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Samenvatting 

Eenhalfgeleider komt slechts zelden in niet verontreinigde vorm 

voor. Deze verontreinigingen kunnen aanleiding geven tot trap

nivoos, die zich in het energieschema van de halfgeleider in de 

verboden zone bevinden. Deze trapnivoos blijken geen diskrete 

nivoos, naar verdelingen te zijn. 

Een methode om de vorm en plaats van deze trapverdelingen te be

palen is de gefractioneerde glowcurvemethode. Hierbij wordt ge

bruik gemaakt van het verschijnsel Thermoluminescentie. 

Er is een opstelling gebouwd, waarmee het mogelijk is de gefrac

tioneerde glowcurvemethode uit te voeren. 

De methode is toegepast op met Cadmium verontreinigdGalliumsul
fide. 

Als, resultaat is een spektrum verkregen, waaruit blijkt, dat de 

trapnivoos een eindige verbreding hebben. 

Tenslotte zijn enkele suggesties gegeven om het onderzoek aan 

verontreinigingen in halfgeleiders op een zinvolle wijze voort 
te zetten. 
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Hoofdstuk I INLEIDING 

l~en haif):ell'i<l<'r komt slechts ZC'lden niet Vl'rtllltrcinigd voor. IJeze verontreinigingen kunnen aanleiding 

P,C'Vt'n tot c'Ul'l"g i cni voos, d it.~ z it.•h i 11 <I<' vPrhutlpn zo11(.• he vi ndrn. l>r. plaats van <fpzc n i vnos za 1 medc he

p.:ia ld wordt•n door de soLlrt vt•rontreiniging. 

Verder zal de hoeveelheid verontrciniging in meer of mindere mate de splitsing van de nivoos bepalen, in 

nivoos, die zeer dicht bij elkaar gelegen zijn. We kunnen dan spreken van een nivoverdeling (band). 

Een onderzoek, dat moet uitwijzen, hoe de nivoverdeling in eenkristallijn Gas wordt bepaald door verschil

lende soorten verontreinigingen (o.a. Zn, Cd, Mn en Na) past in het promotieonderzoek van G. van der Lee

den. 

Het verschijnsel, waarvan gebruik gemaakt zal warden is thermoluminescentie, een begrip, dat in par.2.1 

nader omschreven zal worden. 

Er is een opstelling gebouwd, die beschreven wordt in hoofdstuk 3. Met deze opstellingis het mogelijk 

gefractioneerde glowcurves te meten. Theorie en meetmethode zijn beschreven in respectievelijk par.2. 4 en 

par 4.3. 

Orndat over de thermoluminescentie een grate hoeveelheid litteratuur verschenen is, zal in het hoofdstuk 

theorie volstaan warden met het mathematisch beschrijven van de hier gebruikte methode en het geven van 

litteratuurverwijzingen. 

De meetresultaten, die met de gebouwde opstelling zijn verkregen, warden gegeven en bediskusieerd in 

hoofdstuk 5 en 6. 

In hoofdstuk 7 worden enkele suggesties gegeven om de opstelling te verbeteren. 

Het ligt in de bedoeling om, uit de ervaringen opgedaan tijdens de bouw van de opstelling, twee publika

ties te laten verschijnen. Het betreft par.3.3 en par.3.5. 

Tevens zullen de resultaten gepubliceerd worden. 

De ervaringen opgedaan tijdens een kort verblijf in het II Physikalisches Institut in Berlijn zijn ver

meld in hoofdstuk 8 , 
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Hoofdstuk 2. THEORIE 

2. I !let mechanisme van de fosforescentie en thcrmoluminesccntie 

In een halfgeleider kunnen verontreinigingen voorkomen, die in het energieschema van deze stof aanlei

ding geven tot een of meerdere nivoos in de verboden zone (zie fig.2.1), 

I ------- el&lct.ronentr•p 

-..1iL-t-·P~~~~~~~~~~-g,a-fzrll:--r .. _p ___ v.!enae~nd 
Fii. 2..1 

VDof'baelcl IUln acn &n&rg_ie~u... ... a van etn 
vcront.nainigcla ha 11:.e,eiaiclar 

Een bepaald soort van deze nivoos zijn de traps, die als voornaamste eigenschap bezitten, dat de over

gangswaarschijnlijkheid tussen de band en deze niveaus klein is. 

Door het opwerpen van licht met een frequentie v, zodat hv > Egap' zullen elektronen uit de valentieband 

voldoende energie krijgen om over te springen naar de geleidingsband. Er zullen dan elektronen en gaten in 

de traps worden ingevangen (zie fig.2.2.). 

. .. e &- t:.r.ap 

- - - - - - - - -

H.(!) g,-trap. 

valenl::ieband 

+-
\:-10, 1.2. 

~ 11ullcn II.In l:r.apni11oas 

Na het wegnemen van het licht, zullen wegens de kleine overgangsonwaarschijnlijkheid de elektronen inge

vangen blij\·en. Volgens de Fermi-Dirac statistiek is de halfgeleider bij deze temperatuur dan niet in 

temperatuurevenwicht. 

Houdt men de temperatuur konstant, dan zullen de traps langzaam leeglopen en zal een rekombinatie optre-

den, vaak ender uitzending van een straling met frequentie v' zo, dat hv' < E (zie fig.2.3). gap 
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-----+-------t----- tele.idini,•blncl 

lichl: 
~'<ll 

•• (!) ___ ._... __ i; trap 

---------------- valenl:ieband 
'-ia, 2..~ 

JWlonomolcc. .. laira r&kolftbinal:.i& 

Dit "nalichten" bij konstante temperatuur wordt de fosforescentie genoemd. 

Door de temperatuur te gaan verhogen wordt de overgangswaarschijnlijkheid naar de band groter en zullen 

dus meer rekombinaties plaatsvinden onder uitstraling van licht. 

Dit "nalichten" bij toenemende temperatuur wordt therrnoluminescentie genoemd. 

In fig. 2.3 is weergegeven het mechanisme van de monomoleculaire rekombinatie. 

Als de overgangen plaatsvinden zoals in fig.2.4 spreken we van bimoleculaire rekombinatie.Het elektron 

-----+-----+---+-+--- ~eleidin&•b.ind 

e-tr.ap _____ _,__e e.- t.r.ap 

g-t:rap 

-------------------~lleit:cband 

~iA, :&.'I 

8imolcc.ulaire r&lcoll'lbinet:ie. 

wordt dan voor de rekombinatie opnieuw ingevangen (retrapping), De retrapping kan in een antler maar ook 

in hetzelfde trapnivo geschieden. 

2.2 Glowcurves 

Zoals in par 2.1 verrneld, kunnen getrapte elektronen, die bevrijd worden, rekombineren onder uit

zending van licht. 

De eksitatie van de getrapte elektronen kan geschieden door therrnische energie. 

Als men, na een kristal bij 77 K belicht te hebben, de temperatuur van het kristal monotoon laat toe

nemen, dan kan men de intensiteit van het uitgezonden licht als functie van de temperatuur meten. De 

kronnue, die ontstaat wordt in het algemeen glowcurve, maar hier ter onderscheiding van andere, gewone 

glowcurve, genoernd. 
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De mathematische beschrijving van de glowcurves is niet eenvoudig, hoewel in de loop der tijden, 

enkele eenvoudige wijzen van behandeling zijn ontwikkeld. Deze methoden hebben echter allemaal hun 

specifieke nadelen. 

De intensiteit van het uitgezonden licht is behalve een funktie van de temperatuur ook een funktie 

van de tijd; inuners bij konstante temperatuur zal het kristal fosforesceren (zie par 2.1). 

