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Samenvatting 

In dit afstudeerwerk is een opstelling gebouwd waarmee het mogelijk 

is volgens de vierpuntsmethode van Van der Pauw fotogeleiding te 

meten aan hoogohmige preparaten als funktie van de golflengte en 

van de intensiteit van het opvallende licht. 

Er zijn intensiteitsafhankelijke fotogeleidingsmetingen verricht 

aan Gas. Deze wijzen op een kwadratisch rekombinatie proces. 

Er zijn echter uitvoeriger metingen nodig om verdere konklusiea te 

kunnen trekken. 

De spektrale fotogeleidingsmetingen die aan Gase verricht zijn, 

zijn geinterpreteerd met behulp van een model dat rekening houdt 

met de aniaotrope eigenachappen van het kristal. Dit lteeft ~eleid 

tot een bevestiging van het bestaan van een ho~ere geleidingsband 

in Gase (ca. 2,4 eV boven de top van de valentieband), zeals is 

voorgesteld door Kipperman. Verder zijn in deze metineen het direkt 

exciton en de direkte overgang in GaSe zeer duidelijk zichtbaar. 
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1. Inleiding 

GaS en GaSe hebben een lagenstruktuur; elke laag is opgebouwd uit 

vier sublagen Ga en S (resp. Se) in de volgorde S(Se)-Ga-Ga-S(Se). 

Zie figuur 1. De bindingen tussen de lagen onderling zijn Van der 

Waalsbindingen, terwijl binnen een laag de bindingen gemengd kova

lent en ionogeen zijn. 

Dit is beschreven door Basinski (1). 

Figure 1 

Structure of one of the four-fold layers of GaS and GaS..; • Ga atoms, 0 S or Se atoms. 

Uit: Fischer (2). 

De belangrijkate optische metingen die aan Gas en Gase verricht 

zijn, zijn: 

- absorptiemetingen door Bassani (3), Fischer (2) en Ismailov (4) 

- absorptiemetingen aan GaS-Se-mengkristallen door Brebner (5) 

- reflektiemetingen door Bassani (3), Ak.hundov (6), Gasanova (?), 

Brebner ( 5) 

- fotogeleidingsmetingen door Bube (8), Kipperman (9) (aan Gas) en 

Brebner (5) (aan GaSe) 

De spektrale fotogeleidingsmetingen uit laatstgenoernde publikaties 

zijn echter minder waardevol doordat geen geleidbaarheid is gemeten 

doch fotostroom - dus inklusief kontakteffekten - (Bube), doordat 

geen intensiteitsafhankelijkheid van de fotogeleiding is bepaald 
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(Bube, Brebner), en doordat bet gemeten golflengtegebied klein is 

(Kipperman, Brebner). 

Het oorspronkelijk doel van bet afstudeerwerk was dan ook de be

staande fotogeleidingsmetingen uit te breiden tot een grater golf

lengtegebied waarbij in bet bele gebied de intenaiteitsafhankelijk

beid bepaald werd, om aldus de absorptiemetingen uit de literatuur 

te konfronteren met transporteffekten. 

Hiervoor werd een opstelling gebouwd waarmee het mogelijk was vol

gens de vierpuntsmetbode van Van der Pauw fotogeleiding te meten ala 

funktie van de golflengte en van de intenaiteit van het opvallende 

licbt. 

Aan GaS zijn met deze opstelling inleidende metingen verricht. 

Tijdens deze metingen kwam de op anisotropiemetingen van Peynen

borgh (10) gebaseerde uitbreiding van het door Kamimura (11) voor

gestelde bandenmodel voor GaSe beschikbaar. Volgens Kipperman (12) 

zou in GaSe een hogere geleidingsband waarschijnlijk zijn, ca. 

0,4 eV boven de door Kamimura aangegeven geleidingsbanden. 

Vanaf toen ricbtte ons fotogeleidingaonderzoek zicb op het aan

tonen van deze bogere geleidingsband. 

Fotogeleiding in GaSe werd uitvoerig gemeten ala funktie van de 

golflengte en bij enkele golflengten ala funktie van de intensiteit. 

De resultatfln werden geinterpreteerd met behulp van een model dat de 

afname van de fotogeleiding bij toenemende abaorptiekoefficient. ver

klaart, en rekening houdt met de anisotropie van het kristal. Hier

uit kwam een bevestiging voor het bestaan van de hogere geleidings

band naar voren. 
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2. Theorie 

2.1. De onderlinge ligging van valentie- en geleidingstanden wordt 

meestal experimenteel bepaald met absorptiemetingen. 

Fotogeleidingsmetingen worden veelal gedaan om het mechanisme 

van de elektrische geleiding te bepalen. 

