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SAMENVATTING 

Tijdens dit afstudeerwerk is een meetopstelling ontwikkeld en 

geautomatiseerd voor vliegtijdmetingen aan amorfe halfgeleiders. 

Metingen werden verricht aan twee soorten gesputterd amorf 

silicium. De De-metingen wezen uit, dat het hier om vrijwel 

waterstofvrij materiaal gaat, en kwamen o.h.a. goed overeen met 

vergelijkbare metingen uit de literatuur. 

Aan de hand van de transients konden de twee materialen weliswaar 
I 

onderscheiden worden, maar weinig kwantitatieve uitspraken worden 

gedaan. Dit is te wijten aan de vorm van de preparaten, die niet 

geschikt is voor vliegtijdmetingen. Waarschijnlijk zijn nauwkeu

rige metingen aan (in de literatuur gebruikelijke) "coplanar 

electrode" preparaten wel degelijk mogelijk met de huidige op

stelling. 

De progra11111atuur bleek aan de eisen te voldoen, en gaf in het 

algemeen weinig problemen. 

Met dank aan P. Nouwens en F. van Setten 

I o 
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I N L E I D I N C 

Tijdens dit afstudeerwerk is een verkennend onderzoek verricht 

naar het ontwerpen en bouwen van een meetopstelling voor time of 

flight (TOF) metingen aan amorfe halfgeleiders. Het ging er om, 

een inventarisatie te verkrijgen van problemen die optreden bij 

het opzetten van een dergelijke meetopstelling, en deze zoveel 

mogelijk op te lossen. Het verslag is in twee delen gesplitst. 

In het eerste deel wordt een samenvatting gegeven van de rele

vante theorie voor amorfe halfgeleiders. Dit deel beschrijft 

verder de meetopstelling en geeft een overzicht van de meet

resultaten en, voor zover mogelijk, een interpretatie in termen 

van de theorie. Voor deze metingen werden twee soorten amorf 

silicium preparaten gebruikt, waarvan slechts zeer summiere 

gegevens beschikbaar waren. Aan de hand van de meetresultaten is 

getracht van deze stoffen een profielschets op te stellen. 

Voor het verwerven en verwerken van de meetgegevens is de nodige 

t.ardware vervaardigd en software geschreven in PEP en M68000 

Assembler. Nadere details over de automatiseringsaspekten vindt u 

terug in het .. tweede deel van het verslag. 



1 T H E 0 R I E 

1.1 Inleiding 

Amorfe halfgeleiders worden verkregen in de vorm van dunne films, 

d.m.v. glow discharge, sputteren of chemica! vapor deposi tion 

(CVD). De fysische eigenschappen van het materiaal hangen zeer 

sterk af van het proces en de bijbehorende parameters [JOA84, 

MOT84, WER87]. De struktuur van een amorfe halfgeleider is sche

matisch weergegeven in figuur 1.1. 

Fig.l.l: De struktuur van een amorfe haLfgeLeider (over

genomen uit [ALL84-p18]). 

In het vervolg van dit verslag komen enkel sleutelbegrippen vaak 

terug, die ik hier in het kort wil omschrijven. 

GeLokaLiseerde toestanden: per definitie zijn toestanden gelekali 

seerd, als bij T = 0 geen diffusie optreedt. Bij een gelokali

seerde toestand zijn de golffunkties van de elektronen sterk 

plaatselijk gebonden, in tegenstelling tot de extended states 

uit de geleidingsband. 

Band edge: de energie Ec, waarboven uitsluitend extended states 

liggen, en waar beneden alleen gelokaliseerde staten liggen. 

Een analoge energie Ev bestaat bij de valentieband. 
1 

" 

Band taiL: het deel van de band dat grenst aan de band gap, en 

waarin de toestandsdichtheid snel afneemt. 

MobiLity edge: die energie, waarboven de mobiliteit van de elek

tronen veel groter is dan eronder. Valt meestal samen met de 

band edge. 
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Dangling bond: overgebleven ("loshangende") binding bij een on

volledig gecoördineerd atoom. 

De moderne theoretische beschrijving van het fysische gedrag van 

amorfe halfgeleiders is gebaseerd op kleine afwijkingen van de 

short range order (SRO), die voor kristallijn en amorf materiaal 

in grote lijnen hetzelfde is. Deze afwijkingen veroorzaken een 

band tail; defekten zoals dangling bonds leiden tot gelokaliseer

de toestanden in de band gap. Veel van deze toestanden verdwijnen 

weer bij toevoeging van waterstof. 

Het feit dat a-Si:H doteerbaar is maakt dit materiaal technolo

gisch interessant, omdat zulke films relatief gemakkelijk en 

goedkoop gemaakt kunnen worden (vergeleken met c-Si kristallen). 

De a-Si:H films zijn bv. bruikbaar als zonnecel of schakel

transistoren voor LCD' s van grote oppervlakte [COM70, OVS87] 

(beeldschermen!). 

1.2 Kontinu transport van ladingsdragers 

1.2.1 Inleiding 

Transport van ladingsdragers door het materiaal is op meerdere 

manieren mogelijk. Op de eerste plaats natuurlijk de 

driftbeweging in de geleidingsband. De elektronen hebben hierbij 

een beweeglijkheid J.le. Bij de aanwezigheid van een band tail 

treedt echter muLtipte trapping op: elektronen worden tijdens hun 

beweging ingevangen, en na verloop van tijd weer terug naar de 

geleidingsband geëxciteerd. Daar driften ze verder, tot ze 

opnieuw getrapt worden of het sample verlaten. Hierdoor wordt deC: 

effektleve driftmobit itei t J.ld gekontroleerd door de toestands- ( 

verdeling in de band tail. 1 , 

Het is echter ook mogelijk, dat elektronen in gelokaliseerde 

toestanden direkt tunnelen naar een andere toestand. Dat heet 

hopping. In de literatuur wordt over het algemeen gewerkt met 

modellen, die de nadruk leggen op één van deze twee mechanismen. 
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In de rest van dit hoofdstuk wordt verondersteld, dat de redena

tie voor elektronen triviaal uitgebreid kan worden naar gaten. 

1.2.2 Extended state geleiding 

Elliott [ELL83] geeft een model voor de geleiding door vrije 

elektronen in de geleidingaband (driftgeleiding), in een ideale 

amorfe halfgeleider, dus vrij van defekten. 

I 

We gaan uit van een Fermi-Dirac verdeling van de elektronen over 

de toestanden, en van een scherpe mobil i ty edge. We veronder

stellen het Fermi-niveau zover onder de band edge, dat in de 

geleidingaband een Boltzmannverdeling geldt. Als we nu aannemen 

dat de beweeglijkheid in de band gap nul is, en onder in de 

geleidingaband een of andere gemiddelde waarde J.le (afhankelijk 

van T) heeft, dan kunnen we voor elektronen schrijven: 

= ( 1. 1) 

waarin amin ::= eN(Ec)J.J.ekaT de "minimale metallische conductivi

teit" is [MOT84], en wordt geschat op 0.025 tot 0.05 n-1cm-1. 

Vaak wordt dit model enigszins verfijnd door de temperatuur

afhankelijkheid van de Fermi-energie mee te nemen. Voor lage 

temperaturen kan deze benaderd worden met Ec- EF = AEo- 0T. 

1.2.3 Hopping 

Het principe van hopping is boven uitgelegd. De waarschijnlijk

heid van hopping transport wordt bepaald door de onderlinge af

stand tussen de traps en het energieverschil, maar ook de kans op 

de aanwezigheid van een geschikt fonon. Zonder een fonon kan 'de 

overgang namelijk niet plaatsvinden; dit introduceert meteen een 

temperatuurafhankelijkheid. Wanneer we rekening houden met deze 

faktoren dan blijkt, dat overgangen vooral naar verder gelegen 

toestanden zullen plaatsvingen [ELL83]: variabLe range hopping. 

In de volgende afleidingen gaan we uit van een band tail die er 
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als volgt uitziet (s en EA zijn willekeurige konstanten die de 

vorm van de band tail bepalen): 

(1.2) 

Thermisch geaktiveerd hopping in de band tail 

De grootte van het hopping transport hangt ui teraard af van de 

toestandsverdeling, en de bezetting daarvan door de elektronen. 