We kunnen de intensiteit dan ook schrijven, als een totale differentiaal 

dI d(l/T) + (l!_) dt 
3t T 

De tweede term in het rechterlid bepaalt de fosforescentie. 

(2. 2. I) 

De eerste term bepaalt echter niet alleen de thennolu~inesc0ntie, daar het kristal ook fosforesceert 

tijdens het opnemen van een glowcurve. De ontwikkeling van deze gedachte is de verdienste van 

Hofmann4. 

2.3 De gewone glowcurvemethode 

Van de methoden, die in de loop der tijden ontwikkeld zijn om trapdiepten te bepalen uit gewone glow

curves 1 is die van Garlick en Gibson2 de oudste en de meest betrouwbare. Een grote bijdrage tot de 

totstandkoming van de methode hebben Randall en Wilkins 3 geleverd. 

De methode is onafhankelijk van het rekombinatiemechanisme. 

Volgens Garlick en Gibson geldt 

d ln I e:GG 
d'l7T = - T 

waarin I • de intensiteit van het uitgezonden licht; 

T • de absolute temperatuur; 

k s de konstante van Boltzmann; 

1;G • de vol gens Garlick en Gibson bepaalde trapdiepte. 

(2. 3. I) 

Wordt de temperatuurafhankelijkheid van de glowintensiteit gemeten, dan kan uit de helling van de gra

fiek ln I - I /T de trapdiepte EGG bepaald warden. 

Met de beschreven methode vindt men voor iedere glowpiek een korresponderende trapdiepte. 

Essenticel is het, dat uitgegaan is van een diskreet trapnivo en dat dus over een eventuele trapverdeling 

geen uitspraak gedaan kan warden. 

Ook over de bezettingsgraad kan niets nader gezegd warden. 

Deze is gebaseerd op een simplifikatie van de methode van Garlick en Gibson, Een voorwaarde om de methode 

toe te passen is 

(2.3.2) 

de volgens de methode van Grossweiner bepaalde trapdiepte. 

de temperatuur van het glowmaximum. 

De trapdiepte wordt dan gegeven door 

waarin T' 

-4 
.:G = I, 30. I 0 (2.3.3) 

de temperatuur waarbij de intensiteit de helft is van de intensiteit in het glowmaximum aan 
lage temperatuurzijde. 
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Meer dan van een vuistregel mag bij deze methode niet gesproken warden. Met als voorwaarde 

geldt 

dT 
0.5 <dt •2,5 K/s 

< = T"'/460 (eV) 
B 

waariQ EB : de volgens de methode van Booth bepaalde gerniddelde trapdiepte. 

2.4. De gefractioneerde glowcurvemethode 

(2.3.4) 

(2.3.5) 

Omdat de theorie van de gefractioneerde glowcurvernethode de verschijnselen, die zich afspelen, zeer 

goed illustreert, wordt er bier wat uitgebreider op ingegaan. 

We gaan ervan uit, dat de rekombinatie verloopt via de gatentrap. Dit is geen essentiele beperking. Het 

verhaal loopt volkomen analoog als de rekombinatie verloopt via een elektronentrap. Verder nemen we aan, 

dat er meerdere elektronentraps (trapverdelingen) aanwezig zijn, zodat er in het algemeen sprake is van 

een bimoleculaire rekombinatie (fig.2.4). 

De overgangswaarschijnlijkheid y naar de geleidingsband wordt gegeven door 

y s exp ( - c/kT) (2.4.1) 

waarin: S a de frekwentiefaktdr van het nivo 
£ 2 de trapdiepte 

k .. de konstante van Boltzmann 

T • de absolute temperatuur 

Bij een bepaalde temperatuur zal in een tijd dt, een aantal dn
1 

per volumeeenheid van de ingevangen 

elektronen overgaan naar de geleidingsband. 

De stof is echter niet in temperatuurevenwicht, dus zal in een tijd dt: 

- een aantal dn2 opnieuw door een trapnivo worden ingevangen; 

- een aantal dn3 rekombineren met gaten, waarvan een gedeelte n onder uitzending van licht (n 

n < I); 

- een aantal dn in de geleidingsband blijven. 

I, maar 

dn Als we aannemen, dat omdat de stof niet in temperatuurevenwicht is dt verwaarloosbaar klein is ten op-

zichte van de andere grootheden, mogen we als evenwichtsvoorwaarde stellen 

(2.4.2) 

De intensiteit I van het uitgezonden licht, gemeten in fotonen per tijdseenheid kan geschreven worden 
als 

I (2.4.3) 

waarin V het volume van het kristal is. 

Het aantal elektronen, dat per tijdseenhe:i:: en per volume-eenheia een trapnivoverdeling verlaat wordt gege
ven door 

1
, y.x(s,s,t).H(s,s) dsds (2.4.4) 

waarin x = de bezettingsgraad van een nivo 

H het aantal toestanden tussen s,s en + .'Is, s + .'Is 

de trapverdelingsfunktie. 
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Opmerking: x wordt bier als een temperatuuronafhankelijke grootheid geintroduceerd. Dit in 

tegenstelling tot Hoogenstraaten. 6 

We nemen hierbij aan, dat de bezettingsgraad in een klein temperatuurgebied niet of 

slechts zeer weinig verandert. 

tit (2.4.2), (2.4.3) en (2.4.4) blijkt dan 

I = n V Q : ; y • x. H d £ ds (2.4.S) 

waatin Q 

We nemen nu aan, dat de bezettingsgraad x konstant is als funktie van de tijd. We moeten echter 

goed voor ogen bouden, dat x essentieel nooit konstant is, omdat we anders geen tbermolumines

centie kunnen waarnemen! 

De grootte van de fout, die we door deze aanname maken, zal elders in deze paragraaf besproken 

worden. 'lerder nemen we aan, dat s en-£ niet sterk van T afbangen, wat een reele aanname .is. 

De enige grootbeid in (2.4.S) die nog van T afbangt is 

_ ( d ln I ) 
d17T x=konstant 

I 
k 

£.1.x. H d£ds 
;: y.x. H dsds 

zodat we kunnen opscbrijven: 

(2.4.6) 

waarin s : de gemiddelde trapdiepte is van de geleegde traps. 

Opmerking: Nadere bescbouwing van (2.3. I) en (2.4.6) levert op dat beide uitdrukkingen grote over

eenkomst vertonen. 

BiJ (2.3.1) is ecbter geen sprake van de trapverdeling. Wel kunnen we stellen, dat met de 

metbode van Garlick en Gibson een soort gemiddelde trapdiepte voor een aanwezige trapver

deling gevonden wordt. Deze gemiddelde trapdiepte wordt dan geinterpreteerd als een dis

kreet energienivo. 

We gaan nu na, wat er gebeurt als we x niet konstant veronderstellen in de tijd. We gaan uit van 

(2.2.1). 

Deze vergelijking kan anders gescbreven worden als 

I dI I ( H ) 
1 d(l/r> • 1 am 

t 

Het linkerlid is gelijk aan d ln I 
d(l fT) 

+ .!. 
I 

ar ) 
3t' 

'I 
(2.4.7) 

De eerste term in bet recbterlid is gelijk aan (/k, zoals we met bebulp van (2.4.6) kunnen inzien. 

De tweede term is dus een maat voor de grootte vah de fout, die we maken als we aannemen, dat x kon

stant is als functie van de tijd. 

(2.4.7) gaat dan over in 

d ln I 
- ifIT7TT = £ 

- + 
k 

(2.4.8) 

Bij de gewone glowcurvemethode is de tweede term in bet recbterlid altijd negatief, omdat dT/dt (de 

opwarmingsgraad) positief is en de glowintensiteit bij konstante temperatuur altijd afneemt in de tijd. 
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1.iit (2.4.8) is duidelijk te zien, dat de waarde 'r.c: uit (2.J.I} altijd kleiner zal zijn dan £ 

uit (2.4.8). 