Fotogeleiding en absorptie hangen met elkaar samen via de formule: 

f /:J. n 
= "t" 

waarin f = generatie per cm3 = aantal gegenereerde ladingdragers 

per cm3 per sekonde 

/:J. n = extra aantal vrije ladingdragers per cm3 

= gemiddelde levensduur van de ladingdragers 

Opm. We zullen in het vervolg niet meer spreken van ladingdragers 

maar van elektronen, omdat we gemeten hebben aan n-type kris

tallen. Dat de gebruikte kristallen n-type zijn, blijkt uit 

foto-Hall-effektmetingen door Kipperman (13) a8n Ga~, en door 

Peynenborgh (huidige metingen) aan GaSe. 

De generatie G (= aantal gegenereerde elektronen per sekonde) is 

rechtstreeks afhankelijk van de absorptiekoefficient CX. ; bijvcor

beeld in een situatie als geschetst in figuur 2. wordt het aantal 

elektronen dat per sekonde in het kristal gegenereerd wordt, gege

ven door de formule: 

d. 

~ 

1 Crrt.
1 

I figuur 2. 
I 

kristal 

( 1) 

(2) 
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~ n en fotogeleiding ~ CJ" hangen - voor geleiding in een isotrope 

geleidingsband - als volgt met elkaar samen: 

waarin~O = fotogeleiding = extra geleidbaarheid ten gevolge van 

excitatie van elektronen naar de geleidingsband 

q = lading van het elektron 

~= beweeglijkheid van het elektron in de betreffende ge

leidingsband 

Hoe nu het verband is tussen ~ n en G, met andere woorden welke ge

daante T aanneemt, hangt (onder meer) af van het type rekombinatie 

in het kristal. Als uitersten beschouwen we lineaire rekombinatie: 

en kwadratische rekombinatie: 

(3) 

(4) 

Als we licht instralen met een energie die voldoende groat is om elek

tronen naar een hogere geleidingsband te exciteren, dan wordt het aan

tal elektronan dat zich dientengevolge stationnair in die hogere ee

leidingsband bevindt, bepaald door hun levenaduur en door de absorp

tiekoefficient, terwijl echter de bijdrage in de fotogeleiding oak 

nog bepaald wordt door de beweeglijkheid der elektronen in die band. 

Hierdoor kan in fotogeleidingsmetingen zo'n hogere band sterker naar 

voren komen dan in absorptiemetingen, maar ook zwakker. Daar uit en 

anisotropiemetingen van Peynenborgh (10) volgens Kipperman (12) een 

indikatie volgt voor het bestaan van een hogere ~eleidingsband in 

GaSe met grotere elektronenbeweeglijkheid dan in de lagere gelei

dingsband,besloten we tot het uitvoeren van fotogeleidingsmetingen 

ter detektie van die hogere geleidingsband. Zie oak 2.3. 

2.2. I~ de praktijk gaat de in 3.1. geschetste samenhang tussen fotcge

leiding en absorptie vaak niet op. Hiervoor kan oppervlakterekombi

natie verantwoordelijk zijn, dit is rekombinatie van ~at en elektron 
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aan het oppervlak van het kristal, nog voordat zij aan de geleiding 

kunnen deelnemen. Het gevolg is dat bij toenemende absorptie de 

fotogeleiding afneemt. Deze situatie is onder andere beschreven 

door De Vore (14). 

Bij sterk anisotrope stoffen - zoals de onderhavige lagenstrukturen -

zal echter nog het volgende additionele effekt een rol spelen. 

Beschouw daartoe een opstelling als geschetst in figuur 3. 

i 
de pijl geeft de richting 

aan evenwijdig aan de 

lagen 

figuur 3 

Ten gevolge van de anisotropie - bij GaS en Gase betekent dit een 

geringe geleiding loodrecht op de lagen - zullen elektronen die ver 

uit de buurt van de kontakten gegenereerd warden, niet aan de ge

leiding kunnen deelnemen ten gevolge van vroegtijdige rekombinatie, 

met andere woorden er moet een gebiedje ter breedte 6 ( c5 ~ d) 

bestaan waarbij dan slechts de elektronen die binnen 6 gegenereerd 

warden, voor de geleiding van belang zijn. 

Het is eenvoudig af te leiden dat in dat geval formule (2) vervangen 

moet warden door: 

-OCd( o<O G = I e e 
0 

- 1) 

2.3. Over de bandenstruktuur van GaS, GaSe en van gelaagde kristallen in 

het algemeen zijn een aantal publikaties verschenen: 

( 6) 
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Fischer (2), Bassani (3), Fivaz (15), Bassani (16). 

De meest recente is van Kamimura (11). Hierin is onder andere voor 

GaSe een bandenmodel berekend. Zie figuur 4. 

eV 

K,' 

K; 
K;, K'.-=~...::..:.~• 

r; I leV 

K T M -I---··r T K 

Fig. 4. The energy band structure of Gase. In 
addition to four ir bands, the conduction band 
with the light effective masses is shown schema
tically. 

