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Samenvatting. 

Tijdens de afstudeerperiode is onderzoek gedaan naar de initiele 

hoge waarde van de donkergeleidbaarheid van GaS en GaSe ais funktie 

van de temperatuur in het gebied tussen 300 en 800 °K. Daartoe is 

een meetopstelling gebouwd, waarmee de geleidbaarheid kan worden 

bepaald als funktie van verschillende parameters zoals temperatuur, 

licht en omgevingsgassen. 

Een ander gedeelte van het afstudeerwerk omvatte het ontwerp en de 

bouw van een automaat, waarmee het mogelijk is de opstelling langere 

tijd onbewaakt te laten. 

Nagegaan is de invloed van omgevingsgassen op de geleidbaarheid, 

zoals gasadsorptie aan het oppervlak van GaS en GaSe ter verklaring 

van de hoge waarde van de geleidbaarheid; er bleek geen invloed te zijn. 

Proeven met bandlicht en infrarood-belichting leidden tot uitsluiting 

van met name trappingeffekten als verklaring van het initiele gedrag 

van de geleidbaarheid. 

Verondersteld wordt de aanwezigheid van donor-akseptorparen met een 

sterke onderlinge wisselwerking over de lagen bij lage temperatuur, 

welke bij hoge temperatuur overgaat in een wisselwerking van ieder 

deel van een paar afzonderlijk met het rooster, vooral in de richting 

van de lagen. Een model met dergelijke paren lijkt op bevredigende 

wijze alle waargenomen verschijnselen te kunnen beschrijven. 
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Inleiding 

Binnen de vakgroep Vaste Stof in de afdeling Natuurkunde wordt onder 

andere onderzoek gedaan naar de transporteigenschappen van halfgelei

dende materialen in relatie tot hun struktuur. Er wordt vooral aandacht 

besteed aan stoffen met een lagenstruktuur, met name de verbindingen 

galliumsulfide (GaS) en galliumselenide (GaSe). Op grond van hun ge-. 

laagdheid zijn anisotrope transporteigenschappen te verwachten. 

De kristallen GaS en GaSe worden middels een damptransportproces ge

groeid door dr. R. Lieth c.s. en zijn verregaand spanningsvrij. 

Een beschrijving van de transporteigenschappen van deze kristallen is 

dan mogelijk met de voor deze lagenstrukturen berekende bandenstruk-
1.2.3) .. . h 4) tuur en verstroo11ngse1gensc appen . 

Thermokrachtmetingen en gekombineerde Hall-effect- en geleidingsmetingen 

leveren een aantal gegevens die kunnen leiden tot een dieper inzicht in 

de transporteigenschappen. Voor de bepaling van het soortelijk gelei

dingsvermogen van de plaatvormige preparaten met vrijwel konstante 

dikte (afmetingen ~ 5 x 5 x 0.01 mm3) worden potentiaalmetingen verricht 

volgens de 4-puntsmethode van "Van der Pauw" S) 

Bij het uitvoeren van dergelijke metingen aan deze stoffen stuit men 

op problemen ten aanzien van lange insteltijden en het niet ideaal-zijn 

van de kontakten. De hoge preparaatweerstand (~ 10 12 n bij kamertempera

tuur) en de sperrende eigenschappen van de kontakten veroorzaken bij de 

potentiaalmetingen insteltijden in de orde van 1 tot 100 uur. De stroom

voerende kontakten veroorzaken bovendien langzame stroomfluktuaties met 

grote amplituden door de preparaten. De lange insteltijden en de optre

dende fluktuaties zijn de redenen waarom een automaat is gebouwd die de 

geleidingsmetingen gedurende lange tijd kan bewaken, waarbij met behulp 

van een speciaal digitaal filter de optredende laagfrekwente ruis ge

noegzaam onderdrukt kan worden. 

Vroegere geleidingsmetingen aan GaS vertoonden naast de te verwachten ex

ponentiële temperatuursafhankelijkheid vaak een aanvankelijk niet-sta

tionair gedrag van de geleiding. 

In het proefschrift van dr. R. Lieth 6) wordt een beschrijving gegeven 

van een temperatuursbehandeling van een aantal kristallen op 700-800 °K. 
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De snelheid van de daaropvolgende afkoeling bleek van invloed op de 

geleiding. Kristallen die zeer langzaam werden afgekoeld vertoonden 

bij kamertemperatuur steeds een lagere geleidbaarheid dan voor de be

handeling. 

Een nader onderzoek leerde dat wanneer een kristal na een temperatuurs

cy.clus van laag naar hoog en terug, uit de meetopstelling genomen wordt; 

het kristal ná montage weer een hogere geleidbaarheid. heeft. Het kristal 

heeft dan blootgestaan aan de inwerking van lucht, licht en soms een 

mechanische behandeling. 

De elektrische geleidbaarheid kan bij hoge temperatuur eenduidig gekarak

teriseerd worden met een aktiveringsenergie Ea2 , bij lage temperatuur 

is er sprake van een tweeduidig verband met energieën Ea2 of Eal, zoals 

in figuur I is weergegeven (punt A en C). Afhankelijk van de voorge

schiedenis van het kristal wordt de geleidbaarheid beschreven door Ea2 
of Eal' Bij het opwarmen naar hoge temperatuur blijkt dat de geleiding 

altijd naar utoestand 2", met Ea2 , overgaat. Bij lage temperaturen is 

het mogelijk van "toestand 2uin'toestand 1" te geraken door bestraling 

met lichtquanten waarvan de energie groter ~s dan de bàndafstand. 

De temperatuur, waarbij de overgang van "toestand I" naar "toestand 211 

inzet ligt tussen 400 °K en 500 °K (kT~ 35 meV), daarna blijft de ge

leidbaarheid in het donker op de lijn BC. 

B 

log o (J)~. 
A 

!--- hv 
c 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1000 .. I 
figuur 1. 
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Ter verklaring van een aanvankelijk lage aktiveringsenergie kan men 

de volgende argumenten aanvoeren: 

een bijdrage tot de geleiding kan tot stand komen door bijvoorbeeld 

een geadsorbeerd waterlaagje, waardoor geleiding over het oppervlak 

ontstaat; 

door bandkromming kan eenverarmings-of verrijkingslaag ontstaan, 

hetgeen een vermindering respektievelijk een vermeerdering van de 

geleiding teweeg brengt. 

De omstandigheden waaronder het geleidingsgedrag door anderen gemeten is, 

zijn zodanig verschillend, dat een eventuele systematische invloed van 

een of meer van bovengenoemde mechanismen op het geleidingsgedrag niet 

onderkend is. 

De afstudeeropdracht hield in het operationeel maken van de automaat 

en nader onderzoek te verrichten naar het gedrag van de geleidbaarheid 

als funktie van de temperatuur, waarbij beoogd wordt na te gaan welke 

wetmatigheden een rol spelen. Er is aandacht besteed aan het verloop 

van de geleidbaarheid als funktie van de temperatuur onder gekontro

leerde omstandigheden, met name is de invloed van samenstelling en druk 

van omgevingsgassen nagegaan. 

In het eerste deel van dit verslag is ingegaan op de bouw en de eigen

schappen van de gebruikte automaat. 

In het tweede deel zijn de experimenten beschreven,die samen met reeds 

aanwezige gegevens leiden tot een aantal konklusies. 

Het zal blijken dat oppervlaktegeleiding niet de oorzaak is van het op

treden van een tweeduidig verband voor cr(T). In overweging moet worden 

genomen de aanwezigheid van donor-akseptorparen, waarbij de onderlinge 

wisselwerking overgaat in een sterkere wisselwerking van de afzonderlijke 

delen van het paar met het rooster bij hogere temperaturen. 
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I. Zelfafregelende weerstandsbrug met sterke laagfrekwente ruisonder

drukking. 

... 

