx + bu HBJ 

x e x e e e p y 

bJ+= eµ E (po + pe) - µ kT dp /dy - bµ HBJ+ 
y e y e e p x 

waarin E 
y 

= -kT b dn /dy - dp /dy 
- e e = Demberveld e 

Dit levert dan: 

b(n + n ) + Po + p 
o e e 

+ 
J = -µ kT 

y e 
(no + Po) dpe 

bn0 + Po dy 
= - eD dpe 

dy 

Het verband tussen de x- en y- komponenten wordt gegeven door: 

+ + 
J =µ BJ x pH y en J •-µ BJ 

x eH y 

(I 0) 

(I I) 

( 12) 

(13) 

( 14) 
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Substitutie van (13) in (8) levert voor p de vergelijking: e 

d2 
Pe G Pe _e_ 

--2 - ~D 
= - D 

d y 
no + Po 

waarin D = = D in ons geval 
no + Po p 

D D 
p n 

In het geval van oppervlakte-generatie gelden de randvoorwaarden: 
dpe 

(15) 

( 16) 

aan het belichte oppervlak y=O D dy = s 1pel - BQ 
dpe (17) 

aan het onbelichte opp. y=a D dy = -s2Pe2 

waarin de indices 1 en 2 resp. het belichte en het onbelichte oppervlak 

aanduiden. 

De oplossing van (IS) is: 

+ 
Tesamen met (13) krijgen we dan voor J (y): y 

D ~ D a-y 
= e6Q L ( s2cosh( L ) + L sinh( L )) 

(s
1
s2 + (D/L) 2 )sin~ + (s 1 + s 2 )~oshi; 

(18) 

(19) 

Van deze uitdrukking zullen we gebruik maken om i en ~G te berekenen. pem 

:::. 4. 1. !·"hotoele1<.tr>omagnetisch ef;'ek.t 

a. statisch 
De kortsluitstroom per eanheid van breedte in de zfichting is: 

a 
i = r J dy = 

pem 0 x 

a + 
µ HBf J dy 

e 0 y 
(20) 



nl. J x 
= J+ + J 

x x 

+ + + + 
= µ HBJ + µ HBJ ~µ HBJ , ( J p y e y e y y 

M.b.v. (19) volgt dan: 

i = eDBQµeHB(s 2sinh[ + ~(cosh[ - 1)) 
pem 

(s
1
s

2 
+ (D/L)

2
)sinh[ + (s 1 +s 2)~osh[ 

Wanneer a>>L geldt: 

i = eOl3QµeHB 
pem 

b. Dynamisch 

- 8 -

(21) 

(22) 

Wat het dynamisch gedrag betreft zullen we kort zijn omdat het 

te gekompliceerd is om er de preparaat parameters uit te bepalen. 

Hall [13), theoretisch, en Bulliard [J4], experimenteel, vonden een 

verloop in de tijd identiek aan ooze metingen. Zie fig. )~. 

2.4.2. Photogeleidings effekt 

a. Statisch 

De toename van de geleiding langs een eenheid van lengte in de 

x-richting en per eenheid van breedte in de z-richting, is: 

b.G = eµ f (n + Pe) dy 
e e b 

Via (18) kunnen we dit schrijven als: 

eµe(l/b + l)j3QL(s
2

(cosh[ - 1) + ~sinhI) 
b.G= ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

en voor a>>L geldt 

6G= eµe(l/b + l)BQL 

s
1 

+ D/L 

(23) 

(24) 

(25) 
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b. Dynamisch 

In eerste benadering zal, door verwaarlozing van de div J term, 

de differentiaal vergelijking voor de totale excess dichtheid, er als 

volgt uitzien: 

dn n e e 
dt=G-T (26) 

waarin G= l ~G dy= BQ De oplossing voor n <<n is: 
a 0 n a e 0 

-t/T 
n (t) =GT (I - e ) 

e 
(27) 

Het gemeten verloop van n (t) sluit hier gedurende de eerste ISO ns 
e 

goed bij aan. De daarna optredende afwijking zou te verklaren zijn 

uit de toenemende invloed van de div J term en/of de T(n ) afhankelijke 
heid. De invloed van de div J term is nog niet verder onderzocht. 