Kamimura berekende op grand van magneto-optische absorpti8metingen 

van Halpern (17) dat de geleidingsband aan de rand van de Brillouin

zone sterk anisotroop is (geringe beweeglijkheid loodrecht op de 

lagen), terwijl de geleidingaband in het centrum van de JJrillou:Ln

zone isotroop is. Deze laatste bewering stel t hij evenwel iets ::e

reaerveerder op de konferentie in Taormina (18). 

Volgena Kipperman ( 12) is de geleidingsband in het centrum ook ani

sotroop. Bovendien zou er een vrijwel isotrope geleidingsband moeten 

zijn op ca. 0,4 eV boven de genoemde band. Beide laatste beweringen 

stelt Kipperman op grand van zijn interpretatie van de anisotro,ie

metingen van Peynenborgh (10). 
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3. Opzet van de experimenten 

3.1. De opstelling 

De opstelling die gebouwd werd, is schematisch weergegeven in fi

guur 5. Hij voldoet aan de gestelde eisen, dat wil zeggen: 

a. golflengte van het licht kontinu instelbaar tussen 4000 en 7000 i. 
b. een zo groot mogelijke intensiteit van het op het kristal vallende 

licht, kontinu regelbaar. 

c. de relatieve lichtintensiteit kan gemeten worden. 

d. geleidingemetingen kunnen vierpunta (volgens Van der Pauw (19)) 

uitgevoerd worden. 

We zullen achtereenvolgens de onderdelen van de opstelling bespreken: 

B de lichtbron. Aan de eis van kontinu instelbare golflengte van 

het licht kan alleen voldaan worden door een monochromato~ (14). 

Hierdoor is echter de op het kristal (K) vallende hoeveelneid 

licht gering. Het is dus van belang een lichtbron te gebruiken 

niet alleen met een zo groot mogelijke helderheid, maar ook van 

geschikte vorm in verband met de spleetvormige openingen van de 

monochromator. Uitvoerige experimenten leidden tot de in figuur 

5. geschetste geometrie. Voor B werd uiteindelijk een wolfraam

bandlamp ( 12 V, 16 A) gekosen , vooral vanwege de geschikte vorm 

van het gloeilichaam. 

lens. Deze konvergeert het licht van Bop de ingangsspleet van 

de monochromator M. 

F filters (Schott en Genn). Een KG1-filter absorbeert licht met 

gol flengte A < 3000 'i en A.> 8000 i. Een OG590-fil ter absor

beert licht met A< 6000 i. Deze filters werden gebruikt om 

strooilicht te elimineren. 

M monochromator, 0,25 m Ebert monochromator (Jarrel Ash, type 

82-410). Er zijn twee tralies beschikbaar met verschillende 

"blaze"-golflengten. Bij GaS werd ingesteld op "blaze"-golf

lengte }000 'i. Bij GaSe werd ingeateld op "blaze"-golflengte 

6000 i. 
De grootte van in- en uitgangsspleet bepalen het scheidend 

vermogen: de lineaire dispersie is 33 'i/mm. 

Meestal werd gemeten met 1 mm of 0,5 mm spleet. 
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figuur 5. Schema van de opstelling. 

Voor verklaring der letters, 

zie tekst. 
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grijsfilter. Met behulp van dit kontinue grijsfilter (Bar 

& Stroud) kan de lichtintensiteit kontinu gevarieerd. worden. 

lens. Deze konvergeert het uit M tredende licht op het kristal 

(K), of op de fotodiode D, al naar gelang de stand vans, 

apiegel. Oppervlakte spiegel (Spindler ~nd Hoyer) die in en uit 

de lichtbundel geschoven kan worden. In de bundel geschoven 

werpt hij het uit M tredende licht op 1
3

, 

lens. Deze konvergeert het van S afkomatige licht op D, 

fotodiode. Omdat de kortsluitstroom van een fotodiode een direk

te maat is voor het aantal opvallende fotonen per sekonde zijn 

voor de intensiteitsmeting fotodiodea gebruikt: 

bij Gas een Si-fotodiode van Siemens (BPY 11 ) , 

bij Gase een Ge-fotodiode van Philips (OAP 12). 

Deze werden geijkt door vergelijking met een gekompenseerde 

thermozuil (Kipp). De kortsluitstroom werd gemeten met een 

Keithly 610B. De hoogste waarde van de intensiteit is ca. 

10
14 

fotonen/cm
2
.sek. De spektrale verdeling van het op het 

kriatal vallende licht is geschetst in figuur 6. 

10 0 ----------.----...--..--.....--,--......---.....---,---

,% 

80 
intensiteit ) 

(arb. 