Opgemerkt is reeds, dat het teken van de tweede term in het rechterlid van (2.4.8) bepaald wordt 

door de faktor dT/dt. 

De opwarmingsgraad wordt negatief als men het kristal afkoelt. De luminescentie zal in deze periode 

afnemen en het is gemakkelijk uit (2.4.8) in te zien, dat de energie, bepaald uit de helling tijdens 

de afkoelperiode een te grote waarde voor E zal geven. Door het kristal op te warmen vinden we dus 

een ondergrens voor E ; door het af te koelen een bovengrens, dus 

£ opwarmen £ < cafkoelen (2.4.9) 

De grondgedachte van de gefractioneerde glowcurvemethode is nu, dat de elektronen, die de glow 

tijdens een cyclus van opwarmen en afkoelen, veroorzaken, geacht worden te komen uit trapnivoos, die 

bepaald worden door het interval (2.4.9). 

Natuurlijk is dit niet helemaal waar, maar door een middelingsprocedure, beschreven in par. 4.4 

kan deze fout verwaarloosbaar klein gemaakt worden. 

Etn maat voor de hoeveelheid gerekombineerde elektronen is volgens (2.4.3) de intensiteit van het 

uitgezonden licht. 

Als de fotomultiplierstroom, zie par.3.4), die evenredig is met de intensiteit van het uitgezonden 

licht, tijdens een cyclµs reintegreerd wordt, kan een uitspraak gedaan worden over de bezetting 

van de nivoos bepaald door (2.4.9), mits geen retrapping plaatsvindt. 

Als dT/dt groot genoeg is en de gemiddelde temperatuurtoename tijdens een cyclus niet te groot is, 

mag x tijdens een cyclus konstant verondersteld worden. 

Pas na deze aanname kan iets gezegd worden over de trapverdelingsfunktie H. 

Laat men de gemiddelde temperatuur monotoon in de tijd stijgen (zie fig.2.5) dan zullen na verloop 

van tijd alle elektronen uit de trapnivoos bevrijd worden. 

De uitwerking in detail zal worden besproken in par.4.4. 

Zoals vermeld is de methode niet onafhankelijk van het rekombinatiemechanisme, wat betreft de be

paling van de verdelingsfunktie H. 

De ekstra informatie, die de methode 

l:.~d ... 

Hl!I: Te ... per.al:wrp«•tr .. ,,.,,... ""°r hel:. opn•l'l\&n 
vMI -"' §.eCr.&c.t.io,.Mrd• 4,lowc:..,.,,& 

geeft boven de methoden beschreven 

in par.2.3 betreft vooral de konsta

tering, dat de trapnivoos niet diskreet 

zijn, maar een zekere verbreding heb

ben. 
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Haofdstuk 3 DE MEETOPSTELLING 

3.1 De meetopstelling 

Een overzicht van de meetopstelling wordt gegeven in figuur 3.J • Verschillende delen van de opstel

ling zullen in de volgende paragrafen 

apart behandeld worden. 
--~~~~~-E.::;::!:!::::::::;::::i..~~--. 

DObO Klkl 
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LOf~fithlftiHhl 
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&RoolCDML 
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D& Heel:op•telli119 
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3.2 Ile Kryostaat 

Een vereenvoudigd schema van de bij de ekspcrimentcn gebruikte kryostaat wordt in figuur 3.2 gegeven. 

Het principe van de verdampingskryostaat wordt onder andere beschreven door Klipping!O en Schink-
! I mann 

De kryostaat is uitgevoerd in roestvrij staal 

met uitzondering van de kristalhouder (C), die 

uit koper is vervaardigd. 

De buitenkryostaat (A) is vierkant in doorsne

de om de lichtweg tussen kristalhouder en het 

kwartsvenster (B) zo klein mogelijk te maken. 

De binnenpot (D) wordt met vloeibare stikstof 

gevuld. De koude damp zal na het sluiten van 

de binnenpot bij G1 en G2 door de opening (E) 

gaan en via de kristalhouder door de verdam

pingsleiding (F) ontsnappen. Om het warmtekon

takt tussen koude damp en kristalhouder te ver

beteren zijn aan de kristalhouder koperkrullen 

bevestigd. 

De temperatuur wordt rechtstreeks op de kris

talhouder met een Chromel-Allumel thermokoppel 

gemeten. 

Het kristal wordt met GE 7031-kit op de kris

talhouder vastgeplakt. 

De werking van het opwarm- en afkoelsysteem 

wordt in par.3.3 besproken. 

3.3 Het opwarm- en afkoelmechanisme 

A 

D 

a 

FIG l.l 
Da lCryosl:.aal:. 

Zoals vermeld in par 2.4 (zie ook par 4.3) bestaat de techniek van het opnemen van een gefractio

neerde glowcurve uit het veelvuldig opwarmen en afkoelen van het kristal. Van essentieel belang is 
dus een goed werkend opwarm- en afkoelmechanisme. 

Voorwaarden, die aan het systeem gesteld moeten worden zijn: 

- Het systeem moet gemakkelijk te bedienen zijn; de omschakeling van bijvoorbeeld opwarmen naar 
afkoelen moet snel kunnen geschieden; 

- Het mag niet te veel koelvloeistof kosten in verband met de kleine (0.75 ltr) inhoud van de 
stikstofpot; 

De temperatuurgradient, zowel afkoelend als opwarmend moet nauwkeurig in de hand gehouden 
kunnen worden; 

- De temperatuurgradient moet variabel zijn, maar in verband met het warmtekontakt tussen kris
tal en kristalhouder niet te hoog. 

Als de binnenpot van de kryostaat (zie fig 3.2) met vloeibare stikstof gevuld is, zijn de volgende 
faktoren van belang: 

- Het koudelek van stikstofpot naar kristalhouder; 

- Stralingswarmte door het venster naar de kristalhouder; 

- Geleidingswarmte door de roestvrij stalen pijpen. 

Naast bovengenoemde faktoren is de warmtecapaciteit van de kristalhouder natuurlijk van groot belang. 

Het blijkt, dat het koudelek van stikstofpot naar de kristalhouder de grootste invloed heeft. Bij 

kamertemperatuur wordt door deze faktor een afkoelsnelheid van 2 K/s bereikt, hetgeen een faktor 
20 te hoog is voor een gefractioneerde glowcurvemeting. 

Om de afkoelsnelheid te verminderen wordt bij F (in fig 3.2) een luchtstroom binnengeleid, waarvan 

de grootte door middel van een reduceerventiel geregeld kan worden. 
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Om ijsvorming in de kryostaat te voorkomen wordt de lucht eerst door een waterabsorberend materiaal 

geleid. 

Het opwarmen geschiedt door de luchtstroom te vergroten, waardoor de warmtestroom van kristalhouder 

naar stikstofpot kleiner wordt dan de warmte, die overgedragen wordt door de luchtstroom aan de 

kristalhouder. 

Hele hoge afkoelsnelheden (JO K/s) kan men bereiken door de lucht bij G1 binnen te leiden en G2 te 

sluiten. De lucht zal dan door de vloeibare stikstof afgekoeld worden voordat hij in kontakt komt 

met de kristalhouder. 

Vooralsnog is gebruik gemaakt van lucht van kamertemperatuur. 

De regeling geschiedt met de hand. 