Uit de bepaling van dn /dt bij t=O volgt onmiddellijk BQ, welke 
e 

grootheid we in 2.6 zullen gebruiken bij de bepaling van s 1• 

2. t T bepa Zing v-z'.a s tatische metingen 

De verhouding van de beide photo-effekten is: 

i Q µeH 8 
s 2L 

tanh!a/L -- + 
~- L D 

6G µe+µh I + s 2L 

o· tanh!a/L 

(28) 

Deze verhouding is onafhankelijk van BQ en s 1• Voor een n-type InSb 

preparaat met a>>L (a>>JOµm) geldt dan: 

D 
i -L µeH 8 
~---b.G 

(29) 



Uit (29) volgt voor 

T = D(li? 
l pem 
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(30) 

In InSb zijn u H en µ afhankelijk van de veldsterkte E en het magneet-
e e 

veld B. In (30) is µeH= µeH(O,B), d.w.z. de elektronen Hall beweeglijk-

heid voor E+O en magneetveld B; µ = µ (E,O), d.w.z. de elektronen 
e e 

beweeglijkheid bij een elektrisch veld E en B+O. 

We kunnen dan schrijven: 

µeH(O,B) µeH(O,O) µe(0,0) µeH(O,B) 
= ---,..,.-...,... 

u (E,0) µ (0,0) • µ (E,O) • µeH(O,O) 
e e e 

(31) 

µ (O,O) 
e 

µ (E,0) 
e 

µeH(O,B) 
is te bepalen uit de I-V karakteristiek en uit een µeH(O,O) 

magnetoresistance meting, waarbij we de Hall faktor rH onafhankelijk 

van B veronderstellen [13,18). 

Over de waarde van rH =µeH(O,O)/µe(O,O) bestaat nog enige onduidelijk

heid. rH is afhankelijk van de strooiings mechanismen die werkzaam zijn. 

Uit [16,17] volgt dat bij lage E-waarden verontreinigings-verstrooiing 

vam groot belang is. Daarvoor geldt rH= 1,93. 

Uit zowel [3], [18] als [19] worden experimentele waarden gevonden 

van ongeveer 1,1 d.w.z. in de buurt van de rH voor rooster-strooiing. 

Wij zullen die rH waarde gebruiken die de dynamisch en statisch 

bepaalde T waarden het beste bij elkaar doet aansluiten. 

Als we de bij de dynamische PG meting gevonden Twaarde substitueren 

in (28) dan kan uit de gekombineerde statische meting rH(E) bepaald 

worden. 

:~. e. s ber:·i?. in.g 

Gebruik makend van de uit de dynamische metingen gevonden BQ waarden, 

kunnen we uit het statisch PEH of PG effekt, (22) en (25), s 1 bepalen. 
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2.7. Hoge magneetvelden ( µeFI >1) 

De voorafgaande theoriean zijn afgeleid voor µeHB< J. I.v.m. de hoge 

µeH waarde is hieraan in ons geval niet steeds voldaan. 

Kurnick en Zitter [2] vinden in bun behandeling, afgeleid voor wille-

keurige B-velden, 
'\, 

de volgende uitdrukking 

eBQµ HBL (I + c)! 

voor ipem' onder de voorwaarde 

µe"'µell 

i = (I + I /b) pem 
~---e ___ e __________ ~µ2-B2--

( l + µe~B2 + bc(I e:2 ))! 

x 

I + sl !(J+µ H2B2+ bc(t+µ 2B2/b2))! 
L (l+c) e eH 

e 

waarin L de elektronen diffusie rekombinatie lengte voorstelt = L.b~. 
e 10 

Voor n-type InSb met c= n0/p0=t0 en b=µe/µh= 80 volgt hieruit: 

l = pem = (22) 

Dit geldt zolang b2
> µ 

2s2 of wel voor b=80 en µ = SS: s2
«2 r 2

. eH eH 

Dit is bij ooze metingen steeds het geval. We mogen dus (zonder meer) 

(22) toepassen in het gehele B-gebied, ook al is aan de voorwaarde 

µeHB< I niet steeds voldaan. 