K 

20 

0 
2,0 __ 2_.s ____ h-., .3,o (eV) 

figuur 6. SpektraJ.e verdeling 

van het op het kristal vallen

de licht. 

het kristal. Aan de rand zijn 4 kontakten aangebracht om ge

leidbaarheid te kunnen meten volgens de vierpuntsmethode van 

Van der Pauw (19). Het kristal werd steeds opgesteld met de 

lagen loodrecht op de invalsrichting van de lichtbundel. 
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De afmetingen der kriatallen zijn ongeveer 4 mm bij 4 mm bij 

10 a 100 rm• De laatste afmeting, die we "dikte" ( d) zullen 

noemen, is de afmeting loodrecht op de lagen. 

KH kristalhouder. Deze is grotendeels ontleend aan het afstudeer

werk van Vink (20). Ten gevolge van de grote soortelijke weer

stand der kristallen moet de kristalhouder aan hoge isolatie

eisen voldoen ( > 1014Q ) . Als materialen hiervoor zijn kwarts 

T 

R 

en teflon gebruikt. De kristalhouder heeft verder de mor,elijkheid 

om koude damp (bijvoorbeeld stikstofdamp) do,Jr te voeren, zodat 

het kristal op lagere temperatuur gebracht kan worden. De tempe

ratuur wordt gemeten met T, 

thermokoppel. De referentielas bevindt zich op kamertemperatuur. 

De thermospanning van dit ijzer-konstantaan-thermokoppel wordt 

geschreven op R, 

x-t-rekorder. Deze dient om het verloop van de temperatuur te 

registreren. 

HS hoogohmige schakelaar. Deze speciaal ontworpen schakelaar (iso-
14Q latie > 10 ) heeft tot doel een cyclisch instelbare verbin-

ding te leggen tussen de kontakten op het kristal en de mect

apparatuur. Zie Van der Pauw (19). 

Het elektrisch circuit. 

De geleiding wordt gemeten volgens de vierpuntsmethode van Van der 

Pauw (19). De stroom (van de orde pA a nA) door twee naburige kontak

ten wordt gemeten met behulp van een Keithly 610B elektrometer, het 

spanningsvera~hil tussen de andere twee kontakten wordt gemeter, met 

behulp van een kompensatieschakeling (figuur 5.) waarbij als nulin

dikatoren Keithly 601 elektrometers gebruikt warden. 

3.2. Preparatuur. 

De gebruikte 66nkristallen zijn in de groep vervaardigd volgen6 het 

jodium-transportproces, Lieth (21). 

Het GaS-kristal werd voorzien van gelegeerde In Hg -kontakten: 
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In Hg ward op 4 plaataen aan de rand van het kristal gesmeerd, waarna 

het kwik in een reducerende omgeving "eruit gestookt" werd bij een 

temperatuur van ca. 4oo 0 c. 
De GaSe-kristallen werden voorzien van Ga-Sn-kontakten: 

het Ga werd met behulp van een dun draadje soldeertin op 4 plaatsen 

aan de rand van het kristal gesmeerd. 

Het kristal werd in de houder gemonteerd met de kontakten op de van 

de ltchtbron afgekeerde zijde van het kristal, uitgezonderd bij een 

meting, die in 4.2. en 5.2. besproken wordt. 



- 15 -

4. MeetEesultaten. 

4.1. Metingen aan Gas. 

Bij kampertemperatuur is fotogeleiding~O' gemeten ala funk.tie van de 

intensiteit van het opvallende licht, met de golflengte als parameter. 

Enige karakteristieke krommen zijn weergegeven in de grafieken 1 en 2. 

Uit deze reaultaten is het mogelijk Aa te berekenen als funktie van de 

golflengte (of h~) met de intensiteit ala parameter. Dit is weergegeven 

in grafiek 3. De krommen zijn bij 2,95 eV onderbroken, omdat de (rela

tieve) intensiteiten bij h'1 <. 2,95 eV niet vergelijkbaar zijn met die 

bij hv > 2,95 eV ten gevolge van een verandering in de opstelling. 

4.2. Metingen aan Gase. 

Aan deze kriatallen is !otostroom (tweepunts) en fotogeleidinf, (vier

punts) gemeten ala funktie van de golflengte van het opvallende licht 

(dua als funktie van hv ). In sommige gevallen gebeurde dit met be

hulp van het kontinue grijsfilter bij konstante intensiteit, in andere 

gevallen werd zonder verzwakking het uit de monochromator tredende 

licht gebruikt over het hele golflengtegebied (zie figuur 6.), terwijl 

dan na de hele meting voor bet verloop van figuur 6. werd gekorrigeerd. 

Deze korrektie geschiedde lineair, dat wil zeggen:er werd ~esteld dat 

de fotoatroom recht evenredig is met de intenaiteit. Deze benadering 

wordt gerechtvaardigd door metingen van de fotostroom als funktie van 

de intenaiteit bij 3 verschillende golflengten aan het kristal GaSe (6), 

grafiek 4. 

