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SAHENVATTING 

Semikristallijne lagen, met een kolomstructuur in de groei

richting kunnen in principe gebruikt worden voor toepassing in 

zonnecellen. Het rendement van zo'n zonnecel wordt mede bepaald 

door de levensduur van de minderheidsladingsdragers in de laag. 

Daarom is er een opstelling gebouwd waarmee deze levensduur be

paald kan worden uit het fotogeleidingsverval. 

Met behulp van deze opstelling kunnen levensduren gemeten 

worden tot 0,1)(s, bij een minimale fotostroom van 0,4 ~A. 

Met de opstelling zijn testmetingen verricht aan P-type mono

kristallijn silicium van 2 Sl-em en 80 il-cm. Het 2 .n-cm materiaal 

heeft een levensduur van 1,5±0,5~s wat overeenkomt met de li

teratuurwaarde. Het Bon-cm materiaal heeft een levensduur van 

0,5!0,2~s wat een faktor 50-60 kleiner is dan de literatuur

waarde. Die lage levensduur doet vermoeden dat er in het 8on-cm 

materiaal een verontreiniging zit van bijvoorbeeld Au en dat het 

materiaal bedoeld is voor snelle diode's. 

Uit fotogeleidingsvervalmetingen aan P-type semikristallijn 

silicium kon geen waarde voor de levensduur bepaald worden om

dat de fotostroom te klein was. Gekombineerde metingen van het 

fotogeleidingsverval en de stationaire fotostroom leverden een 

schatting van de levensduur van de minderheidsladingsdragers in 

het semikristallijne materiaal-op ·van 0,1-0,5~s. Een oorzaak 

van deze lage levensduur kan zijn dat, voor het maken van de 

semikristallijne lageri, het eerder genoemde 80.Q.cm materiaal ge

bruikt wordt. 

Uit de levensduur en de eerder gemeten beweeglijkheid van la

dingsdragers in het semikristallijne materiaal is de diffusie

recombinatielengte te bepalen. Deze is kleiner dan 3;4m. Daarom 

is dit materiaal niet geschikt om dienst te doen als halfgeleider 

in een zonnecel. 
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1• INLEIDING 

1.1. De MIS zonnecel 

In de groep Fysische Materiaalkunde van de afdeling Technische 

Natuurkunde is men, in het kader van het zonnecelproject, sinds 

enkele jaren bezig met onderzoek naar de mogelijkheid om, met be

hulp van semikristallijn silicium ( semi-Si ) een fotovoltaische 

cel te maken. Semi-Si kan namelijk op een goedkopere manier ge

maakt worden dan monokristallijn silicium ( mono-Si ). 

Het meest geschikte type zonnecel om op de semi-Si laag te ma

ken is de Metaal (M)-Isolator (I)-Halfgeleider (S) zonnecel, af

gekort tot MIS zonnecel (zie fig. 1.1). 

0,05 ~tm 

0,005)4-m 

0,002 .Am 

1000 ,Am 

fig. 1.1. De MIS zonnecel 

hY licht . h'Y" 

5 

6 

1 

1 kontakten, 2 antireflektie laag, 3 dunne semitran~parante metaal

laag (M), 4 oxidelaag (I), 5 semikristallijnthalfgeleiderlaag (S), 

6 drager(gesinterd Si poeder~ 

Deze cel is zo geschikt omdat hij bij een lage temperatuur gemaakt 

kan worden (lit. 1 en 2). Een model voor de MIS zonnecel, met een 

dompeloxide als isolator is door Kipperman (lit. 1) beschreven en 

komt in het kort op het volgende neer. De door het zonlicht uitge

zonden lichtquanten (zie fig. 1.1.) zullen in de halfgeleiderlaag 

van de MIS cel worden geabsorbeerd. 
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Hierdoor zullen elektron-gat paren worden gegenereerd die in de MIS 

overgang kunnen worden gescheiden. Deze scheiding resulteert in een 
spanning over en een stroom door de MIS zonnecel. 

Het verband tussen de stroom en de spanning van een MIS zonnecel 

onder belichting is in eerste benadering weer te geven als: 

I=I0(exp(~~T)-1] -If' waarin I
0 

de verzadingsstroom van de diode, 

n de kwaliteitsfaktor en If de fotostroom is. 

Niet alle gegenereerde elektron-gat paren zullen bijdragenaan 

de fotostroom. Een gedeelte hiervan zal namelijk intern rekombine

ren. Volgens van de Leeden (lit. 3) gaat in mono-Si 15% van de door 

het zonlicht gegenereerde ladingsdragers verloren door interne re

kombinatie. 

1.2. Interne rekombinatie; diffusierekombinatielengte en levensduur 

Het percentage van de gegenereerde elektron-gat paren dat intern 

zal rekombineren is afhankelijk van een aantal materiaal eigenschap

pen, namelijk van de absorptiecoëfficiënto{ en van de diffusier9~-

kombinatielengte Lctr• De intensiteit van het licht in het Si als 

funktie van de afstand tot de rand is gelijk aan I =I exp(- x), x 0 
waarbij I de intensiteit van het zonlicht aan de rand is. De abo 
sorptie van het zonlicht als funktie van x is:-ddi_~I *De door de-x x 
ze absorptie gegenereerde elektronen kunnen bijdragen tot een elek-

trische stroom als zij de MIG overgang kunnen bereiken. Met andere 

woorden; dè levensduur van de elektronen moeten zodanig zijn dat zij 

in staat zijn de MIS overgang te bereiken. ~e~e levensduur bepaa~t 

in feite de afstand waarover de ladingsdrager zich kan verplaatsen 

alvorens te rekombineren. Deze afstand noemt men de diffusierekom

binatielengte (Ld. ) . r 
~ de levensduur van 

n 
coëfficiënt is. 

en is in P-type Si gelijk aan VD1~1 ' , waarin 

de minderheidsladingsdragers en D de diffusie
u 

In tubel 1.1. staan een aantal waarden van~, afhankelijk van de 

golflengte van het licht,vermeld (lit. 4). 



~ (nm) o<(m-1) 1 (/ctm) 

200 107 o, 1 

400 5.1o
6 0,2 

600 4.105 2,5 

800 7 .1o
4 

15 -
1000 5.1o3 200 

1200 1o3 1000 

tabel 1.1. absorptiecoëffiënt 

~en indringdiepteL in Si als 

funktie van de golflengte van 

het opvallende licht 

-3.,.. 

Tevens staat de indringdieptel 

vermeld. Bij 800 nm is 1 bij~ 

voorbeeld 15,)( m. Als nu 1d ·. r , 
ook 15Am zou zijn, dan zou 

6 . ( e-1) slechts 3~6 =-- van de eleJ-::-
e 

~-tronen,· die ten gevolge van 

licht met een golflengte van 

800 nm gegenereerd zijn, de 

NIS overgang kunnen bereiken. ' 

De rest zal intern rekombine

ren. Bovenstaande voorbeeld 

onderstreept het belang van 

het effekt dat Ldr' en dus 

ook L , heeft op het rendement van de MIS zonnecel. 
n 

1.3. Doel van het afstudeeronderzoek 

Het doel van het afstudeeronderzoek was, de levensduur van 

de minderheidsladingsdragers in semikristallijn silicium te be

palen. Dat wil zeggen dat er een meetopstelling gebouwd moest 

worden om T te bepalen, dat deze meetopstelling getest moest 
n 

worden met mono-Si en dat ten laatste de levensduur in semi-Si 

bepaald moest worden. 

Om een goede keuze uit de verschillende meetmethode's te kun

nen maken moet men eerst een idee hebben van de grootte vant 
n 

in semi-Si. Daarom wordt in 1.4~ en 1.5. eerst iets verteld over 

semi-Si alvorens in 1.6. een keuze te maken van de meetmethode. 

1.4. Semikristallijn silicium 

Onder semikristallijn silicium (semi-Si) verstaat men lagen 

Si (lit. 2,6) die opgebouwd zijn uit lange kolamachtige kristal

lieten. In de richting van deze kristallieten is de semi-Si laag 

monokristallijn. 

De semi-Si laag wordt gemaakt met behulp van een elektronen

straalverdampingproces. Eerst wordt op een drager (pyrex of mono

Si) een dunne laag Al opgedampt (dikte circa 1~m). Deze laag 
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dient om de kristallisatietemperatuur van Si te verlagen. Vervol

gens wordt met hoge snelheid (20-40~m per minuut) de semi-Si laag 

opgedainpt. Dit doet men door een kroes, die Si bevat, met een elek

tronenbundel sterk te verhitten, zodat het Si uit de kroes verdampt 

en op een drager kondenseert. De vr~komende kondensatiewarmte zorgt 

ervoor dat er een temperatuursverhoging ontstaat, die nodig is om 

het Si vanaf de kiemen te doen aangroeien. Door t~jdens dit proces ook 

borium mee te verdampen verkr~gt men een P-type semi-Si halfgeleider. 

De op deze manier gemaakte semi-Si laag heeft een kolomstrutuur 

( zie fig. 1.2.). De dikte van zo'n kolom is 2-5~m.Een kolom be

drager(gesinterd 

fii of pyrex) J 

staat weer uit fibrillen. Op de gren

zen tussen de kolommen is de wanorde 

groter dan tussen de fibrillen( zie 

b),jv. lit. 6). 

De dikte van de semi-Si laag is 

50,.Mm. B~ deze dikte zal 90% van het 

opvallende licht worden geabsorbeerd 

(lit. 7). De soortel~jke weerstand van fig. 1.2. Dwarsdoorsnede 
van een opgedampte semi de semi-Si laag is 350-450 .!1.-cm en de 

beweegl~kheid is 0,6 cm2;vs. De met 

het Halleffekt gemeten vrije ladingsdragers-koncentratie bedraagt 3.1016 

cm-3 (lit.2) 

Si laag. 

In de literatuur worden een aantal theoretische modellen beschre

ven die de elektrische eigenschappen van semi-Si trachten te verklaren. 

(lit.B-11). Vooral van belang is het model van Seto (lit.8) omdat 

dit model bovengenoemde eigenschappen het best verklaart (lit.2). 

1.5. Levensduur van de minderheidsladingsdragers in semi-Si en mono-Si. 

De levensduur van de minderheids-ladingsdragers 't in P-type mano-
n 

kristall~n silicium is sterk afhankel~k van een groot aantal materi-

aal-eigenschappen. Deze zijn onder andere het aantal acceptoren per cm+3 , 

het aantal onzuiverheden per cm+3 en de kristalfouten. 

In de literatuur staan een aantal experimentele gegevens over de le -

vansduur van P-type mono-Si vermeld(lit. 12-16). In de meeste geval-

len wordt ln gegeven als funktie van de soortelijke weerstand f. 
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~va ters en Ludwig( li t .12) vinden voor T een waarde van 600-700 As 
n 

voor f = 100 .n. -cm. De levensduren die Hornbeck en Haynes( li t .13) 

gevonden hebben staan getabelleerd in tabel 1.2. 

soortelijke we ers tandf ( ll. -cm) 1 1,6 1,9 

levensduur van de minderheicts 0,5 4 11 
ladingsdragers T n Vc<s) 

tabel1.2. ~xperimenteel bepaalde waarden van 
funktie van in P-type mono-Si 
(uit Hornbeck en Haynes, lit.13). 

7 17 27 

20 19 30 

als 
n 

\volf ( li t .14) geeft een grafiek voorT n als funktie van f 'fig .1. 3.). 

Opgemerkt moet worden dat bij bovenstaande metingen de oppervlak-

te-effekten verwaarloosd zijn. 

IT'IInority corner 
concentrotion (n) 

0 T 

p- type Si (Tn) 

IQ-I 

p [ .n cm] 
fig.1.3. Experimenteel bepaalde waarden van 't als funktie 

van p in P-type mono-Si (uit Wolf, lit.14). 

Uit de verscheidenheid van experimentele gegevens van~n bij een

zelfde soortelijke weerstand blijkt dat het moeilijk is om de levens

duur te schatten als slechtsf bekend is. 

Aan de semi-Si laag zijn nog niet eerder levensduurmetingen ge

daan. Verwacht wordt dat 7: zal liggen tussen 0,1;flS en 1/(So 
n 
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, Bij deze schatting is rekening gehouden met de koncentratie van de 

vrije ladingsdragers en met het feit dat, ten gevolge van de vele 

kristalfouten, Tn in semi-Si kleiner zal zijn dan ~ in mono-Si. 

1.6. Keuze van de meetmethode. 

De eisen waaraan de meetmethode moet voldoen zijn: 

1) Omdat van het te onderzoeken semikristallijne silicium de elek

trische grootheden nog niet voldoende nauwkeurig gemeten zijn moet 

de meetmethode om 7: te bepalen zo direkt mogelijk zijn, teneinde 
n 

berekeningen met deze elektrische grootheden zoveel mogelijk te 

vermijden. 

2) De levensduurmeting dient mede als een kwaliteitscontr8le van 

het semi-Si. Daarom moet het prepareren in zo weinig mogelijk stap~ 

pen worden uitgevoerd. Elke stap kan namelijk een verandering van 

delevansduur tot gevolg hebben. 

3) Daar de schatting van T in semi-Si tussen 0,1 en 1}4s ligt moet 
n 

het met de te gebruiken me(:tmethode mogelijk zijn om levensduren 

te kunnen meten van 0,1 ~s. 

In lit.5 staat een overzicht van een aantal meetmethode's om de 

levensduur te meten. De meest direkte methade's zijn het fotogelei

dingsverval en het fotospanningsverval. Hierb~j wordt het preparaat 

belicht met een gepulste lichtbron. Tijdens belichting worden dan 

extra ladingsdragers gegenereerd die weer zullen rekombineren. Daar 

de generatie van extra ladingsdragers tijdens belichting konstant 

is en de rekombinatie evenredig is met het aantal extra ladings

dragers, zal dit aantal, als funktie van de tjjd exponentioneel naar 

een konstante waarde lopen(zie fig.1.4.b.). In deze situatie is de 

generatie ge~jjk aan de rekombinatie. 