Als het Fermi-niveau zich beneden de band tail bevindt, dan is 

bij voldoend hoge temperatuur hopping in de band tail toch 

mogelijk, doordat elektronen in de buurt van het Fermi-niveau 

thermisch worden geaktiveerd naar de band tail. Uitgaande van 

variabie range hopping berekent Elliott de volgende uitdrukking 

voor de beweeglijkheid [ELL83] (Bis een fitkonstante): 

~hop = vo r-(s+3)/2 exp(-B r-(s+l)/4) (1.3) 

Fermi-niveau hopping 

Als de temperatuur te laag is voor het thermisch exciteren van 

elektronen naar de band tail, dan wordt het transport van ladings 

dragers overheerst door hopping in de buurt van het Fermi-niveau 

zelf (mits daar de toestandsdichtheid groot genoeg is). Een bena

dering voor het geleidingsvermogen is in dit geval 

( 1.4) 

In a! 

(iv)1 1'
4 

I liT 

Fig.1.2: Schematische weergave van de veranderingen in gelei

dingsmode met de temperatuur (afkomstig uit [ELL83]). 
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In deze vergelijking is volgens Elliott s = 1/4. In dit model is 

echter met enkele belangrijke effekten, zoals elektron-elektron 

interaktie, geen rekening gehouden. Met name voor lage tempera

turen leidt dit tot afwijkingen. Een model waarin dit wel is 

verwerkt geeft waarden voor s tussen 1/4 en 1/2 [MOTB4]. 

1.3 Transient gedrag 

1.3.1 Inleiding 

Het doel van vliegtijd (time of flight, TOF) metingen is het be

palen van de tijd (transit time, Tr), die een foto-geïnjekteerd 

pakket ladingsdragers nodig heeft om de "overkant" van het 

preparaat te bereiken. De meeste TOF-metingen vinden plaats aan 

"coplanar electrode configuration" (CEC) preparaten. Zulke 

preparaten bestaan uit kontakten in de vorm van twee evenwijdige 

platen op korte afstand L van elkaar, waartussen zich het amorfe 

materiaal bevindt in de vorm van een film. Over de kontakten 

staat een spanning VH. De lading wordt geïnjekteerd door, 

loodrecht op het vlak, een laserpuls door een elektrode heen te 

schijnen. Deze lichtpuls wordt vlak onder de elektrode geabsor

beerd, dus daar worden ook de ladingsdragers vrijgemaakt. Eén 

soort zal bijna meteen door de elektrode worden opgenomen. De 

andere drift naar de overkant van het preparaat, en wordt daar 

door het tweede kontakt opgevangen. Het model voor transiënte 

fotogeleiding, dat verderop wordt beschreven, is dan ook geba

seerd op een (ruimtelijk) deltavormige ladingspuls. 

1.3.2 Transiënte fotogeleiding 

Ook de transiënte fotostroom is in principe een gevolg van m~er-. " 
dere geleidingsmechanismen, die gelijktijdig optreden. In prak-

tijk echter blijkt het muL tipte trapping model voor a-Si CEC 

preparaten de beste beschrijving van de waarnemingen te geven. In 

deze paragraaf wordt het multiple trapping model van Tiedje 
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[TIE84] uitgelegd, dat uitgaat van de volgende randvoorwaarden en 

benaderingen: 

1 De mobility edge (en band edge) is scherp. 

2 De hopping bijdrage aan de geleiding is te verwaarlozen. 

3 De diffusie van ladingsdragers is te verwaarlozen vergeleken 

met de herverdeling ten gevolge van multiple trapping. 

4 De gelokaliseerde toestanden in de band tail zijn exponentiëel 

(1.5) 

De thermische emissiefrequentie is w(é) = w0 exp(-élkT) (1.6) 

Hierin is w0 een energie-onafhankelijke "attempt rate". 

5 De capture rate is voor alle band tail toestanden even groot. 

6 Er bevinden zich veel meer elektronen in band tail toestanden 

E 

dan in extended states: ntrap >> nfree· (1. 7) 

t-w;' 
E E 

t>>w.·' 
------------ t" 

E*(t) 

log N(t) log N(E) log N(t) 

Fig.1.3: De eLektronenverdeLing in de band taiL bij muLtipLe 

trapping voor verschiLLende tijdstippen (uit [TIE84]). 

In eerste instantie verdelen de elektronen zich gelijkmatig over 

de band tail toestanden, omdat de capture rate overal even groot 

is (zie fig.1.3.A). Als gevolg van multiple trapping ontstaat na 

korte tijd een maximum in de elektronenverdeling bij de energie 

é*(t) =kT ln(w0t) (fig.1.3.B). Onder de aanname dat de elektro

nen geconcentreerd zijn bij deze energie berekenen Tiedje en Rose 

[TIE84, TIESO]: 

ew:r a-1 = ~ a(1-a)(wot) (1.8) 

waarin g het totale aantal geïnjekteerde elektronen op t = 0 
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voorstelt, en a = T/Tc. Voor langere tijdsd~ur onstaat een andere 

situatie, doordat de elektronen gemiddeld niet meer genoeg tijd 

hebben om te thermaliseren naar ê*(t). Dit leidt tot een andere 

bezetting van de band tail (fig.1.3.C). Tiedje leidt hier voor de 

conductiviteit de volgende uitdrukking af: 

~ 2a -a-1 
= L a(1-a) (woTr) (wot) 

1.3.3 Afhankelijkheid van de laserspot 

' 
' ' 

elektrode 

B 

I 

geamortiseerd silicium 

SLi:>straat (aluminiumoxide) 

L 

b 

preparaat 

(1.9) 

~lektrode 
(Leit
silber) 

Fig .1. 4: De schema.t ische opbouw van een WSEC preparaat, en 

de positie en vorm van de laserspot. 

In de voorgaande afleidingen zijn we er steeds van uit gegaan, 

dat we het over een CEC preparaat hadden. Voor die preparaten is 

de transit time erg kort (kleine L). En aangezien de laserspot 

zeer smal is , kan de periode waar i n recombinatie van vrije 

ladingsdragers optreedt nooit erg lang zijn. De gaten en 

elektronen driften immers uit elkaar, zodat er voor de elektronen 

al snel geen vrije gaten meer beschikbaar zijn om mee te 

recombineren. Onze met~ngen zijn echter aan een ander soort 
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preparaten verricht, die je eerder een soort "widely separated 

electrode configuration" (WSEC) zou kunnen noemen. In een CEC 

preparaat wordt het licht in een dunne laag geabsorbeerd. Dit 

gedrag kan in een WSEC alleen gesimuleerd worden, door een zeer 

smalle streep licht vlak bij een van de elektrodes te schijnen. 

Dit brengt echter onvermijdelijk technische problemen met zich 

mee. 

In een CEC verdwijnt één van de twee soorten ladingsdragers 

vrijwel onmiddellijk na injektie. Bij de WSEC echter blijven 

beide soorten aanwezig. In dit model wordt er van uitgegaan, dat 

(in tegenstelling tot het multiple trapping model) de fotostroom 

hoofdzakelijk vervalt door recombinatie van vrije ladingsdragers. 