Uit (22) volgt dat afhankelijk van de grootte van s 1 geldt: 

s
1
>>D/L 

s <<D/L 
I 

(32) 

(33) 

(34) 



3. Opstelling 

Een GaAs laser (R.C.A. type 40867) fungeert als lichtbron. Deze is 

bruikbaar bij 77K en kan dus in de kryostaat ingebouwd worden. 
2 Het emitterend oppervlak heeft afmetingen van ongeveer 2 x 70 µ m . 
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De openingshoek is groot nl. s0 
- JS0

• Het te belichten oppervlak 

heeft afmetingen van SOOO x 300 µ m2• Teneinde een uniforme eenzijdige 

belichting mogelijk te maken, is bet gebruik van lenzen noodzakelijk. 

De golflengte van het laserlicht is bij 77K 84SO± 10 ~.Gekozen is voor 

kwarts glas. De optiek bestaat uit een bi-konvexe lens (f=2S,S mm; 

R= 22,94 nun) en een cilinderlens (f en R i.d.). l) 

De cirkellens maakt het mogelijk de divergentie van de lichtbundel 
0 terug te brengen tot 2 , waarna met de cilinderlens een ~treep-

bel ichting te realiseren is. De beide lenzen zijn m.b.v. GE 7031 kit zo

danig ingekit dat krimp opgevangen kan worden. 

Een eerste vereiste was dat de optiek instelbaar was t.o.v. het preparaat. 

Dit teneinde de verplaatsing van het sample tijdens het afkoelen te kunnen 

ondervangen. 

Daartoe werd een opstelling ontworpen zoals schematisch weergegeven 

in fig. 4. Deze opstelling biedt de mogelijkheid zowel de lichtbron 

als de lenzen te roteren en in vertikale en horizontale richting t.o.v. 

het preparaat te verplaatsen. 

De mikrometers hebben een instelnauwkeurigheid van IOµ m. 

De preparaat houder is getekend in fig. S • Deze wordt op de buiten

pijp (figA) geschroefd. Een vakuiim afdichting wordt verkregen d.m.v. 

de ingevette konisch gedraaide wanden. Het geheel bevindt zich in LN 2 , 

terwijl vulling met He gas zorgdraagt voor een goed warmte kontakt. 

I) De lenzen zijn vervaardigd in de groep Optika van de T.H. Delft. 

Prof. H. Frankena en Ir.J. de Jong waren zo vriendelijk ons alle 

medewerking te verlenen. Wij zijn hen hiervoor veel dank verschuldigd. 
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fig. 4 • optiekhouder 

1- rotatie en vertikale verplaatsin~ laser en cirkellLns 

2- rotatie cilinderlens 

3- x-y tafel voor horizontale verplaatsing totale optiek 

4- binnenpijp met afdichtflens 

5- buitenpijp 

6- laserhuis met laser 

7- cirkellens 

8- cilinderlens 

9- konisch gedraaide wand 

totale lengte is 94 cm. 
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fig. 5 • preparaathouder 

I- preparaat gemonteerd op micaply 

2- plug-in voor evt. montage van weerstand(en) 

3- kontakt balgje 

4- koaxiale doorvoer 
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Voor het pulstransport wordt gebruik gemaakt van de konnektors en door

voeren van het type Sub-minax 27 en van Amphenol kabel RG 74U. 

Het preparaat is gemonteerd op een, in de onderwerpgroep plasmafysika 

gebruikelijk, micaply [ 3]. 

Het geheel is vervaardigd door de afdelingswerkplaats natuurkunde. 

4. Meetmethoden 

4.1. Photoelektromagnetisch effekt 

Het blokschema is gegeven in fig. 6. 

Het magneetveld wordt opgewekt door twee spoelen. Het veld is kontinu 

instelbaar tot 8,6.I0-2 T. 