:t ( ':~.) 

1 

0~--~--------------~----------------r---------------~-..~----~ o ~. l:t ~ •• • ~ t: ("«s) 

l'ig.1.4.a. Intenr.>iteitlvan een gepulste lichtbron 
als funktie van de tijd. 
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fig.1.4.b. Verandering van het aantal extra ladingsdragers 
ten gevolge van pulsbelichting 1.4.a. 

Op t~dstip t = t 1 wordt de intensiteit van de lichtbron plot

seling gel~k aan 0, waardoor de generatie ook 0 wordt. Het aantal 

extra ladingadragers zal dan,ten gevolge van de rekombinatie ex

ponentioneel terugvallen naar O(fig.1.4.b.).Daar de rekombinatie 

ook omgekeerd evenredig is met de levensduur van de ladingsdragers 

zal het aantal extra ladingsdragers, met deze levensduur als t~d

konstante, exponentioneel worden opgebouwd en vervallen. 

Verandering van l1et aantal extra ladingsdragers heeft een ver

andering van het geleidingsvermogen of een verandering van de fo

tospanning tot gevolg, die gemeten kan worden. Uit het exponentio

nale verloop hiervan is dan de levensduur te bepalen. 

Van bovenstaande methade's is het fotogeleidingsverval de bes

te voor onze metingen omdat: a) er voor fotogeleidingsverval bij 

het prepareren minder stappen nodig zijn dan voor het fotospannings

verval b) men bij fotospanningsverval te maken heeft met een in

wendige tijdskonstante die afhankelijk is van de weerstand van 

het preparaat. Dit is bij het fotogeleidingsverval niet het geval. 

Punt u) behoeft nog nadere toelichting. Bij fotospanningsverval 

meet men de verandering van de fotospanning over een preparaat, 

ten gevolge van de gepulste belichting, als funktie van de tijd. 

Dit kan men doen door rechtstreeks over het preparaat een oscillos

coop aan te sluiten. 

Deze oscilloscoop heeft ec~ter een inwendige cqpaciteit C
0

• 

Dientengevolge krijgt men het in figuur 1.5. getekende vervangings

schema. Hierin is Vf de gegenereerde fotospanning, HP de preparaat-
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fig1.5. vervangingsschema bij meting van het fotospanningsverval. 

weerstand en C de inwendinge capaciteit van de oscilloscoop. Bij 
0 

een plotselinge verandering van de fotospanning zal de spanning 

over de oscilloscoop V met een RC-tijd gelijk aan R C verander-osc p 0 

en. Zeker bij hoge waarden van R ( bij semi-Si) kan deze RC-tijd 
p 

groot zijn. Bij fotogeleidinGsverval is de situatie geheel anders. 

Bij deze methode laat men een konstante stroom I door het preparaat 

lopen. De verandering van de preparaatweeerstand R heeft een span
p 

ningsverandering V osc over het preparaat tot gevolg, die op een 

oscilloscoop kan worden geregistreerd. Het vervangingsschema van 

ze meetmethode is getekend in figuur 1.6. De snelheid waarmee de 

i 
::t. 

v, 
hv 

de-

fig.1.6. Vervangingsschema b~ meting van het fotogeleidingsverval. 

spanning V over C nu wordt opgebouwd, wordt bepaald door de osc 0 

snelheid waarmee.de stroombron op de weerstandsverandering van R 
p 

kan reageren en is dus onafhankelijk van R • 
p 

Fotogeleidingsverval kan men ook meten met behulp van een kon-

stante spanningsbron en het meten van de stroomvariatie. Dit zal in 

hoofdstuk 2.5. worden uitgewerkt. 

De uiteindel~ke keuze van de meetmethode om de levensduur van 

de minderheids-ladingsdragers in P-type semi-Si te bepalen is ge

vallen op meting van het fotogeleidingsverval, waarbj,-j gebruik ge

maakt wordt van een konstante spanningsbron. Dit leverde bij P-type 

mono-Si goede resultaten. Omdat bj:i P-type semi-Si het verval echter . 
moeil~k te meten was, is later ook gekeken naar de stationaire fo-



-9-

- t6geleiding in P-type semi-Si. Hierbij wordt de verandering van de . 

weerstand van een preparaat, ten gevolge van de belichting hiervan, 

gemeten. Deze verandering is afhankelijk van de levensduur van de 

minderheids-ladingsdragers, van de intensiteit van het opvallend 

licht en van een aantal preparaatparameters, zodat ook hieruit de le

vensduur bepaald kan worden. 

1.7. Indeling van het verslag. 

Dit verslag is als volgt ingedeeld: In hoofdstuk 2 staat een over

zicht van de gebruikte theorie en een theoretische beschouwing van 

de meetmethode. In hoofdstuk 3 worden de experimentele opstellin-

gen behandeld. In hoofdstuk 4 wordt het maken van de preparaten be

sproken en in hoofdstuk 5 staan de experimentele resultaten. Het ver

slag eindigt met een discussie over deze resultaten en over de ge

bruikte meetmethode in hoofdstuk 6. 



2. THEORIE 

2.1. Inleiding 

-10.:.. 

De levensduur van de minderheidsladingsdragers in het semi

kristallijne materiaal zal, zoals in hoofdstuk 1.6. uiteengezet 

is, bepaald worden door middel van het fotogeleidingsverval en 

door middel van de stationaire fotogeleiding. Daar beide proces

sen volledig bepaald worden door de rekombinatie wordt in hoofd

stuk 2.2. eerst een korte samenvatting gegeven van de rekombinatie-

processen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2.3. de stationaire 

fotogeleiding berekend van een .3i-preparaat ( P-type mono-Si van 

2..0.-cm en 8on.cm en P-type semi-Si ) , en in hoofdstuk 2.4. de in

stationaire fotogeleiding behandeld. Tenslotte zal in hoofdstuk 

2.5. de meetmethode nader worden uitgewerkt. 

2.2. Rekombinatieprocessen in Si 

De kontinuiteitsvergelijking heeft in het eendimensionale ge

val de volgende gedaante (lit. 1 ): 

no n 
- -.- -=r + 

r"'~ ," 
( 2.1) 

(2.2) 

p,n is het aantal gaten cq. elektronen per cm3 ( p en n in 
0 0 

thermisch evenwicht). 

rr_ '(' is de levensduur van ga ten cq. elektronen ct en r' in 
p n . p

0 
n

0 thermisch evenwicht). 

D ,D is de diffusiecoëfficiënt van gaten cq • elektronen. 
P n 
~ tA is de beweegelijkheid van gaten cq. elktronen. 

P n 
E is de elektrische veldsterkte. 
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n.;~~ en ~Ir~ stellen de thermische generatiesnelheid voor in even- · 

wicht en worden gel~ikgesteld aan R0 • n/r'" en~,. stellen de rekombi

natiesnelheid voor. Per definitie stelt men nu 

no/I - n/ I - - lf!f/ 
I'C "o /r - -

I) 7:" 

en (2.4.) 

Met andere woorden: 

!Jr. 
ny,' - 'ïr~ = rn. ) (2.5.) 

IJ 
fl- "· 

'Ir,. P.A I ~z-:· (2.6.) en rP. -
I! e. 
P- fo 

Voor P-type Si geldt dat P)) n. In dit geval is de levensduur 

van de elektronen onafhankelijk van n en is 7:' = r = t ; r. wordt 
no n n n 

dan de levensduur van de minderheids-ladingsdragers genoemd. 

De levensduur van de ladingsdragers wordt bepaald door de re

kombinatie van deze ladingsdragers. Daarom volgt nu eerst een 

overzicht van de rekombinatie-processen. 

a) Direkte rekombinatie (band-band rekombinatie) (lit.7). 

Bjj direkte rekombinatie rekombineert een elektron uit de ge

leidingsband direkt met een gat in de valentieband. Het energie

verschil/), E wordt meestal in de vorm van fotonen of fononen uit

gezonden (stralings-rekombinatie). In dit geval is de rekombina-

d . d I>L, P/_, R.np/ tiesnelheid evenre ~g met p en n, zodat gel t: /r11 = /(1' = /flofo. 

Formule's 2.5 en 2.6 worden dan: 

~lp .: R.j"•f• ( flo t fo :; +- A n)" ( 2. 7 • ) 

'Ir" (2.8.) 

Voor P-type Si geldt dan (onder aanname dat n0 ,~n,~P«Po); 
/ Jr;. = Ro ~ %

0 
.1P ) ( 2 0 9) 

{2.10) 
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b) Rekombinatie via onzuiverheden(lit.4,17,18,19). 

Onder andere Shockley en Read(lit.19) hebben de statistiek 

van het rek~mbinatie-proces via een enkel onzuiverheideniveau 

bekeken. z~ kwaamen tot de volgende uitdrukkingen voor~ en r : 
n P 

waarin: 

= 

lno { Po'fP, ) + Tp. ( l'lo'l-111 '1- N,.l1~0 tt1 1)) 
l)o +Po r IV,. n,llo/c n,,.".)1 

IVr P,L_ ) 
TP. ( 11".,. ",) + r;,. ( P • ., P, + ;(P,.,P.J 

n • .,.p. + .VrP,Poj(~.,.Po)'-

(2.11.) 

(2.12.) 

p1,n1= aantalegaten per cm3 in de valentieband cq. 

elektronen in de geleidingaband als het Fermi-niveau sa-

men zou vallen met het onzuiverheids-niveau, 

N = aantal rekombinatiecentra per cm3, 
r 
~ = levensduur van de elektronen in zwa~gedoteerd P-type 

no 
Si (lit.19), 

Tp
0
= levensduur van de gaten in zwaar gedoteerd N-type 

Si (lit.19). 

Voor F-type Si geldt: t: = r_ = 1/N vS , (2.13) 
n no r n 

waarin v = gemiddelde snelheid van de ladingsdragers, 

en S = werkzame doorsnede voor een elektron van een niet 
n 

bezet rekombinatiecentrum. 

Shockley en Read hebben b~ de berekening van bovenstaande 

formule's de volgende aanname's gemaakt; 

Nr is van dezelfde orde van grootte als n0 en p0 ; Hierdoor is 

er opslag in de centra mogel~jk en is .ó n )t.óP• 

- A n(( n0 en A P(<Po; De lichtintensiteit moet dus laag zijn. 

NB. Bovenstaande formule's z~n opgesteld voor de stationaire toe

stand. Het is niet noodzakelijk dat voor de instationaire toe

stand dezelfde levensduretn gemeten worden. 

c) Oppervlakte-rekombinatie(lit.17). 

Behalve rekombineren via de bulk van het materiaal kunnen de 

ladingsdragers ook diffunderen naar het oppervlak en via dit opper

vlak rekombineren. Deze rekombinatie wordt gekarakteriseerd met 

behulp van de oppervlakte-rekombinatiesnelheid s (m/s) en komt 

in de kontinuïteitsvgl. 2.1 en 2.2 tevoorschijn als een randvoor-



waarde. Voor gaten geldt: 

voor elektronen geldt: 

d) Rekombinatie via traps. 
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D ~dP .. S.:ip 
,. i)X 

D 'Ö)l)ll 
" ~ = .s llfJ 

aan de randen, (2.14) 

aan de randen. (2.15) 

In Bube (lit.18) wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

traps en rekombinatiecentra. Men spreekt van traps als een inge

vangen ladingsdrager een grotere waarschijnlijkheid heeft om thermisch 

weer te worden aangeslagen dan.om terekombineren met een ladinga

drager van het tegengestelde teken. Men spreekt van rekombinatie

centra als de waarschijnlijkheid om te rekombineren het grootst is. 

De invloed van de traps is onder andere beschreven in Smith 

(lit.17) • 0mith leidt het volgende af als er elektronentraps zijn 

in P-type Si; a) De levensduur van de minderheids-ladingsdragers met 

traps is gelijk aan de levensduur van de minderheids 

ladingsdragers zonder traps. 

b) De levensduur van de meerderheids-ladingsdragers 

wordt: TP=;. rnC1+ t;1 Z"1), c2.16) 

waarin T1 = gemiddelde tijd dat een elektron in de 

valentieband zit alvorens gtrapt te worden. 

r2 = gemiddelde tijd dat een elektron zich in 

een trap bevindt. 

2.3 Stationaire fotogeleiding in P-type Si. 

2.3.1. Bepaling van de fotostroom in een dun plakje Si. 

Op een dunne plak Si (fig.2.1) met lengte 1, breedte w en dikte d 

valt licht met een ~olflengte A (670 nm) en met een intensiteit 

van I fotonen~per cm2 per sec •• In deze paragraaf wordt de stati

onaire fotostroom bepaald, als men een kostante spanning over de 

kontakten aanlegt. 

De grootte van de intensiteit in het materiaal als funktie van 

x is: I(x) = I0exp(-~x) = (1-R)Iexp(-~x), 
met R=reflektiekoëfficiënt en 

~= absorptiekoëfficiënt. 

(2.17) 

Het aantal geabsorbeerde fotonen per volume-eenheid is dan geli,jk 

aan: -di/dx = 0(10exp(-ocx) = o<I(x). (2.18) 
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-14-

fig. 2.1 Stationaire belichting Si 

De elektron-gat generatie per volume-eenheid als funktie van x 

is dan: G(x) = q~I(x) = G0exp(-«x), (2.19) 

met q= quanturnefficiëntie (=kans dat een foton een elek-

tron-gat paar vormt). 

De volgende aanname's worden nu gemaakt: 

1) q=1. 

2) À= 670 nm ~ 1/o( = 5.-Ac m. 

3) De intensiteit aan de achterwand (x=d) is zo klein dat de bijdrage 

van de gereflekteerde bundel verwaarloosd mag worden(zodat vgl. 2.17 

geldig is). 