1.1. De meetmethode volgens Van der Pauw. 

In veel gevallen kan het soortelijk geleidingsvermogen van een geleidend 

materiaal bepaald worden door een preparaat in de vorm van een balk te 

nemen. Stroomkontakten A en B en spanningskontakten C en D worden dan 

aangebracht zoals in figuur 2 is aangegeven. Het soortelijk geleidings

vermogen kan dan berekend worden uit de spanningsval tussen de punten 

C en D en de afmetingen van het preparaat. 

c 0 
AV 

""' ""' 
/ ""' " / " "' / 

/ 

" 
, 

/ / , , 
~ , / 

""' " d ""' l "' ~ .... " ...... .. 

figuur 2. 

Zoals in de inleiding vermeld is,worden GaS en GaSe gegroeid door middel 

van een damptransportproces ,waarbij een kwartsampuL met het uitgangs

materiaal en een weinig Jodium in een temperatuurgradient wordt gelegd. 

Door diffusie en konvektie treedt een netto transport op van GaS en GaSe 

naar het "koude" gedeelte van de buis,waar het kristalliseert in de vorm 

van dunne plaatjes van vrijwel willekeurige vorm. De afmetingen zijn !!:! 

5 x 5 x 0.01 mm3 en kleiner. 

De plaatjes worden geselekteerd op geringe groeifouten en konstante dikte. 

Het materiaal is zacht en splijt gemakkelijk wegens de gelaagde struktuur. 

Door deze eigenschappen is het niet mogelijk uit de kristallen preparaten 

te vervaardigen zoals in figuur 2 is aangegeven. 
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Een methode,die bij de bepaling van het soortelijke geleidingsvermogen 

uitgaat van vlakke preparaten met een willekeurige vorm zonder gesloten 

gaten,wordt beschreven in het artikel van Van der Pauw 5). Deze kan worden 

toegepast als aan de volgende eisen is voldaan: 

t. de kontakten zijn aangebracht op de rand van het preparaat. 

2. de kontakten zijn puntvormig. 

3. het preparaat heeft een konstante, bekende dikte. 

4. het oppervlak van het preparaat ~s enkelvoudig overdekt: d.w.z. er 

zijn geen gesloten gaten. 

5. het preparaat is homogeen. 

6. er treedt geen ruimtelading op. 

We gaan uit van een vlak preparaat van het materiaal waarvan het gelei

dingsvermogen bepaald moet worden, van overigens willekeurige vorm. Wille

keurig op de rand brengen we vier kontakten aan terwijl tevens aan de 

voorwaarden 2 t/m 6 voldaan is (zie figuur 3). 

A 

c 

figuur 3. 

We definieren een weerstand RAB,CD als het potentiaalverschil VD - VC 

tussen de kontakten C en D per eenheid van stroom door de kontakten A en 

B. De stroom loopt van A naar B .Evenzo definieren we een weerstand ~C,DA' 

Aangetoond kan worden,dat de volgende relatie geldig is: 

exp (-TI d a RAB,CD) + exp (-TI d a RBC,DA) = 1. ( 1 ) 
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o ~s het soortelijk geleidingsvermogen van het materiaal en d is de 

dikte van het preparaat. Wanneer de twee weerstanden RAB,CD en RBC,DA 

en de dikte d bekend zijn is de waarde van o eenduidig bepaald. Het 

geleidingsvermogen volgt dan uit de volgende relatie: 

0 = 
2 ln 2 

d * * 
1 
f (2) 

waarbij f uitsluitend een funktie van de verhouding RAB,CD/RBC,DA is. 

Het verloop van f is onderstaand geschetst in figuur 4. 

0.4 -!+{i~~~~ 

l 0.2 -H-H-J~~~~I+f.t...H.1~:++++H+I+ftfllf!!I+H+I+H++-i-++++++H-+++-J+;ffi+t.ll.H.H1H+J..I:HH 
0. 

x 

figuur 4. 

De boven beschreven methode is voor de bepaling van het geleidingsver

mogen steeds toegepast. De dikte is bepaald met behulp van een Mikroka

tor *) of met de meetmikroskoop. 

*) Een mechanische diktemeter met een bereik van 60 ~m. De meetkracht op 

de stift kan gevarieerd worden van - 100 mg tot + 2000 mg. 
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1.2. De meetopstelling. 

1.2.1. Eise~ 

Aan de opstelling zijn de volgende eisen gesteld: 

1. Met de opstelling moet het soortelijk geleidingsvermogen van GaS en 

GaSe kristallen bepaald kunnen worden volgens de beschreven methode 

van Van der Pauw. Bij deze methode moet de stroom door twee kontak

ten en de spanning over de twee andere kontakten gemeten worden en 

dienen verschillende kontaktkombinaties te kunnen worden gekozen. 

2; De isolatieweerstanden van het hoogohmige circuit dienen groter te 

zijn dan 10 14 0 bij kamertemperatuur zodat preparaten met een weer-
12 stand van 10 Q nog meetbaar zijn. 

3. In verband met te grote tijdkonstanten moeten de parasitaire kapa

citeiten klein gehouden worden. 

4. De temperatuur van het kristal moet kontinu kunnen worden ingesteld 

tussen 300 en 800 °K en met een onnauwkeurigheid van ~ 2 °K worden 

gemeten. De konstantbeid van de kristaltemperatuur dient~ 0.1 °K per 

dag te zijn. 

5. Tijdens de experimenten moet het kristal door een te kiezen atmosfeer 

kunnen worden omgeven. 

6. De metingen moeten in het donker dan wel onder gekonditioneerde be

lichting gedaan kunnen worden. 

7. De ingestelde meetkondities moeten over een periode van 100 uur 

binnen de onnauwkeurigheid konstant zijn. 

1.2.2. Technische problemen. 

Het meten van de stromen en spanningen wordt volgens het onderstaande 

principe uitgevoerd (zie fig. 5.). 

De stroom door de kontakten A en B wordt gemeten door de elektrometer E
3 

met de parallel geschakelde weerstand R3 • De potentialen van de kontak

ten C en D worden gemeten door kompensatie met behulp van de potentio

meters P1 en P2 • De beide elektrometers E1 en E2 dienen als nuldetektor. 
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~ 
8 c 

s 

P1 

- l·~v ___ P_2 __ ~ 

figuur 5. 

De toegepaste dubbele kompensatie (fig. 6.1.) biedt een aantal voor

delen ten opzichte van de meer gebruikelijke enkele kompensatie 

(fig. 6.2.). Met name kunnen de grote parasitaire kapaciteiten zich 

opladen via het laagohmige circuit dat door de potentiometerschakeling 

P1 en P2 wordt gevormd. Bij de enkele kompensatie zullen de laadstromen 

door het kristal vloeien en de potentiaalverdeling beÏnvloeden. Door de 

hoge weerstanden worden de bijbehorende tijdkonstanten erg groot. 

De kompensatiespanningen kunnen laagohmig geÏsoleerd worden. Bij de 

enkele kompensatie daarentegen maken deze spanningen deel uit van het 

hoogohmige circuit. Praktisch gesproken komen dan alleen batterijen 

in aanmerking. 

Als laatste voordeel kan aangevoerd worden dat de fluktuaties in de 

voedingsspanninggekorreleerde fluktuaties in de kompensatiespanningen ver

oorzaken en het evenwicht weinig verstoren. 
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figuur 6.2. 

Storing in het circuit door elektromagnetische straling (E.M.-velden) 

is moeilijk geheel te onderdrukken. Goede bekabeling en het vermijden 

van aardlussen voorkomt in belangrijke mate de brom. Het isolatiema

teriaal dient aan de volgende eisen te voldoen: 

- hoge isolatieweerstand (groter dan Jo 14 n bij kamertemperatuur) 

- geen wateradsorptie 

- mechanisch voldoende stijf 

- bestand tegen hoge temperatuur met behoud van de goede isolatie-eigen-

schappen. 

Kwarts verdient wegens het temperatuurbereik de voorkeur,bij lagere tem

peraturen valt de keuze op teflon wegens de betere bewerkbaarheid. 