Verondersteld is dat de laserspot een vorm heeft zoals aangegeven 

in fig.1.4, en dat deze op t = 0 een verzameling ladingsdragers 

met dezelfde vorm induceert, met dichtheid Po· Tijdens het proces 

zijn de dichtheden gegeven door Pe(x,t) en Ph(x,t); hun verval

snelheid zal evenredig zijn met het produkt PePh. Aangezien er 

voor elk elektron ook een gat wegvalt (in dit model), moeten 

beide dichtheden aan elkaar gelijk zijn. Ik ga ervan uit dat de 

gatenmobiliteit verwaarloosbaar is vergeleken met die van de 

elektronen, zodat de gaten als het ware vast zitten aan het 

preparaat. De ladingsdragers blijven random verdeeld, maar de 

diffusiebeweging is te verwaarlozen vergeleken met i en b.. In 

Appendix A.2 wordt de volgende uitdrukking voor de conductiviteit 

afgeleid: 

a(t) = pnaee ib. !a. [ Te - t + In( 1 + t/To) ] 
v- Te To + t 

(1.10) 

(zolang t <TT en t < Te)• waarin To = 1/pobr de levensduur van 

de ladingsdragers is, en Te de benodigde tijd voor alle elektro

nen om het "gatenveld" over te steken (zie Appendix A.2). Nu 

schatten Werner en Kunst [WER87] br = 10-8 cm3/s, en Po van ~e 

orde 1015 tot 1019 cm-3. Dan komt To in de orde 10-11 s tot 10-6 

s te liggen. Voor onze metingen ligt meestal TT in de orde 10-7 s 

tot 10-2 s, en Te een faktor 10 kleiner. Dat betekent dat, hoewel 

beide tijden van dezelfde orde kunnen zijn (preparaat P-6, zie 

hst.3), de elektronen normaal gesproken veel sneller recombineren 

- 8 -



dan ze driften. Op de tijdschaal van To kunnen we dus (1.10) bena 

deren met 

a(t) 

zodat a(t) 
a' (t) = To + t 

To + t 
Ta (1.11) 

(a'(t) is de tijdafgeleide) ( 1. 12) 

Voor de recombinatie maakt het in deze limiet niet uit welke vorm 

de laserspot precies heeft, want de ladingsdragers krijgen toch 

nauwelijks de kans om te driften. Met vgl.1.16 kan eenvoudig de 
I 

levensduur van de ladingsdragers worden bepaald, onafhankelijk 

van schalingsproblemen. 

Een ander belangrijk speciaal geval treedt op, als de laserspot 

het hele preparaat beslaat. In deze limiet, waarbij l = L en Te = 
Tr, geldt 

a(t) = L~ !a Tr - t 
P~ee Tr To + t (1.13) 

voor t < Tr, de stroom wordt nul voor t > Tr· Dit geval is inte

ressant, omdat a(Tr) = 0. Op deze manier zou je direkt de transit 

time kunnen bepalen, en dus de mobiliteit in de geleidingsband. 

Verder kunnen we de nodige informatie halen uit de beginwaarde en 

de helling bij t = 0 en t = Tr, waarvoor geldt dat 

a(O) 
a' (0) = TaTa 

Te + To 
( 1. 14) 
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2 OPSTELLING EN MEETMETHODE 

2.1 Inleiding 

Het doel van dit afstudeerwerk was het ontwikkelen van een opstel 

ling voor vluchttijdmetingen, in mijn geval aan amorfe halfgelei

ders, en de automatisering ervan. Daarbij werd met name gedacht 

aan koolstof (a-C) en silicium (a-Si). In samenwerking met de 

Plasma Etching and Deposition groep is gewerkt aan het ontwikke

len van technieken voor het epelampen van amorfe koolstoflagen. 

Deze a-C films zijn inderdaad gerealiseerd, maar lenen zich tot 
I 

nu toe niet voor het soort metingen dat in dit verslag wordt 

beschreven, eenvoudig omdat hun soortelijke weerstand te hoog is. 

De films waaraan is gemeten bestaan uit, door cu+-ionen met ver

schillende kinetische energie "geamorfiseerd", dus gesputterd, 

silicium op een substraat van Al02 . We hadden de beschikking over 

twee soorten, A en B, waarvan de parameters in tabel 2.1 samen

gevat zijn. Bij materiaal B is de 0,5 ~ dikke c-Si laag volledig 

geamorfiseerd, bij materiaal A slechts gedeeltelijk (0,3 J.Lm), 

door de koperionen een lagere kinetische energie te geven. 

TabeL 2.1: De eigenschappen van materiaLen A en B. 

Eigenschap A B 

Dikte c-Si laag 0,5 ~ 0,5 J.Lm 

Energie Cu+-ionen 300 keV 500 keV 

Dikte a-Si laag (d) 0,3 ~ 0,5 ~ 

Dichtheid 1015 cm-2 1015 cm-2 

Uit deze plakken werden vervolgens rechthoekige stukjes gezaagd, 

en op een kunststof plaatje gelijmd, tussen twee koperen kontakt

vlakken in. Vervolgens werden twee zijkanten van de Si-film .met 

Lei tsilber en koperen draadjes aan deze kontaktvlakken vastge

soldeerd, zodanig dat de Lei tsilber randen op het a-Si plaatje 

evenwijdig horizontaal (=) of vertikaal ( 11) liepen (bij verti

kale opstellin6 van het preparaat). In tabel 2.2 staan de 

eigenschappen van de gebruikte preparaten samengevat. 
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TabeL 2.2: Eigenschappen van de preparaten. AchtereenvoLgens 

worden de afstand tussen de kontakten gegeven, de breedte, de 

verhouding L/Bd, de orientatie en het ma.teria.a.L. 

I Prep. I L(nun) B(nun) B/Ld(cm-1) or. mat. 

P-1 5,3 4,3 2,46.104 
11 B 

P-2 4,0 3,7 3,60.104 -- A 

P-3 5,5 3,5 3,14.104 11 B 

P-4 1,5 3,5 1,43.104 -- A 

P-5 1,7 3,0 1,13.104 -- B 

P-6 I 0,5 3,1 3,22.103 11 B 

Teneinde aan de boven beschreven preparaten te kunnen meten 

moesten de volgende zaken ontwikkeld en gebouwd worden: 

1 Mechanisch: er was een houder nodig, die het mogelijk maakt om 

een preparaat vast te klenunen, er een konstante hoogspanning 

over te zetten (zonder de veiligheid van de experimentator in 

gevaar te brengen) en de stroom erdoor te meten. Tegelijk moet 

het prepar9at verwarmd kunnen worden, en de temperatuur ervan 

gemeten. 

2 ELektronisch: er was een elektronisch circuit nodig dat het 

mogelijk maakt om, met een korte tijdskonstante, veranderingen 

in de geleidbaarheid van het preparaat te meten. Ook impedantie 

bepalingen bij konstante stroom moesten mogelijk zijn. 

3 Optisch: er was een optisch systeem nodig, dat een dunne, 

rechte lichtstreep op een preparaat kan projekteren, zowel 

horizontaal als vertikaal. De dikte en intensiteit moesten 

variabel zijn. 

In de volgende paragraaf zal ik een uiteen zetten hoe wij punten 

1 en 3 opgelost hebben. De elektronika komt in de derde paragräaf 

aan bod. 
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2.2 Mechanische en optische aspekten 

Als preparaathouder werd een perspex klemblok gemaakt, geplaatst 

in een aluminium behuizing. Deze behuizing diende om ongewenste 

EM-straling van buitenaf zoveel mogelijk te weren, en om het 

hoogspanningsgedeelte af te schermen van de omgeving. 

verzwakker optische spleet diafragma 
spiegel \ \ / 

[] + + 
11 I 

11 

bol, cilinder, / 

f = 20 cm f=40mm 
behuizing 

preparaat 

PRA Nitromite Laser 

LN 103 (337 nm) 

Fig. 2.1: De optische configuratie. 

Voldoen aan.<ie eisen van punt 3 gaf aanleiding tot meer proble

men. Door de lage kwaliteit van de laserbundel was het moeilijk 

om de stralen te bundelen in één lijn. In fig 2.1 staat de door 

ons gebruikte optische opstelling afgebeeld. Hiermee bleek het 

mogelijk om een streepvormige laserspot tot een breedte van 

enkele tienden mm te projekteren. Dit ging echter gedeeltelijk 

ten koste van de intensiteit, zodat de kleinste breedten niet 

gebruikt konden worden. Dan werd het te meten signaal namelijk te 

klein. Overigens werd niet altijd de komplete opstelling volgens 

fig. 2.1 gebruikt. Afhankelijk van de eisen van de meting werd 

soms één of meer elementen uit de opstelling weggelaten. 

1 ,, 

Enkele metingen zijn gedaan bij verschillende laserintensiteiten. 