3.4 Het lichtdetektiesysteem 

Naast een zogenaamde donkerstroom introduceert een fotomultiplier ook een bepaalde ruis. Omdat verwacht 

werd, dat de intensiteit van het door het kristal uitgezonden licht aanleiding zou geven tot een foto

multiplierstroom, die kleiner is dan de donkerstoom (2nA) en de ruis (2 nA peak-peak) werd besloten 

gebruik te maken van een Lock-in systeem. Dit systeem berust op het detekteren van signalen, die met 

elkaar in fase zijn. De werking wordt bekend verondersteld. 

Tussen venster en fotomultiplier is een chopperschij f met vier gaten opgesteld (zie figuur 3. 3). Deze 

schijf, die nauwkeurig gefreesd is, draait met een frekwentie van 60 Hz, 

die met een regelsysteem tot op 2 °/oo nauwkeurig konstant gehouden 

wordt. Het licht van het kristal wordt door de chopperschijf heen met 

de fotornultiplier gedetekteerd. 

Het referentiesignaal wordt opgewekt door middel van een fotodiode en 

een larnpje, waarvan het licht door dezelfde schijf gechopped wordt. 

Gebruik wordt hierbij gemaakt van de fotopotentiaal van de diode. Het 

referentiesignaal van 3 V p-p wordt verkregen na een versterking van 

60 dB, 

Door gebruik te rnaken van een roodfilter, een lensje en een goede af

scherming wordt voorkomen, dat het licht van het lampje invloed heeft 

op de fotomultiplierstroom. 

3.5 De funktiegenerator 

Fit_. l.?. 

0.. c.hoppc.r.ai:.h':i' 

De funktiegenerator dient om de door het thermokoppel geleverde thermospanning om te vorrnen tot een 

spanning, die evenredig is met 1000/T. 

In de schakeling wordt gebruik gemaakt van opera~ionele versterkers (Analog Devices). Zie fig 3.4 

De versterking wordt bepaald door 

de faktor R1 /R2 en is lineair met 

de ingangsspanning. 

De weerstand R3 (= R1//R2) dient 

voor temperatuurkompensatie van 

de versterker. In de nu volgende 

schema's zal deze weerstand niet 

me er ge tekend Wc'rden. 

De versterking kan niet-lineair 

gemaakt worden door gebruik te 

maken van een netwerk zoals bij

voorbeeld gegeven in fig 3.5 • 

~i,. l.-4 

s.c.hem.a van een lin.uire versterket" 



Als Vi< Vref zal de diode D1 gesperd zijn 

en wordt de versterking bepaald door de 

faktor R /R2• 

Wordt Vi> Vref dan geldt: 

V = - (~I + ~I) V. + ~I V ref 
u R2 R4 1 4 

zodat de. versterkingsfaktor is toegenomen. 

Op dit principe werkt de funktiegenerator. 

~it_. 3.S 

~c.hem.;i .. an aen niet lif\Uira versl:erket-
De thermospanningkarakteristiek wordt gegeven in figuur 3.6 • 

De gewenste uitgangsspanningkarakteristiek wordt in figuur 3.7 gegeven. 

t 
vlh Fi~. l.fi 

Da l:her1110spannint 

.ak. hn.ltl:ie van ck 

teMperat:uut' 

t 

'1'11o00 ... 

~ig_. u 

0& uil:.~•ne• -

lcaralcl:eri:.l:ielc '/Ml 

de funkt:iesef\erat.ot-

De uitgangskarakteristiek kan verkregen warden door de thermospanningkarakteristiek om te vorrnen 

tot de karakteristiek, gegeven in figuur 3.8 • Vervolgens wordt bij iedere waarde van T een vaste 

spanning afgetrokken (fig 3.9) en de polariteit veranderd (fig 3.7). 

t 
"1 

'l'/100o-

Ht,. s.B 

De o...gavormd& 

~rniospannin~ -

karaktet'ist:i~k het a'bcklc&I\ v.an 

a.. v.\Ste spaMinf 

Voor het overgaan van de holle karakteristiek (fig 3.6) naar de bolle karakteristiek (fig 3.8) moet 

de thermospanning na een versterking van 60 dB van polariteit orngekeerd warden, zodat aan de uit

gangen van het eerste deel van de funktiegenerator twee spanningen van zowel +1000 Vth als -1000 Vth 

staan (fig 3. 10). 

--------·-·····---· 

+V; 

~i& ~.10 

Het eerst.e ~edeell:.e v.an 

de tunkt.ie~e.ner.ator 

R. 
.;>-------...----~ - - v, 

A Ra. 
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Het diodenetwerk met twee diodes wordt in figuur 3.11 gegeven. 

E 

Rpt 

i--------.e 

fi~. 3.11 

Htt diodenetwe.rlc { ~tekend z.ijn .!ilechts. :i.. diode.~} e.... ver.sterlcer 

Met de potentiometers P1 en P2 wordt op de punten C en Deen spanning ingesteld, zodanig, dat de diodes 

D1 en D2 bij de gewenste ingangsspanning gaan geleiden. De weerstanden Rpl en Rp2 warden dan met Ri 

parallel geschakeld, hetgeen de versterkingsfaktor beinvloedt. (In bet onderhavige geval wordt de ver

sterking kleiner om een bolle karakteristiek te krijgen) 

De uitgangskarakteristiek op punt E zal dan een vorm 

krijgen, zoals weergegeven in figuur 3.12 • 

In werkelijkheid wordt gebruik gemaakt van 10 diodes. t 
Door goed kiezen van Rp 1 ••• RplO en Rr 1 ••• Rr!O en door ""' 
goed instellen van de potentiometers P1 ••• P10 verschijnt 

dan binnen I 
0 /o nauwkeurig de spanning, die gegeven is 

in figuur 3. 8 • 

Het schema van de laatste stap wordt in figuur 3. 13 

gegeven. hi- 3.t!I. De uii:g.ng,.lcar.alctui.s~iek op pun~ E. ( fi~ .1.11) 

Als R5 ~ R6 dan geldt: vuit z - cv 1 - aVref) ~s 

F 

hg_. 3.1~ 

Hel: o.pl:ellen '/ar'\ een vaste 

s.p.:;u· .. ninS, en irwerl:.eren 
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3.5d Q~-!~!2!!!~~!~ 

De stabiliteit van de uitgangsspanning bij konstante ingangsspanning is voornamelijk afhankelijk 

van de stabiliteit van de gebruikte AAZ 18 diodes. 

Getest is zowel de stabiliteit vlak na het aanzetten van de funktiegenerator als de langdurige 

stabiliteit (over 5 dagen). Gebleken is, dat bij lage ingangsspanning- (43 µV) de uitgangsspanning 

0.8 °/o verloopt; bij hoge ingangsspanning (8.42 mV) is dit 1.0 °/o. 
1000 IOOO Daar in de uitwerking van de glowcurves altijd gewerkt wordt met ~~ - ~~ , is van belang de 
Tl T2 

stabiliteit van een verschilspanning te weten. 

Deze blijkt bij lage ingangsspanning (temperatuurverschil SK) 1.3°/o en bij hoge ingangsspanning 

(temperatuurverschil 24 K) 2.9 °/o te zijn. 

- De referentiespanning wordt geleverd door een Delta-voedingsapparaat, dat een stabiliteit heeft 

beter dan I 0 /oo. Gepoogd is nog een ingebouwde referentiespanningsbron te ontwerpen, doch wegens 

tijdgebrek is dit mislukt; 

- De potentiometers P1 ••• P10 , alsmede de weerstanden Rr 1 ••. RrlO zijn van buiten het apparaat bij te 

stellen, zodat een snelle kontrole en nieuwe instelling mogelijk is; 

- De funktiegenerator heeft een ingebouwde tijdkonstante van 2.7 sec door een condensator parallel 

aan weerstand R1 (fig 3. 10) te plaatsen. Dit is noodzakelijk, omdat het Lock-in systeem (par 3.4) 

een tijdkonstante van dezelfde grootte orde heeft; 

- De funktiegenerator werkt in het gebied tussen 77 K en 370 K. 