1.2.3. Technische konceptie. 

De kristalhouder is uitgevoerd zoals is geschetst in fig. 7. Het kristal 

wordt in de houder gemonteerd op een kwartsplaatje. Het elektrisch kon

takt wordt verzorgd door verende drukkontakten en verder vrij afgespannen 
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houder 
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::::» • 
~ 
~ ~ ' R ~ 
~~,~"-~ '-'"~~~~~------~ koperen bus 

figuur 7. 
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koperdraden. In de kop van de houder bevinden zich zes glasisolatoren 

welke tevens vakuumdicht zijn. Door deze wijze van monteren is het mo

gelijk isolatieweerstanden tussen de draden onderling en het huis en de 

h d b 'k d 10 14 
n P ' ' k ' ' ou er te ere1 en groter an 3G, aras1ta1re apac1te1ten tussen 

huis en draad blijven kleiner dan 10 pF. Verwarming van het kristal ge

schiedt elektrisch door een thermocoax stookspiraal,die op de koperen 

bus is aangebracht. Bij een vermogen van 80 W is een temperatuur van 

ruim 800 °K bereikbaar. 

De tafel waarin de kwartsdrager ligt en de daaromheensluitende koperen 

bus worden thermisch geÏsoleerd door een dunwandige roestvaststalen buis, 

waardoor ook de meetdraden afgespannen naar de deksel van de houder gaan. 

De dikke koperen bus welke het kristal omgeeft draagt ook zorg voor een 

goede isotherme kamer. Het huis wordt op een vaste temperatuur gehouden 

van 320 °K (50 °C) met een onnauwkeurigheid van .:!:. I! °K zodat omgevings-:

temperatuursvariaties nog slechts een geringe invloed op de kristaltem

peratuur hebben. 

Op de tafel is als temperatuuropnemer gemonteerd een koper-konstantaan 

thermokoppel, dat met behulp van dunne kwartsbuisjes geïsoleerd wordt 

van de meetdraden en huis. 

Voor de belichting van het kristal is een venster aangebracht in de wand 

van het huis. Er 1s een kwartsglas venster gebruikt om een breed golf

lengtegebied door te kunnen laten. 

Om het kristal heen wordt een bepaalde atmosfeer, meestal argon, dan wel 

vakuum gekozen • Argon is gebruikt om een inerte atmosfeer te realise

ren. Eventuele zuurstofresten zijn verwijderd door aktief koper (ETS

katalysatoren). Waterdamp en koolwaterstoffen blijven achter in een 

moleculaire zeef AS (zediet). 

Het kristal, gemonteerd in de houder, wordt opgenomen in de volgende 

meetschakeling (fig. 8.). De houder is nu schematisch door stippellijnen 

aangegeven. 
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figuur 8. 

De aangelegde spanning V
0 

doet een stroom lopen welke gemeten wordt 

met de elektrometer E3 • De potentialen op de punten C enD worden door 

de nuldetektoren gemeten. Deze elektrometers E1 en E2 sturen ieder een 

elektronisch volgsysteem met een signaal dat evenredig is met .Vc - v1 
respektievelijk VD- v2• Dit signaal wordt verwerkt, zodat de progra

meerbare spanningsbronnen v1 en v2 gelijk worden aan de potentialen VD 

en VC. Het potentiaalverschil Vc- VD is daarna gelijk aan het poten

tiaalverschil v
1 

- v2 , dat met een eenvoudige laagohmige meter uitge

lezen kan worden, eventueel op een schrijver om het verloop als funktie 

van de tijd te kunnen waarnemen. 

1.2.4. Eigenschappen van de opstelling. 

De eigenschappen van de gebouwde kristalhouder ten aanzien van de eisen 

uit 1.2.1. en de gesignaleerde problemen in 1.2.2. kunnen kort worden 

samengevat. 
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ad. I . 

Door verwisselbare kabelverbindingen kan iedere willekeurige kontakt

kombinatie gekozen worden, zodat a volgens "Van der Pauw" kan worden 

bepaald. 

ad. 2. 

Een kwartsdrager, vrij afgespannen draden en goede glasdoorvoeren maken 

een over-all isolatie haalbaar van meer dan 10 14 n bij kamertemperatuur. 

ad. 3. 

Vrij afgespannen draden in een wijde afscherming en goede korte kabels 

geven kleine kapaciteiten; tot maximaal 50 pF per aansluiting. 

ad. 4. 

Een elektrische verwarmingsspiraal en goede thermische isolatie maken het 

temperatuurbereik van 300 - 800 °K mogelijk, een thermokoppel met uitle

zing garandeert een onnauwkeurigheid van + 2 °K en een konstantheid van 

0. I °K. 

ad. 5. 

In de behuizing kunnen verschillende gassen worden ingelaten, zoals 

Ar, H2 en o2. 

ad. 6. 

Om te kunnen belichten is een kwarts venster aangebracht dat licht door

laat met een golflengte van 300 - 400 nm. Voor donkermetingen kan het 

venster lichtdicht afgesloten worden. 

Het kristal is zo gemonteerd,dat het licht invalt loodrecht op de lagen, 

dus evenwijdig aan de c-as. Op een optische rail kunnen naar keuze ver

schillende lichtbronnen en filters geplaatst worden. 

ad. 7. 

Om te voldoen aan de eis van thermische stabiliteit wordt de stookspiraal 

gevoed uit een gestabiliseerde voedingsbron en wordt het huis en de deksel 

gethermostreerd met een waterthermostaat; de stabiliteit van de kristal-
o temperatuur bedraagt ~ 0.3 K per 100 uur. 

De stabiliteit van het elektrisch gedeelte wordt bepaald door de voedings

bronnen,de elektrometers en de verwerkende elektronika. De gebruikte 

deltakast D 50-0.5 heeft een "long-term stability" van 0.1 % per dag het

geen voor de gevraagde 100 uur geen problemen levert. De zerodrift van 

de nuldetektors bedraagt max. 500 l-lV per 24 uur. De praktijk heeft uitge-
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wezen dat dit teruggebracht kan worden tot ~ 100 ~V per 24 uur indien 

de meters kontinu in bedrijf zijn en geringe belastingwisselingen op

treden. Gekonstateerd is dat de twee elektrometers door hun zerodrift 

over een periode van 100 uur minder dan 1.0 mV in v
1 

- v
2 

bijdragen, 

zodat nog spanningsverschillen van 200 mV zinvol gemeten kunnen worden. 

De zerodrift van de verwerkende elektronika wordt hoofdzakelijk veroor

zaakt door de analoog-digitaalomzetter. Deze zerodrift resulteert in ex

tra restspanning over de nuldetektors. Zij is zodanig klein dat over 

een periode van 100 uur de bijdrage minder dan 10 mV is. 

De spanningsbronnen v1 en v2 worden digitaal gestuÛrd en hun resolutie 

bedraagt 30 mV. De bijdrage van de A.D. omzetter is daarom voldoende 

klein. 
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1. 3. Ruis. 

Wanneer aan een versterker meer en meer trappen worden toegevoegd,wordt 

deze versterker steeds gevoeliger voor kleinere signaalspanningen. Maar 

de versterking opvoeren boven een bepaalde waarde om een uiterst klein 

signaal wa~rneembaar te maken heeft geen zin omdat er altijd "ruis" 

aanwezig is. Ruis is een term die in de elektrotechniek gangbaar is om 

iedere elektrische verstoring te beschrijven die aan de uitgang van een 

versterker een signaal veroorzaakt, terwijl er geen ingangssignaal is 

aangelegd. Ongeacht waar dat uitgangssignaal in de versterker wordt 

veroorzaakt, beschrijft men het als een ekwivalente ruisspanning aan de 

ingang. Zo'n ruisspanning wordt met een signaalspanning mee versterkt en 

maskeert de werkelijke informatie. Ingangssignalen kleiner dan de ekwi

valente ruisspanning zijn niet van de ruis te onderscheiden, hoe groot 

de versterking ook gemaakt wordt. Teneinde tot een beter begrip van deze 

fundamentele beperking te komen wordt nader op de eigenschappen en ken

merken van ruis ingegaan. Ruis treedt op om verschillende redenen, waar

bij sommige ruisbijdragen in een signaal kunnen gereduceerd of geelimi

neerd worden door gericht aandacht te besteden aan het fysisch ontwerp 

van versterkers, signaaloverdrachtssystemen en meettechnieken èn aan de 

gebruikte komponenten. Zo kunnen spanningen die geinduceerd worden door 

fluktuerende elektromagnetische velden vaak onderdrukt worden door een 

juiste afscherming. Echter wanneer in deze zin maatregelen zijn genomen 

blijft er een ruisspanning over. Deze is het gevolg van stochastische 

processen inherent aan de gebruikte halfgeleiders en circuitelementen. 