De intensiteit van het laserlicht werd gevariëerd door een varia

bele Beamsplitter (BS) in de lichtbundel te plaatsen. Deze re

flekteert een variabel percentage van het licht, zodat de door

gelaten lichtbundel instelbaar verzwakt kan worden. Om een idee 
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te krijgen van deze verzwakking als funktie van de instelhoek van 

de BS, werd het signaal van een "laser pyroelectric energy detec

tor" (L-PED) gemeten als funktie van deze instelhoek. Het gemeten 

signaal is evenredig met de intensiteit van het opvallende laser

licht. 

45~-----------------------------------------, 

40 

35 

30 

25 

20 r-

15 r-

10 

00 

0 
00 

0 
0 

0 

0 

oo 
0 

5 00 

0~~~J~~~QO~OL~90_0~0~0-~L~~~~~~~~~~~~~~ 
0 50 100 150 '200 250 300 

Hoek BS - 180 

Fig. 2.2: De respons van de L-PED als funktie van de instel

hoek van de Beamsplitter. De nulhoek valt samen met het 

punt van maximale reflektie. 

Deze meting geeft ons de mogelijkheid, om uit de instelhoek van 

de BS direkt de (relatieve) intensiteit van het laserlicht af te 

leiden. Het dynamisch bereik van de baarnsplitter (het quotiënt 

van hoogste en laagste doorgelaten intensiteit) blijkt ongeveer 

50 te zijn. 
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2.3 Elektronika 

We wilden het geleidingsvermogen, en dus de stroom door het 

preparaat bepalen, door de spanning over een in serie gezette 

weerstand te meten. Deze tijdsafhankelijke spanning werd dan 

gemeten met een LeCroy 9400 digitale oscilloscoop (125 MHz), die 

werd aangestuurd en uitgelezen vanuit een M68000 computer (zie 

het tweede deel van dit verslag). Maar aangezien de ingangs

impedant ie van de LeCroy onvoldoende hoog was in vergelijking met 

de preparaten zelf, diende dit via een bufferschakeling te gebeu

ren. Het probleem was namelijk dat er teveel stroom afvloeide 

naar de LeCroy, zodat de te meten spanning te klein werd. Vanwege 

ruis en stoorsignalen was het niet mogelijk om signalen kleiner 

dan 1 mV nauwkeurig te meten. De spanning (v1) over de meetweer

stand (R1) werd via een 50 0 BNC-kabel en een condensator (C) aan 

de hoogohmige bufferingang aangeboden, zodat de De-komponent werd 

geneutraliseerd. Deze schakeling bleek echter een ongewenste De

komponent in de uitgang op te leveren. Dit werd weer opgelost 

door een zeer grote weerstand (R2) van de bufferingang naar aarde 

te leggen. Deze weerstand vormt dus de effektleve ingangsimpedan

tie van het systeem. Vanaf de bufferuitgang ging een 50 0 BNC

kabel naar de LeCroy ingang, met 50 0 naar aarde, ter voorkoming 

van raflekties. 

De hoogspanning VH werd via een speciale hoogspanningskabel aan 

de preparaathouder toegevoerd. Parallel aan deze kabel stond nog 

een, in een isolerende behuizing ingebouwde, capaciteit van 

0.4 ~F. Deze condensator dient om storende (vooral 50 Hz) signa

len van buitenaf te neutraliseren. 

De buffer (een National Semiconductor LH0063CK fast buffer 

amplifier) is in een standaard "coaxial cable driver" schema 

ingebouwd. De positieve en negatieve voedingsspanning worden vlak 
"• ., 

bij de pootjes van de buffer met twee condensatoren afgevlakt. 

Aan het bufferhuis is een koperen koelvin gemonteerd, die hem bij 

kontinu gebruik op ongeveer 400 Celsius houdt. Het geheel is in 

een aluminium kastje ingebouwd, om hoogfrequente storingen van 
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buitenaf te weren. Dergelijke storingen komen van apparatuur 

buiten de experimenteerruimte, maar ook door de hoogspanningspuls 

bij het "afgaan" van de laser. 

preparaat 

Vh o---i Rp 

+15 V· 
0 

0 
-15 V 

LeCroy 
·---------------------·- ---
' ' ' ' ' : 
' 

É 
0 
0 
lO 

V2 

~------------L-------~--------.-------~.--~---0 
' ' ' : 
' L •••••···•••····••••••••••• 

Fig. 2.3: Het eLektronisch meetcircuit. 

Door de aanwezigheid van de condensator C in het meetcircuit 

wordt de responsie natuurlijk wel gekompliceerder. De buffer 

geeft de signalen vrijwel lineair door, met een vertraging in de 

orde van 50 ns en een verzwakking van ongeveer 12% (zie fig.2.4). 

Gezien de tijdschalen waarop is gemeten (langer dan enkele hon

derden ns), kunnen we dit verwaarlozen. We gaan er van uit, dat 

de buffer alle signalen lineair doorgeeft aan de LeCroy. Het pro

bleem wordt gevormd door het meetcircuit. 

In Appendix A. 1 wordt de responsie van het buffercircuit afge

leid. We definiëren: 

= en Tc = (2. 1) 
~ ·~ 

R is de parallelle weerstand, die de stroom "ziet" voor tijds
// 

duren die kort zijn ten opzichte van de tijdkonstante van het 
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,......., 

> .___, 

Ol c 
c c co 
0. 

(f) 

circuit Tc· We berekenen de resulterende uitgangsspanning, onder 

de voorwaarde dat RP » R
11

, bij enkele signaalvonnen. Als we 

aannemen, dat de conductiviteit van het preparaat de vorm 

(2.2) 

heeft, dan krijgen we een uitgangsspanning van de vorm 

(2.3) 

voor tijdsduren, die veel korter zijn dan de tijdkonstante van 

het circuit: t << Tc· De belangrijke konklusie is dus: bij deze 

(theoretisch veel voorkomende) signaalvorm hebben signaal en 

uitgangsspànning dezelfde vorm! 

2.50.------------,.---------------~----------------------~ 

2.00 

1.50 

1.00 --HP 214 A 

---···-- Buffer 

0.50 

0.00 '---*=="*=><"""'-"-.J...-L...J.---1-.L.--L--'--~--'---'"-'--..l...--1--'----'---'----'----l 
-50 0 50 100 150 

Tijd [ns] 
Fig. 2.4: De responsie van de buffer. 

2.4 Temperatuurinstelling en -meting 

Een aspekt dat los staat van het bovenstaande, is de tempera-

tuurregeling en -registratie van de samples. Boven kamertempe

ratuur werden de samples verwarmd door een stookweerstand van 
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15 0, die achterop zat gelijmd. De temperatuur werd gemeten met 

een koper-konstantaan thermokoppel, dat met GE-kit voorop net 

boven de a-Si film was geplakt. GE-kit geleidt de warmte goed, 

maar de stroom niet. De koude las werd voortdurend in smeltend 

ijs gehouden. De aanname is uiteraard, dat in deze configuratie 

de temperatuur vlak boven de film niet teveel afwijkt van de film 

zelf. Deze afwijking is moeilijk in te schatten, maar wordt hier 

verwaarloosd. Hij is in ieder geval geminimaliseerd door de af

stand tussen koppel en film klein te maken (enkele tienden mm), 

en het preparaat in de houder te plaatsen, afgeschermd van de 

buitenlucht. 

Op deze manier werd de temperatuurafhankelijkheid in zowel 

tijdsafhankelijke als -onafhankelijke situaties bepaald. 

2.5 Meetmethode en signaalverwerking 

De impedanties die in het volgende hoofdstuk worden gepresenteerd 

zijn alle op dezelfde manier gemeten. Eerst werd de stroom bij 

spanningen van 0, 20, 40, 60, 80 en 100 V gemeten. Hier werd 

volgens de kleinste-kwadraten methode een rechte door getrokken. 

De conductiviteit werd nu gelijk genomen aan het produkt van de 

richtingscoëfficiënt van die rechte, en de faktor L/Bd uit tabel 

3.2. We nemen dus aan, dat het geleidingsvermogen binnen het 

sample overal konstant is. 

Het meten aan verschillende spotbreedtes met WSEC preparaten 

stuit op praktische problemen. Teneinde een redelijk scheidend 

vermogen te bereiken in de afhankelijkheid van L, moet de 

laserspot relatief scherp begrensd zijn. Dat lukt alleen door een 

grote spot te nemen, wat trouwens ook aanbevelenswaardig is 

vanwege het feit dat de signaalsterkte evenredig is met het 
1 ,., 

spotoppervlak, en de randen af te kappen met een optische spleet. 