De lichtbron moet gepulsd worden. Een pulsrepetitie frekw~ntie van 

40 Hz en een pulsbreedte van 400 ns voorkomt opwarming van het preparaat. 

(zie 5.2.). 

Oppervlakte excitatie is gewaarborgd daar de absorptiekoefficient van 
6 -I 

InSb voor de laserlicht-golflengte van 0,8 µm, ongeveer 2.10 m 

bedraagt. [ 20] 

l wordt nu als volgt berekend uit de meting: 
pem 

i = pem 

v 
_E. 
d.R 

m 

waarin V = gemeten spanning over R 
p m 

d = breedte preparaat in z-richting 

R = weerstand waarover we meten, in de figuur I ohm. 
m 

(35) 

Een vergelijking tussen de meting via de I ohm weerstand en een meting 

rechtstreeks op de scoop (ingangsimpedantie 50 ohm), aan preparaten 

die bij 77K een weerstand van ca 50 ohm bezaten, toonde aan dat bij 

de rechtstreekde meting de kortsluitstroom berekend mag worden door 

de gemeten stroomwaarde V /50 te vermenigvuldigen met (R +50)/(d.R ). p prep prep 

Rechtstreeks meten biedt het voordeel dat het signaal beduidend groter 

is dan bij de meting via de I ohm. 

Voor R wordt steeds de preparaatweerstand genomen die geldt bij 
prep 

het gebruikte magneetveld en lichtintensiteit. 

. •' . ~ . . . Photoye Ze :'.dings effek.t 

Het blokschema voor meting van het dynamische photogeleidings effekt 

is getekend in fig. 7. Om opwarming te voorkomen wordt zowel het veld 

over het preparaat als de laser gepulsd. 



charging x-y schrijve1 
1no ns 

~ ' 
4. j l 

externe - E.H. - I 40 dB I 
voeding ... ... I UPT7t.1 I TEK. 

, , 
puls 

trigger 

vertragings- H 
1 ijn: 450 ns 

H 

lichtbron r K l 

preparaat 
I ~ -

s® 
Opstelling voor meting van het photoelektromagnetisch effekt. 

TEK.: Tektronix oscilloscoop type RM 564 

vert. verst. 3576; tijdbasis 3T77. 

E.H.: E.H. research pulsgenerator type 126. 

K twee Keithley pulsversterkers type 109 

totaal IOOx versterking.Voeding type 1081. 

schrijver: Hewlett-Packard type 7004 B. 

tig.6 



externe 
voe din 

charging 
200 ns 

E'. H. 

puls 

vertragings-
1 ijn: 450 ns 

lichtbron 

prep. 

77K 

trigger 

40dB verz • 

H.P. 

x-y 
schri·ver 

TEK. 

I 

puls 

v 
B 

Opstelling voor meting van het dynamische photogeleidings effekt. 

TEK.: Tektronix oscilloscoop type RM 564 

vert. verst. 3576; tijdbasis 3T77. 

E.H.: E.H. research pulsgenerator type 126. 

H.P.: Hewlett-Packard pulsgenerator type 214A. 

schrijver: Hewlett-Packard type 7004 B. 

fig. 7 
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Bij de statische meting valt de veldpuls geheel binnen de lichtpuls. 

Op het tijdstip t na het begin van de veldpuls ( de zg. sampling 
s 

tijd) wordt de I-V karakteristiek bepaald. Het effekt heeft daar 

de verzadigingswaarde bereikt. Zie fig. 8 • 

Uit de I-V karakteristiek met en zonder belichting is de stroomtoe

name 61 bij een bepaalde spanning V te bepalen.Daaruit volgt: 

61 1 
6G = V' d 

waar1n l= lengte van het preparaat. 

fig. 8 . Puls posities bij statische PG meting 

(36) 

Rij de dynamische meting valt de lichtpuls binnen de veldpuls.Zie fig. Sa. 

Hier wordt de stroomtoename gemeten bij konstante spanning. 

De afval van het effekt is niet te bepalen i.v.m. naijlen van de laser. 

fig.,Sa· Puls posities bij dynamische PG meting 

Bij alle metingen zijn de preparaat kontakten afgedekt. 
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5. Kontrole netingen 

Alvorens de eigenlijke metingen te behandelen, iets over enkele kon

troles op resp. de werking van de optiek en de opwarmingseffekten. 