Naar aard kunnen we twee soorten ruisbijdragen onderkennen: 

1. variatie in het aantal ladingsdragers dat bij de geleiding betrokken 

is. Het effekt van het optreden van fluktuaties in het aantal staat 

bekend als shotnoise of schrootruis. Vooral bij elektronenbuizen is 

dit een bekend verschijnsel. 

2. Door de warmtebeweging van de elektronen en de energieuitwisseling van 

de geleider en de omgeving ontstaan bij een stroomvoerende geleider 

tijdelijke afwijkingen van het gemiddelde van de stroom. Dit staat 

bekend als thermische ruis; de grootte van deze ruis volgt uit thermo

dynamische overwegingen en wordt gegeven door het theorema van Nyquist. 
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Bij weerstanden, buizen en transistoren wordt bij lage frekwenties 

een extra ruisbijdrage waargenomen. Men spreekt vaak van flicker

of 1/f-ruis: de grootte van deze ruis is vrijwel evenredig met de 

stroom door het element, de ruisenergie is omgekeerd evenredig 

met de frekwentie. Over de oorsprong van deze ruis bestaat een groot 

aantal theoriën maar betrekkelijk weinig klaarheid. Zeker is dat 

de frekwentieafhankelijkheid tot zeer lage frekwenties gehandhaafd 

blijft (0.01 Hz en lager). Deze ruis domineert beneden100Hz ten 

opzichte van thermische ruis en levert bij lagere frekwenties een 

steeds grotere bijdrage aan de ruis. Een nieuwe gedachte over de 

oorsprong van 1/f-ruis is door F.N. Hooge ]) naar voren gebracht. 

Hooge stelt dat de ruisenergie van een preparaat omgekeerd evenre

dig is met het aantal beschikbare elektronen voor de geleiding. Hier

mee wordt de veronderstelling dat een grote 1/f-ruisbijdrage ver

wacht mag worden gesteund: GaS en GaSe zijn immers zeer hoogohmige 

halfgeleiders met een gering aantal vrije ladingsdragers. Bovendien 

veroorzaken min of meersperrende kontakten door hun verarmingslaag 

een grote 1/f-ruisbijdrage. 

1.4. Laagfrekwente ruisonderdrukking met een digitaalfilter. 

Wanneer een signaal behept is met ruis kan de vraag of beiden onderschei

den kunnen worden alleen positief beantwoord worden als over signaal en/ 

of ruis extra gegevens bekend zijn (b.v. sinusvormig signaal,alleen 

witte ruis). Is echter niets bekend dan bestaat er geen mogelijkheid 

eventuele ruis uit te filteren. Op grond van het te verwachten frekwen

tiespektrum van het signaal (de informatie) en mogelijk ook de bekend

heid van het ruisspektrum kan een filter gebouwd worden dat signaal en 

ruis scheidt. Bij geleidingsmetingen aan GaS en GaSe treden om twee 

redenen fluktuaties in de te meten spanningen op. Ten eerste fluktuaties 

in de stroom door het preparaat; de potentiaalverdeling wordt hierbij 

niet beinvloed, alleen de absolute waarde van de potentialen varieert. 

Een tweede oorzaak is de verandering die optreedt in de potentiaalver

deling. Orienterende waarnemingen van het signaal waren in overeenstem

ming met de verwachting dat 1/f-ruis zou overheersen. Daarom is de mo

gelijkheid onderzocht of een filter gekonstrueerd kon worden met een 
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voldoend scheidend vermogen tot zeer lage frekwenties. Variaties be

neden een frekwentie van 0.01 Hz beschouwen we als afkomstig van het 

signaal, zodat een laagdoorlaatfilter met een afsnijfrekwentie van 

~ 0.01 Hz (100 sek.) voldoende is. De gebruikelijke analoge filter

technieken met passieve elementen zijn niet meer toepasbaar door de 

geeiste lage afsnijfrekwentie. Afgezien van de kostprijs zou een L-C 

filter een volume innemen van meer dan 100 L •. Met aktieve filters 

is de gevraagde 0.01 Hz afsnijfrekwentie haalbaar in een volume van 

~ 20 x 10 x 3 cm3 , terwijl beide passieve zowel als aktieve filters 

een vaste afsnijfrekwentie hebben, echter tegen een hoge prijs. 

Daarom is gezocht naar een methode waarbij deze afsnijfrekwentie bereikt 

kan worden en het systeem tevens flexibel blijft. Een digitaal filter 

kan aan beide eisen voldoen. In mijn stageverslag S) is uitvoerig in

gegaan op de voordelen van digitale boven analoge verwerking. We laten 

de basisgedachten die aan gebouwde filter ten grondslag liggen hier 

kort volgen. Het te ontwerpen filter moet een gelijkspanning A en een 

beperkte band rond 0 doorlaten (zie fig. JO). 

V. = A + R(t) 
1n 

H(W) 

tweepoort 

met R(t) als ruisterm, 

waarvoor geldt E(R(t)) 0. 

0 log 1-1 

V uit 

ideaal 

log w, f 

figuur 9. 
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Van de overdrachtsfunktie H(w): =V 't/V. Z1Jn 1n eerste instantie 
U1 1n 

twee karakteristieken van belang: de afsnijfrekwentie fo en de afval 

a; beide grootheden komen in het ontwerp van een digitaal filter als 

onafhankelijke variabelen voor. Stel we willen de volgende overdrachts

funktie realiseren: 

H(W) 

l 

figuur 10. 

·' 1 ... ... -. 

Omdat de impulsres

ponsie h(t) een reële 

tijdfunktie 1s, 1s 

H(w) even. 

In de benadering wordt H(w) periodiek voortgezet met een periode w • 
0 

Er geldt dan: 

H(w) = a + 2 
0 

00 

\ 
l 

n=I 
a eos nwr 

n o 

met als fourierkomponenten: 

2 f H(w) cos nWT dw a = 
n wo 0 

0 

(3) 

27i 
T 

0 wo 
("') 

aangetoond kan worden *) dat de afzonderlijke termen van deze fourier

reeks met behulp van zuivere looptijdelementen gerealiseerd kunnen worden. 

*) stageverslag 8), pag. 18 e.v. 
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I 

figuur 11. 

voor een zuiver looptijdelement geldt f 't (t) = f. (t-T) 
u~ ~n 

In de bovenstaande schakeling geldt voor de overdracht van I naar II: 

H(w) = 2 COS WT .e 
-jwT (5) 

Indien nu deze elementen in serie geschakeld worden en gesommeerd zoals 

onderstaand is aangegeven verkrijgen we een overdrachtsfunktie waarvan 

de vorm alleen nog wordt bepaald door het aantal elementen. 

2"t 31: ----- n"t o-l)'t'" 

TI 
figuur 12. 

afgezien van de looptijd T geldt: 

N 

Hn(w) = a
0 

+ 2 ~=I cos nwr (6) 
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De overdrachtsfunktie ~(w) heeft uiteraard een periodiek karakter en 

er is dan ook een extra laagdoorlaatfilter met een hogere afsnijfre

kwentie nodig om de identieke lobben bij hogere trekwenties te elimi

neren. De gegenereerde HN(w) komt beter met de gewenste H(w) overeen 

als het aantal elementen N toeneemt. Met slechts 16 elementen is ech

ter al een goede benadering van de gewenste overdracht te bereiken 

(zie figuur 13). 

I 
I 
I 
IQ 
I 

0 
afsnijfrel< went ie 1.0 

figuur 13. 

In dit ontwerp wordt de afsnijfrekwentie bepaald door T en de afval 

a van de flank door het aantal elementen. 

De zuivere looptijdelementen zijn met analoge technieken moeilijk te 

realiseren, vooral als T groot moet zijn. 

Dit is een van de redenen waarom digitale technieken zijn gebruikt. 