Maar tegelijkertijd mag de levensduur van de ladingsdragers niet 

veel korter zijn dan Te, omdat anders het signaal uitsterft vóór

dat gaten en elektronen uit elkaar gedrift zijn. Dit is echter 

alleen maar mogelijk als we zeer hoge spanningen aanleggen, wat 
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gemakkelijk leidt tot allerlei storingen. Bij de praktisch moge

lijke spanningen (tot 1 kV) komt de transit time, en dus Te (die 

van dezelfde orde is), in de orde van 10 ms terecht, en dat is 

veel te lang (dan geldt vgl.2.3 niet meer). 

voeding voor 
stookweerstand 

laserlicht 

I F= 
c 

V 
11 

11 

preparaat 

--+ houder 

LeCroy 

oscilloscoop 

M68000 

computer 

Fluke 412 B 

I Spanningsbron 

11 

thermokoppel 

11 

l!J J.LV 
meter 

ijswater 

personal 

computer 

Fig. 2.5: Schematische voorstelling van de meetopstelling. 

Speciaal met het oog op deze problemen en de mogelijkheid tot het 

meten van een transit time werd een preparaat gemaakt, waarbij de 

afstand tussen de kontakten zodanig klein was, dat bij de aange

legde spanning de transit time binnen bereik zou komen. Het gaat 

hier om preparaat P-6, waarvan L = 0.5 mm. 

Een interessant limietgeval wordt in A.2 afgeleid voor het geval 

dat de laserspot het hele sample bestrijkt, dus L = L. We 1 kUnnen 

de transit time dan afleiden uit het nulpunt van de transient. 

Preparaat P-6 is het enige dat redelijk voldoet aan de eisen om 

de transit time op deze manier te kunnen bepalen. M.b.v. vgl.1.14 

kunnen we, als we een schatting voor de levensduur To hebben, de 
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transit time Tr bepalen. 

De signalen die op deze manier zijn verkregen, en op de LeCroy 

oscilloscoop zichtbaar gemaakt, dienen nog op de een of andere 

manier verwerkt te worden. Het systeem dat hiervoor is ontworpen 

staat uitgebreid beschreven in het tweede deel van dit verslag. 

Alle transients die in het volgende hoofdstuk worden gepresen

teerd zijn met dit systeem gemeten en bewerkt. Omdat de tran

sients meerdere decaden omvatten, is de meetmethode hieraan aan

gepast. Elke transient is samengesteld uit een aantal metingen 

van 50 samples'per decade. Met signa! werden deze metingen zoda

nig gekombineerd, dat de eerste vijf samples overschreven werden 

door de voorgaande (kortere) dec~de. Per meting bleven er dus 45 

punten over (behalve de kortste), zodat een transient die vier 

decades beslaat samengesteld is uit 185 meetpunten. Eventuele 

overgangsfouten die door deze methode ontstaan (door verschillen 

in schaling en triggering) werden in PEP, vóór opslag, gekorri

geerd. 
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3 MEETRESULTATEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste meetrasul taten gepre

senteerd. De tweede paragraaf is gewijd aan de gelijkstroom

metingen, en in de laatste paragraaf zullen de transiënte 

fotostroommetingen behandeld worden. De interpretatie van de 

resultaten wordt zoveel mogelijk uitgesteld tot het volgende 

hoofdstuk. 

3.2 Gelijkstroommetingen 

3.2.1 Inleiding 

Zoals in het eerste hoofdstuk al is uiteengezet, kan het gedrag 

van de conductiviteit ons informatie verschaffen over de mobili

teit en de toestandsverdeling in de band gap. Daarom zijn hier de 

nodige metingen aan verricht, en in verband gebracht met de metin 

gen van C. Muyres [MUY88] aan dezelfde materialen. 

Een eerste belangrijke observatie is, dat de aan- of afwezigheid 

van daglicht geen meetbare invloed heeft op de conductiviteit, 

tenminste bij kamertemperatuur. Hieruit valt te konkluderen, dat 

bij deze temperatuur thermisch geëxciteerde geleiding overheerst. 

Meting bij lagere temperaturen kan hierover uitsluitsel geven. 

In de volgende subparagrafen zal ik achtereenvolgens ingaan op 

het gedrag van de stroom als funktie van de spanning over de sam

ples, en het geleidingsvermogen als funktie van de temperatuur. 

3.2.2 I(V) karakteristieken 

In fig. 3.1 zijn de I(V) karakteristieken van drie preparaten 

weergegeven. In dezelfde opstelling, onder dezelfde omstandig

heden, zijn de karakteristieken van drie vaste weerstanden geme-
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.---. 
<{ 

:::t 

ten, waarvan de waarde vergelijkbaar was met de impedantie van de 

preparaten. Hieruit volgt overduidelijk, dat eventuele niet-line

airiteiten niet het gevolg kunnen zijn van de spanningsbron of de 

meetopstelling. 

10 

1 

ll P-1 -' P-3 o P-5 

H-H4+---t---t-11-t-1--.. +-HI-·--+--·- -- ...... f--

H-1-·--+---- ·--1-1- -· 
~..o-I...A 

l::!.: 
V 

...... ll 

r-,- ,_.>o<,, . 

t:::.. .. .. 
-- .. -·-f--: :: 
'-

t-·-" ---- -. 

0.0 1 ~~1}--L_j__jLL..LlJLLL--L--L-L..L...L..LLJ...J___.....__.....l..-...__.___._._.L..L.J 

0.5 1 10 Vh [V] 100 1000 

fig. 3.1: I(V) karakteristieken van preparaten P-1, P-3 en 

P-5. Ter vergeLijking zijn de karakteristieken van enkeLe 

vaste weerstanden ingetekend. 

Preparaten P-3 en P-5, met een hoge impedantie (orde 20 Mn), 

blijken over het relevante gebied (boven 100 V) goed lineair te 

zijn. Beneden 10 V gaat de onnauwkeurigheid van de apparatuur een 

rol spelen. Boven 100 V is bij P-1 echter geen sprake meer van 

lineairiteit. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door interne 

dissipatie. Bij 100 V is de warmteontwikkeling in preparaat P-3 

van de orde van 100 ~W. terwijl die in P-1 ongeveer 100 mW is, 

1000 maal zo groot. De hierdoor veroorzaakte temperatuurstijging 

is bij P-3 slechts enkele mK; preparaat P-1 echter blijkt bij 300 

V al zo'n 100 K te zijn opgewarmd! We zijn dus genoodz&akt om 
' ., 

hier flink onder te blijven, niet alleen omdat de niet-lineairi

teit steeds sterker wordt, maar ook omdat het preparaat bescha

digd dreigt te raken (spontane annealing). De I(V) karakteristie

ken van de A-preparaten, die hier niet zijn getoond, bleken ook 

goed lineair te zijn. 
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3.2.3. Impedantie bij verschillende temperaturen 

Fig. 3.2 laat zien, dat de vorm van de I(V) karakteristiek niet 

afhangt van de temperatuur. Dit maakt het mogelijk, om voor 

verschillende temperaturen over hetzelfde spanningsgebied een 

impedantie te definiëren. De meetmethode, met behulp waarvan deze 

impedanties zijn gemeten, is in het vorige hoofdstuk toegelicht. 

ll 297 K 0 310 K -" 322 K D 353 K 
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; ~ ·---· -· -- --- ··-·r- - ··- ·-----·-- -·--- -- ·--·-1-· --- -····- --

0.1 L_ ____ J_ __ ~_L_L_L~~L-----~--L-~~~~~ 

10 100 1000 

Vh [V] 
Fig. 3.2: I{V) karakteristiek bij verschiLLende temperaturen. 