3.6 De integrator 

Om het aantal elektronen, dat gedurende een cyclus rekombineert te bepalen is het nodig de fotomul

tiplierstroom gedurende een cyclus te integreren. Dit gebeurt met de schakeling gegeven in fig 3.14 

De RC-tijd van de schakeling is SO sec en wordt 

bepaald door de weerstand R1 en de kondensator C. 

Door de operationele versterker loopt een lek

stroom, die gekompenseerd wordt met behulp van 

de schakeling bestaande uit R2 , R3 , R
4

, Rs en 

V (de voeding van de operationele versterker). 

R1 = R2, R4 = RS en R3 is een potentiometer. 

De integrator is lineair over tenminste tien 

minuten met I Volt aan de ingang. Dit is beter 

dan strikt noodzakelijk is voor gebruik bij de 

gefractioneerde glowcurvemeting. Een temperatuur

cyclus duurt hierbij slechts ongeveer I minuut. 

3.7 De preparaten 

e 

~ig. 3.-114 

De. inl:.eg,r.ator 

Alle gebruikte GaS-preraraten zijn afkomstig uit op de TH door middel van 'zone melting' vervaardigde 

batches. Dit werk is verricht door A van Meurs onder leiding van G van der Leeden. 

Uit deze batches kunnen eenkristallen gesneden worden. 

De batches worden aangeduid met een T en een nummer. 

In het Galliumsulfide is een verontreiniging (dope) aangebracht van I mol verontreiniging op 104 mol Gas. 

Het element, dat als verontreiniging gebruikt wordt, wordt tussen haakjes achter de letters Gas aan

gegeven, bijvoorbeeld GaS(Cd). De kristallen uit een batch worden genummerd met een romeins cijfer. 
Gemeten is aan: GaS(Cd) I - T 24 

GaS(Cd)II - T 24 

GaS(Cd) I - T 2S 

GaS(Cd)II - T 25 

GaS(Na) I - T 3S 

GaS(Na)II - T 3S 

GaS(J 2) I - T 27 

GaS(Zn) I - T 32 

eenkristal 

eenkristal 

eenkristal 

Door een spektraalanalyse kan men kontroleren of de gewenste dope ook werkelijk in het kristal is. 
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Hoofdstuk 4 DE MEETPROCEDURES EN VERWERKINGSMETHODEN 

4.1 De belichting 

De belichting van de preparaten gcschiedt met bchulp van een Xenon-lamp. Er wordt geen gebruik gemaakt 

van filters. 

De belichtingstijd in alle gemeten gevallen is, indien niet anders aangegeven 10 sec. 

Het licht wordt, omdat de chopperschijf (zie fig 3.3) niet verplaatsbaar is, door de draaiende 

schijf heen op het kristal geworpen, zodat de belichtingstijd in werkelijkheid slechts 5 sec bedraagt. 

Niet onderzocht is de invloed van de chopfrekwentie op de glowcurves. De frekwentie is hij alle metin

gen konstant gehouden. 

4.2 Het opnemen van een gewone glowcurve 

Het opnemen van een gewone glowcurve heeft geen ander doel dan om het instellen van de apparatuur bij 

de meetprocedures beschreven in par 4.3 en 4.4 te vergemakkelijken. 

De glowcurve levert een globale indruk van de hoeveelheid trapverdelingen (uit het aantal pieken) en 

hun bezettingsgraad (uit de hoogte van de piek). 

Het kristal wordt bij 77 K gedurende een bepaalde tijd belicht en wordt hierna monotoon opgewarmd. 

Op de XY-recorder verschijnt dan een glowcurve bijvoorbeeld van de vorm, gegeven in figuur 4.1 • 

: '1"1 :T11 - 'I' 
I I 
I I 

I I 
1 I 
I I 
I I 
I : In I 

ll 
I 

1000/T -

Een ~lowcun1e 
Na het belichten zal het kristal bij 77 Kin het algemeen fosforesceren (zie par 2.1). 

Het kristal kan meteen na de belichting opgewarmd worden. Ook kan dit pas na enige tijd geschieden. 

Vergelijking van de glowcurves uit beide gevallen levert informatie over welke centra aan de fosfo
rescentie deelnemen. 

4.3 Het opnemen van een thermisch schoongemaakte glowcurve 

I 'I'll 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1000/T 

Na het belichten wordt het 

sample opgewarmd tot de tempe

ratuur TA (zie fig 4.1), die 

ligt tussen het eerste glow

minimum en het tweede glow

rnaksirnum (glowpiek II). De 

rneest ondiepe trap (glowpiek I) 

is dan leeg of nagenoeg leeg. 

Het kristal wordt dan afgekoeld 

tot 77 K en zonder opnieuw be

licht te worden, weer opgewarrnd, 

nu echter tot TB (zie fig 4.1). 

Dezelfde procedure wordt nu weer 

herhaald. Op de XY-recorder ont

staat dan een curve zoals gegeven 
in figuur 4.2 

Uit de helling 1 aan age ternperatuurkant kan een trapdiepte bepaald worden volgens de in par 2. 3a. beschre-
ven methode. Verder kunnen de methoden van Grossweiner (par 2.Jb) en Booth (par 2.3.c) op de thermisch 

____ schoongemaakte glowcurve ook toegep11~ t wordl'n, 
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4.4 Het opnemen van een gefractioneerde glowcurve 

De theorie van de gefractioneerde glowcurvemethode is beschreven in par 2.4 • 

Zoals uit figuur 2.5 blijkt komt de techniek van het opnemen van een gefractioneerde glowcurve neer 

op bet veelvuldig opwarmen en afkoelen van bet kristal. De gemiddelde temperatuur van het kristal 

moet echter monotoon stijgen. 

lit de hellingen van de glowcurve in een cyclus kunnen twee energieen bepaald worden. 

De intensiteit van bet licht, uitgezonden tijdens een cyclus, wordt geintegreerd via de fotomulti

plierstoom en de integrator. Deze 'lichtsom wordt toegekend aan de nivoos, die liggen tussen de twee 

bij een cyclus behorende energieen. Aan elke energie, liggend in bet interval, wordt dezelfde licht

som toegekend; dat wil zeggen: er wordt een rechthoekige verdeling aangenomen. Dit wordt gedaan voor 

iedere cyclus en aldus kan een histogram worden samengesteld, zoals bijvoorbeeld gegeven in figuur 4.3 
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In deze figuur is een histogram getekend voor een 

gefractioneerde glowcurve, bestaande uit 5 cycli. De 

energieen E 1, E3 , ••• E9 zijn energieen, bepaald uit 

de helling van de glowcurve tijdens de opwarmperioden; 

De energieen E2,E4, ••• E 10 zijn energieen, bepaald uit 

de helling van de glowcurve tijdens de afkoelperioden. 

Na bet optellen van de partiele lichtsommen (stippel

lijnen) ontstaat de totale lichtsom (doorlopende lijn). 

De trapverdelingsfunktie H wordt, onder de aannamen, 

gegeven in par 2.4, verkregen door 'met de hand' de 

gestreepte lijn te trekken. Het is duidelijk, dat de

ze streeplijn beter bepaald wordt naarmate bet aan-

tal cycli groter is. 