4)De oppervlakterekombinatie-snelheid aan de wanden x=O en x=d is 

geljjk aan s 

5) Z:= rp= T. Dat wil zeggen dat Nr<<n0 ,p0(vgl. 2.11 en 2.12) en 

dat trappings-effekten verwaarloosd worden. 

De kontinuiteitsvgl. in de x-richting worden dan: 

l!l=- G
'Jt 

(2.20) 

(2.21) 

Als men de stationaire toestand bek~kt kunnen vgl. 2.20 en 2.21 

vereenvoudigd worden tot: 

(2.22) 

6 ;)2JJp -
G - ~ +- D ~ ... 2 - o (2.23) 

Hierin is D de ambipolaire diffusie-koëfficiënt1 

(~. 24) 
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enG is de elektron-gat generatie (2.19). 

Uitwerking van formule 2.22 levert: 

de homogene oplossing: An x 
met 

particuliere oplossing: 

= A exp (-x/I.) + B exp (-x/L) 

L= Jol:''~..., 

A nc~> : Gor" e-"r(~o<~) 
1-ot--l'2. 

De algemene oplossing wordt dus: 

A en B kunnen bepaald worden uit de randvoorwaarden 

dat o(' 41Y.)le)JC•o,x:.c.# = S.:ln(K:o,~J). Uit deze randvoorwaarden 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(?.28) 

volgt dat A= Go r" ( S'Cn., o< L'} [ e)(p(lljL) - exe(-,ul) }~ ( 2 • 29) 
2 s,"4 "',J ( sr" +0 

B= G.r" (sr" +otL') [ ur (-~cl>- e.(c(- dJL)J, 
1 s,"J. (tiJt) sr" -L 

invullen van formules 2.29 en 2.30 in 2.28 levert: 

voor AP geldt precies dezelfde formule. 
x 

(2.30) 

Voor P-type mono-Si kan formule (2.31) sterk vereenvoudigd 

worden. Dat zal hier uitgewerkt worden voor 2~-cm en 80Jl-cm 

materiaal. 

a) 2n-cm materiaal: 

vereenvoudigingen: 

l.= n 
N = a 
/lf= n 
/Cf = 5UO p 
D = D = n 
L = So ..,..m 

1/D<. = 5 /t m 

d = 50,..cc m 

(lit • .5) 

cm-3 (lit.5) 
2 -1 -1 ( ) cm V sec lit.5 

cm2v-1sec-1 (lit.5) 
2 -1 20 cm sec (lit.5) 

1) ,,lL2 
)/ 1; Voor J12 -1 kan men schrijven olL 2 • 

2) o(d:10; exp[-(ot..d+x/L)] en exp[-C oc.d-x/L)] kunnen worden verwaar

loosd. 
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~et deze 2 vereenvoudigingen wordt formule 2.31 

als s= liJ is: 

b) 8o.n.-cm materiaal: T = 30~s n 
2.1o14 

N = a 
..A<= 1200 n 
;'f = 500 p 

Sin~ ( rJ.r!. ) 
s 1,.1.(d/L) 

(lit.5) 

cm-3 (lit.5) 
2 -1 cm V sec -1 

2 -1 -1 cm V sec 
2 -1 D = D = 30 cm sec n 

1 = 300,.. m 

d = 50 l't m. 

[ ld-xJ ] 
- el(p - T] J' (2.32) 

sc,.,-L 

e.Atp(--<x) J , (2.33) 

(2.34) 

(lit.5) 

(lit.5) 

(lit.5) 

Voor 80A-cm materiaal gelden ook de benaderingen 2.33 en 2.34. 

c) Voor semi-materiaal geldt: 

voor 

voor s=oo 

T = o, 1-11'fs 
n 

1 = 1n= 0,3-3,5xm 

1/o< = 5,t4em 

d = 25/'f m 

(uit lit.7 en r ) . n 

60()) = Got11 { ~,"~('4!) + exp (-Oltl} ~~\,(t) - eK~(-«.x)J.(2.36)• 
Cl(llt·l Sl"l, (t:I/L) 

Het totaal aantal extra elektronen en gaten dat er ten gevolge 

van de stationaire belichting in een volume dXóYXAz(zie fig.2.2) 

gevormd is, is: d 
IJ Nt-<~1:-aal :. ~ "J. ~2. j 4 niJI) cJ~ ::: .d ~ IJl k Got,. 

D 



-17-

Het aantal extra elektronen en 

gaten wat per oppervlakte een

heid gevormd ie, is dus gelijk 

aan : A N A l{:G "[ 
Q st =~Pst = 0 n, 

o<. 
(2.35) 

waarin k een konstante is ( be

rekende waarden van k staan ver

meld in tnbel 2.1). 

fig. ;~.2 :,i-prenaraat 

Als men een konstante spanning 

V over het preparaat aanlegt)le

vert dit een fotostroomdicht-

heid in de z-richting~ 

De fotostroom in de z-richting is dus gelijk aan: 

cJ 
! "v f} flt"t)'tp) IS n(,rJ VJI c) x = 
D 

soort materiaal 

P-type C" • 
->l. 8o.n.-cm; s=O; d=50 ""m 

P-type Si 80.1\.-cm; S=<JOj d=50 _Am 

P-type Si 2.n-cm; s=O; d=50 ~ m 

P-type (' . 
ol. 2il.-cm; s~; d=50.Am 

Poly Si S=O; 1=3,5)1 m; d=25,r.m 

Poly Si S=oo; 1=3,5 ,Am; d=25 )'t m 

Poly Si S=O; L=0,35Jt m; d=25)t m 

Poly Si S=CIIIj L=O, 35 /'1 m; d=25;-.m 

2- W V Go "C" k (}t,.o~)re) • ( 2 • 36 ) 
o<l 

~ 

k (berekend) 

1 

1 '1 10-3 

1 

2,2 10-3 

1 

0,588 

1 

0,93 

tabel 2.1 Berekende waarde van de konstante k bij verschil

lende soorten materiaal en opp. rekombinatiesnelheid. 

N .B. voor l:'oly Si is de diffusielengte L een geschatte waarde. 

Uit de bovenstaande berekening kan men de v: >lgende konklusies 

trekken. 

1) De fotostroom is sterk afhankelijk van de oppervlakte.re

kombinatie. Wil men een berekening maken van de fotostroom dan 

moet men deze oppervlakte-rekombinatie dus nauwkeurig bekend zijn. 



2) In semi-Si is de fotostroom veel minder afhankelijk van de 

oppervlakte-rekombinatie. Zonder deze precies te kennen l~an men 

de fotostroom tot op een faktor 2 bepalen. 

3) Formule 2.36 is geldig als T = r. Dit houdt in dat het aann p 
tal rekombinatiecentra in Si klein moet zijn t.o.v. n0 en p0 en dat 

trappingseffekten moeten worden verwaarloosd. 

4) Indien het aantal rekombinatiecentra niet klein is t.o.v. 

n
0 

en Po geldt voo~ de fotostroom If; 

qwVG ( ) If = _ o k ;Ac r + k ~ r. , 
L n n n p p p 

met r en r. bepaald d.m.v. vgl. 2.11 en 2.12 en 
n P 

k 
n 

waarden van de konstante k met respectievelijk T 
n 

5) Indien men de traps niet mag verwaarlozen 
en rp 
geldt 

(2.37) 

en k de 
p 

ingevuld. 

voor If: 

I - qwVGO n 
f - 1 (kn"<n + kp~(1+ t"2/r1 ), (2.38) 

waarin k en k de waarden zijn van de konstante k, met reapeetie-
n P 

velijk rn en rn(1+ '2/ë1 ) ingevuld. 

2.4 Instationaire fotogeleiding in P-type Si. 

2.4.1 Instationaire fotogeleiding als T = f. n p 

Als de belichting op de Si-plak (fig.2.1) wordt uitgezet,zul

len de extra vrije ladingsdragers in het Si terugvallen naar de 

grondtoestand. Daar het aantal gaten p tijdens dit verval vrijwel 

konstant ia (llp (.(. p0 ), zal de levensduur van de elektronen tijdens 

dit verval konstant zijn. Kontinuiteitsvgl. 2.20 kan men dan schrij

ven als: d IJ Nfi-) _ _ t1 N ft) • 
'dt - --y;-

2 o.m (zie Hierin is ANltlhet aantal extra elektronen per 

werking van 2. 39 levert: A N ( t) = 4 N texp( -t/r ) , 

(2.39) 

2.35). Uit

(2.40) 
s ~ 

waarin 4N
6

t het extra aantal elektronen per cm is onder konstante 

belichting. Uit 2.39 volgt datAN(t), en ookAP(t), exponentioneel 

terug zal vallen naar nul, met tijdskonstanteT. De fotostroom, 
n 

die evenredig is met öN(t) en 4P(t), zal het zelfde verval vertonen. 

Vergelijkingen 2.39 en 2.40 zijn geldig als(=~. In hoofd
n P 

stuk 2.4.2 zal de invloed van rekombinatiecentra en in hoofdstuk 



2.4.3. de invloed van traps op het verval van de fotostroom be

sproken worden. 

2.4.2 Instationaire fotogeleiding als het aantal rekombinatie

centra N groot is. 
r 

Als N groot is en er opslag in de centra kan plaatsvinden 
r 

is T niet meer gelijk aan T en wordt de vervalcurve van de foto-
n P 

stroom zeer komplex. In P-type Si is dan r ( r . In dit geval 
n P 

is , ten eerste,de~fotostroom ten gevolge van de gaten groter dan 

de fotostroom ten gevolge van de elektronen (vgl2.37), en ten twee

de het elektronenverval sneller dan het gatenverval(lit. 20). 

Hierdoor ontstaat een niet-exponentioncel verval(fig 2.3). Het be

gin van de vervalcurve van de fotostroom zal bepaald worden door 

r het einde door r . 
n' P 

------ \ I 

:-~ : \ : 
I I L 

bo't" .__F,.., 
fig. 2.3 Fotoverval als funktie van de tijd 

groot is, bij pulsbelichting (b). 

--JoL- Çifs> 

als N 
r 

2.4.3 Instationaire fotogeleiding in P-type Si bij aanwezigheid 

van traps. 

Ook in dit geval is het verval zeer komplex. Het verval zal 

ongeveer een zelfde verloop hebben als fig. 2.3 • Het begin van 

de vervalcurve wordt weer bepaald door r ' maar het einde door n 
r2 (is de gemiddelde tijd dat een elektron zich in een trap be-

vindt). 

Men kan de invloed van traps verkleinen door er voor te zorgen 

dat deze gevuld zijn. In dit geval kunnen de elektronen namelijk 

niet meer getrapt worden. Dit vullen van de traps kan gebeuren 

door het preparaat te belichten met een konstante achtergrondbelichting. 
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2.5 Theoretische beschouwing van de meetmethode's. 

2.5.1 Fotogeleidingsverval methode. 

In hoofdstuk 1.6 is bepaald dat de meting van de levensduur 

van de minderheids-ladingsdrage+s met behulp van het fotogelei

dingsverval de beste methode is om deze te bepalen. Hiervoor is 

een lichtpuls-circuit en een meet-circuit nodig. 

Het lichtpuls-circuit moet aan de volgende eisen voldoen: 

a) De golflengte van het licht moet zodanig zijn dat er in het Si 

elektron-gat paren gevormd kunnen worden. Dat wil zeggen dat 

h Y ) E ( E van Si = 1 , 12 e V) • gap gap 
b) Er moeten levensduren gemeten kunnen worden van 0,1~s. Hier-

voor moet de afval tijd van de lichtpuls klein er zijn dan 0,1 .tCI s. 

c) De intensiteit van de lichtpuls moet zodanig zijn dat de ampli

tude van het te meten signaal minimaal 2-3 maal groter is dan 

de amlitude van het ruissignaal, zodat men nog een redelijke schat

ting van de levensduur kan maken. 

Het is mogeli.ik gebleken om een lichtpuls-circuit te maken dat 

aan bovenstaande eisen voldoet (zie hoofdstuk 3). Hierbij is ge

bruik gemaakt van een LED die licht uitzendt met een golflengte 

van 670 nm eneen afvaltijd tf heeft van 15 ns. 

Het fotogeleidingsverval kan zowel m.b.v. een stroombron als 

m.b.v. een spanningsbron gemeten worden. Omdat tijdens het onderzoek 

gebruik is gemaakt van een spanningsbron wordt deze methode verder 

uitgewerkt. Het meet-circuit bestaat uit een spanningsbron V, een 

capaciteit c, een preparaat met weerstand R en een weerstand van . p 
50.Cl.( R ) (zie fig.2.4). De spanning over de punten A en B moet 

m 

1 cl 
VI~~IW\ 

8 

R, 

fig.2.4 Schematische opbouw van 
het meetcircuit. 

konstant z~n. De spanningsbron 

zal langzame variaties voorkomen. 

De condensator zal er voor zor

gen dat VAB niet snel kan ver

anderen, daar een eventuele ver

andering van de spanning over de 

condensator met een tijdkonstante 

( R + R )C zal verlopen. Door nu 
P m 
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~rvoor te zorgen dat (Rp+Rm)C veel groteris dan de pulsduur, is VAB 

konstant t~dens de duur van de puls. 

De verandering van de weerstand 

de stroom die weer een verandering 

volg heeft, die op de oscilloscoop 

R veroorzaakt een verandering van 
p 

van de spanning over R tot gem 
wordt afgebeeld(eventueel na 

versterking). Om stroomveranderingen te kunnen meten die een t~d

konstante hebben van 0,1,Ats moet R C. <.. 0,1f{s, waarb~ C. de in-m ~n ~n 

gangscapaciteit van de oscilloscoop is. Hieraan is voldaan als 

Rm < 5 k.Q.. 