Fig. 3.3 laat zien, dat over het gebied van 290 tot 390 K log(a) 

als funktie van 1/T zeer goed lineair is. De fit met het model 

voor thermisch geaktiveerde (extended state) geleiding levert ons 

een waarde voor de aktiveringsenergie in de verschillende materia 

len in dit temperatuurgebied. Als de resultaten van G. Muyres 

[MUY88] hier aan worden toegevoegd, dan ontstaat de "knik" (over

gangstemperatuur) zoals beschreven in hoofdstuk 1. De resultaten 

zijn samengevat in tabel 3.1. 
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Fig. 3.3: De conductiviteit van verschiLLende preparaten bij 

verschiLLende temperaturen tussen 290 en 390 K. 
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Fig. 3.4: Gekombineerde geLeidbaarheidsmetingen van materia

Len A en BaLs funktie van de temperatuur {kruisjes). De 

metingen vanG. Muyres (cirkeLtjes) zijn gefit, zodat het 

snijpunt van de rechte Lijnen berekend kan worden. 
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Tabel 3.1: DG-resultaten voor materialen A en B. Gegeven zijn 

de aktiveringsenergie AE, de minimale metaU.ische 

conductiviteit amin en de overgangstemperatuur. 

Eigenschap A B 

AE (lage T) 0,163 eV (P-2) 0,127 eV (P-1) 

0,154 eV (P-4) 0,140 eV (P-3) 

AE (hoge T) 0,087 eV 0,084 eV 

0 min 0,071 o-1cm-1 0,123 o-1cm-1 

Overgangstemp 240 K 220K 

3.3 Transients 

3.3.1 Inleiding 

Ol 
c 
c 
c 

0.1 

ro o.oo1 
Q. 

(f) 

0.0001 

0.00001 L-~"T'""T""1'""T'"'.,.....,.-----,r--r"-rT"T'T'T'1~--r-'"'T'"'""T--.-.-.r"T"lï-,.....:..+..,.....J'+-rrtJ 

1e-06 0.00001 0.0001 0.001 0.01 

Tijd [s] 

--P-1 

········ P-2 

---- P-3 

--·P-4 

---- P-5 

Fig. 3.5: Transients van de verschiLLende preparaten bij 
~ ~ 

kamertemperatuur, VH = 1 kV {bij P-1 200 V). 

Aan alle preparaten werden transients bepaald. In §2. 5 werd de 

gebruikte meetmethode beschreven. Per decade werd een geschikt 

aantal metingen gemiddeld, teneinde de wenselijke nauwkeurigheid 
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te bereiken. In praktijk betekende dat meestal lOOx average waar 

het signaal kleiner was dan 10 mV, voor hogere spanningen meestal 

50x of 30x. Spanningen boven 0.1 V werden hooguit 10x gemiddeld. 

Na afloop werd smoothing over 3 of 5 punten toegepast, om de 

fluctuaties bij lage spanningen een beetje weg te werken. Op de 

hogere spanningen had dit nauwelijks invloed. 

Als typisch voorbeeld zijn ter vergelijking in fig. 3.5 tran

sients getekend van preparaten P-1 t/m P-5. Op sommige punten 

zijn knikjes zichtbaar bij de overgang tussen twee decades. Het 

gebied boven 1• ms wordt erg rommelig, doordat ruis daar relatief 

groot is. Aan de vorm van de decades is duidelijk te zien, van 

welk materiaal (A of B) ze afkomstig zijn; gekorrigeerd voor de 

afmetingen van het sample vallen de transients van hetzelfde 

materiaal vrijwel over elkaar heen. Alleen P-1 wijkt duidelijk 

af, net zoals bij de De-metingen. 

3.3.2 Vorm van de laserspot 
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Fig. 3.6: Transients van P-1 en P-3 bij verschiLLende breed

tes van de Laserspot. 

- 25 -



Bij enkele preparaten zijn transients gemeten bij verschillende 

spotbreedtes t. Een typisch voorbeeld hiervan staat in fig. 3.6 

voor P-1 en P-3. De vorm van de transient blijkt niet wezenlijk 

te veranderen bij een bredere laserspot, zowel bij P-1 als P-3. 

In Appendix A.2 wordt een uitdrukking afgeleid voor het gelei

dingsvermogen in het geval dat de laserspot het hele sample 

bestrijkt. Preparaat P-6 was klein genoeg om levensduur en 

transit time in dezelfde orde van grootte te krijgen. Het resul

taat staat in fig.3.8. Met het nulpunt in de buurt van 100 ~s 

levert dit een'mobiliteit van ongeveer 0,03 cm2/Vs op. 
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Fig. 3.7: Transient van preparaat P-6 bij 1 kV, kamer

temperatuur en een brede Laserspot. 

Aan P-6 zijn ook metingen met een smalle laserspot gedaan (fig. 

3.8). Deze laten een verandering in het gedrag vóór en na 
1
190 ~s 

zien, wat inderdaad wijst op een transit time in deze buurt. 
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Fig. 3.9: Transient van preparaat P-1 bij verschillende 

temperaturen, Vh = 200 V. 
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Met behulp van stookweerstanden was het mogelijk om de tempera

tuur van de preparaten boven kamertemperatuur te brengen. De 

maximale stookstroom die de weerstanden (15 0) daarbij verdroegen 

lag tussen 300 en 350 mA. De grootste resulterende temperatuur

verhoging lag tussen 60 K (P-2) en 90 K (P-4), afhankelijk van 

het preparaat. Dit maakte het mogelijk om te onderzoeken, wat de 

invloed van de temperatuur is op de vorm van de transients. In 

fig.3.8 staan enkele transients van P-6 bij diverse temperaturen 

afgebeeld. De verschillen zijn echter klein vergeleken met die 

voor P-1 (fig.3.9). 

Uit fig.3.9 blijkt de top van de transient bij hogere temperatuur 

iets lager te worden. Daarna zakt hij sneller in, om bij langere 

tijdsduren terug te komen en juist minder steil te vervallen. Van 

wege de ruis was dit iets moeilijker zichtbaar te maken. 

3.3.4 Intensiteit 

Zoals boven reeds werd vermeld, was het mogelijk de intensiteit 

van het laserlicht te verminderen met een variabele beamsplitter. 

Dit is echter alleen voor preparaat P-1 toegepast, omdat de sig

nalen van de andere preparaten ook zonder verzwakking al aan de 

lage kant waren. Bij P-1 was dit geen probleem. Het resultaat 

vindt u terug in fig. 3.10. 

Uit het resultaat blijkt dat de vorm van de transient nauwelijks 

wordt beïnvloed door de intensiteit van de bestraling. De fysi

sche processen blijven dus dezelfde. We zitten blijkbaar nog niet 

in de verzadiging, want de amplitude van het signaal blijft toe

nemen bij hogere intensiteit. Ik kom hier in het volgende hoofd

stuk op terug. 
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I N T E R P R E T A T I E EN D I S K U S S I E 

-4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt getracht de meetresultaten te relateren 

aan de theorie uit het eerste hoofdstuk. De tweede paragraaf is 

gewijd aan de gelijkstroommetingen, en in de laatste paragraaf 

zullen de transiënte fotostroom metingen behandeld worden. 

-4.2 Gelijkst~oommetingen 

In het derde hoofdstuk werden een aantal metingen van het gelei

dingsvermogen als funktie van de temperatuur gepresenteerd. Ce

zien de gegevens uit de literatuur [TH084], kunnen de resultaten 

het best worden verklaard, door aan te nemen dat het materiaal 

zeer weinig waterstof bevat. Dit komt tot uiting in fig.4.1. 
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Fig.4.1: Literatuurwaarden van enkeLe beLangrijke parameters 

voor a-Si:H aLs funktie van de waterstofconcentratie, en 

de conductiviteit [TH084]. 

Bij dergelijk zuiver materiaal is de toestandsdichtheid in de 

band gap erg groot, en zal Fermi-niveau hopping over een groot 

temperatuurgebied overheersen. Mott heeft voorspelt ([MOT84], 

§1.3.3) dat a(T) voor lagere temperaturen van het s = 1/4 model 

zou gaan afwijken, en dat een andere waarde van s een betere 
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b 

beschrijving zou geven. Deze theorie lijkt door onze metingen te 

worden bevestigd, want wij verkrijgen over het hele temperatuur

gebied een goede fit (vgl.1.4) voor a(T) mets = 0.5 en r0 = 
29823 K (bedenk dat deze r 0 geen fysische betekenis heeft, het is 

een fitparameter), terwijl het s = 1/4 model voor lagere tempera

turen duidelijk afwijkt (fig.4.2). Deze afwijking wordt enigszins 

gemaskeerd door de logaritmische representatie. 
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Fig. 4.2: Fit van de conductiviteitsmetingen voLgens ELLiott 

(s = 1/4), en voLgens de theorie van Mott (s = 0.5). 