Door de aanname van een rechthoekige verdeling wordt 

voorbijgegaan aan bet feit van een konstante bezet

tingsgraad. Immers deze bezettingsgraad wordt in een 

cyclus konstant verondersteld, vanwege bet kleine 

temperatuurgebied. Bij de volgende cyclus wordt weer 

een gedeelte van bet temperatuurgebied van de vorige 

cyclus doorlopen. De bezettingsgraad van de reeds 

'doorlopen' nivoos is dan sterk gedaald, zodat van 

een konstant zijn geen sprake kan zijn. 

Het is daarom beter een gewichtsf aktor aan te bren-

gen en een driehoekige of normaalverdeling aan te nemen tussen de onder- en bovengrens van de tijdens 

een cyclus geleegde trapnivoos. Dit maakt echter de uitwerking van een meting, die vaak bestaat uit 

meer dan honderd cycli, veel ingewikkelder. Aangezien de uitwerking met de hand geschiedt is toch ge

kozen voor een rechthoekige verdeling. 

Hofmann
4 

is in zijn proefschrift ingegaan op de fout, die gemaakt wordt bij de aannarne van de ver

schillende verdelingen. 

Meetfouten, die kunnen ontstaan zijn besproken door Gobrecht en Hofmann9• 
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Hoofdstuk 5 MEETRESULTATEN EN KONl\LUSIES 

5.1 Metingen van gewone glowcurves 

In figuur 5.1 zijn de gewone glowcurves tussen 77 Ken 250 K gegeven voor de kristallen: 

GaS(Cd)II-!25 (fig 5.la), 

GaS(Zn)l -!32 (fig 5.lb), 

GaS(J2)I -T27 (fig 5.lc) en 

GaS(Na)II-T35 (fig 5.ld). 

De glowcurveszijn wat betreft de intensiteit niet vergelijkbaar, daar volgens (2.4.3) de intensi

teit van het door het kristal uitgezonden licht recht evenredig is met het volume van het kristal. 

De volumina van de verschillende kristallen zijn echter niet gemeten. 

GaS(Cd)II-T25 vertoont twee scherpe hoge glowpieken, wat duidt op een smalle trapverdeling. De 

glowcurves voor GaS(J2)I-T27 en GaS(Na)II-T35 vertonen veel brede en lage pieken, zodat de trap

verdeling hier breed zal zijn. 

Voor GaS(Zn)I-T32 valt de piek bij lagere temperatuur vooral op in vergelijking met de andere 

glowcurves. 

De vraag of de pieken in GaS(Cd)II-T25 aan het Cadmium dan wel aan oppervlakteverontreinigingen 

of fysische roosterfouten toegeschreven moeten worden zal elders in deze paragraaf behandeld 

worden. 

Opvallend is dat bijna alle glowcurves bij ongeveer 225 K sterk afvallen, waaruit volgt, dat diepe 

traps niet of nauwelijks aanwezig zijn (zie ook hoofdstuk 8 en de bijlagen). 



t 
... 
~ 
~ 
~ 
"' ~ 
=t 

i 10 I 
pi I 
~ 

! I 

t 
" 2 
2 
-I m 
z: 
flt 
:::j 

~ 
~ 

l:> 
l'Q 
!S' 

'" "' z 
1: 
J 

1" 

iOO 

,, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

s ' 

$ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

\ I 
\ J 
\ 

__ , _,,, 
/ ' --\ I _ _,,.. 

\ I ...._, 

- GaS (Cd)lt-T2.! 

---- GaS CC.dl'.I-T15 

1000/'T' (1e-•) ..... 

7 8 9 11 12. 13 

I= I GUUR S.2. 

R&PR.ODUCEER6AAR+IEID &INMEN BATC-M TU 

GaS (Cd) I.-T 1ct 

-- GLO\IGUR.VE. DIREKT NR SELICHTING 

---- GLOWC.U~VE. 30 MIN. NR BE.LICHTING 

7 8 9 i1. 18 

S:IGUUR 5.3. 

IN'/LOED VAN FOSFORESCENTlli. OP DE liLOWCJll'll. 



. -.. 

- 21 -

5.Jb ~!-!!1!!~~£!!!2!!!~!!~ 

In figuur 5.2 zijn de glowcurves gegeven voor twee kristallen uit batch T 25. GaS(Cd)II-T25 is een 

eenkristal, GaS(Cd)I-T25 bestaat uit meerdere eenkristallen. 

Aangezien dit bet enige verschil is tussen de twee kristallen kunnen de ekstra pieken, die bij hoge

re temperatuur voor GaS(Cd)I-T25 verschijnen, worden toegeschreven aan oppervlakteverontreinigingen 

en fysische roosterfouten. 

Omdat de belichtingstijd in beide gevallen gelijk is geweest (10 sec) worden evenveel elektronen 

getrapt (zie fig 2.2). Gekonkludeerdzou dus kunnen worden, dat de overgangswaarschijnlijkheid naar 

de nivoos, die de glow veroorzaken tussen 100 Ken 140 K (7 < l/T '10) kleiner is dan naar de nivoos, 

die de scherpe pieken veroorzaken. Dit omdat blijkbaar eerst de diepere nivoos gevuld worden. 

Deze konklusie wordt bevestigd door de metingen, die gegeven worden in figuur 5.4 (par 5.ld). 

Afgezien van de oppervlakteverontreinigingen en fysische roosterfouten is de reproduceerbaarheid 

binnen een batch beslist goed te noemen. Dit blijkt ook uit de hier niet gegeven metingen voor 

GaS(Na)I-T35 en GaS(Na)II-T35. 

In figuur 5.3 is een glowcurve gegeven voor een kristal uit batch T 24. Vergelijking tussen de glow

curves van GaS(Cd)II-T25 en GaS(Cd)I-T24 levert drie frappante punten op: 

- de pieken liggen bij dezelfde temperatuur; 

- de glowcurve aan de lage temperatuurkant verloopt anders, maar dit is niet essentieel in verband 

met onbekende oppervlaktetoestanden; 

- de hoogte van beide scherpe pieken is veranderd. 

Dit laatste feit zou veroorzaakt kunnen zijn door een verschil in bezetting van beide nivoos, die de 

pieken veroorzaken. Zekerheid hieromtrent bestaat echter niet. Zie ook figuur 5.7 

De reproduceerbaarheid van batch tot batch wat de plaats van de pieken betref t is goed. 

5.lc ~!-!2!!2!!!£!n~!! 

In figuur 5.3 zijn voor bet kristal GaS(Cd)I-T24 twee glowcurves gegeven. Een is direkt na bet uit

schakelen van debelichting opgenomen, de ander 30 minuten na bet uitscbakelen. 

De glowcurve, 30 minuten na belicbting, ligt lager dan de glowcurve direkt na de belichting. 

Het verschil in beide glowcurves wordt veroorzaakt doordat elektronen bij 77 K rekombineren en dus 

fosforescentie veroorzaken. 

Tevens is zeer opmerkelijk, dat blijkbaar niet alleen de ondiepere traps meedoen aan de fosforescentie 

maar ook de diepere traps. Dit blijkt uit bet verschil in de glowcurves. 

Deze laatste konklusie stemt overeen met de konklusie, die Rieh1 13 uit zijn metingen getrokken heeft • 
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ln figuur 5.4 zijn voor hct prcparaat l:aS(l:<l) L-'1'211 <ll' glowcurvcs gcgcven met als parameter de belich

tingstijd bij 77 K. 
Bij een belichtingstijd < I sec was de intensiteit van de lichtbron aanzienlijk lager dan bij de ove

rige belichtingstijden. 

Vergelijking van de verschillende glowcurves laat zien, dat de nivoos, die de scherpe pieken aan ho

gere temperatuurkant veroorzaken blijkbaar al volledig gevuld zijn bij een belichtingstijd van:!:_ 2 s. 