Als aan bovenstaande eisen is voldaan zal VR evenredig z~n met 

de fotostroom. Dat wil zeggen dat VR ,na het ui~zetten van de belich

ting,als volgt zal verlopen (zie fig~ 2.5): 

VR (t) = VR (O)exp(-t/fn)' (2.41) 

waarin VR (0) demspanning~verandering is , ten gevolge van de stati

onaire fo~ostroom. Uit 2.41 kan op twee manieren tn bepaald worden: 

-· v,,..lo) 
I 

I '\ : \ 
I \ 
I \ 
I \ 
I \ 
I \ 

' 

as sn~dt(zie fig. 2.5). 

b) 

v~ ... (~aJ 
VR~ (t-,) = 

Dat wil zeggen dat rn 
is afgenomen. 

de t~d. 

a) 

z: = 

(') V~t..,O:>) .. _ v~~J~.J 
i) 1: t.t-. "' ( 2. 42) 

Dat wil zeggen dat~ 
n 

gel~k is aan het ver-

schil tussen het t~d-

stip waarop de afgeleide 

van VR (t) genomen wordt 

(t1) eW het t~dstip waar

op deze afgeleide de VR =0 
m 

t1- ~. 

l"LV.J~fv •.. (h>] < 2 .43) 
de tijdsduur is waarin VR (t) met een faktor e 

m 

Methode a) levert rn op een bepaald t~dstip, terwijl methode 

b) het gemiddelde van (n over een bepaalde periode levert. 
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2.5.2 Stationaire fotogeleiding 

De tweede manier om r te bepalen is met behulp van de statio-
n 

naire fotogeleiding. Hierbij wordt de weerstand van het preparaat 

gemeten, zonder belichting en met belichting, door middel van een 

stroom-spanningsmeting over het preparaat (voor het preparaat zie 

fig.2.1). 

Zonder belichting kan men voor de weerstand van het preparaat 

R = V/I schrijven. Met belichting wordt de weerstand( R =R -~R = p p p p 
V/I+If. Uit bovenstaande volgt: 

Formule 2.45 geldt als If((I. 

~R /R =If/I p p 

(2.44) 

Als de oppervlakte-rekombinatie verwaarloosd wordt en r =T 
n P 

is de fotostroom gelijk aan vgl.2.36. De normale stroom is gelijk 

aan: 

(= dwdE). (2.46) 

a r (1+b) 6R /R is dan gelijk aan:dR /R = o n , 
p p p p dp ()(. 

0 

(2.47) 

met b=~p• Uit vgl. 2.47 volgt dat, als de oppervlakte-rekombi

natie verwaarloosd mag worden,de relatieve weerstandsverandering 

van het preparaat evenredig is met l en G • n o 
G wordt bepaald door het opvallend licht en kan men meten 

0 

door van een preparaat met bekende'"'( de relatieve weerstands
n 

verandering te bekijken ( met behulp van een mono-Si preparaat). 

Als G eenmaal bekend is kan van een preparaat met onbekende 
0 

r ' deze 7' bepaald worden. n n 
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2.5.3 Bepaling van de maximale gevoeligheid van het meetsysteem 

bij de fotogeleidingsvervalmethode 

Het meetsysteem van 4et fotogeleidingsverval ziet er in zijn 

eenvoudigste vorm uit als in figuur 2.6. Zonder belichting geldt: 

V 
(Q.) 

V 
I= R +R ' 

p m 
(2.48) 

met belichting geldt: 

V 
(I+If) = R -~R +R • (2.49) 

p P m 

Uit 2.48 en 2.49 volgt dat: 

I 0 
óH V ( ) If= p 2.50 

(R +R ) (R +R -4.H ) J 
p m p m p 

fig. 2.6 meetsysteem voor foto

geleidingaverval zonder belichting 

(a) en met belichting (b) 

en de. spanningsverandering 

over R , 
m 

AV = ARPVRm (2.51) 
Rm (R +R )(R +R -AR ) • 

p m p m p 

AVR is maximaal bij een bepaalde waarde van Rmdie te bepalen 

is doo~ vgl.2.51 te differentiëren naar R • Hieruit volgt dat 
------~~ m 

R = R V 1-AR /R • Daar AR /R ((1 geldt dat AVR maximaal 
mmax p p p P P m 

is als H gelijk is aan R • In dat geval is: "V 
m p u R = 

m 
V dR -rr • 

p 

(2.52) 



'3 EXPERIMENTELE OPSTELLINGEN. 

3.1 Experimentele opstelling voor de bepaling van het 

fotogeleidingsverval. 

De opstelling voor meting van het fotogeleidingsverval bestaat 

uit twee gedeelten, namelijk het lichtpuls-systeem en het meet

systeem. 

3.1.2 Het lichtpuls-systeem. 

De lichtpuls wordt gemaakt met behulp van een "light emitting 

diode" ( LED ). Hiervoor is de MV4H van Monsanto gekozen vanwege 

zijn korte tr en tf (15 ns) en vanwege het feit dat deze LED ge

durende korte t~den een groot lichtvermogen kan leveren (ongeveer 

35 mW). De LED zendt licht uit met een centrale golflengte van 

670 nm en een spectrale breedte van 20 nm(zie lit. 2~). In fig. 

3.1 is de experimenteel bepaalde I-V karakteristiek van de LEU 

getekend. Uit deze figuur blijkt dat de I-V karakteristiek niet 

lOO 

100 

symmetrisch is en dat de dy

namische weerstand kleiner is 

dan 1.n. 

De LED wordt gestuurd door 

middel van een pulsgenerator 

(Philips PM 5715 pulsgenera

tor), een verzwakker voor de 

aanpassing( Hewlett Packard 

355C attenuator), een pulsver

sterker (ENI 240L) en een 
...... Vtv) 

o:----~--~--~~~~--~-----=~~ pulstransformator (Röchester 
fig.3.1 I-V karakteristiek van 

LED MV4H, Monsanto TR240 ex pulstransformator). 
(experimenteel bepaald). Deze zijn op de in figuur 3.1 

aangegeven manier geschakeld. 

Met de pulsgenerator is het mogelijk om een spanningspuls te 

maken met een pulsduur tussen 10 ns en 10 ms, en een repetitie

tijd tussen 20ns en 100 ma. Om op de oscilloscoop een stilstaand 
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fig. 3.2 Elektrisch schema van het lichtpJs-systeem. 

01 

beeld te krijgen wordt deze extern getriggerd via de pulsgenerator 

(via aux. out).tr en tf van de pulsgenerator zijn minimaal 6 ns, ter

wijl de spanning gevarieerd kan worden tussen 0,5V en 10V, over 501t. 

De verzwakker A dient om de pulsamplitude te verkleinen alvorens 

deze aan de vermogensversterker toe te voeren. De maximale spanning 

die aan de vermogensversterker kan worden aangeboden is 1V. Uit ex

perimenten blijkt dat de vermogensversterker zijn beste signaal af

geeft over een weerstand van 50n( tr en tf van het uitgangssignaal 

zijn dan 80-100 ns). Daarom wordt achter de vermogensversterker eerst 

een pulstransformator (50.ll..-.3!2,) geschakeld. Dit geeft een betere aan

passing aan de LED's D1 en D2 (fig.3.2). Tevens is experimenteel ge

bleken dat de spanningspuls en stroompuls over de LED D1 het beste 

is indien aan deze LED een tweede LED antiparallel geschakeld wordt 

(D2). Hierdoor wordt de I-V karakteristiek zoals de pulstransformator 

deze ziet symmetrisch gemaakt. Het is niet nodig om nog een extra 

weerstand parallel te schakelen aan D1 en D2 en zodoende de I-V ka

rakteristiek meer ohms te maken, daar dit geen wezelijke verbetering 

geeft. 

Daar we te maken hebben met hoog-frequente ,signalen (tot c.a. 100 

~1Hz) zijn alle verbindingen gemaakt met behulp van coax-kabels. 

In fig. 3.3 staan de spannings- en stroompuls zoals deze over D1 

waargenomen zijn. De spanningspuls is gemeten met de Philips PM 8925 

spanningsprobe, de stroompuls met de Phlips PM 3214 AC stroomprobe. 

De gemeten waarden van de parameters die in fig.3.3 getekend zijn 

staan, voor een aantal verschillende schakelingen vermeld in tabel 

3.1. Het optreden van het uitslingerverschijnsel is waarschijnlijk 

het gevolg van een fout in de vermogensversterker. ~elfs over een 

weerstand van 50r.Lheeft een spanningspuls de gedaante van fig. 3.3a. 
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fig. 3.3a Spanning over D1 als funktie van de tijd 

tp 

1 
~(ltJ 

b 

fig. 3.3.b Stroom door D1 als funktie van de tijd 

Puit D1 is een berekende waarde (uit gegevens lit.20). 

Uit tabel 3.1 blijkt dat men voor lange pulsen schakeling 2 

moet gebruiken en voor korte pulsen schakeling 8 (eventueel 7). 
Nadeel van schakeling 2 is dat het uitgangsvermogen een faktor 

10 kleiner is dan van schakeling 5 t/m 8. De uitslingering is 

echter geheel weg en tr en tf zijn een faktor 3 kleiner dan tr 

en tf van schakeling 5 t/m 8. 



I 

2 

3 

4 

5 

I 6 
~ 
I '- 7 

-
8 

----

SCHAKELING tr,tf(ns) t (".s) p I (A) 
p 

V (V) V (V) Ib(A) Vb(V) pin Dl (W) p n 

PG+DI 10 0.1-1000 0,2 1 '7 0 0 0 0,34 

PG+PT+D1 30 0' 1-140 0,8 2,0 0 0 0 I, 6 

PG+A+PVV+D1 80-100 4 2,8 3,0 30 2 2,6 8,4 

PG+A+PVV+Dl 80-100 1 2,8 5,0 30 0,5 2,0 8,4 

PG+A+PVV+PT+D1 80-100 4 10 5,5 30 7 4,0 55 

PG+A+PVV+PT+DI 80-100 1 10 5,5 30 I, 5 2,4 55 

PG+A+PVV+PT+DI+D2 80-100 4 JO 5,5 3-4 I, 5 2,4 55 

PG+A+PVV+PT+D1+D2 80-100 I 10 5,5 3-4 0' 1 I, 6 55 

Tabel 3.1 De karakteristieke grootheden van de stroompuls en de spanningspuls 

over DI, bij verschillende schakelingen. t 1 en t 2 zijn steeds gelijk 

aan resp. 15~s en 30~s.·Alle grootheden zijn gemeten, behalve 

P . Dl' die berekend is m.b.v. P. Dl u1t 1n 

p . Dl ( mW) U1t 

0,3 

I , 1 

4 

4 

14 

14 

14 

14 
--
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0e LB0's zijn gemonteerd op een koperen plaat om de, in de 

Li~O's ontwikkelde warmte goed te kunnen afvoeren. D2 wordt afgeschermd 

en D1 wordt via een lenzensysteem afgebeeld op het preparaat (fig. 3.4). 

lens 1 
~: l.OC""t 

~: 12.C.I» 

ler~s ,_ 
/-=Sc.,., 
fJ : 'f CfVI 

fig. 3.4 Optisch gedeelte van het lichtpulssysteem. 

Op deze manier kan een lichtpuls gemaakt worden die een in fig. 3.5 
getekende doorsnede heeft. De intensiteit van de lichtpuls is gemeten 

met behulp van een fotodiode ( PV040, lit.21). De doorsnede van de 

lichtvlek is 0,4 cm. Het preparaat kan in horizontale richting over 

'1o 

3o 

10 

10 

~· ---?> ;c ( c ",) 

fig. 3.5 Intensiteitsverdeling als funktie van de plaats ter plaatse 

van het preparaat bij gebruik van opstelling 8 
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1 cm verplaatst worden zonder dat het gemeten intensiteitsprofiel 

sterk verandert. 

Bij pulsbelichting heeft het verloop van de intensiteit van de 

lichtvlek als funktie van de tijd eenzelfde vorm als de stroompuls 

door de D1. 

Resumerend kan men zeggen dat op bovenstaande manier een lichtpuls 

gem;~akt kan worden met tr en tf -=:. 80-100 ns, en een lichtvlekdiameter 

van o,lt cm ter plaatse van het preparaat. De intensiteitsverdeling van 

de lichtvlek is geschetst in fig.3.5. De golflengte van het licht is 

670 nm, wat voldoende is om elektron-gat paren in Si te vormen. De 

grootte van de intensiteit kan gevarieerd worden tot een maximum van 

40-45 mi'l/cm2 • 

Naast een gepulste lichtbron is ook nog een continue achtergrond

belichting nodig. Deze wordt geleverd door een kwarts Halogeen lamp 

12V, 100W ( Spindler en Hoyer). De continue bundel wordt via een 

grijsfilter ( Bal2'ler, no.2, T=81 ,5>~ ) op het preparaat gericht. Op 

deze manier kan ter plaatse van het preparaat een lichtvlek gemaakt 

worden met een konstante lichtintensiteit van 60-70 m·~·J/cm2 • De in

tensiteit is weer gemeten met behulp van de PV 040, waarbij van een 

gemiddelde gevoeligheid van o,4 A/W is uitgegaan. 
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·3.1.2 Het meetsysteem 

Het meetsysteem is getekend in figuur 3.6. Om het systeem te 

Osc. 

trl'l'S~rSIC)tiClQl UQVI 

•uls~e"e,..._t:o" 

figuur 3.6 Meetsysteem van de meetopstelling voor het fotogeleidinga

verval 

V= variabele spanningsbron, Delta D 050-0.5 

R = p 

doorvoercondensator 1 nF 

polycarbonaat condensator 

ferrietkraaltjes (8 stuks) 

preparaat ( :> 1 k.Jl..) 