Overgang van de kontinu analoge signaalbehandeling naar de intermiteren

de digitale geeft het volgende digitale blokschema. 
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schuifregister 

n.u-_-..... A/0 .. 1 2 3 4 5 6 7 8 

R 
matriks_, T T T T T T T I 0/A ~ 

figuur 14. 

In het geschetste voorbeeld (fig. 14) worden meetwaarden van het 

signaal periodiek in het schuifregister gevoerd. De aanwezige infor

matie schuift gelijktijdig met de invoer naar rechts en de laatste in

formatie (8) gaat verloren. Na iedere schuifaktie worden alle regis

ters niet-destruktief uitgelezen, opgeteld en via de D/A omzetter als 

analoge meetwaarde gepresenteerd. Naast de zuiver formeel af te leiden 

filterkarakteristiek van bovenstaand systeem kan men de aktie van het 

filter ook interpreteren als het middelen over een ensemble van N, el

kaar opvolgende,meetwaarden. Aan de uitgang van de schakeling van fig.t4 

verschijnt een lopend gemiddelde over de laatsteachtmeetwaarden, met 

een totale looptijd van achtmaal de schuiftijd. (met "schuiftijd" wordt 

bedoeld de tijd tussen iedere schuifaktie). 

1.5. Automatische 4-punts-weerstandsbrug. 

De cr-T opstelling, opgezet volgens de konventionele methode vereist, 

vooral bij trage instellingen, langdurig toezicht op de kompensatie

spanningen alvorens een meting gedaan kan worden. Een eenvoudig servo

mechanisme dat de kompensatiespanningen stuurt met behulp van het sig

naal dat de nuldetektors afgeven, moet afgewezen worden wegens slijtage

problemen bij sterk ruisende signalen. Aansluitend op de beschikbare 
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digitale signalen van het filter is gekozen voor een elektronische 

vorm van een "servo". Het principeschema van het teruggekoppelde 

systeem is geschetst in fig. 15. 

int rator 

D.F. r 

figuur 15. 

De te kompenseren spanning VC' wordt door de nuldetektor E1 afgetrokken 

van de kompensatiespanning v1• Het verschil wordt toegevoerd aan het 

filter (D.F.). Pluktuaties in de spanning VC dragen bij tot het verschil, 

doch door het filter worden alleen die fluktuaties doorgelaten die ge

rekend mogen worden tot het signaal. Een blijvende afwijking van v1 komt 

na een zekere looptijd door het filter en aktiveert de integrator. De in

tegratorinhoud neemt toe of af naar gelang het teken van de afwijking 

VC - v1. De inhoud van deze integrator is gekoppeld aan een stuurbare 

spanningsbron, waarmee de keten gesloten is. De versterkingafaktor A is 

juist zó ingesteld dat een stapvormige verandering in VC gekompenseerd 

wordt door een verandering van v
1

• Gezien de looptijd in het systeem moet 

men bedacht zijn op oscillaties. De integrator is uitgevoerd als een di-
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gitale teller, zodat de inhoud onbepaald lang gehandhaafd kan blijven • 

. frespons 

0 30 60 
tijd (sak) 

figuur 16. 

De stand van deze teller wordt permanent uitgelezen en als een analoge 

spanning weergegeven (V
1
). Het verdient aanbeveling het verloop van 

v2 - v
1 

te registreren als funktie van de tijd zodat bepaald kan worden 

of de potentiaalverdeling over het kristal al stationair is. De ge

bouwde opstelling staat toe dat metingen gedaan worden waarbij zich 1n

steltijden van 10 uur of langer voordoen. De tijd om een meting te ver

richten wordt dan beperkt tot de tijd, nodig om de afgelezen waarden 

voor de stroom en spanning te noteren en eventueel een instelling te 

wijzigen. 



- 24 -

2. Eksperimentele resultaten 

2.1. Gegevens van anderen. 

De eerste oriënterende geleidingsmetingen als funktie van de temperatuur 

van GaS dateren uit 1965. Zij zijn uitgevoerd annex aan de bepaling van 

een aantal intrinsieke grootheden zoals de beweeglijkheid 11, de effek

tieve toestandsdichtheid N met daarbij thermokracht, en geleidingsani-
c 

sotropie. De resultaten konden toen genoegzaam verklaard worden met een 

één-donormodel met kompensatie; het eksperimentele verband kon worden ge

schreven als 

a = C exp (Ea/kT) (7) 

In een later stadium bleek dat voor vele kristallen pas ná een tempera

toursbehandeling een eenduidig verband ontstaat tussen de geleidbaarheid 

en de temperatuur, terwijl bij de interpretatie van de meetresultaten 

een uitgangspunt is dat het verband tussen a en T eenduidig is. In de 

verslagen van T. Sliepenbeek 1 O) en Heij ligers
9

)en het proefschrift van 

R. Lieth 
6

) wordt gerapporteerd over de afhankelijkheid van de aktive

ringsenergie E van een temperatoursbehandeling in het donker. Het ver-a 
schijnsel is toen evenwel niet in ekstenso onderzocht. 

Naarmate de kontakttechnologie een hogere graad van perfektie bereikte 

werd de reproduceerbaarbeid van de kontakten beter en nam de betrouw

baarheid en levensduur toe. Voorgenomen eksperimenten aan één preparaat 

konden uitgevoerd worden en behoefden niet voortijdig afgebroken te worden. 

Meer recente metingen van w. Berden II), J. van Beekhoven IZ) en mijzelf 

vertonen bij herhaling een aanvankelijk lage aktiveringsenergie, indien 

de metingen bij stijgende temperatuur gedaan zijn; tijdens het afkoelen 

treedt een hogere aktiveringsenergie op. 

Literatuuronderzoek heeft aangetoond dat het initiële gedrag van a als 

funktie van T beschreven kan worden met een tweeduidig verband met ener

gieën Eaz en Eal bij lage temperatuur en één aktiveringenergie Eaz bij 

hoge temperatuur. Afhankelijk van de voorgeschiedenis van het kristal 

wordt de geleidbaarheid beschreven met Eal of Eaz· Bij verhogen van de 
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temperatuur tot boven = 500 °K treedt een verandering op in de helling 

van de a versus T grafiek. Het kristal gaat bij temperatuurverhoging 

altijd over naar "toestand 2" met Ea2 • De "toestand I" treedt alleen 

op wanneer de a-T kromme van het kristal ná montage voor de eerste maal 

in het donker wordt opgenomen (zie figuur 1). 

De overeenkomsten in de vroegere metingen betreffen niet alleen het 

boven beschreven initiële gedrag van a in het donker maar ook het feit 

dat de metingen steeds zijn gedaan direkt ná de montage, en aan daglicht 

hebben blootgestaan. 

Metingen van W. Berden en J. van Beckhoven, die tijdens mijn afstudeer

periode zijn uitgevoerd, laten het boven beschreven gedrag ook zien na 

alleen belichten van het kristal met daglicht bij kamertemperatuur; de 

overige omstandigheden zijn zorgvuldig onveranderd gelaten. 

De kondities waaronder de metingen verricht zijn, konden in de loop van 

de tijd steeds nauwkeuriger omschreven worden. Aan de latere metingen 

kan daarom belangrijk meer en betrouwbaarder informatie ontleend worden 

dan aan vroegere eksperimenten. 

2.2. Nieuwe resultaten van de donkergeleidbaarheidsmetingen aan GaS en 

GaSe als funktie van de temperatuur. 

In figuur 17 is de donkergeleidbaarheid a versus 1000/T weergegeven voor 

twee kristallen n-type GaS. De voorgeschiedenis van de kristallen is 

voor elke meting gelijk gehouden. De kristallen zijn uit dezelfde batch, 

en op gelijke wijze gemonteerd onder daglicht. 

De aangebrachte kontakten zijn alleen gedurende het opwarmen intakt ge

bleven. 

De aktiveringsenergieën van de GaS kristallen ~-1 en ~-2 bedragen 0.52 

respektievelijk 0.48 eV, hetgeen goed overeenkomt met resultaten van R. 

Lieth *). 

Met het GaS kristal A 34-1 is het mogelijk geweest de voorgenomen tempe

ratuurscyclus enkele malen te doorlopen. In figuur 18 zijn de resultaten 

van tweemaal opwarmen weergegeven. 