Dit is niet het geval voor de andere nivoos, zodat gekonkludeerd moet worden, dat de overgangswaar

schijnlijkheid naar de diepere nivoos aanzienlijk groter is dan naar de ondiepere nivoos. 

Deze konklusie komt overeen met hetgeen gevonden is in par 5. lb 
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5.2 Metingen van thermisch schoongemaakte glowcurves 

In figuur 5.5 is een thermisch schoongemaakte glowcurve gegeven voor GaS(Cd)I-T24. 

Vergelijking met figuur 5.4 levert op, dat de pieken verschoven zijn. Dit feit hangt rechtstreeks 

samen met de verschillende opwarmsnelheden, die gebruikt zijn. Aangezien bet meetprogramma (opwar

men en afkoelen) nog niet klaar was, is deze niet konstant gehouden. 

Uit figuur 5.5 kan met behulp van (2.2.6), (2.2.8) en (2.2.10) respektievelijk EGG' EG en EB be

paald worden. 

Omdat Tx sterk van de opwarmsnelheid afhangt zullen EG en t:B slechts met een grote onnauwkeurigheid 

bepaald kunnen worden. 

De gevonden waarden en hun onnauwkeurigheid worden gegeven in tabel 5.1 • 

De onnauwkeurigheid is bepaald uit het resultaat van verschillende metingen. 

TABEL 5.1 

GaS(Cd)I-T24 

De gevonden waarden voor EGG' t:G en EB 

piek I piek II piek ni piek IV 

EGG ( eV ) 0.11 + 0.03 0.11 + 0.03 0.37 + 0.02 0.45 + 0.02 - -
EG ( eV ) 0.15 + 0.04 0.23 + 0.04 0.68 + 0.05 0.76 + 0.05 -
EB ( eV ) 0.21 + 0.05 0.27 + 0.06 0.32 + 0.07 0.38 + 0.07 -

lfoals uit tabel 5.1 blijkt, lopen de met de verschillende methoden gevonden waarden nogal uiteen. 
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5, 3 Metingen van gefractioneerde glowcurves 

In figuur 5.6 is een copie van een originele gefractioneerde glowcurve gegeven. 

De fout, die aangeduid wordt met de pijl, ontstaat als bet kristal te snel afgekoeld wordt. In ver

band met de aanwezige tijdkonstanten ( zie bijvoorbeeld par 3.5e ) gaat de luminescentie dan 'naijlen' 

bij de temperatuur. 

De onregelmatigheden worden voornamelijk veroorzaakt door bet feit, dat de opwarm- en afkoelsnelheid 

met de hand geregeld wordt. 

Voor iedere cyclus is de helling van de oplopende en afgaande curve, alsmede de som van de uitgezon

den lichthoeveelheid bepaald. ~et behulp van (2.4.6) en (2.4.9) kan dan een histogram gemaakt warden, 

zoals bijvoorbeeld in figuur 4.3 gegeven. 

Bij bet uitwerken van de meting is dit histogram niet gemaakt. Wel is de waarde van de totale licht

som bepaald voor energiewaarden om de 0.01 eV in het interval 0.30 e\"< £ <0.65 e\". 

De trapspektra bepaald voor GaS(Cd)I-T24 en GaS(Cd)II-T24 ~orden gegeven in figuur 5.7 

Langs de vertikale as staat de trapverdelingsfunktie I! in arbitraire eenheden. Deze eenheden zijn 

in figuur 5.7a en b verschillend en onderling niet vergelijkbaar, daar het twee verschillende kristallen 

betreft! 

Het betreft hier alleen de nivoos, die de pieken III en IV (zie fig 5.5) veroorzaken, omdat alleen 

voor deze pieken de intensiteit hoog genoeg is om gefractioneerde glowcurves te kunnen meten. 

Tijdens bet uitwerken van de meting blijkt, dat piek III een trapmaksimumgeeft bij :!:. 0.42 eV. Dit 

maksimum wordt gedeeltelijk overlapt door de trapverdeling van piek IV. Om duidelijk aan te geven, dat 

er ook een maksimum is voor piek III is dit wel getekend, hoewel vooral de punten in figuur 5.7b daar

toe geen aanleiding geven. 

Een overzicht van de resultaten wordt gegeven in tabel 5.2 

TABEL 5.2 

Trapmaksima en halfwaardebreedten 

GaS(Cd)I-T24 G aS(Cd)II-T24 

trapmaksimum bij halfwaardebreedte (e V) trapmaksimum bij halfwaardebreedte (e V) 

cIII(e\) civ<e \) III IV £III(e\) EI v<e \) III IV 

0.42 0.465 0.06 0.013 0.41 0.47 0.06 0.011 

Het trapspektrum is bepaald uit zeer vele metingen: 6 onafhankelijk opgenomen gefractioneerde glow

curves met gemiddeld 80 cycli. 

De onnauwkeurigheid in de trapdiepte bedraagt 0. 0 I e \"; de onnauwkeurigheid in de trapverdelings

funktie is 57. • 

Vergelijking van deze resultaten met de resultaten gegeven in tabel 5.1, leert, dat conform de 

theorie, met de methode van Garlick en Gibson inderdaad een te kleine energie gevonden wordt. 

De hier niet gegeven glowcurve van GaS(Cd)II-T24 heeft eenzelfde vorm als die van GaS(Cd)II-T25. 

Dat wil zeggen, dat piek III bij bij GaS(Cd)-T24 hoger is dan piek IV; het omgekeerde is het geval 

bij GaS(Cd)I-T24 (zie fig 5.3 en par 5.lb). Uit figuur 5.7 blijkt, dat dit feit geen invloed heeft 

op de trapverdelingsfunktie. 
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lloofdstuk 6 E lNDKONKLUS IE 

I·- 111• V<'rv;1111·dii:dt• <:as-- kri,;Lal ll'11 r1•pr11d11ceri•11 g111•d; ~ow1·I i11 <'I'll hatch als va11 hatch tot hatch. 

:!- l>fl rt)sultatc11, vcrkrcgen met de gt.>I r.iet iotH'{lrllt• glowcu1·vt•opst<'l ling kunnen Vl·r~~Pleken worden met 

de result atcn, verkregen met behulp van andere opstellingcn, zoals de fotogeleidingsopstelling. 

Betrouwbare resultaten met deze laatste opstelling zijn op het moment van het verschijnen van dit 

verslag echter nog niet voorhanden. 

Wel kan reeds gezegd warden, dat blijkt dat de energienivoos, met behulp van de fotogeleidingsop

stelling bepaald, dieper liggen dan de nivoos, die uit de gefractioneerde glowcurvemethode worden 

verkregen. 

Een verklaring van dit feit zou kunnen zijn, dat met de fotogeleidingsopstelling aan een ander nivo 

gemeten wordt ( bijvoorbeeld een rekombinatiecentrum ). 

3- Uit figuur 5.7 blijkt, dat van een diskreet nivo geen sprake is. De bespreking en diskussie van 

alle tot nu toe gehanteerde methoden 1 moet dan ook met de nodige reserve bekeken worden. 

4- De trapverdeling, zoals in figuur 5.7 gegeven hoeft niet overeen te stemmen met de werkelijke trap

verdeling of de verdeling van de elektronen over de traps bij 77 K. Immers, elektronen, die bij een 

bepaalde temperatuur uit de traps bevrijd warden en daarna weer ingevangen worden, geven bij deze 

temperatuur geen bijdrage tot de thermoluminescentie. 
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Hoofdstuk 7 SLOTOlM ERKI~ EN 

I. Omdat de nauwkeurigheid van de gefractioneerde glowcurvemethode voornamelijk bepaald wordt door de 

nauwkeurigheid, waarmee de temperatuur in de hand gehouden wordt, ligt het voor de hand en is het 

zelfs noodzakelijk een elektronische regeling voor de temperatuur te maken. Plannen hiervoor bestaan 

reeds. 