5.1. De Optiek 
Door te bepalen hoe groot de mikrometer verplaatsing, in de lengte-

en dwars-richting van het preparaat, was waarbij de maximale PEM 

response halveerde, konden we konkluderen dat de optiek een streep

belichting mogelijk maakt van~ 5000x 750 µm
2

• 

In vergelijking met de verwachte 300 µm breedte lijkt dit een minder 

gunstig resultaat. Hierbij kan echter opgemerkt worden dat de cilinder

lens deze afwijking gemakkelijk kon introduceren gezien zijn konstruk

tie. De lens bestaat nl. uit twee delen die m.b.v. GE 7031 tegen elkaar 

gekit zijn. Het is te begrijpen dat hierbij, en tijdens het afkoe~ 

proces, fouten in de orientatie konden optreden. 

5.2. OpiJar>ming 
InSb vertoont bij 1 JOK een maximum in de weerstandscurve. Opwarming 

tot ver boven 1 lOK zou een weerstandsafname ten gevolge hebben en een 

geringe opwarming een weerstandstoename. 

Alhoewel onwaarschijnlijk, werd toch nagegaan of bij de photogeleidings

metingen de weerstandsafname te wijten was aan opwarming. 

Hiertoe werd allereerst de I-V karakteristiek opgenomen zonder en met 

belichting bij een p.r.f. van 40 Hz(fig. 9). Daarna werd de p.r.f. 

verhoogd tot resp. 70 en 120 Hz. De karakteristiek is in die gevallen 

naar beneden verschoven d.w.z. er vindt een weerstandstoename plaats. 

De temperatuur van het preparaat ligt dus nog onder lJOK. 

Verlaging van de p.r.f. tot 30 Hz heeft geen rnerkbare gevolgen. 

Fe konkluderen dat de weerstan<lsafname bij belichting een photogeleidinr,s-

effekt is. 
De kontrole werd bij elk preparaat herhaald. Bij alle metingen is verder 

een p.r.f. van 40 Hz gebruikt. 

Afgezien van bovenstaande twee kontroles zijn er vanzelf sprekend diverse 

tests aan de opstelling uitgevoerd wat betreft afsluiting, pulsgeleidin2, 

etc .. Deze worden hier verder niet besproken. 
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6. Resultaten en berekeningen 

De gebruikte preparaten zijn: 

nununer lxaxd 

L 49 69QQX52 XJQQ 

L 51 6000x235X304 

L 98 540ox12ox320 

L 143 5400x12ox320 

L 144 61oox2sox316 

L 145 6400x56 X295 

gegevens tfunsanto Chemical Co.: 

µm2 
2 µm 
2 µm 
2 µm 
2 µm 
2 µm 

20 -3 
n

0
• 1,6.10 m 

2 
µeH= 55 m /Vs 

g: geslepen 
~---{ p: gepolijst 

e: geetst 

- 16 -

behandeling 

g 

g-p-e 

g 

g-p-e 

g-p-e 

g-p-e 

~[_-_-~ 

We zullen de verkregen resultaten nu achtereenvolgens per preparaat 

bespreken. 

I. 51 

Fig. 10 en II zijn voorbeelden van een PG en PEM meting bij verschillende 

lichtintensiteiten. De hieruit, m.b.v. rH= 1,1, berekende 1-waarden 

als funktie van E zijn gegeven in fig. 12. Er werd geen signifikant 

verschil gevonden bij de verschillende lichtintensiteiten (ne'n0). 

De B-afhankelijkheid van i (fig. 13) toont aan dat bij hoge B-vela0n 
pem 

een afwijking van de lineariteit gaat optreden. We schrijven dit toe 

aan de µeH(B) afhankelijkheid (zie 2.7). Als we hiervoor korrigeren 

wordt de lineariteit beter. 

De resterende afwijking zou te verklaren ZlJn uit de µh(B) afhankelijkheid. 