R = meetweerstand, 47~ m 

100 nF 

PV= pulsversterker ADE, PA 01-30-10 (1 of 2) 

Osc= oscilloscoop Philips PM 3214 

beveili•gen tegen hoogfrequente storingen van buitenaf (bijvoorbeeld 

van de vermogensversterker) is het gedeelte van het systeem dat 

binnen de stippellijn staat, ondergebracht in een meetkastje (appen

dix 1). Zowel L als Cd dienen om hoogfrequente ruis van buitenaf te 

ontkoppelen van het signaal. Voor R is een weerstand van 47Jl ge-. m 
kozen omdat deze weerstand een ideale aanpassing levert van het meet-

systeem aan de coaxkabel naar de pulsversterker. Deze coaxkabel 

heeft namelijk een impedantie van 50...n • Met behulp van PV kan de 

pulsspanning over R maximaal 500 maal versterkt worden ( zie appen-m 
dix 2, waarin de aansluiting van de pulsversterkera staat beschreven). 

Het signaal wordt via een coaxkabel naar de oscilloscoop geleid, die 

afgesloten is met een weerstand van 50ll. De maximale gevoeligheid 

van de oscilloscoop = 2 mV/div, dat wil zeggen dat spanningsvariaties 

over Rm van 4~V een uitslag van 1 schaaldeel op de oscilloscoop ge~en • 
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De minimale ruisspanning is echter 16kV. Om de levensduur te kun

nen meten moet het signaal 2-3 maal zo groot zijn als het ruis

signaal. Dat wil zeggen dat meetsignalen met een amplitude van 

20-40~V voldoende zijn om de levensduur te bepalen. Dit komt over

een met een fotostroom van o,4-0,8AA. Uit vgl. 2.51 volgt dat, 

als R en AR <( R , I""' gelijk is aan d,R V/R 2 .De minimale rela-
m P P ,~. P p 

tieve weerstandsverandering ~R / R die gemeten kan worden is: 
p p 

AR ) 
( ~ min = 

R 
p 

In tabel 3.1 staan een AR aantal waarde~van( P ) . , 
- mJ.n 

lende waarden van V en 
b.. R 

van R J~ If . = o,4~A. p mJ.n 

V (V) R (k..Q) ( àR;p )min p 
Rp 

5 1· 8.10-5 

5 10 8.1o-4 

5 100 8.10-3 

10 1 4.10-5 

10 10 4.1o-4 

10 100 4.10-3 

40 1 1.10-5 

40 10 1.1o-4 

40 100 1.10-3 

tabel 3.1 Minimale berekende waar

den van ( A RP ) die ge me ten kan 
R 

p 
worden bij verschillende waarden 

van R en V als If . o,4;tt A is p mJ.n 

bij verschil-



Het signaal kan rechtsstreeks op ~e oscilloscoop zichtbaar 

gemaakt worden. Het basissignaal moet dan extern via de puls

generator getriggerd worden. 

Naast het meetsignaal is er ook nog een 50 Hz bron aanwezig 

die het bepalen van de levensduur zeer hia.rli::vlijk M.Ut • .Jezt: 

50 Hz bron, die afkomstig is van het lichtnet kan in belangrijke 

mate onderdrukt worden door het systeem los te koppelen van de 

randaarde en 66n punt aan de meetaarde te leggen (de wand van 

het meetkastje). 

Het oscilloscoopbeeld kan gefotografeerd worden met behulp 

van de oscillophot M4. Men krijgt scherpe foto's als de lensaf

stand op 1,85 ingesteld wordt en de vergroting op 1:1 1 1. De 

foto's zijn gemaakt op Polaroid film type 107. 

3.2 Experimentele opstellin5 voor de bepaling van de stationaire 

fotogeleiding 

De stationaire fotogeleiding wordt bepaald door middel van 

meting van de I-V karakteristieken van het preparaat in het don

ker en onder belichting. Voor de meting is gebruik gemaakt van 

een opstelling die gebouwd is door Maaskamp. Deze opstelling 

is getekend in tiguur 3.7. De lichtbron is een Spindier 

o---r----~S 
kC:.3 I 

le11s t-1 _"'r'l--1 
I 

fig. 3.7 Opatelling voor meting van de I-V karakteristiek 

van een preparaat onder belichting en in het donker 
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· en Hoyer kwarts halogeenlamp (12V, 100W). Het licht wordt eerst 

gefilterd door het kG3 filter, waar een gedeelte van de lnfrarood 

straling geabsorbeerd wordt, en wordt vervolgens via een oppervlakte

spiegel (os) op het preparaat gericht. 

Met de lens L is het mogelijk de lichtintensiteit ter plaatse 

van het preparaat te vergroten. Zonder lens is de lichtintensiteit 

100-110 mW/cm2 

De funktiegenerator FG, levert een sinusvormiag variërende 

spanning met een instelbare ~litude (0,5V -15V). De stroom wordt 

gemeten met behulp van een Keithley 602 en de spanning met behulp 

van een Keithley 610c. De signalen van de amp~remeter en de volt

meter worden respecti-velijk op de x- en de y-ingang van een x-y 

recorder (Philips PM 8120) aangesloten en de I-V karakteristiek 

kan gemeten worden. 



4. PREPARATEN 

4.1 Bepaling van de optimale afmetingen van een preparaat 

In figuur 4.1 is een preparaat getekend. Hierin is 1 de lengte, 

d de dikte en w de breedte van het preparaat. Bij welke waarde 

van 1, d en w is de relatieve weerstandsveranderingAR;/Rpnu maxi

maal? Uit formule 2.47 blijkt dat, als de oppervlakte~rekombi-

.t 

fig. 4.1 Preparaat 

natiesnelheid s verwaarloosd 

mag worden, AR /R evenredig 
p p 

is met 1/d. Dat wil zeggen 

dat het preparaat zo dun mo

gelijk gemaakt moet worden 

om een zo groot mogelijk re

latieve weerstandsverandering 

te krijgen. Indien s niet ver-

waarloosd mag worden zal de 

relatieve weerstandsverandering maximaal zijn voor een bepaalde 

waarde van d, die afhankelijk is van s. Experimenteel blijkt 

dat bij een dikte van het preparaat van 30-60Am, ~R /R zo-
P p 

danig is dat deze met behulp van de meetopstelling te meten is 

( 1/100 ( 4Rp/Rp( 1/10). 

De lengte en de breedte van het preparaat worden voornamelijk 

bepaald door de diameter van de lichtvlek (p=4mm), 1 en w moeten 

namelijk zo klein zijn dat het totale oppervlak wxl belicht kan 

worden met de lichtvlek. Dit houdt in dat w,l ( 4mm. 

Indien slechts een gedeelte van het'preparaat belicht wordt 

(stel P%) dan .zal llR /R bij deze belichting het P/100ste deel p p 
zijn van AR /R bij totale belichting. 

p p 
De gevoeligheid van het meetsysteem is maximaal als R =R = P m 

50A(zie hoofdstuk 2.5.3). 

Bij een dikte van 50}tm moet men dan, als men materiaal heeft 

met f ~ 2 .n-cm, korte brede plakken maken. Hierdoor wordt of w) 4mm 

of 1(1mm. Als w) 4mm kan het preparaat niet volledig belicht 

worden en een lengte ( 1mm is in de praktijk moeilijk te verweze~

lijken. Men moet er echter naar streven om R zo klein mogelijk 
p 

te maken. 
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4.2 Mono-Si preparaten • 

De mono-Si preparaten zijn gesneden uit P-type plakken met 

een dikte van 300-400}tm en een soortelijke weerstand van 2 en 

Bon-cm. De soortelijke weerstand van deze plakken is bepaald 

met de " Van der Pauw 11 methode (lit.7 en 23). 

4.2.1 Het dunner maken van de mono-Si preparaten 

De preparaten worden dunner gemaakt door deze te etsen met 

een polystets CP4a. CP4a is een mengsel van HF (40%), HNo
3 

(65%) 

en azijnzuur (10~fo) in de verhouding 3:5:3. De etssnelheid is 

sterk afhankelijk van de temperatuur. Om deze etssnelheid vrij

wel konstant te houden wordt de temperatuur van het CP4a konstant 

gehouden op 0°C door de ets in smeltend ijs te plaatsen. De ets

snelheid is dan 10-15Am/min. Deze etssnelheid kan men verlagen 

door meer azijnzuur in het mengsel te doen. 

De preparaten worden in CP4a gedompeld totdat de dikte van 

het preparaat 80-100JC.tm geworden is. Daarna wordt bij het CP4a 

azijnzuur gevoegd en wordt het preparaat geëtst tot een dikte 

van 40-60~m. De laatste reaktie verloopt veel langzamer (af

hankelijk van de hoeveelheid azijnzuur die men toevoegt) en daar

door is het gemakkelijker om het etsproces te stoppen bij een ge

wenste dikte. 

De dikte van een preparaat wordt gemeten met behulp van een 

microcator. 

In fig 4.2 is de doorsnede van het preparaat geschetst nadat 

het geetst is. Hieruit is te zien dat het preparaatoppervlak een 
gegolfde stuktuur heeft. De 

fig. 4.2 Doorsnede van een 

preparaat na het etsproces 

dikte variatie is ongeveer 20ft m 

een afstand van 1000-2000 
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4.2.2 Het sputteren van platina-goud kontakten 

Op de preparaten zijn twee kontakten gesputterd. Deze kontakten 

liggen op een afstand van 4mm van elkaar (fig. 4.3). De kontakten 

fig. 4.2 Plaats van de kon

takten op het preparaat 

(boven aanzicht) 

zijn aangebracht door het pre

paraat tijdens het sputteren on

der een koperen masker te leggen. 

Omdat platina-goud kontakten 

volgens Raemaekers (lit. 7) op 

semi-Si de beste kontakten le

vert, zijn ook op de mono

preparaten deze kontakten aange

bracht. Hierbij wordt het prepa-

raat eerst 2-3 min in de HF (40%) 

gedompeld om het Si02 te verwijderen. Vervolgens wordt een laag 

platina gesputterd tot dat de vlakte:weerstand van de gesputtarde 

platinalaag 5fl/c geworden is (60 minuten sputteren), daarna wordt 

het preparaat uitgestookt bij een druk van maximaal 6.10-5 torr 

en een temperatuur van 360-380°C. Dit uitstookproces dient om pla-

tina-silicide te vormen. Tenslotte wordt gedurende 60 minuten 

goud gesputterd(tot een vlakteweerstand ( 5A/c): en wordt het 

preparaat weer uitgestookt op een temperatuur van 160-180 °C en 

een druk van maximaal 6.10-5 torr. De platina-silicide kontakten 

vormen al ohmse kontakten die echter naar verloop van tijd slech

ter worden doordat het Si, dat in het platina opgelost is, Si02 
vormt op het platina-silicide oppervlak. Daarom wordt over het 

platina een laag goud gesputterd, die bij het uitstoken diffundeert 

doot het Sio2 • 

Platina-goud kontakten zjjn ohmse kontakten die laagohmig zijn 

Ondanks het feit dat er goud over het platina gesputterd i~ ver

slechteren de kontakten naar verloop van tijd. Dè tweepuntsweer

stand van een 2~-cm preparaat dat een bulkweerstand had van 4oo1t 

(berekende waarde) was in drie maanden veranderd van 67on naar 

133011. 

Omte voorkomen dat de kontakten fotospanningen genereren, het

geen de metingen beÏvloedt, zijn de kontakten extra dik gemaakt 

door extra lang goud te sputteren. 
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4.2.3 Montage van het preparaat 

Doordat de preparaten erg dun zijn, zijn ze zeer breekbaar. 

Daarom worden de preparaten op een koperen plaatje geplakt met 

behulp van Epotek H70E epoxy. De

ze epoxy is warmtegeleidend en 

fig.4.3 Zijaanzicht van·pre-

paraat+preparaathouder 

elektrisch isolerend. Door deze 

epoxy wordt een goed warmte-kontakt 

verkregen tussen het preparaat en 

het koperen plaatje. De epoxy moet 

uitgehard worden op een temperatuur 

van maximaal 70 ° C omdat er anders, 

door de verschillende uitzettings-

coëfficiënten van het preparaat 

en van de epoxy, barsten kunnen ontstaan in het preparaat. 

De kontaktdraden kunnen op de Pt-Au kontakten worden aange-

bracht door middel van Pt drukkontakten of door middel van een 

elektrisch geleidende epoxy(Epotek H20E), die weer uitgehard moet 
0 worden op een temperatuur van maximaal 70 c. 

4.3 Semi-Si preparaten. 

De manier waarop de semi-Si laag wordt gemaakt is besproken 

in hoofdstuk 1.4. In figuur 4.4 is nog eens de doorsnede van een 

semi-Si preparaat + substraat getekend. De tengevolge van de be-

Si-ct 
f'l·r~ k SI '- c 

~v 

"• .._b ~~~~~~~~ 
Q. 

fig. 4.4 Doorsnede van een semi-Si preparaat + substraat 

lichting ontstane elektron-gat paren worden in de bovenste 15-20,.tcm 

van de laag gegenereerd. B~ weerstandsmetingen vormen de alumi

niumlaag en de aluminiumrijke Si·laag laagohmige 



parallelweerstanden met de hoogohmige aluminiumvrije Si laag. 

Als de weerstand van laag d(zie fig. 4.4) een waarde R heeft, de 

relatieve weerstandsverandering in d OR/R is,en de weerstand van 

b en c samen een waarde r heeft, wordt de relatieve weerstands• 

verandering van b,c en d samen ORr/R(r+R). Dat wil zeggen dat de 

relatieve weerstandsverandering met een faktor r/(R+r) gereduceerd 

wordt. Daarom moeten lagen b en c verwijderd worden. 

Het pyrex wordt verwijderd met behulp van een 40 %-ige HF oplos

sing,waarbij de bovenkant van de semi-Si laag wordt afgedekt met 

vakuÜmkit om aantasting hiervan te voorkomen.Het pyrex substraat 

is in ongeveer 24 uur opgelost. De vakuÜmkit wordt aangebracht 

door deze eerst op te lossen tolueen, deze oplossing in een dun-

ne laag op het preparaat aan te brengen en het preparaat voor

zichtig te verwarmen zodat het tolueen verdampt. Door deze handelin

gen 3-4 maal te herhalen kan men een dikke laag vakuÜmkit op het 

preparaat krijgen, die het onderliggende oppervlak beschermt tegen 

de HF oplossing. De vakuÜmkit kan later weer verwijderd worden 

door deze op te lossen in tolueen. 