4.3 Transients 

4.3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werd uitgelegd hoe de transients zijn 

gemeten. Bij 200 V zijn de signalen van P-1 over een weerstand 

van 10 kn maximaal 0.5 V; de signalen over de andere preparaten 

komen bij een konstante 1000 V spanning niet boven de 50 mV uit 

(P-5). We mogen dus rustig zeggen dat deze spanningspieken veel 

kleiner zijn dan de totale spanning over het preparaat. Dat bete

kent, dat de benadering voor de circuitrespons (Appendix A.1) ook 

- 31 -



tijdens een transient blijft gelden. Dat wil zeggen, dat de vorm 

van de gemeten spanning overeenkomt met die van het transiënte 

geleidingsvermogen. 

Uit fig.3.5 worden een aantal dingen al onmiddellijk duidelijk. 

De globale vorm van translents van verschillende preparaten, maar 

van hetzelfde materiaal (A of B), komt prima overeen. Blijkbaar 

zijn de verschillen tussen de materialen duidelijk groter dan die 

tussen de preparaten ontstaan zijn door blootstelling aan aller

lel externe faktoren. De invloed van temperatuurverschillen, 

licht, vochtigheid en mechanische inwerking (wattenstaafjes met 

alcohol e.d.) is niet zo groot, dat het individuele karakter van 

het materiaal niet meer herkenbaar zou zijn. Dit is belangrijk, 

want het betekent dat buitengewone voorzichtigheld in de behande

ling van de preparaten niet nodig is. 

De modellen zoals ze in het eerste hoofdstuk zijn beschreven 

zullen voor onze metingen om verschillende redenen niet opgaan. 

We kunnen ze echter wel gebrulken om de interpretatle van de 

resultaten te vergemakkelijken. Voor de twee modellen spelen de 

volgende complicerende faktoren een rol: 

Afwijkingen van het multiple trapping model: 

1 De laserpuls kan niet benaderd worden door een deltapuls. 

2 Bij hoge intensiteiten zal de band tail "overlopen" en 

recombinatie een rol gaan spelen. De voorwaarde nfree << ntrap 

die Tiedje stelt hoeft dan niet meer op te gaan. 

3 Voor veel preparaten is de transit time te lang om waar te 

kunnen nemen, het signaal vervalt te snel. 

4 Door de hoge toestandsdichtheid in de band gap gaat misschien 

trapping door deze toestanden een rol spelen (de t"apping is 

dan niet meer "multiple" maar "single"). 

Afwijkingen van het "laserspot/recombinatie" model: 

1 De vorm van de laserpuls is niet perfekt rechthoekig. 

2 De licht binnen de laserpuls is niet perfekt homogeen. 

3 Er treden nog andere vervalsprocessen op. 

4 De ladingsdragers verspreiden zich door diffusie. 
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Voor langere tijdsduren gaat waarschijnlijk geen van beide model

len op, omdat dan gespreide multiple trapping overheerst. Een 

verdere complicatie treedt op, doordat materiaal A niet volledig 

geämorfiseerd is, en B wel. Bij de De-metingen levert dit geen 

problemen op, want dan is de bijdrage van het kristallijne gedeel 

te te verwaarlozen (geen toestanden in de band gap, dus weinig 

geleiding bij kamertemperatuur). We mogen dus net doen alsof de 

geleidende a-Si film bij A dunner is dan bij B. De energie van de 

laserpuls is echter groot genoeg om ook in het c-Si gedeelte la

dingsdragers (uit de valentieband) te exciteren. Voor transients 

zal het kristallijne gedeelte dus wél invloed hebben. Het verval 

van de transient zal daarom een mengeling van kristallijne en 

amorfe verschijnselen te zien geven. Dit verklaart misschien, 

waarom de transients van A en B zo essentieel van elkaar ver

schillen, ook al waren de meetomstandigheden identiek. 

4.3.2 Vorm van de laserspot 

De verwachte transient bij een brede laserspot (§1.3.4) wordt 

o.a. bedorven, doordat de laserspot waarschijnlijk niet homogeen 

is. Omdat het meeste licht in het ultraviolette gebied valt, was 

dit met het blote oog niet te kontroleren. Het effekt is, dat de 

transient wordt vervormd. Dit maakt de bepaling van de transit 

time moeilijker en minder betrouwbaar. Bij de grotere preparaten 

wordt het signaal bij een dikkere streep alleen maar sterker, 

omdat er meer ladingsdragers geëxciteerd worden. De overheersende 

vervalsprocessen lijken nauwelijks te worden beïnvloed. Een kon

klusie kan zijn, dat de afmetingen van de laserspot zodanig zijn 

in vergelijking met de driftsnelheid, dat de ladingsdragers tij

dens de transient weinig van plaats veranderen. Dit betekent dat 

we benadering (1.11), zeker aan het begin van de transient, mogen 

toepassen. In dat geval kunnen we niets over de transit time 

zeggen. 

In het geval van P-6, waar vgl.1.13 en 1.14 op zouden moeten 

gaan, treedt een tweede komplikatie op, namelijk het verschuiven 

van het nulpunt, als gevolg van "achterblijvers" in het preparaat 
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(multiple trapping) en diffusie. De transit time zal hierdoor wat 

groter uitvallen, afhankelijk van de materiaaleigenschappen en de 

belichtingsintensiteit. Samen resulteert dit in een onnauwkeurig

heid in de transit time. De "undershoot" uit fig.3. 7 is vermoede

lijk een gevolg van het circuit. Ik heb dit geprobeerd uit te 

rekenen, maar dat is niet gelukt. 

4.3.3 Temperatuurafhankelijkheid 

Net als uit fig. 3.8 wordt uit fig. 3.9 duidelijk, dat de ampli

tude van de transient afneemt als de temperatuur stijgt. Dit zou 

als volgt verklaard kunnen worden. Bij hogere temperatuur zijn 

meer ladingsdragers thermisch geëxciteerd dan bij lagere. We 

zitten hier immers in het temperatuurgebied, waar geleiding door 

direkte excitatie naar de geleidingsband een belangrijke rol 

speelt. Daaruit volgt, dat er minder ladingsdragers beschikbaar 

zijn om optisch geëxciteerd te worden. En aangezien de opstelling 

alleen AC-signalen registreert, zal de amplitude hiervan dus 

afnemen. 

Het feit dat de transient voor hogere temperaturen sneller ver

valt kan in ieder geval geen gevolg zijn van multiple trapping, 

want dan zou juist het tegenovergestelde optreden (a= I/Tc)· Een 

mogelijkheid is een sterkere diffusie, waardoor het aantal botsin 

gen per tijdseenheid toeneemt, en het aantal ladingsdragers dus 

sneller afneemt. Voor langere tijdsduren gaat het verval juist 

bij lagere temperaturen sneller. Dit zou je inderdaad verwachten, 

als daar multiple trapping overheerst. 

4.3.4 Intensiteit 

Uit een vergelijking van fig.2.2 en fig.3.10 kunnen we afleiden 

hoe de amplitude van het signaal bij kamertemperatuur afhangt van 

de intensiteit van de laserspot, want de afgegeven spanning van 

de L-PED is evenredig met de energie van de ingestraalde laser

puls. Het resultaat staat in fig.4.3. 
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Het is duidelijk dat de amplitude van de transient vroeg of laat 

moet verzadigen, omdat het aantal beschikbare elektronen nu 

eenmaal eindig is. De vraag is alleen of wij in de buurt van dat 

punt zaten, of er ver onder. Uit fig.4.3 is dit niet eenduidig op 

te maken. De inzet laat zien, dat de metingen een macht-achtig 

verband lijken te volgen. Dit komt redelijk overeen met de resul

taten vanG. Muyres [MUY88]. 
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5 KONKLUSlES EN AANBEVELINGEN 

De onderzochte preparaten 

Er zijn zowel tijdsafhankelijke als -onafhankelijke metingen 

verricht aan twee soorten (A en B) gesputterd amorf silicium. Bij 

beide soorten wijzen de oe-metingen er sterk op, dat het materi

aal nauwelijks waterstof bevat, en een grote toestandsdichtheid 

in de band gap bezit. Hierdoor is het geleidingsvermogen relatief 

groot, en overheerst ladingstransport door Fermi-niveau hopping. 