Opmerking. Waar gemeten werd bij konstante intensiteit, geschiedde dit 

niet vo,)r het hele golflengtegebied, maar werd de intensiteit 

konstant gehouden in elkaar overlappende gedeelten van het 

hele golflengtegebied, die elk een verschillende intensiteit 

hadden. Dit had tot doel de beschikbare hoeveelheid licht zo 

optimaal mogelijk te gebruik en. Na de meting werder de over

lappende gedeelten dan aan elkaar ''gelijmd" door ze te ver

menigvuldigen met een door de overlap meetpunten aargegeven 

faktor. 
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Omdat de GaSe-kristallen een zodanige grote donkerstroom (orde 10 nA) 

bleken te hebben dat foto-effekten nauwelijks meer waarneembaar waren, 

hebben we de temperatuur der kristallen verlaagd tot ca. -50°c door 

koude stikstofdamp door de kristalhouder te voeren. 

Grafieken. 

In grafiek 5 • zijn fotostroommetingen aan kristal Gase ( 4) weerr~e1~even. 

De ene k~omme geeft de fotostroom weer waarbij de kontakten zich aan de 

naar de lichtbron toegekeerde zijde van het kristal bevinden, de andere 

kromme geeft de fotostroom weer waarbij de kontakten zich aan de van 

de lichtbron afgekeerde zijde van het kristal bevinden. 

In grafiek 6. en 7. staan ( vier pun ts) fotogeleidingsmetingen a~n; kri stal 

GaSe (6): in grafiek 6. zijn de afzonderlijke gedeelten met konstante 

intensiteit gegeven, terwijl in grafiek 7. deze gedeelten aan elkaar 

zijn "gelijmd". 

Grafiek 8. geeft fotostroommetingen aan kristal GaSe (7). Op dit kristal 

is aan de ene kant een transparant (dun) Sn-kontakt gesputterd, terwijl 

aan de andere kant een dik (reflekterend) Sn-kontakt is gesputterd. 

Het transparante kontakt was naar de lichtbron toegekeerd. 
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5. Interpretatie. Bandenmodel GaSe. 

5.1. Metingen aan Gas. 

Uit de grafieken 1. en 2. blijkt dat de fotogeleiding.LlO" afhangt van 

de intensiteit i volgens de formule: 

De exponent m neemt waarden rond 0,4 aan. Men zou hier dus overeenkom

eig formula ( 5) een kwadratiech rekombinatieproces kunnen vn,>rst eJ l en. 

Alvorene echter konklusies hieromtrent te kunnen trekken, zijn metingen 

nodig over een intensiteitegebied van enige dekaden meer dan in onze 

metingen, zie bijvoorbeeld Vink (20). 

In grafiek 3. ( Ll CT als funktie van h Y ) zijn de indirekte en de direk

te overgang aangegeven (zwarte pijlen) zoals door Aulich (22) gemeten•. 

Deze overgangen zijn ook in onze metingen te herkennen. Verder ziet men 

dat bij 3, 3 a 3, 4 eV de ~ a' - h.; - kromme niet vloeiend doorloopt. 

We volstaan hierbij met op te merken dat we een relatie vermoeden tussen 

dit "niet vloeiend verloop" en een "knik" in barrierehoogte-metingen 

door Van Leiden (23) aan GaS-metaalovergangen op 0,8 a 0,9 eV boven de 

aanzet van de fotoemissie uit het kontakt. 

Voor nadere interpretatie van de spektrale fotogeleidingskrommen van 

Gas zijn uitvoeriger metingen noodzakelijk, zoals uitgevoerd voor GaSe, 

zie 5.2. 

5.2. Metingen aan Gase. 

Bij beechouwing van de meetresultaten aan Gase treden een a~ntnl punten 

direkt naar voren: 

a. De metingen vertonen een scherpe piek bij 2,04 eV. Zowel de energie

waarde als de scherpte van de piek wijzen erop dat deze veroorzaakt 

• Aulich geeft deze resultaten bij 77°K. We hebben deze naar kamertempe-
-4 0 ratuur omgerekend met de koefficient - 9.10 eV/ K zoals volgt uit 

de metingen van Fischer (2). 
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wordt door gedissocieerde excitonen. Dit exciton wordt in de literatuur 

over absorptiemetingen aan GaSe oak steeds genoemd (bijvoorbeeld (2), 

(3), (5), (22», en is w~t betreft zijn fijnstruktuur uitvoeriger onder

zocht door Brebner (24). Uit het feit dat het exciton in deze fotoge

leidingsmetingen zeer goed zichtbaar is, volgt dat het een volcloend 

lange levensduur heeft om thermisch te kunnen dissocieren (en dan tot 

de geleiding bijdragen) in plaats van direkt te rekombineren ann het 

oppervlak. 

Bij een globale meting van de temperatuurafhankelijkheid van de lig

ging van de excitonpiek vonden we een temperatuurkoefficient van ca. 
-4 0 -5.10 eV/ K, zoals oak uit de metingen van Bassani volgt (3). 