Vervolgens wordt de aluminiumlaag verwijderd in een oplossing 

van 5 gram KOH in 50 gram gedemineraliseerd water, bij een tempera

tuur van 50 °C. De tijdsduur die nodig is om de aluminiumlaag te 

verwijderen is sterk afhankelijk van het preparaat en varieert tussen 

10 minuten en 60 minuten. Bij sommige preparaten valt de laag als 

een vliesje van het semi-Si, bij andere preparaten zit deze laag 

zo vast aan het semi-Si, dat deze geheel opgelost moet worden. 

Men kan onder de mikroskoop zien in hoeverre de aluminiumlaag 

verwijderd is. 

Ten laatste moet de aluminiumrijke Si laag verwijderd worden. 

Dit gebeurt door de bovenkant van de semi-Si laag weer af te dek

ken met vakuÜmkit en deze onder te dompelen in een mengsel van 

HF(40%), HNo
3

(65%) en HAc(100%), in de verhouding van 1:3:5. 

Afhankelijk van het preparaat moet dit tussen 1 en 3 minuten worden 

ondergedompeld. Door tussentijds dikte-metingen te doen weet men 

wanneer de aluminiumrijke semi-Si laag verw~derd is. Dit is namelijk 

het geval als 10-15~m van het materiaal weggeëtst is(lit. 2). 
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Het vakuÜmkit kan t~lotte verwijderd worden met tolueen. 

Het aanbrengen van de Pt-Au kontakten gebeurt op dezelfde 

manier als bij het mono-Si (hoofdstuk 4.2.2) • Daar de preparaat

weerstand ongeveer 200 k~ is als de kontakten op een afstand van 

4 mm van elkaar liggen, is geprobeerd deze weerstand te verlagen 

door de afstand tussen de kontakten te verkleinen tot 0,2 mm. 

Hierdoor wordt de weerstand van het preparaat narneltik ongeveer 10 k.n. 

Het verkleinen van de afstand tussen de kontakten is mogelijk door 

over het preparaat een stripplakband (Scotch-magic),met een dikte 

van 0,2 mm te plakken en daarna Pt te sputteren. Daarna kan het 

plakband verwijderd worden door het prepar~at eerst te dompelen 

in mierenzuur, waardoor de band oplost, en het vervolgens onder te 

dompelen in chloroform, waardoor de lijmresten geheel oplossen. 

Hierna kan het preparaat uitgestookt worden en weer afgeplakt en 

met goud besputterd worden. Vervolgens wordt het plakband weer 

verwijderd en wordt het preparaat voor de tweede maal uitgestookt. 

Achteraf is bij een preparaat gekontroleerd of er tussen de kon

takten goud of platina sporen op het oppervlak aanwezig waren. 

Onder de mikroskoop waren echter , bij een vergroting van 1000, 

geen sporen te zien op het oppervlak. 

Omdat ook de semi-Si preparaten zeer dun zijn (20-25 .Mm), worden 

deze op een koperen plaatje geplakt met Epotek H70E epoxy (zie 

hoofdstuk 4.2.3). 
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5 EXPERIMENTELE RESULTATEN. 

5.1 Gebruikte preparaten. 

Tijdens de experimenten is gemeten aan P-type mono-Si en aan 

P-type semi-Si. In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven v~n de 

prep.nr. semi-Si of p d 1 w opmerkingen 
mono-Si (4-cm) ~m) (mm) (mm) 

m2.1 mono-Si 1,8 40-50 4 4 20 min. Au·, gesputterd 

m2.2 mono-Si 2,3 20-50 4 4 60 min. Au gesputterd 

m80.1 mono-Si 83 50-60 4 4 20 min. Au gesputterd 

m80.2 mono-Si 90 40-50 4 4 60 min. Au gesputterd 

s500.1 semi-Si 500 20-30 4 4 60 min. Au gesputterd 

s500.2 semi-Si 500 20-30 p,2-0,3 3 60 min. Au gesputterd 

tabel 5.1 Gebruikte preparaten met hun belangrijkste parameters 

gebruikte preparaten. Hier~bij is d de dikte, w de breedte en 1 de 

lengte van het preparaat(zie fig. 4.1). Bij het preparaatnummer 

duidt de letter het soort Si aan en is het eerste getal een benade

ring voor de soortelijke weerstand van het preparaat. 

Het semi-Si bevat 1 at% B en is opgadampt op 20-7-78. 

De preparaten m2.2, m80.2, s500.1 en s500.2 hebben verdikte 

goudkontakten om te voorkomen dat de kontakten een fotospanning 

genereren. Tevens zijn bij deze preparaten de kontakten, na het sput

teren van de platinalaag, 90-120 min. uitgestookt op een temperatuur 

van 360-380 °e, terwijl bij de preparaten m2.1 en m80.1 de platina

laag gedurende 60 min. werd uitgestookt op 340-360 °e. 
In tabel 5.2 staat de open spanning van de kontakten vermeld 

als slechts een van de kontakten belicht wordt met een intensiteit 

van 100 mW/cm2• 
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prep. nr. V oe van kontakt 1(mV) V oe van kontakt 2 (mV) 

m2.1 3,8 -1,2 

m2.2 13 -1 ,o 
m80.1 2,4 -2,6 

m80.2 0,2 0,2 

s500.1 o, 1 0,1 

s500.2 0,1 o, 1 

tabel 5.2 Open spanning V van de kontakten van de prepar-oe 
aten als slechts een kontakt belicht wordt (intensi-

teit van de belichting = 100 mW/cm 2 

5.2 Metin6en van het foto5eleidin5sverval. 

De metingen van het fotogeleidingsverval zijn verricht bij twee 

verschillende intensiteiten, namelijk bij 30 mW/cm~waarbij de puls

daaltijd 80-100 ns bedraagt(sterke pulsbelichting) en bij een intensi

teit van 2,4 mW/cm~ waarbij de pulsdaaltijd 30 ns bedraagt(zwakke 

pulsbelichting. Tevens is bij een aantal metingen een stationaire 

achtergrondbelichting van 65 mW/cm2 ingeschakeld. 

5.2.1 Mono-Si 

In de figuren 5.1 t/m 5.4 staan de responsies weergegeven van 

de preparaten m2,1 en m80.1 op sterke en zwakke pulsbelichting. 

Uit deze responsies zijn 2 grootheden te bepalen: 

a) de afvaltijd~. Deze wordt bepaald door middel van methode 

~van hoofdstuk 2.5.1. In een aantal gevallen is r aan het 

begin van het verval anders dan aan het eind van het verval 

(zie fig. 5.2). Als dit zo is dan zijn beide~'s gemeten 

crbegin en reind). 
b) de stationaire fotostroom If. Deze wordt bepaald door de 

limietwaarde van de respons te bepalen (zie fig. 5.3 en 5.4) 

en deze te delen door Rm (47~). 



fig.5.1 Respons van preparaat m2.1 op sterke pulsbelichting 

(30 mW/cm2 );V=5V;achtergrond belichting heeft geen invloed op 

de pulsrespons 

" ' •• 11 

2 fig. 5.2 Reapons van m80.1 op sterke belichting (30 mW/cm ); 

V=10V; achtergrondbelichting heeft geen invloed op de pulsrespons 
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fig. 5.3 Respons van preparaat m2.1 op zwakke pulsbelichting 

(2,4 mW/cm2); met en zonder achtergrondbelichting( 65 mW/cm2); 

V=2V 
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fig. 5.4 Respons van preparaat m80.1 op zwakke pulsbelichting 
2 (2,4 mW/cm ); met en zonder achtergrondbelichting; V=10V 
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In tabel 5.3 staan Tb . , L . d' en If vermeld van de monoegJ.n eJ.n 
Si preparaten bij een aantal verschillende waarden van de 

spanning, pulsbeli&hting en achtergrondbelichting. 

1) 

2) 

3) 
4) 

5) 
6) 

7) 
8) 

9) 
10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

prep. 

m2.1 

m2.1 

m2.1 

m2.1 

m2.2 

m2.2 

m2.2 

m2.2 

m80.1 

m80.1 

m80.1 

m80.1 

m80.1 

m80.1 

m80.2 

m80.2 

m80.2 

m80.2 

V (V) 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

40 

40 

10 

10 

40 

40 

I (mW/cmc:::) p I (mW/cmc:::) 
a 

2,4 0 

2,4 0 

30 0 

2,4 65 

2,4 0 

2,4 65 

30 0 

30 65 

2,4 0 

2,4 65 

30 0 

30 65 

2,4 0 

2,4 65 

2,4 0 

2,4 65 

2,4 0 

2,4 65 

verval 

Tbegin (..cts) ?"eind (.cts) 

1,5!0,5 12~2 

1,5~0,5 10:!"2 

1 .! 0' 5 -
1 ,5!0,5 -

- -
- -

1 ,5'!0,5 -
1,510,5 -
15! 5 200!50 

<2 -
0,5±0,2 -
0,5t:0, 2 - -
2f 1 200!50 

o,6:to,2 5:t1 

1 ± 0,5 25! 5 
' 

<1 -
<2 60± 10 

0,5±0,2 3± 1 

~i~ê!eJ 
·--

If {,.tr:A:) 

3,4 

3,4 

-
2,6 

-
-
- I 

-
6,2 

1,2 

-
-

13 

3,0 

8,5 

o,4 

-
4,3 

tabel 5.3 tb . ,( . d en If van de preparaten m2.1, m2.2, m80.1 egJ.n eJ.n 
en m80.2 f I is de intensiteit van de pulsbelichting; 

p 
I is de intensiteit van de achtergrondbelichting a 

i 
I 

I 

I 

i 
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Opmerkingen bij tabel 5.3. 

1) De aangelegde spanning V over de preparaten m2.1 en m2.2 

:i.l3 maximaal 5V. Als V groter is, wordt het beeld op de oscil

loscoop instabiel. Dat wil zeggen dat het oscilloscoopbeeld 

als funktie van de tijd niet konstant is. Bij de preparaten 

m80.1 en m80.2 is V :4ov. max 
2) De pulsbelichting heeft een spectrale verdeling met een 

maximum in 670 nm en een spectrale breedte van 20nm. 

' De achtergrondbelichting wordt verzorgd door een kwarts

halogeenlamp met kG2 filter. Deze lamp heeft een spectrale 

verdeling over het zichtbare spectrum. 

3) Tb . is bij meting 5 en 6 niet eenduidig vast te stellen egJ.n 
omdat het signaal te klein was. 't'. dis bij metingen 3,4,5,6,7, eJ.n 
8,10,11,12.en 16niet te bepalen omdat ook hier het signaal 

te klein was. 

4) Bij de metingen 3,5,6,7,8,11,12 en 17 is If niet bepaald 

omdat de duur van de lichtpuls te kort is • Hierdoor kan de 

fotostroom niet zijn maximale waarde bereiken. 

5) Voor de preparaten m2.1 en m2.2 is ~b . = 1,5t0,5 ~s. egJ.n 
Voor de preparaten m80.1 en m80.2 is 'L,b . = 0,5±0,2 l'S• egJ.n 

5.2.2 Semi-Si 

Ook aan preparaten s55.1 en s500.2 zijn fotogeleidings

vervalmetingen verricht. Bij beide preparaten was er echter. 

geen fotostroom waar te nemen. De metingen zijn verricht bij een 

sterke pulsbelichting (30 mW/cm2). De spanning over het pre

paraat is opgevoerd tot de maximale waarde van 4ov. 

5·3 Meting van de stationaire fotogeleiding 

5.3.1 Mono-Si 

Stationaire fotogeleidingsmetingen zijn gedaan aan alle 

preparaten • In grafiek 5.5 en 5.6 zijn de resultaten van 

de mono-Si preparaten weergegeven. 
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grafiek 5.5 I-V metingen aan preparaten m2.1 en m2.2 in het 

donker en met belichting 

-- --preparaat m2.1 in het donker 

.~.---preparaat m2.1 met belichting (100 mW/cm2 ) 

-----preparaat m2.2 in het donker 

------preparaat m2.2 met belichting (100 mW/cm2 ) 
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grafiek 5.6 I-V metingen van de preparaten m80.1 en m80.2 

in het donker en met belichting (100 mW/cm
2

) 

- ----m80.1 in het donker 

------m80.1 met belichting 

-·-·-·-m80.2 in het donker 

-------m80.2 met belichting 

'" V ~ {voLt) 
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Opmerkingen bij de grafieken 5·5 en 5.6 

- de grafiek van m80.2 heeft een ohm's karakter voor -15V(V ( 15V 

de grafiek van m2.2 heeft een ohm's karakter voor -10V(V < 0 

de grafiek van m2.2 is niet ohm' s voor 0 (V (10V 

de grafieken van m2.1 en m80.1 zijn niet ohm's. 

In tabel 5.4 staan de waarden van de weerstand van de prepara

ten in het donker en met belichting vermeld, bij een aantal 

waarden van de spanning. Tevens staat er een schatting van 

de dikte van de preparaten en van de bulkweerstand Rb th' be

rekend uit deze dikte. 

berekend _gemeten 
prep. dikte(,4tm) Rb th (k.n) V (V) Rdonker(ko. Rbel. (kA) 

m2.1 60-70 0,36-0,45 +5 1,8 1,6 

m2.1 60-70 0,36-0,45 +2 1,5 1,3 ' 

m2.1 60-70 0,36-0,45 -2 1,14 1,0 

m2.1 60-70 0,36-0,45 -5 1,6 1,4 

m2.2 20-50 0,46-1,15 +5 11 9 

m2.2 20-50 0,46-1,15 -5.,0 12,4 2,3 

m80.1 50-60 13-17 +10 45,4 24,7 

m80.1 50-60 13-17 -10 34,5 28,2 

m80.2 40-50 18-22 -15 
l:ot 

20,6 20,0 

+15 

Rd -Rbel. 
R donker 

o,o7 

o, 10 

o, 14 

o, 12 

0,20 

o,o4 

0,38 

0,28 

0,03 

tabel 5.4 Weerstanden van de preparaten in het donker en met be

lichting en de berekende bulkweerstand van de preparaten~ 

Rd k =Rd= de weerstand in het donker; on er 
Rbel.= de weerstand bij belichting 



Zo~el van preparaat s500.1 als van preparaat s500.2 is de 

weerstandsverandering ten gevolge van een belichting bepaald. 