De transien~s voor materialen A en B zijn duidelijk verschillend, 

wat waarschijnlijk te maken heeft met het feit, dat B volledig 

geamorfiseerd is en A maar gedeeltelijk. De bekende theorie voor 

fotogeleiding biedt onvoldoende steun om de transients volledig 

te verklaren, omdat de preparaten niet voldoen aan de gestelde 

randvoorwaarden. De resultaten wijzen er op, dat bij de door ons 

gebruikte intensiteiten voor korte tijdsduren recombinatie van 

vrije ladingsdragers overheerst, voor langere tijdsduren multiple 

trapping. Het is vooralsnog onduidelijk, waarom de weerstand en 

het transiënte gedrag van preparaat P-1 zo sterk verschillen van 

alle andere preparaten. 

Meetmethode en opstelling 

De meetopstelling blijkt redelijk te voldoen aan de gestelde ei

sen. De nauwkeurigheid kan nog worden opgevoerd door de achter

grond te stabiliseren, een kwestie van elektronika. In feite komt 

de behaalde nauwkeurigheid overeen met die in de literatuur, maar 

voor onze WSEC prepara ten blijkt deze vaak niet voldoende te 

zijn. Vermoedelijk is hij voor CEC preparaten echter meer dan 

genoeg. Metingen aan CEC preparaten zullen waarschijnlijk weinig 

problemen opleveren, omdat deze laagohmig zijn en een groter 

signaal geven. De meeste informatie over onze WSEC preparaten is 

afkomstig van eenvoudige oe-metingen. Gezien de huidig~ ~ptische 
kwaliteit (die nog wel verbeterd kan worden) en de weerstand van 

de preparaten is het erg moeilijk om betrouwbare informatie uit 

transients te verkrijgen. Het lijkt mij twijfelachtig of het de 

moeite loont, voor dit soort materialen de opstelling te verbete-
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ren. Voor materialen met een hoger geleidingsvermogen zou het wél 

gaan. De voor de hand liggende oplossing is: overstappen op CEC 

preparaten. 

De programmatuur 

De programmatuur blijkt aan de eisen te voldoen. Een vragenpagina 

systeem zoals door mij ontwikkeld lijkt mij voor dit soort expe

rimenten onontbeerlijk. Enkele zwakke punten, zoals de mogelijk

heid van een "crash" tijdens een experimentele sessie, konden 

door externe problemen niet opgelost worden. Ik verwacht hier 

echter geen praktische problemen mee, omdat het niet vaak 

gebeurt. 

! .; 
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APPENDIX 

A.1 De respons van het buffercircuit. 

Met behulp van Laplace transformatie kunnen we de uitgangs

spanning v2(t) berekenen als funktie van de stroom ip(t) door het 

preparaat. Ik gebruik hierbij de volgende hulpvariabelen: 

(A.1) 

(A.2) 

De totale impedantie van het circuit, gevormd door R1 . R2 en C 

wordt gegeven door 

Z(p) (A.3) 

Met behulp hiervan valt te berekenen, dat 

(A.4) 

waarin Ip(P) de Laplace getransformeerde van de stroom door het 

preparaat ip(t) is. Gebruik makend van fig.2.3 volgt hieruit, dat 

voor een willekeurige stroom ip(t) 

V2 = VH R
11 

[ p J 
(p + 1/Tc)Zp(P) + (p + 1/T2)R

11 

(A.4) 

Stel nu bij benadering Zp(P) >> Z(p), dan geldt bij benadering 

(A.5) 

waarin Lp(P) = 1/Rp(p). Hiermee kunnen we v2(t) berekenen als 

funktie van ap(t): 

= VH R 11 
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(A.6) 



Laten we dit eens voor enkele mogelijke transients invullen. 

1) (A.7) 

Hierbij is ~p(P) = 00 
, zodat p + 1/Tc (A.8) 

(A.9) 

(A.10) 

2) (A.11) 

Hiervan dienen we eerst de Laplace getransformeerde ~p(P) te 

berekenen. Volgens Cradshteyn en Ryzhik [CRA80-p1143] is 
v -v-1 

L{t } = T(v+1) p voor v > -1. Dat betekent dus, dat 

a-1 a-1 -a L{(w0t) } = T(a) w0 p (A. 12) 

Deze uitkomst krijg je ook door de Laplace-integraal partieel te 
.· 

integeren, en anderzijds te differentieren naar p, en de diffe-

rentiaalvergelijking die dit oplevert op te lossen. We krijgen 

dus 
a-1 -a = a0 w0 T(a) p (A. 13) 

Als we deze oplossing voor ~p(P) nu in (A.5) invullen dan krijgen 

we: 

(A. 14) 

We kunnen deze uitdrukking niet direkt inverse Laplace 

transformeren, maar wel de convolutie-integraal berekenen: 

J
t a-1 a-2 -t/T = VH R w0 a0 T e c dT 

11 0 
(A. 15) 

Opniew geldt volgens Cradshteyn en Ryzhik [CRA80-p317]: 
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f v-1 -JlX -v 

0 
x e dx = ~ 1(v, ~u) 

Hierin is 1 een inkomplete gammafunktie [CRA80-p940]: 

o(a,x) JK a-1 = t 
0 

e-t dt 

waarin a~ 0, -1, -2 ... 

= 2 
n=O 

(-1)n xa+n 
n! (a+n) 

(A.16) 

(A.17) 

Als we nu (A.14) en (A.15) in (A.13) invullen, dan levert dit op: 

(A. 18) 

(A. 19) 

!(A.20) 

- 0 0 0] 

Als we nu naar relatief korte tijdsduren (t/Tc << 1) kijken, dan 

mogen we dit benaderen met 

= V R a ~ (wOt)a-1 
H 11 0 a-1 

= V R f(a) a(t) 
H 11 a-1 
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(A.21) 



A.2 Recombinatie bij een eindige laserspot 

~ gaten - elektronen 

L 
~1---------1~ 

8 

preparaat 

Fig.A.1: Schematische weergave van het preparaat, de laser

spot en de parruneters. 

Voor de parameters, zoals die in fig.A.l vastgelegd zijn, geldt 

het volgende: 

Te = live. 

Nu geldt voor x 1 <x < l: dpe/dt = dph/dt = -br PePh· 

Met Pe = Ph verandert dit in 

= -b p 2 r e 

De oplossing van deze differentiaalvergelijking luidt 

Pe = 

waarin To = llpobr. Voor t < Te geldt nu: 
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(A.22) 

(A.23) 

(A.24) 

(A.25) 

(A.26) 



Pe Ph 

x < 0 0 0 

0 <x ( Xt 0 e.oTo 
x/ve + To 

Xt < x < l e.oTo e.oTo 
t + To t + To 

l < x < x2 e.oTo 0 
(x2-x)/ve + To 

x > x2 0 0 

Teneinde a uit te rekenen moeten we dit dus integreren over het 

preparaat•. Dit levert ons de volgende uitdrukking op: 

a(t) = PQMee l~ ~ [ ~; : ~ + ln(l+t/To) ] (t < Te) (A.27) 

a(t) (t ) Te) (A.28) 

In dit model is a(t) voor t > Te konstant, want er treedt dan 

immers geen vrije recombinatie meer op. En dat is het enige pro

ces waarmee hier rekening wordt gehouden. 

Een speciaal geval ontstaat als l = L, dus als de laserspot het 

hele sample beslaat. De tijdkonstante Te wordt dan gelijk aan de 

transit time TT. De tweede term uit (A.27) vervalt, en (A.28) 

helemaal, omdat de elektronen voorbij x = L "uit het sample 

vallen". 
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