Volgens Neidig en Hiibner [21) echter is µh onafhankelijk van B tot 

rninstens 0,6 T. Hun metingen zijn echter beperkt tot vijf meetpunten 
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E 3.0 - L51 "ca: 
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tussen 0,1 Ten 0,6 Ten sluiten een µh(B) afhankelijkheid voor 

s··o. I T niet uit. 
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Een identiek aan het door ons gevonden i -B gedrag is gemeten door pem 
Nasledov en Popov [221. 

De dynamische PG meting, waarvan fig. 14 een beeld geeft, levert 
-7 r= 1,8.10 s, onafhankelijk van de lichtintensiteit (ne<n0). 

Dit komt goed overeen met de 1 uit de statische metingen (2,3.I0-
7
s). 

Bij de berekeningen aan het dynamische gedrag kan de stijgtijd van 

de laser en de pulsgenerator (enkele ns) verwaarloosd worden t.o.v. 1. 

Bij fig. 14 dient opgemerkt te worden dat het punt (o,o) buiten 

de figuur valt. 

Met de methode besproken in 2.4.2.b is BQ bepaald. Via het statische 

PG effekt vinden we dan : s 1= 55 m/s. 

:., j .:Ji· 

De uit de statische metingen gevonden waarden voor 1 (fig. 15 en 16) 

zijn uitgezet in fig. 12. Deze komen goed overeen met het resultaat van 
-8 

de dynamische meting= 7,8.JO s. 

Fig. 15 is gemaakt bij een vrij hoge lichtintensiteit (ne~!n0 ). Het 

verloop als funktie van de tijd is te verklaren uit het feit dat het 

PEM signaal zich sneller opbouwt dan de weerstand, welke o. i.v. de vrij hoge 

injektie, afneemt.Na enkele tientallen ns zal die afname zich gaan 

manifesteren in ean gedeeltelijke kompensatie van het PEM signaal. 

(zie 2.4.J.b), Een zelfde gedrag is te zien in fig. I J. 

Fig. 16 toont de invloed van belichting tot en met het avalanche gebied. 

De verklaring v~n het effekt bij hoge veldsterkten is gekompliceerd. 

Het begin van avalanche lijkt verschoven te zijn naar lagere E waarden. 

Fig. 17 geeft de uitwerking van de dynamische meting. Voor een opmerking 

hierover verwijzen we terug naar 2.4.2.b. 

Het verloop van i -B vertoont het zelfde gedrag als bij LSI. 
pem 

De berekende s
1 

waarde is: s 1= 60 m/s. 

N.B. Eenmaal is bij een lage lichtintensiteit waargenomen dat de over

shoot van het PEM signaal verdween bij verandering van de mikrometerstand. 

Dit zou er op wijzen dat ook de belichtings geometrie dit effekt kan 

veroorzaken (kontakt effekt). Bij hoge lichtintensiteiten is dit nieL n~er 

waargenomen. 
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i, 14/·, ,, 144 

Aan de beide preparaten zijn alleen statische metingen gedaan bij een 
-7 

lage lichtintensiteit. De gevonden 1 waarden zijn resp. 3.10 sen 
-7 

5.10 s. 

L 98 

Aan dit slecht geprepareerde sample werd geen effekt waargenomen. 

!_, 49 
-7 

Dit vertoonde kleine effekten. Een schatting voor ~ levert 2.10 s. 

Opvallend is de afwijkende i -B karakteristiek:fig. 18. pem 
Korrigeren we dit voor µeH(B) dan blijft het afvallen van i bij pem 
hogere B waarden bestaan. Dit zou verklaard moeten worden uit het onbekend~ 

µh(B) gedrag, Dit is twijfelachtig. De onnauwkeurigheid in de meting 

is echter groot. Een definitieve uitspraak kan dan ook pas gedaan 

worden nadat uitgebreidere metingen aan soortgelijke preparaten 

zijn gedaan. 
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7. Vergelijking met theorie en literatuur waarden 

Uit eerder in de onderwerpgroep plasmafysika 
-14 3 -I Ren r waarden [4] van resp. 6.10 ms en 