De I-V karakteristiek van beide preparaten was ohm's voor 

-15V(V(15V. In tabel 5.5 staan de meetgegevens van deze meting-

en. 

berekend remeten 

prep. Rb th(k..'l) Rd(kf}.) Rbel. (kQ) Rd-Rbel. belicht(mW/c~) 
Rd 

s500.1 170-250 209 206 0,015 100 

s500.2 11- 13 12,2 12,1 o,oo8 1000-1500 

tabel 5.5 Meetresultaten van de I-V metingen aan de preparaten 

s500.1 en s500.2 

Opmerking: alhoewel de belichtingasterkte in het tweede geval 

10 tot 15 maal zo groot is, is de relatieve weerstandsverandering 

2 maal zo klein. 
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6 DISKUSSIE EN KONKLUSIE'S 

6.1 De weerstand van de preparaten 

De weerstand van een preparaat wordt bepaald door de soortelijke 

weerstand van het materiaal, de lengte 1, de breedte w en de dikte 

d (zie fig. 4.1). Uit hoofdstuk 2.5.2 vgl. 2.47 blijkt dat, als 

de oppervlakterekombinatie verwaarloosd mag worden, het preparaat 

zo ~ mogelijk gemaakt moet worden om een zo groot mogelijke re -

latieve weerstandsverandering te verkrijgen. Het meetsysteem heeft 

echter zijn maximale gevoeligheid als R =R =50 (hoofdstuk 2.5.3). P m 
Bij een gegeven oppervlak van 4~4 mm2 (bepaald door de diameter 

van de lichtvlek ( zie fig. 3.5 hoofdstuk 3.1.1 ).en een gegeven 

soortelijke weerstand levert dit een bepaalde dikte d waarbij 

de gevoeligheid van het meetsysteem maximaal is. Het streven naar 

een maximale relatieve weerstandsverandering en naar een maximale 

gevoeligheid van het meetsysteem levert dus twee tegenstrijdige 

eisen die aan d gesteld moeten worden. Daar. de eis van de maxi

male relatieve weerstandsverandering de zwaarste is, is gestreefd 

naar zo ~ mogelijke preparaten. 

In de praktijk komt dit neer op preparaten met een dikte van 

30-60~m omdat het nog dunner maken van de preparaten op grote 

technische moeilijkheden stuit. 

Als men uitgaat van preparaten met 1 en w gelijk aan 4 mm 

en een dikte van 30-60Am dan krijgen deze een bulkweerstand 

van ongeveer 400~, 20 kAen 200 k!Lvoor respektievelijk de 

2Jl-cm, de 80j1-cm en de 500~-cm preparaten. 

Uit grafiek 5.5 en 5.6 blijkt dat de preparaten m2.1, m2.2 

en m80.1 niet omh's zijn en dat m80.2 wel omh's is. Tevens ligt 

de totale weerstana van preparaat n80.2 binnen de grenzen van 

de uit de dikte berekende bulkweerstand ( tabel 5.4). Hieruit 

kan gekonkludeerd worden dat de kontakten van m80.2 laag-ohmig 

zijn. Ook 1 van de kontakten van m2.2 is laagohmig. Alle andere 

kontakten hebben een diode karakteristiek. Dat de kontakten 

van m80.2 en m2.2 laagohmig zijn komt doordat de platinalaag 

langer en bij een hogere temperatuur is uitgestookte 
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De kontakten van s500.1 en s500.2 zijn op deselfde manier ge-. 

maakt als die van m80.2 en m2.2 en zijn ook ohm'~· 

Uit bovenstaande volgt dat de strenge eisen die gesteld moeten 

wo~den aan de afmetingen van de preparaten voor een groot deel 

de waarde van R bepalen. De waarde van R staat voor de ver-
P p 

schillende preparaten vermeldt in tabel 5.4 en ligt tussen 1 kJl 

en 200 ~ 

6.2 De begrenzingen van het meetsysteem 

In fig. 6.1 staat een schema van het meetcircuit. De spanning -

en V en~VRm' de weerstanden Rm en RP en de intensiteit I van de 

V 

fig. 6.1 Schema van het meet

circuit 

moet Rm ongeveer gelijk zijn aan 50 

pulsbelichting moeten aan be

paalde voorwaarden voldoen of 

zijn aan beperkingen onderhevig. 

- De intensiteit van de puls

belichting is 30 mW/cm2 met 

een golflengte van 670 nm. Dit 

komt overeen met een fotonen

dichtheid van 107 fotonen/sec.em2 • 

- Om meettechnische redenen 
(pulscircuit). 

- R is, afhankelijk van de preparaten, 1 kn-200 kn; in alle geval
P 

len geldt R~ Rm• i 

- De spanningsverandering over de oscilloscoop moet~e gebruikte 

spanningeversterking van 500, minimaal 10-20 mV zijn om uit het 

verval een levensduur te kunnen bepalen met een onnauwkeurigheid 

van 30%. Dat wil zeggen datAVRm minimaal 20-40}{V moet zijn. De 

minimale fotostroom moet dientengevolge o,4}1A-0,8~A zijn. 

-De spanning V is aan een maximale spanning V gebonden,omdat max 
voor grotere waarden van V de warmte-dissipatie in het preparaat 

zodanig is dat de stroom door het preparaat niet meer stabiel 

is, waardoor het niet mogelijk is om een stilstaand beeld op de 

oscilloscoop te krijgen. V is sterk afhankelijk van de pre-max 
paraten en is voor m2.1 en m2.2 gelijk aan 5V en voor m80.1, 

m80.2, s500.1 en s500.2 gelijk aan 4ov. 
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Met formule 3.1 van hoofdstuk 3.1.2 kan de minimale relatieve 

weerstandsverandering bepaald worden die nodig is om een fotostroom 

van o,4Jt A te krijgen. Deze ia: (llR /R '\, . )= If( . ).R /V • p p\m1n m1n p max. 
lAR /R\, . )'kan voor de verschillende preparaten berekend worden \ p ~m1n 
en staat vermeld in tabel 6.1. 

prep. nr. m2.1 m2.2 m80.1 !m80.2 s500.1 a500.2 

(L{RPIRJc min) 10-4 2.1o-4 4,5 10-~ 2.1o-4 2.1o-3 10-4 

tabel 6.1 Minimaal meetbare relatieve weerstandsverandering 

bij de gebruikte preparaten 

De kleinste levensduur die gemeten kan worden wordt be

grensd door de afvaltijd van de pulsbelichting en de grootte 

van het fotogeleidingsaignaal. Bij een gegeven afvaltijd van 

O, 1;t a moet r dus groter zijn dan O, 1 ,Ä s. Ten tweede moet t 
zo groot zijn dat de relatieve weerstandsverandering van het 

preparaat AR /R groter is dan de in tabel 6.1 vermelde waarden. 
p p 17 

Uit formule 2.47 volgt dat, als G /~= 10 elektron-gat paren 
2 0 

per cm per sec. (dat wil zeggen dat alle fotonen worden om-

gezet in elektron-gat paren), voor preparaat s500.1J~ groter 

moet zijn dan 0,4)\a om deze te kunnen meten. Bij deze bere

kening ia de beweeglijkheid van de elektronen gelijk gesteld 

aan tweemaal de beweeglijkheid van de gaten, wat in mono-Si 

een goede afschatting ia. 

6.3 De levensduur van de minderheidsladingadragera in P-type 

mono-Si 

a) 2A-cm materiaal (preparaten m2.1 en m2.2). 

Voor 2ll-cm materiaal volgt uit de meetgegevens 

er geen achtergrondbelichting aanwezig ia, ~b . = eg1n 

dat, als 

1 ,5:!:0,5 }ca 

en r-eind= 10t2)(a. Het optreden van twee tijdkonstante's kan 

verklaard worden door aan te nemen dat er zich in het materiaal 
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elektronentraps bevinden (zie fig. 6.2). In dien er geen achter·

grondbelichting aanwezig is zijn deze traps niet gevuld. 

I) 3) 4) 

- e" 
---+------~r-~~---Ey 

fig 6.2 Energiediagram 2 -cm 

De tijdens de puls be

lichting gegenereerde 

fotoelektronen zullen in 

de geleidingaband terecht 

komen (proces 1) en een 

gedeelte hiervan zal door 

de elektronentraps ingevang

en worden (proces 2). Als 

de belichting uitgeschakeld 
materiaal 

in de geleidingaband 

naar de valentieband 

wordt zullen de elektronen 

gemiddeld in een tijd ~b . terugvallen eg1n 
(proces 3), en de elektronen in de traps 

eerst thermisch worden geëxciteerd naar de geleidingaband om ver

volgens terug te vallen naar de valentieband (proces 4) (zie ook 

hoofdstuk 2.2 en 2.4.3). Dit laatste proces duurt langer dan 

proces 3 en kan beschreven worden met een tijdkonstante ~ . d• e1n 
Door het aanbrengen van een achtergrondbelichting worden de 

traps gevuld en zullen processen"2 en 4 niet meer optreden,zodat 

proces 3 enkel als bepalend proces overblijft. De_gemiddelde 

levensduur van de minderheidsladingsdragers~ is dan gelijk aan 
n 

tb . dus in dit geval 't=1,5..c..s. eg1n ~ n ,~. 

Uit literatuur 5 volgt dat voor P-type mono-Si met een 

soortelijke \'re erstand van 2Jl. -cm t' gelijk is aan 3 J'C s, als er 
' n 

geen verontreinigingen in het materiaal aanwezig zijn. De ge-

meten l'nkomt dus overeen met de in de literatuur vermelde waar

de vanr. voor zuiver materiaal. n 

b) 80 A-cm materiaal ( preparaten m80.1 en m80.2 ) • 

Voor 80..0.-cm materiaal volgt uit de meetgegevens dat, als 

er geen achtergrondbelichting aanwezig is, rb . gelijk is eg1n 
aan 0,5:t0,2;t. s ent' eind gelijk is aan 60-200A( s. Als er wel 

achtergrondbelichting aanwezig is blijft~b . gelijk aan egJ.n 
0,5!0 1 2;\s en wordt r' . d gelijk aan 3-5 AS• Het optreden van e1n 
deze twee verschillende tijdkonstante's kan weer verklaard 



worden door aan te nemen dat er zich elektronetraps in het 

80~-cm materiaal bevinden (zie ook ~-cm materiaal). 

De levensduur van de minderheidaladingsdragera is ook in 

dit geval gelijk aan rb . en is 0,5!0,2)l(s. egJ.n 
Uit literatuur 5 volgt dat voor zuiver 80Jl-cm materiaal 

T gelijk is aan 30 l'fS• Uit de metingen volgt dat t. gelijk n n 
ia aan o,5to,2fis• Dit laatste kan alleen als er zich in het 

80 .0.-cm materiaal een "killer" bevindt. Dat wil zeggen dat er 

in de verboden z8ne rekombinatiecentra aanwezig moeten zijn. 

Deze rekombinatiecentra kunnen bijvoorbeeld Au atomen zijn. 

Volgens Sze (lit.4) kan de levensduur in P-type Si door de 

aanwezigheid van Au atomen 

t~t 2.10-? sec. waarbij de 

tot 1b14 cm-3• 

-10 waarde's aannemen van 2.10 sec. 
. . 1? -3 Au concentratJ.e varJ.eert van 10 cm 

Uit het bovenstaande ia dus te konkluderen dat er in het 

8o1l-cm materiaal een flinke verontreiniging aanwezig is die 

de levensduur sterk verlaagt.(deze verontreiniging kan Au zijn). 

6.4 Vergelijking van de meetresultaten van het fotogeleidinga

verval met die van de stationaire fotogeleiding 

Bij de meting van het fotogeleidingsverval ia gebruik gemaakt 

van een LED die licht uitzendt met een golflengte van 670 nm 

(spectrale breedte 20 nm). Bij de meting van de stationaire 

fotogeleiding is gebruik gemaakt van een kwarts-halogeenlamp 

met een heel andere spectrale verdeling. Het is onzeker of de 

relatieve weerstandsverandering per mVJ voor zowel de LED als de 

kwarts-halogeenlamp hetzelfde is. Als dit het geval is moet uit 

(AR /R ) · van tabel 5.~, veroorzaakt door belichting van het 
p p 

preparaat met de kwarts-halogeenlamp met een intensiteit van 

100 m~v/cm2 .'·, de stationaire fotostroom, die veroorzaakt wordt 

door belichting van het preparaat met de LED, waarvan de in

tensiteit 2,4 mVI/cm2is, berekend kunnen worden. Dit is voor 

de verschillende preparaten gedaan. 
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Voorbeeld: Bij een belichtingaintensiteit van 100 mW/cm2 en een spanning 

van 2V is IJ R /R van preparaat m2.1 gel:i;jk aan 1,0.10-1 ~ 
~R /R bij 2,4pmw1cm2 is dus 2,4.10-3, De weerstand van 

p p 
m2.1 bij V=2V is 1,5 kA. De uit deze gegevens te berekenen 

fotostroom is: 
.2 

If b = 4R • V/R = 3,0 AA. er. p p 
De gemeten fotostroom is: If = 2 9 6AA (tabel 5.3). gem. 
Uit deze berekening blijkt dat If -= If b voor preparaat gem. er. 
m2.1. 