*) ref. 6, pag. 73, groep II. 
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• 1 x opwarmen 

1 o0 0 2 x opwarmen 
• afkoelen 

-1 
-1 GaS GaS A34-1 

-2 

-2 ·3 

-3 

-5 
IÖ4 log a 

tö6 
z2 log a 

~hi~ 
I I • I 

1.0 

f 
[Q-1,m1] 

I I I I I • I • • I • I • I I 

1.5 2.0 2.5 3·0 1000/T 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 
figuur 17 figuur 18 

Er is een smal temperatuurstrajekt gevonden, dat gekenmerkt is door 

het optreden van fluktuaties in de stroom door het kristal. Gebleken 

is dat deze fluktuaties steeds samengaan met een verandering in de 

helling van de cr-T kurve. 

Ter illustratie is in figuur 19 weergegeven de toename van de ruis 

op de stroom door het kristal, terwijl het temperatuursevenwicht zich 

instelt op een hogere waarde aan het begin van het overgangsgebied. 

• 

! 

~JI ·'"'''.,,,\ 

temperatuur 
----------- _...--.....-- ---

8 samples van 20 min genomen om de 3 uur 

figuur 19 

4.0 
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Niet onvermeld mag blijven dat er gelijktijdig met dit onderzoek een 

belangrijke vooruitgang in de kontakttechnologie heeft plaats gevonden. 

Naast dè studie van de metaalhalfgeleiderovergangen 15) zijn ook tech

nische problemen rond het aanbrengen van metalen en de elektrische ver

bindingen met kontakten grootdeels opgelost. De elektrische verbinding 

met de aangebrachte kontakten werd in de beginperiode tot stand gebracht 

middels platinadraden. Dit had n.l. de volgende voordelen: geen oxide

huid op het metaal, goed verwerkbaar en bestand tegen hoge temperaturen. 

Naarmate echter de metingen langer duurden bleek het platina te reageren 

met de gebruikte kontaktmaterialen gallium en goud. Momenteel worden 

goede betrouwbare en langdurig houdbare verbindingen tot stand gebracht 

met schoon wolfraamdraad op goud-gallium kontakten. 

In figuur 20 is het resultaat van een temperatuurscyclus weergegeven 

gemeten aan een staafje 14 ) p-type GaS. Ook hier wordt het initiële 

gedrag van a waargenomen zoals beschreven in 2.1. 
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De metingen verricht aan GaSe vertonen een overeenkomstig beeld als 

GaS. De resultaten van twee GaSe kristallen, CB-16 en CB-17-2 zijn 

weergegeven in figuur 21. Opmerkelijk is het aanloopgedrag van het 

GaSe kristal CB-16: de eerste aanwijzing van een verlaging van de 

geleidbaarheid trad op bij ~ 450 oK. Direkt daarna is de temperatuur 

verlaagd tot 350 °K en toen weer verhoogd tot 650 °K; de helling van 

de cr-T kurveveranderdevan ~ 0.50 eV tot 0.65 eVen de stroom door 

het kristal vertoonde geen fluktuaties meer. Langzaam afkoelen van 

650 °K tot 350 °K leverde een aktiveringsenergie op van 0.96 eV, in 

het donker. 

2.3. Stationair gedrag van de geleidbaarheid. 

Uit de metingen als funktie van de temperatuur vertoont de geleidbaar

heid,op het zogenaamde overgangsgebied na,een stationair gedrag. Na een 

verandering van de temperatuur nadert de geleidbaarheid de nieuwe waar

de ongeveer volgens een eksponentieel verband met een tijdkonstante van 

enige uren (korter bij hoge temperaturen). Voortgezette waarnemingen 

over 100 uren hebben aangetoond dat de bereikte waarde, de eindwaarde 

was. 

Een ander gedrag van cr(T,t) is onderkend bij het doorlopen van het over

gangsgebied van lage temperatuur naar hoge temperatuur. Bij een konstante 

temperatuur T' in dit gebied is gekonstateerd dat de stroom door het pre

paraat in het algemeen afneemt als funktie van de tijd. Het bereiken van 

een eindwaarde duurde in dit gebied meerdere uren. De geleibaarbeid daalde 

echter nooit beneden een grens, aangegeven met de lijn BC in figuur 1. 

Er treden stapsgewijze fluktuaties op in de stroom tot 15% van de oor

spronkelijke waarde. De stroom blijft daarbij gemiddeld langer op de 

lagere waarde dan op de hogere (zie figuur 19b)· 

De verschilspanning v
1
-v2 ( figuur 8) blijft nagenoeg konstant. Men 

kan de stappen in de stroom in verband brengen met afwijkingen van v1-v2 
van de gemiddelde waarde, doch de effekten zijn klein. 
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figuur 19-b. 
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2.4. Invloed van omgevingsgassen op de geleidbaarheid 

Wanneer het gedrag van de geleidbaarheid van een halfgeleider als 

funktie van de temperatuur gaat afwijken van het verwachte eenduidig 

verband, moet men bedacht zijn op een of meer mechanismen, die de 

geleidbaarheid in het beschouwde temperatuursgebied mede gaan hein

vloeden; bijvoorbeeld adsorptie aan het oppervlak van de halfgeleider. 

Een stof met een hogere geleidbaarheid op het oppervlak van de halfge

leider zal het geleidingsgedrag volledig kunnen bepalen. Als illustra-
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figuur 22. 

tie van het veranderen van de 

geleidbaarheid nemen we ver

schillende halfgeleiders, waar

voor de relatie (7) geldig is. 

De halfgeleider heeft een 

lage aktiveringsenergie; half

geleider (i) heeft een hogere 

aktiveringsenergie • 

Stel nu, dat stof CD l.S aan

gebracht op het oppervlak van 

stof (i) , die als drager fun

geert. Bij een temperatuur be

neden T is de geleidbaarheid 
0 

van de drager gedaald beneden 

die van de aangebrachte stof. 

Het geleidingsgedrag van de 

kombinatie zal nu voornamelijk 

bepaald worden door de eigen

schappen van stof CD 

De geleidbaarheid van GaS en GaSe blijft zich na een temperatuurscyclus 

van lage naar hoge temperatuur op de lijnBCbewegen (figuur 22). Dit ge

drag doet vermoeden dat, als er sprake is van adsorptie, de geadsorbeerde 

laag bij hoge temperatuur van het oppervlak "afdampt". 
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Stoffen die als een geleidende laag op het kristaloppervlak kunnen 

komen, of voor een geleidende laag zorgdragen, moeten "van nature" 

aanwezig zijn in de omgeving van het kristal. Resten van schoonmaak

middelen en vluchtige produkten in rubber afdichtingaringen kunnen op 

het oppervlak neerslaan en een geleidende laag veroorzaken. 

De resten van gebruikte schoonmaakmiddelen op de kristalhouder en 

eventuele andere "systeem-vreemde" stoffen worden steeds door een zorg

vuldige reiniging met'vim'en heet water en daarna een nauwgezette mon

tage beperkt tot een minimum. 

Uit messing,dat als konstruktiemateriaal rondom het kristal vaak werd 

gebruikt, blijkt bij hoge temperatuur zink te verdampen. Dit zink slaat 

dan neer op het kristal en vormt als het ware een "kortsluiting" tussen 

de vier kontakten. Roestvast staal of koper hebben deze eigenschap niet 

en worden nu gebruikt. 

In de periode 1967-1968 is in het laboratorium onder andere aandacht 

besteed aan diffusie over het oppervlak van GaSe van opgedampte kontakt

metalen, in verband met de toen gebruikte methode om kontakten op GaSe 

te verkrijgen door legeren op hoge temperatuur. Slechts eenmaal is opper

vlakte diffusie aantoonbaar geweest, toen antimoon als kontaktmetaal 

werd gebruikt. De zone waarover het antimoon diffundeerde bleek daarbij 

beperkt tot de direkte omgeving van het kontakt en was aantoonbaar op 

de groèilijnen van het GaSe kristal. Bij geen van de andere metalen is 

een dergelijke diffusie onderkend. 