-8 . . 20 -3 we een 1 van 6,6.JO s b1J n
0

= 1,6.JO m . 

bepaalde 
6 -) 

5,4.10 s , berekenen 

7 -1 -14 3 -) De theorie waarden voor r=l/T o= 10 s ( 12] en R=8.JO ms (271 

1 d 1 . 'k p 4 o-8 . b'. d' k everen een T waar e ge lJ aan .J s. Hier lJ ient opgemer·t 

te worden dat r sterk afhangt van de schatting van de dichtheid 
20 -3 van de verontreinigings centra (~5.10 m ). 

Uit de literatuur zijn waarden bekend van: 
T bij ' no uit ref. 

-7 8,b. 10 s I ,4. 1020m - 3 r 241 
-7 8,0.10 s 1,0. 1021 m- 3 I 25J 
-7 5,0.10 s 8,0.10 19m-3 [ 261 
-7 8,0. JO s 4,0.I020m-3 [ I I] 

-8 -7 Onze resultaten, die varieren van 9.10 s tot 5.10 s liggen dus 

wat boven de theorie waarden en de resultaten van Hendriks en onder 

de waarden uit de overige literatuur. 

Waarden voor s van< JOO m/s zijn gevonden in [2], voor een goed 

gepolijst oppervlak. De door ons berekende waarden van 55m/s en 60m/s 

stemmen hier goed met overeen. 
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Diskussie 

Aan de opzet van het onderzoek om. via meting van het photoelektro

magnetisch effekt en photogeleidings effekt. t en s te bepal~n. is 

voldaan. Een belangrijk deel van de tijd werd besteed aan het 

ontwerpen en bouwen van de meetopstelling. 

Naast het reeds eerder waargenomen photoelektromagnetisch effrkt 128} 

werd nu eveneens het photogeleidings effekt. zowel statisch als 

dynamisch, gemeten. 

Dit was mede mogelijk door gebruik te maken van bij 77 K inst~l-

bare optiek. waardoor hogere licht-intensiteiten bereikt konden 

worden en ht't E>xperiment beter aansloot bij het theoretische 

uitgangspunt nl. een eenzijdige uniforme belil:hting van het preparaat. 

Het optische aspekt was nieuw in de onderwerpgroep. 

Bij de uitwerking van de meetresultaten is gehruik gemaakt van 

een vereenvoudigde theorie (µ B < 1).Desondanks komen de dynamisch 
e - -7 

en statisch bt!paalde waarden voor t (tl\:2 .10 s voor rH= I, I) goe<l 

met elkaar en met de litteratuur waarden overeen. Dit geldt ook 

voor s (~60 m/s). 

Orn aan preparaten met alleen geslepen oppervlakken beide effekten 

te meten bleef een probleem. Het verder opvoeren van de licht

intensiteit d.m.v. hogere voedingsspanningen voor de laser

pulsgenerator kan hier uitkomst bieden. Het beschikbare vermogen 

van de lichtbron staat dit niet in de weg .• Dit biedt dan tegelijker-

tijd de mogelijkheid het r(n) gedrag te bepalen bij hogc injektiesl~9,JU;. 
e 

De magneetveld afhankelijkheid van het photoelektromagnetisch effrkt 

kwam goed overeen met het theoretisch voorspelde gedrag, evenal 

het verloop van het effekt in de tijd bij hogere Lichtintensiteiten. 

Uitbreiding van de metingen naar ~0.08 T zijn in voorbereiding. 

F.ventueel is hierui t de ~1 h (B} afhankelijkheid te bepalen. 

Tot de m0gelijk~ ontwikkelingen behoren verder de bepalin~ van 

de absolute lichtintensiteit Q en de reflektiekoifficient. 
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Daarbij wordt gedacht aan het gebruik van fiberoptiek l 31) • 

Dit zou de bepaling van de quantumefficiency binnen bereik brengen. 

Uit een aanpassing van een theoretische kromme aan het dynamische 

photogeleidings verloop met G en t als parameters, is de grootte 

van de beide laatste te bepalen. 
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