Bube (8) geeft voor de temperatuurkoefficient van de bandkant 

-4.10-
4 

ev/°K, en Ismailov (4) geeft -8.10-
4 

eV/°K. Uit de metiue;en 

van Fischer (2) is voor het betreffende temperatuurgebied een koeffi-
-4 0 

cient te berekenen van -6.10 eV/ K. 

b. I~ts voorbij de excitonpiek vinden we een tweede piek. Deze schrijven - -we toe aan excitatie van elektronen naar de geleidingsband bij L = O. 

Dat deze overgang inderdaad direkt is, volgt uit de literatuur waarin - -het exciton steeds bij K = 0 wordt opgegeven. Bovendien klopt de ener-

getische ligging van deze tweede piek met de in de literatuur oµgegeven 

waarden voor de direkte overgang, bijvoorbeeld (2), (3), (5), (22). 

Opmerking: Recentelijk vermeldde Kamimura (25) de aanwezigheid van een 

indirekt exciton in Gase. 

c. Kamimura (11) geeft aan dat de fundamentele bandkant in GaSe een in

direkte overgang is, ca. 0,1 eV lager dan de direkte overgang (zie fi

guur 4.). Met absorptiemetingen is dit definitief aangetoond door Au
o 

lich (22). De indirekte overgang zou dan bij - 50 C ongeveer moeten 

liggen bij 1,95 eV. In onze metingen is deze zeer zwak te herkennen. 

Nauwkeuriger metingen in dat energiegebied zijn echter 

de overgang duidelijker te kunnen vaststellen. 

nocl:Lc om 

d. Uit de metingen blijkt verder dat de fotogeleiding lang niet zo sterk 

sti jgt bi j toenemende h Y als de absorptiekoe fficien t ( figuur 6. ), dat 

hij daarentegen zelfs vaak daalt. In de door ons gepresenteerde gra

fieken komt dit het best naar voren in grafiek 7. 
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-,.v,-

ta 20 2-2 N 2'6 N 3-6 
-~ <•V>-
FIO, , _ Ablorpllen _._ ol' Gel 

and Odo at room ._111181.,.. 1111d 7' °K. 

Uif: Baaaani (:,). 

Zoals vermeld in "Theorie" verklaart De Vore (14) dit door oppervlakte

rekombinatie aan te nemen. Wij achten oppervlakterekombinatie hier ech

ter onwaarschijnlijk om de volgende redenen: 

d.1. De bindingen aan 't oppervlak van een GaSe-kristal zijn chemisch 

verzadigd. Aanhechting van vreemde atomen, die oppervlaktetoestan

den zouden kunnen veroorzaken, treedt daarom slechts in geringe 

mate op. 

d.2. Dater weinig oppervlaktetoestanden zijn 1 wordt bevestigd door 

barriere-hoogtemetingen aan GaS-metaal-overgangen door Kurtin (26, 

27) en Kipperman (28). Dit blijkt uit 't feit dat de rechte die het 

verband geeft tussen barrierehoogte van de overgang en uittreear

beid van het metaal, een grate helling heeft. 

d.3. Een grate oppervlakterekombinatiesnelheid zal de levensduur van 

een exciton eterk verkleinen, waardoor het exciton niet meer tot 

de geleiding kan bijdragen, in tegenstelling dus tot hetgee~ ge

meten is. 

In een sterk anieotroop kristal als Gase zal echter nog het effekt een 

rol spelen waarbij elektronen die ver uit de buurt van de kontakten ge

genereerd warden, niet meer tot de geleiding bijdragen doordat ze vroeg

tijdig rekombineren. Zie 2.2. Voor de generatie binnen een gebied ter 

breedte ( [; ~ d) grenzend aan de kontakten ( zie figuur 3.) geldt de 

formule ( 6): 

G - 1) ( 6) 
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In figuur 7. is G- uitgezet tegen OC. • 

G-

----->- °' 
Figuur 7. Generatie ala funktie van de abaorptiekoefficient. 

Hieruit zien we dat bij toenemende o<. nog slechts weinig elektronen 

binnen c5 gegenereerd worden, en dus zal bi j toenemende ex de fo to

geleiding L1 O' afnemen (zowel bij lineaire als bij kwadratische re

kombinatie, of een mengvorm). 

Als er nu geen enkele hogere geleidingsband zou zijn in ons meetge

bied van golflengten, zouden we dus voor de grafiek van A<T tegen h 

een gelijkaoortig verloop verwachten ala geachetst in figuur 7. Uit 

de metingen (in het bijzonder grafiek 8.) blijkt echter duidelijk dat 

de Ll a' -hV -kromme vanaf ca. 2,4 eV vlakker gaat lopen. 