Als de verandering in de helling van .cr-T toegeschreven zou worden aan 

metaaldiffusie over het oppervlak, is dit strijdig met de waarneming 

dat door bestralen met licht de situatie van voor de temperatuursbehan

deling hersteld kan worden. Diffusie is n.l. een proces dat een rich- . 

ting op verloopt zodat diffusie van kontaktmetaal over het oppervlak 

hoogst onwaarschijnlijk is. 

Omdat de lage helling in de cr-T kurve terugkeert, nadat het kristal 

in daglicht en lucht is geweest, is de invloed van de omgevingsgassen 

nagegaan in het temperatuursgebied waarin de lage helling is waargenomen. 

De eksperimenten zijn gedaan aan een GaSe kristal (CB-17-2) met goede 

kontakten, waarvan het initiele gedrag van cr-T is opgenomen onder een 
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zuivere argon atmosfeer en in het donker. Het kristal bevindt zich in 

de toestand GD met de hoge aktiveringsenergie (0.79 eV) en is op een 

temperatuur beneden het overgangsgebied. 

Nagegaan is welke invloed de omgevingsgassen hebben op de geleidbaarheid 

en of ze de geleidbaarheid zó heinvloeden dat het kristal weer terug

keert in de toestand CD met de lage aktiveringsenergie. 

Allereerst is waterstof toegelaten in de kristalhouder. De zuivere ar-

gon atmosfeer is vervangen door een mengsel van argon + 10% waterstof. 

Overige gassen zoals zuurstof en waterdamp, en koolwaterstoffen zijn tot 

op I ppm verwijderd. De geleidbaarheid is bij verschillende temperaturen 

bepaald. Daarna is zorgvuldig gespoeld met zuiver argon (Ar). Zuurstof 

1s daarna toegelaten, gemengd met argon in volumeverhouding l :9. 

De metingen zijn verricht over een periode van 60 uur en er zijn geen 

signifikante veranderingen van awaargenomen. 

Als derde gas is waterdamp gekozen omdat in de lucht bij montage ook 

veel waterdamp aanwezig is. Water heeft daarnaast nog een polair karak

ter, hetgeen de kans op adsorptie onder bepaalde omstandigheden verhoogt. 

De gasmengsels Ar + Hz en Ar + Oz zijn in flessen leverbaar, maar de 

argon +waterdamp mengsels zijn ter plaatse gemaakt. 

Voor de bevochtiging van zuivere argon is een ·bevochtigingsinstallatie 

opgebouwd, waarmee een relatieve vochtigheid (R.H.) tussen 10 en 70% 

instelbaar is, het gebied van droge tot vochtige lucht. De relatieve 

vochtigheid wordt gedefinieerd als: 

(R.H.)T = 
0 

dampspanning bij T0 
verzadigde dampspanning bij T 

0 

x 100 % (8) 

Om de gewenste R.H. te verkrijgen bij een bepaalde temperatuur T · wordt 
0 

eerst het dauwpunt berekend (de temperatuur waarbij die hoeveelheid water 

die aanwezig is in Ar een verzadigde damp geeft : T~)· Vervol~ens leiden 

we een argonstroom door zuiver water met een temperatuur T1 > T0 

zodat een nagenoeg verzadigde damp van water in Ar ontstaat bij T
1

• 

Deze gasstroom leiden we door een koeler die de berekende temperatuur Td< T
0 

heeft. Verwarmen van de uittredende gasstroom tot T levert een gas met 
0 

de gewenste R.H. De Td mag men niet hoger kiezen dan de laagst voorkomende 
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temperatuur in het gehele systeem ná de koeler, omdat anders daar 

kondensatie optreedt. Deze eis beperkte in praktijk de bovengrens 

van de te bereiken R.H. Er is ook een ondergrens voor het dauwpunt: 

de laagst bereikbare temperatuur van de koeler (~ + 5 °C). 

thermostaat 

argon water 

figuur 23. 

Bij de eerste meting van a onder een Ar + H2o atmosfeer is een R.H. = 
45 % ingesteld, om een overeenkomst met de kondities onder montage te 

verkrijgen. De waarde van a bleek iets onder de "normaal"lijn te liggen. 

Met "normaallijn" wordt bedoeld de kurve van a onder zuiver argon in het 

donker gemeten, na opwarmen tot hoge temperatuur. 

Daarna is bij een hogere temperatuur de vochtigheid gevarieerd van 10 % 

tot 50 %. Er was geen verandering in de a te bespeuren, totdat de R.H. 
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boven de 50 % kwam. De stroom, die gemeten werd nam ruim drie dekaden 

toe. Na verlaging van de vochtigheid daalde de stroom tot de waarde 

bij 10 % R.H. De verklaring moet gezocht worden in het niet meer vol

doende isoleren van het te vochtig isolatiemateriaal. 

Als laatste kombinatie omgevingsgassen is Argon, waterdamp en zuur

stof tot de opstelling toegelaten. De R.H. was 8 % en de zuurstofhoe

veelheid bedroeg 10 volumeprocenten. 

Ook deze kombinatie had geen duidelijke invloed op de geleiding. 

Na de eksperimenten met de verschillende gassen is aan dit kristal 

GaSe (CB-17-2) nogmaals de cr-T kurve opgenomen van lage naar hoge tem

peratuur, in argonatmosfeer in het donker. 

De cr-waarden volgden dezelfde kromme als voor de behandeling met gassen. 

De verzamelde gegevens zijn in figuur 24 weergegeven. 

2.5. Invloed van belichting. 

Een tweede omgevingskonditie bij de behandeling van kristallen is het 

feit dat elk kristal in het licht is tijdens het monteren op een houder. 

Het GaSe kristal CB-17-2 en het GaS kristal A 34-1 zijn daarom belicht 

met een xenonlamp na een temperatuursbehandeling in het donker. 

Van beide kristallen was vastgesteld dat zij zich in toestand (i) be

vonden met de hoge aktiveringsenergie. 

Daarna bleek de geleidbaarheid van het GaS kristal, na weer 15 uur in 

het donker te zijn geweest, nog een faktor 3 groter dan voor het belich

ten. 

De geleidbaarheid van het GaSe kristal bleek na weer 30 uur in het donker 

op de beginhelling (!) te liggen. Bij verhogen van de temperatuur tot het 

overgangsgebied reproduceerde de geleidbaarheid met voorgaande metingen 

aan hetzelfde kristal. Afkoelen leverde daarna een waarde op die op de 

hoge helling lag. 

2.6. Infra-rood-belichting 

Uitgegaan is van de toestand~ die ontstaan is na belichten ~ie 2.5. 

Het GaSe kristal CB-17-2 is belicht door een xenonlamp waarvoor verschil

lende filters geplaatst waren. 
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o opwarmen • afl<oclen 

GaSa CB-17-2 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

figuur 24. 
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De invloed op de stroom door het.kristal van licht met golflengten 

varierend van 0.6 ~m tot 2.0 ~m is nagegaan. Voor het verkrijgen van 

de verschillende golflengtes van het licht is gebruik gemaakt van 

Balzens B-20 metaalinterferentiefilters + een bandkapfilter Schott

Geon RG-665. Vanaf het B20/918 nm filter was een duidelijke .toename 

van de stroom te konstateren. De belichting geeft bij fotonenergieën 

vanaf~ 1.35 eV een bijdrage in de stroom~ die na~ 3 minuten nadat 

de belichting is uitgeschakeld weer geheel terugkomt op de oude 

waarde. 

Nagegaan is in hoeverre het optisch systeem met filters nog infra

roodlicht (> 1.0 ~mt) doorlaat. Van het meest verre infraroodfilter dat 

aanwezig was, het B20/2005 filter, is in kombinatie met een RG-665 

bandkapfilter de transmissie bepaald op de opstelling van P. Wijn. 

Uit deze metingen blijkt dat de kombinatie filters en de kwarts-halogeen

lamp een brede piek heeft in het infrarood. De transmissie van de filters 

ligt tussen 1.6 en 3.2 ~m, met een maximum bij 2.5 ~m. 