2. De uitwerking van een meting met 100 cycli kost .:!:. 2j uur. Een automatisering van de uitwerking met 

behulp van een digitale voltmeter, een datalogger en een computerprogramma is mogelijk en tijdbe

sparend. 

3. De belichting van het kristal geschiedt, zeals vermeld, met een Xenonlamp zonder filters. 

Door het infrarood in het spektrum aanwezig, kunnen de traps tijdens het belichten ook geleegd wor

den en zal een evenwichtssituatie ontstaan. Derhalve zullen de traps dan nooit volledig gevuld zijn. 

Het verdient aanbeveling gebruik te gaan maken van filters. 

4. De fotomultipliergevoeligheid is afhankelijk van de golflengte van het opvallende licht. Loopt de 

rekombinatie via verschillende nivoos, dan zal dit niet gemerkt worden, tenzij men gebruik maakt 

van filters. Een analyse van het door het kristal uitgezonden licht kan zeer interessante gegevens 

opleveren over het rekombinatiemechanisme, 

5. De thermoluminescentie is een methode om door middel van een verschijnsel iets over het mechanisme, 

dat dit verschijnsel bepaald, aan de weet te komen. Als zodanig is de methode dus indirekt. 

Een direkte methode om verschillende eigenschappen van een centrum te ontdekken zijn ESR-metingen. 

Hiermee kan bijvoorbeeld de relatieve bezettingsgraad van een centrum bepaald worden. Worden de 

ESR-metingen in kombinatie, dat wil zeggen tegelijkertijd, met de gefractioneerde glowcurvemethode 

verricht, dan kan een uitspraak gedaan worden over het verschijnsel retrapping. Over dit laatste 

doet de gefractioneerde glowcurvemethode, zeals vermeld, geen uitspraak. 

6. Door belichting met Utraviolet licht worden de trapcentra via de geleidingsband gevuld (zie fig 2.2). 

Hierdoor is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de vraag, welke nivoos gevuld zijn. 

Onderzocht moet worden of het mogelijk is trapcentra te vullen door gebruik te maken van licht met 

een kleinere energie dan de bandafstand. ~en kan dan alle nivoos beneden een bepaalde grens vullen 

en het trapspektrum bepalen (eventueel te samen met ESR-metingen), Ook kan dan een uitspraak wor

den gedaan over de retrapping. 

7, Weinig is nog bekend over de splitsing van trapnivoos in een magneetveld. 

Als de gefractioneerde glowcurvemethode nauwkeurig genoeg is, kan hierover ook een uitspraak worden 

gedaan. Eventueel zal een andere methode bedacht moeten worden. 

8. Fosforescentiemetingen duren zeer lang, vanwege de kleine overgangswaarschijnlijkheid naar de band. 

Aangezien de fosforescentie veroorzaakt wordt door dezelfde mechanismen als de thermoluminescentie, 

zijn de metingen toch zeer interessant. 

Het voordeel van fosforescentiemetingen is ondir andere, dat de invloed van de tijdkonstanten veel 

kleiner is dan bij de thermoluminescentie. 

De fosforescentiemetingen kunnen vooral interessante informatie geven als ze bij verschillende tem

peraturen uitgevoerd worden. 
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lloof<lstuk 8 IJE RElS NMR BERL!JN 

Van 15 tot 18 december werd een studiereis naar het II Physikalisches Institut van de TU in Berlijn 

gemaakt. In dit instituut is de gefractioneerde glowcurvemethode ontwikkeld. 

In dit hoofdstuk zal een zeer beknopt verslag van de reis gegeven worden, temeer daar enkele belang

rijke gegevens, die opgestuurd zouden worden, op het moment van schrijven van dit verslag nog niet 

binnen gekomen zijn. 

De reis werd met een vijfledig doel gemaakt: 

- om een indruk te krijgen van de moeilijkheden, die optreden bij het automatiseren van het meetpro-
gramma; 

- om een indruk te krijgen van de moeilijkheden bij het met behulp van de computer uitwerken van de 
meetresultaten; 

- om een gefractioneerde glowcurvemeting te doen aan G aS(Cd) II-T24 om de resul taten, verkregen met 

de twee opstellingen met elkaar te kunnen vergelijken; 

- om ervaring op te doen over de werk1,·ijze in een buitenlands instituut; 

- om kontakten te leggen. 

~l.£e~e~n 

De door Hofmann gebouwde gefractioneerde glowcurveopstelling is door ~liiller verbeterd en <1p het ogen

blik is het automatisch meetprogramma voltooid onder leiding van Pachaly. De heer Hofmann is op het 

ogenblik werkzaam op het OSRX!-laboratorium te ~liinchen. 

!rzo~t!_a!_ 

In de opstelling wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige kryostaat, die reeds gepubliceerd is 12 

!e.!.i.£h!i.!!.g_e.!!..!.i.£h!d~t~k!_i~ 

Het kristal wordt belicht met een OSRA~-XBO lamp. Er wordt gebruik gemaakt van filters. De fotomul

tiplier is een !MI 9558 met een donkerstroom van 0.9 nA en bevindt zich direkt op de kryostaat. De 

lichtweg van kristal naar fo.tomultiplier is .!. 10 cm. Als lichtgeleider doet dienst een bepaald soort 
gealluminiseerd glas met spiegelend oppervlak. 

De opstelling is tegelijkertijd geschikt voor het meten met infraroodemissie. 

~ e~ t.E.r£.g!. a~!. 

Het meetprogramma (temperatuurregeling) is geheel automatisch, Gebruik wordt gemaakt van een funktie

generator, die de thermospanning omzet in een spanning, die evenredig is met T. De temperatuur van 

het kristal wordt elektronisch vergeleken met de gewenste temperatuur. 

De details zijn op het moment van het schrijven van dit verslag nog niet voorhanden. 
~e~t!_e_!!.u.!.t!_t~n 

De gefractioneerde glowcurve wordt naast op de X Y-recorder, ook geregistreerd op een ponsband door 
middel van een digitale voltmeter en een datalogger. 

In een cyclus worden 16 meetpunten opgenomen: 8 tijdens het opwarmen en 8 tijdens het afkoelen. 

Ook de details over het programma om de resultaten per computer te kunnen verwerken zullen te zijner 
tijd opgestuurd worden 

C!_a~(.£dlI_!.-!2i 

Het uit Eindhoven meegenomen kristal is doorgemeten. De lage intensiteit van het uitgezonden licht 

bleek een grote handicap te zijn om nauwkeurig te meten; er wordt immers geen gebruik gemaakt van een 

Lock-in systeem. De resultaten van deze meting zullen in dit verslag in afzonderlijke bijlagen gegeven 
Worden. 

~1£_t£_p~e.E_ki_n_£e.!!. 

- Op het II Physikalisches Institut wordt door een grote groep personen onderzoek gedaan aan halfge

leiders (ZnS). Alle onderzoek is uitstekend gekoordineerd en zelfs gekombineerd. Bijvoorbeeld wordt 

er op een en dezelfde opstelling thermoluminescentie (niet gefractioneerd) en ESR gemeten. Op deze 

wijze kunnen de resultaten beter en gemakkelijker geinterpreteerd worden. 

- De demokratie op de Tt Berlijn is verder geschreden, dan op de TH Eindhoven. Het blijkt evenwel, <lat 

de belangstelling van studentzijde zich beperkt tot een zeer kleine groep: een aloud probleem!! 
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