De gedachte is nu dat tot 2,3 a 2,4 eV de fotogeleiding bepaald wordt 

door de lagere (hoofdzakelijk direkte) geleidingsband. Boven 2,3 a 
2,4 eV verwachten we de invloed van een hogere geleidingsband te zul

len merken. We hebben dit nu door rekening te houden met het gebied 6 
als volgt uitgerekend. 

Wanneer we in eerate benadering een lineair rekombinatieproces in GaSe 

veronderatellen (dit wordt geateund door de metingen in grafiek 4.), 

geldt voor de extra gegenereerde elektronen L1 n '\J G ( formule ( 11-)). 

Dan geldt tevens met behulp van (3): 

A - « d (eo<.6 uO' = c I e 
0 

- 1) ( 8) 

Hierin is c een konstante. 
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Veronderstellen we nu e °'' >> 1, dan vol gt: 

c I 
0 

e 
-°'(d-6) 

of lnLlO"'= ln c I - o<. (d - 6) 
0 

( 9) 

( 10) 

Daar we uit de publikatie van Bassani (3) CX. kennen als funktie van hY 

( figuur 6.), en wijzelf L1 r1 hebben gemeten als funk tie van h Y ( gra

fiek 1 •), kunnen we dus een grafiek tekenen van ln '1 (j tegen Ol in 

het energiegebied waarin de geleiding nog door de lage geleidin~sband 

bepaald wordt •• Met behulp van (10) hebben we uit deze grafiek d - O 
berekend: d - o = 9 J'- m. Daar het kristal 55 rm dik is, betekent 

di t da t 6 = 46 f-'"' is • • 

Vergelijking (9) gaat daardoor over in: 

C I 
0 

- 9« 
e ( °' -1 

in f- m ) ( 11) 

Met behulp van de resultaten van Bassani (figuur 6.) is het nu eenvoudig 

(11) aan te passen aan onze metingen, en daarna te extrapoleren naar 

hogere energieen (streeplijn in grafiek 8.). Deze geextrapoleerde kromme 

aftrekken van de gemeten ~O" -waarden levert dan het volgende resultaat: 

• 

•• 

zo....-------.---.-----,,----r----.----
·-10' c.n·•,..-·, 

Figuur 8 • 

• Bassani geeft absorptiemetingen bij kampertemperatuur en bij 77°K • 

We hebben deze dus eerst nog omgerekend naar - 50°c (223°K). 
-1 ot.6 

Bij CX. ~ 1000 cm is 0( o = 4,6, dus e >> 1. De bon•n~emaakte 

veronderstelling is dus juist. 
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In figuur 8. zien we beneden 2,4 eV een flauw maximum. De interpretatie 

hiervan laten we in het midden omdat het maximum uit een cerin~ aantal 

meetpunten is voortgekomen. Houden we geen rekening met dit maximum 

door hem ge~xtrapoleerd (streeplijn in figuur 8.) af te trekken van de 

gehele kromme, dan verschijnt er een lijn als geschetst in figuur 9. 

20--T""---,-----,.-----.-----.-------

"10' cn-•m·') 

15 

10 I 
5 

0 
2,1 2,6 2,1 

Figuur 9. 

----->~ I,,..; Ce V) 

Dit verloop nu willen we interpreteren als de extra bijdrage aan de fo

togeleiding, veroorzaakt door excitatie van elektronen naar een hocere 

geleidingsband, ca. 2,4 eV boven de top van de valentieband. Deze waarde 

komt goed overeen met die welke door Kipperman (12) opgegeven wordt. 

e. De introduktie van een hogere geleidingsband door Kipperman (12.l was 

het resultaat van zijn interpretatie van de anisotropiemetingen van 

Peynenborgh (10). Uit deze interpretatie volgde echter tevens dat de 

elektronenbeweeglijkheid loodrecht op de lagen in de hogere celeidin~s

band grater is dan in de lagere geleidingsband. Konform het gestelde 

in 2.1. kan van deze eigenschap gebruik warden gemaakt ter detcktie van 

de hogere geleidingsband met behulp van fotogeleidingsmetingen. 

Zij namelijk ~CJ' en Ac:J de fotogeleiding evenwijdig aan r8sp. lood-x z 
recht op de lagen, en zijn A n

2 
en .6n

3 
het stationnaire aa~tal foto-

elektronen in de lagere resp. hogere geleidingsband, dan geldt nij be

schouwing van geleiding in beide banden: 
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/1 n3) = q u. t 2x 
fl n3 /-'3x) 

A n
2 

(1 + x-- -
L.lll2 f'-zx 

(12) 

waarin f-
2

x en p. 
3

x de beweeglijkheid evenwijdig aan de lagen in lagere 

reap. bogere ge1eidingaband zijn, en 

JJ-
2

z en p.
3

z de beweeglijkheid loodrecht op de lagen in lc 0ere resp. 

hogere geleidingsband zijn. 