Deze berekeningen zijn ook bij de andere preparaten gedaan. De gegevens 

hiervan staan vermeld in tabel 6.2. 

prep. nr. m2.1 m2.2 m80.1 m80.2 s500,1 s500.2 

1f gem. ~A) 2,6 o,4 1,2 o,4 0 0 

1f ber, (,kA) 3,0 2,2 2,1 o,4 0,9 0,9 

tabel 6,2 If en·rf b van de verschillende preparaten gem. er, 

Uit tabel 6.2 volgt dat voor mono-Si preparaten, de fotostroom t.g.v. 

belichting met een kwarts-halogeenlamp-,gelijk is aan de fotostroom 

t.g.v. belichting met een LED van gelijke intensiteit, Slechts bij prepa-

raat m2.2 is er een duidelijk verschil tussen If en If b • gem, er. 
Dit preparaat heeft echter een zeer slecht kontakt( fig. 5.5) en dci.t 

kan h~van de oorzaak zijn. Men kan dus konkluderen dat de spectrale ver

deling van het opvallende licht voor de mono-Si preparaten niet veel 

invloed heeft. De oorzaak hiervan is, dat de door de belichting gege

nereerde fotoelektronen zich door middel van diffusie over de gehele 

dikte van het preparaat verspreiden(zie hoofdstuk 2,2) en dat hierdoor 

de gradiënt van 6n(x) in de x-richting ongeveer gelijk wordt aan o. 
De diffusie-rekombinatielengte van de 2it-cm preparaten is namelijk 

54 f'Jil( D=20 cm2sec-1, '( =1 ,5 ,~~ts) en van de 80.n.-cm preparaten 39)ul 
2 -1 n 

{D=30 cm sec , 'Ln = 0,5 ~s). 

Bij de semi-Si preparaten is Ldr echter maximaal 3~m. D is namelijk 

0,015-0,15 cm2sec-1(lit. 2~ en~n= o,1-0,5~s(zie hoofdstuk 6.5). 

Daardoor zal de gradiënt vanAn(x) in de x-richting niet gelijk worden 

aan 0 (zie fig. 6.3). Daar de kwarts-halogeenlamp en de LED een geheel 
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fig. 6.3 An(x) als funktie 
van x in de semi-Si laag bij 
belich"t;ing met een LED{-) 
en met èen kwarta-halogeen
làmp(~-~; n in rel. groot
heid. 
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andere spectrale verdeling hebben zal 

An(x) voor beide lichtbronnen geheel 

anders zijn. In figuur 6.3 ia een achets 

gegeven van het verloop van beide funk

ties. Wat vooral opvalt ia, dat An(x) 

van de LED aan de rand van het preparaat 

groot ia. 6n(x) van de kwarta-halogeenlamp 

ia meer over de gehele dikte van het pre

paraat verspreid; Dientengevolge heeft 

de oppervlakterekombinatie-snelheid bij 

belichting door de LED een grotere in

vloed dan bij belichting door de kwarts 

halogeenlamp en kan men niet stellen 

dat beide lichtbronnen eenzelfde effekt hebben op het semi-Si preparaat, 

wat ook blijkt uit de gegevens in tabel 6.2. 

6.5 Bepaling van de levensduur van de minderheida-ladingsdragera_ 

in semi-Si uit de stationaire fotogeleiding. 

Uit v.g.l. 2.4? van hoofdstuk 2.5.2 kan men r van een preparaat n 
berekenen, als de relatieve weerstandsverandering van en de elektron 

gat generatie in een preparaat bekend zijn. Voor r geldt namelijk: 
n 

waarbij aangenomen ia dat de oppervlakterekombinatieanelheid ver

waarloosd mag worden. Voor het semikristallijne preparaat s500.1 zijn 

slechts i en G /~ onbekende parameters. G /~ van de kwarts-halogeen-n o o 
lamp kan men bepale~, door een preparaat met bekende ~ hiermee te belichten 

- n 
en R/R te bepalen. Hiervoor ia preparaat m2.1 gebruikt omdat dit 

preparaat vrij goede kontakten heeft en omdat de gemeten r van 
n 

dit preparaat goed overeenkomt met de literatuurwaarde. 

Voor preparaat m2.1 geldt: R = 1 ,3-2.Pk .n. (fig. 5.5) 
p 

d = 40-50 ,}\m (tabel 5.4) 

Rbulk=360-450 .tl 
A R = 50-100 .n. 

p 
b = 1,8 
P = 1016 cm-3 

0 

'L = 1 , 5! o, 5 ft a n 

(tabel 5.4) 

( fig 5-5) 
( lit.5) 

(lit.5) 
(hoofdstuk 6.4) 
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~la nu aangenomen wordt dat de weerstandsverandering van de kontakten 

t.g.v. de belichting te verwaarlozen is, is 6R .=4Rb lk• Hieruit volgt 
17 18P u 

da~ A~u~Rbulk=0,1-0,3 en G0/~ =7.10 -5.10 elektron-gat paren per 
cm per sec. 

Voor preparaat a500.1 geldt nu: Rp= 290 k .S\. (tabel 5.5), 

d = 20-25 Jl.'l m( tabel 5.5), 

R = 3 k..Q (tabel 5.5), p 
b = 2 (gelijkgesteld aan b van mono-Si), 

3.1016 cm-3 (lit.2), 
17 18 = 7.10 -5.10 elektron-gat paren 

, . 2 
per cm per sec, 

Uit deze gegevens volgt dat T'n = o,1-015f' s. 

Opmerking: Formule 2.47 geldt voor monochromatisch licht. De kwarts 

halogeenlamp heeft echter een bepaalde spectrale verdeling. 
2 Het aantal elektron-gat paren dat per cm per sec gegenereerd 

wordt ia in dat geval niet gelijk aan Gol<•maar aan een groot

heid die afhangt van de spectrale verdeling van het licht, 

van de absorptiecoëfficiënt en van de quantumefficiëntie 

(zie hoofdstuk 2.5) Verondersteld wordt dat deze voor mono-Si 

en voor semi-Si gelijk ia. 

Dat L zo läat~ ia, is voor een deel te verklaren uit het feit dat 
n 

het Si,dat gebruikt wordt om de semi-Si laag op te dampen(zie hoofdstuk 

1.4), wordt gemaakt uit het 80Jt-cm materiaal, dat zelf al een zeer lage 

levensduur heeft t.g.v. de · verontreiniging.Daarom moet men in het 

vervolg dit materiaal niet meer gebruiken, maar materiaal, waarin geen 

verontreinigingen zitten. 

De relatieve weerstandsverandering van preparaat s500.2 ia een fak

tor 20 kleiner dan die van preparaat a500.1. Over de oorzaak hiervan 

kan alleen maar gespeculeerd worden. 

6.6 Vergelijking van het fotogeleidingsverval met de stationaire 

fotogeleiding. 

In dit hoofdstuk worden de stationaire fotogeleiding en het foto

geleidingaverval op een aantal punten vergeleken. 

a) Fotogeleidingaverval: 

-Wil men~ in de bulk meten dan moet men de oppervlakterekombina
n 
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tie-snelheid kennen. 

- De intensiteit en de spectrale verdeling van het opvallende 

licht hoeven niet bekend te zijn omdat de intensiteit tijdens 

het yerval gelijk is aan nul. 

- De nauwkeurigheid van het meetsysteem wordt vooral bepaald 

door de snelheid van de verschillende komponenten in het 

systeem omdat men hoogfrequent moet meten. 

- De fotospanning over de kontakten kan men verwaarlozen als 

deze snel genoeg zijn. Pas als de tijdkonstante van de foto

spanning van dezelfde orde van groottéia als de te meten 

levensduur zal de fotospanning een merkbare invloed hebben 

op de metingen. 

b) Stationaire fotogeleiding 

- Ook hierbij moet men de oppervlaktekombinatiesnelheid kennen 

als men 1: in de bulk wil bepalen. 
n 

De intensiteit en de spectrale verdeling moeten bekend zijn 

omdat men de elektron-gat generatie moet kunnen bepalen. 

- De nauwkeurigheid van het meetsysteem wordt vooral bepaald 

door de mate waarin men zeer kleine variaties in de stroom 

en de spanning kan meten (De). 

- De fotospanning van de kontakten heeft altijd invloed op de 

metingen. 

6.7 Konklusie 

Het is mogelijk gebleken een opstelling te bouwen waarmee op 

een rechtstreekse manier de levensduur van de minderheidsladings

dragers bepaald kan worden (uit het fotogeleidingsverval). Er 

kunnen levensduren gemeten worden tot minimaal 0,1~s. 

De levensduur van het semi-si, bepaald uit stationaire foto

geleiding is 0,1-0 1 5)kS• Mede door een lage beweeglijkheid levert 

dit een diffusierekombinatielengte van maximaal 4~m. Door deze 

kleine Ldr is dit materiaal niet geschikt om als halfgeleider te 

fungeren in de MIS zonnecel. 

Het 80~-cm materiaal dat wordt gebruikt om de semi-Si lagen 

te maken is sterk verontreinigd .. met waarschijnlijk Au atomen. 
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·Daarom moet men dit materiaal hiervoor niet meer gebruiken. De lage • 

levensduur van het 80lL-cm materiaal kan namelijk een reden zijn 

voor de lage levensduur van het semi materiaal. 
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Appendix 1 Meetkastje ten behoeve van de bepaling van het fotoge

leidingsverval van een preparaat 

Bij de meting van het fotogeleidingsverval heeft men met hoogfrequente 

signalen (tot 100 HHz) te maken. Om het meetsysteem goed af te schermen 

van hoogfrequente storingen moet het meetsysteem ingebouwd worden 

0 0 0 

0 0 

0 
0 0 

0 0 0 ...-. 

fig.A1 a) deksel van het 

meetkastje 

Cd: doorvoercapaciteit 1 nF 

c1 : polycarbonaat capaciteit 100 nF 

L: ferrietkralen (8 stuks) 

P: preparaathouder met preparaat 

H: kontakthouder voor platina-

kontakten (in perpex cilindertje 

om de houders elektrisch te iso

leren van het meetkastje) 

Pt: platinadrukkentakten 

R • meetweerstand m· 
U : coaxuitgang 

L 

0 

0 

~' 
-,..,1 

" 0 

0 (!) 0 

\J 

fig.A1 b) Meetkastje (bovenaanzicht) 

meetkastje: dwarsdoorsnede AN 
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ln een metalen kastje, dat goed geaard wordt. Andere voordelen van 

zo'n metalen kastje zijn: a) eventuele warmte:dissipatie in het pre

paraat ten gevolge van de gelijkspanning kan snel afgevoerd worden 

naar het meetkastje, mits er een goed warmte-kontakt is tussen het 

preparaat en het meetkastjee b) Het meetkastje schermt het preparaat 

af tegen strooilicht zodat ook het fotoverval zonder konstante achter

grondbelichting bepaald kan worden. 

Het kastje is gemaakt van messing, heeft een verdikte bodem om de 

warmte-capaciteit te vergroten en is van binnen matzwart gelakt om 

raflekties te voorkomen. De preparaathouder wordt op de messing bodem 

geschroefd. In figuur A1 is een tekening gemaakt van het meetkastje. 

Bij latere experimenten zijn de kontaktdraden rechtstreeks op de 

goudkontakten geplakt met epotex E?O epoxy. Hierdoor werden de kon

takthouders en de platina drukkontakten overbodig. 
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Appendix 2 Het pulsversterkersysteem 

Met behulp van het pulsversterkersysteem wordt het meetsignaal 

over de meetweerstand R (fig. 3.6 ) versterkt. Het pulsverstarker-
m 

systeem bestaat uit twee pulsversterkers ( ENI, PA 01-30-10 ) die 

in serie geschakeld kunnen worden. Beide versterkers worden gevoed 

door middel van een Delta elektronica D 050-0.5 spanningsbron, die 

een konstante spanning van 12V levert. De versterkers zijn gemonteerd 

op een houten plankje (fig. A2). De technische gegevens van de puls

versterkers zijn: 

frequentie: 100Hz-100MHz 

gain 31 db 

flatness o,4 db 

noise 3 db 

impedantie: 501L 

VSWR( Voltage Standing Wave Ratio) 1,5:1 

output power: +10 dbm 

rise-fall time (2 1'\s 

voeding: 12V, 100~ (maximaal) 

u·.~ 

fig. A2 Het pulsversterkingssysteem 

ISó> Ui~ 

V is de aansluiting van de spanningsbron (+12V) 
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Hieronder staan de experimentele gegevens van verschillende versterke~s 

vermeld .. 

a) versterker 83 

Deze versterker moet zowel voor als achter afgesloten worden 

met een weerstand van 50!t(Philips 50n-3w termination), anders 

ontstaat er geen stilstaand beeld op de oscilloscoop. 

mee\--V,"' o---++---+""""T""-1 
si!lfiQ• I 

fig. A3 Aansluiting van pulsversterker 83 

Zonder R2is: spanningeversterker gelijk·aan 25 1 

signaal:ruis=1:1 als V. =16~V. l.n 
Met R2 is : spanningeversterker gelijk aan 17. 

Vv.i~ ( Olc.) 

Deze opstelling is tijdens de metingen gebruikt daar deze het meest 

stabiel is. 

b) versterker 158 

fig. A4 Aansluiting van pulsversterker 158 

De ingang moet aangesloten worden met een speciale coaxkabel en een 

50Jl afsluiting anders treden er vervormimgen op. 



c) versterker 83 + versterker 158 

Indien men beide versterkers wil gebruiken moet men deze 

aansluiten zoals in fig. A5 is aangegeven. Bij deze aansluiting 

is: de spanningeversterker 500, 

signaal:ruis=1: 1 als V. =16 }1 V. J.n 

fig. A5 Aansluiting van versterkers 83 en 158 bij gebruik van 

beide versterkers tegelijk. 