De extra geleiding ten gevolge van de hogere band wordt dus weergeceven 

door de termen 

1 K ( 14)f3z ) f-3x Daar vo gens ipperman 
µ2z f'-2x 

is, is dus te verwachten dat de invloed van de hogere eeleidingsband 

sterker naar voren komt in een fotogeleidingsexperiment waarin de elek

tronen loodrecht op de lagen bewegen. 

We hebben zo'n meting uitgevoerd met een kristal ala geschetst in fi

guur 10. 

Figuur 10. 

transparant Sn-kontakt 

dik Sn-kontakt 

de pijl geeft de richting aan 

evenwijdig aan de lagen. 
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De kontakten werden op de v66r- en achterzijde van bet kristal aange

bracht om beweging der elektronen loodrecht op de lagen te verkrijgen. 

Beide kontakten waren tin-gesputterde kontakten, het ene dik, het ande

re zeer dun zodat dit een transparant kontakt was (transmissie ca. 25/4). 

Zoals blijkt uit figuur 10. werd tweepunts fotostroom gemeten. 

Het resultaat van deze meting staat in grafiek 8. In deze grafiek kun

nen we weer de aanzet van de hogere geleidingsband herkennen. 

Tot ca. 2,2 eV daalt de kromme, aanvankelijk overeenkomstig het gedrag 

van de absorptiekoefficient, later mogelijk door een verandering van de 

levensduur van de gaten of elektronen; na 2,3 eV stijgt de kromme, ten 

gevolge van de sterke toename van de absorptiekoefficient, totdat bij ca. 

2,4 eV 1; een verzadigingswaarde bereikt: de absorptiekoefficient is 

dan zo groot geworden dat alle licht geabsorbeerd wordt • zodat verdere 

toename van de absorptiekoefficient geen extra generatie, dus ook geen 

vergroting van I
1 

meer veroorzaakt. Boven 2,4 eV zullen eleLtronen 

naar de hogere geleidingsband geexciteerd worden, en dan zor~t de gro-

tere 

Opm. 

beweeglijkheid voor een verdere 

De op grond van het gegeven f-3x 
P2x van deze hogere band op de 

toename 

) /:.3z 
/J-2z 

van I 1 . 

verwachte ~rotere invloed 

fotogeleiding, blijkt niet 

uit dit experiment. Vergelijk Gase (6) en GaSe (?). 

Bij ca. 2,6 eV wordt opnieuw een verzadigingswaarde bereikt. Daarboven 

stijgt 'I_J weer; het is belangrijk op te merken dat we deze laatste 

stijging reeds vaker in onze metingen hebben waargenomen. Een mogelijke 

verklaring zou kunnen zijn dater zich bij 2,6 eV weer een andcre gelei

dingsband bevindt. 

f. Toelichting bij grafiek 5. Hierin staan twee fotostroommetingen aan 

het kristal GaSe (4). Bij de ene metingen waren de kontakten naar de 

lichtbron toegekeerd, bij de andere meting was het juist andersom, zie 

figuur 11a resp. b. 

•. Multipele reflektie is hierbij van belang. 
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a. b. 
-------~>• de pijl geeft de richting aan 

evenwijdig aan de lagen. 

Figuur 11. 

We zien dat in de konfiguratie !: I 1 sterk toeneemt met toenemende 

h y , in tegenetelling tot hetgeen gemeten is in konfiguratie £•· 
We verklaren dit door erop te wijzen dat bij toenemende absorptieko

efficient ( due ook toenemende h Y ) steeds meer absorptie plaat11 vind t 

aan het naar de lichtbron gekeerde oppervlak van het kristal. lhj toe

nemende h -J komen er aan dat oppervlak dus steeds meer elektronen be

schikbaar voor de geleiding (er is immers weinig oppervlakterekombina

tie). Derhalve zal men toenemende fotostroom meten in konfi~uratie ~

In konfiguratie £ verwacht men dan afnemende fotostroom, maar bij het 

aanspreken van de hogere geleidingsband kan de daling van de foto

etroom afnemen ten gevolge van de grotere elektronenbeweeglijkheid in 

die band. 
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6. Konklusies. 

De intensiteitsafhankelijke fotogeleidingsmetingen aan GaS wijzen 

op een kwadratisch rekombinatieproces. Er zijn echter uitvoeri~er 

metingen nodig om verdere konklusies te trekken. 

De spektrale fotogeleidingsmetingen aan Gase blijken geinterpreteerd 

te kunnen worden met behulp van een model dat rekening houdt met de 

anisotrope eigenschappen van het kristal. Dit leidt dan tevens tot 

een bevestiging van het bestaan van een hogere geleidingsband in 

GaSe, zoals is voorgesteld door Kipperman (12), namelijk ca. 2,4 eV 

boven de top van de valentieband. 

Het direkt exciton in Gase heeft een voldoend lange levensduur om 

in de fotogeleiding zichtbaar te zijn. 
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