Het GaSe-kristal CBI9 is aan eenzelfde procedure onderworpen als beschre

ven in 2.5; er is een volledige temperatuurscyclus uitgevoerd en nadien 

bevond het kristal zich in toestand CD . Belichten met bandlicht gedu

rende 15 minuten bracht het kristal weer in toestand (i) . Het kristal is 

daarna in het donker gebleven gedurende 15 uur, waarin de stroom exponen

tieel een eindwaarde bereikte, ongeveer 30% lager dan de initiele waarde. 

Uit dit verloop blijken enige tijdkoostanten varierend van 5 sec. tot 8 

dagen. Na 15 uur was de verandering van de gemiddelde waarde minder dan 

0.2% per uur. 

Hierna is het kristal belicht gedurende I uur met infrarood licht, waar

van de golflengte varieerde van 2.0 tot 4.2 ~m, hetgeen bereikt is met 

een Germanium absorptiefilter met een doorlaat voor golflengten groter 

dan 2.0 ~m (0.6 eV). De bovengrens voor de golflengte wordt bepaald door 

de lampkarakteristiek (kwarts-absorptie). 

Op de geleidbaarheid is ook bij dit kristal geen invloed merkbaar van de 

infrarood-belichting. Met de Kipp-thermozuil CA-1(660680) is de intensi

teit van het opvallende infrarood licht bepaald. Deze bedraagt·~ 9.0.1020 

kwanten per m2 per sec. gerekend met een gemiddelde energie van 0.4 eV 

per kwant. 
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3. Diskussie van de meetresultaten tegen de achtergrond van literatuur

gegevens • 

. 3.1. Wat leert de behandeling met gassen? 

Gasatomen kunnen na adsorptie aan het oppervlak gaan wisselwerken met 

de elektronen in het kristal zodat, door bezetting van vrije bindingen 

het oppervlakte-atoom een of meer elektronen ekstra kan opnemen. Deze 

elektronen hebben een grotere ionisatie energie dan de vrije elektronen, 

doch een kleinere dan de elektronen uit de valentieband. De bezetting 

van deze niet-verzadigde bindingen geeft een negatieve oppervlaktela

ding, die omdat het kristal elektrisch neutraal moet blijven, gekompen

seerd wordt door geïoniseerde donoren. De bandkromming die hierdoor ont

staat kan schematisch worden aangegeven (zie figuur 25). 

elektronenenergie 

....... 

C"""-.-_--.------.----.- e.o E.. 

p-+ype 

... _ ..., -·--------------- .... ,. 

figuur 25 

In tegenstelling met een halfgeleider met een ondiepe geïoniseerde donor, 

waar de depletielaag bepaald wordt door het aantal vrije elektronen, be

paalt hier het aantal donoren onder het oppervlak de depletielaag. Deze 

depletielaag bereikt zelden een dikte van meer dan 1 ~m. Kristallen in de 

orde van 10 ~m zullen dan ook geringe effekten in de geleidbaarheid ver

tonen bij het optreden van een verarmingslaag. 

-- o---- ----o--·------ ..... ____ ...,, ··--._ .. ,._ .... -- --··-- ... _ .... _&...".._...__ ... ..,_ ...... ~ .... • u~ ó~.._~..._~ 

baarheid zal onder infrarood-belichting in sterkere mate moeten afnemen 

tot op de lage stationaire waarde. Dit is niet bij daartoe ingerichte 

eksperimenten (zie onder 2.6) waargenomen. Daarnaast dient bij het door

lopen van een temperatourscyclus op de lage helling (toestand CD ) de 

geleidbaarheid bij aanwezigheid van een (gaten)trap af te nemen, hetgeen 

niet in de eksperimenten wordt gevonden. Het lijkt dan ook onwaarschijn

lijk dat een trappingmechanisme voldoend sluitende verklaring kan geven 

voor de waargenomen verschijnselen. 

-c------~7 .. -- ...... _ .... , ..... ---....---- .._lo.ll' .&..a.au ...... u..&.~.L.L Óçuu..LCLLU.C Cll.LOC L..LJU VCI.ll .L.Ll.:LlL 

nodig met een energie groter dan de bandafstand,zodat zowel gaten als 

ekstra elektronen gegenereerd worden. De wisselwerking van beide delen 
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Grotere effekten zijn te bereiken bij een verrijkingslaag, die kan ont

staan door een positieve oppervlaktelading c.q. een ekstra aantal elek

tronen aan het oppervlak. 

Bij de metingen met verschillende omgevingsgassen is geen invloed van 

betekenis waargenomen op het geleidingsgedrag nadat een temperatuurs-

I d 1 W"ll" 13) cyc us was oor open. ~ ~ams heeft aangetoond dat adsorptie van 

water en zuurstof aan het oppervlak van GaS en GaSe niet of nauwelijks 

optreedt, hetgeen verband houdt met het chemisch inaktieve oppervlak 

van deze lagenstrukturen. Het is om deze redenen niet waarschijnlijk dat 

een verarmings- of verrijkingslaag een hoofdrol speelt bij het beschre

ven initiele gedrag van de geleidbaarheid. 

3.2. Onderzoek naar een trap-model. 

Ter verklaring van het initiele gedrag van de geleidbaarheid als funktie 

van de temperatuur kan de aanwezigheid van een of meer traps in de half

geleider overwogen worden. Na belichten heeft zowel GaS als GaSe bij lage 

temperatuur zeer langdurig de hoge geleidbaarheid, zodat een effektieve 

gatentrap in deze n-type halfgeleiders verondersteld moet worden. 

De metingen tonen aan, dat zo'n gatentrap vrijwel geleegd moet zijn bij 
0 temperaturen boven 500 K (35 meV). 

De eksitatie van gaten uit de trap naar de valentieband kan met infrarood 

licht gestimuleerd worden. Belichten met infrarood licht zal een toename 

van het aantal gaten (minderheidsladingdragers) veroorzaken, waardoor 

de rekombinatiekans van gaten en vrije elektronen toeneemt. De verhoogde 

rekombinatiekans verkort de levensduur van de vrije elektronen en omdat 

er geen fotogeneratie meer is, neemt het aantal elektronen af. De geleid

baarheid zal onder infrarood-belichting in sterkere mate moeten afnemen 

tot op de lage stationaire waarde. Dit is niet bij daartoe ingerichte 

eksperimenten (zie onder 2.6) waargenomen. Daarnaast dient bij het door

lopen van een temperatuurscyclus op de lage helling (toestand CD ) de 

geleidbaarheid bij aanwezigheid van een (gaten)trap af te nemen, hetgeen 

niet in de eksperimenten wordt gevonden. Het lijkt dan ook onwaarschijn

lijk dat een trappingmechanisme voldoend sluitende verklaring kan geven 

voor de waargenomen verschijnselen. 
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3.3. Tentatief model voor de verklaring van de verschijnselen. 

Naast de beschouwde invloeden op de geleidbaarheid van buitenaf kunnen 

mechanismen op atomaire schaal dan wel veranderingen in de elektronen

huishouding de geleidbaarheid beÏnvloeden. 

Gekonstateerd is dat bij opwarmen de geleidbaarheid in het overgangs

gebied daalt bij konstante temperatuur. Nadat een zeker evenwicht is 

bereikt, blijkt de aktiveringsenergie belangrijk verhoogd. 

De beweeglijkheid vertoont voor n-type GaS en GaSe geen grote verande

ringen in het overgangsgebied, zodat het aantal vrije elektronen moet 

afnemen. Dit betekent dat de kompensatiegraad toeneemt. In- of uitdif

fusie van deeltjes moet op grond van de herhaalbaarheid van het proces 

van de hand worden gewezen. Verwisseling van deeltjes van substitutio

neel naar een interstitionele roosterplaats bij hogere temperaturen 

wordt eveneens afgewezen omdat bij lage temperatuur met bandlicht de 

uitgangssituatie hersteld wordt. De overgang van toestand GD naar toe

stand (D onder band-band belichting duidt op een elektronisch effekt. 

Bij temperatuursverhoging gaat het kristal van toestand (D naar toe

stand CD, terwijl bandlicht bij lage temperatuur het kristal van toe

stand (Ï) naar toestand (D brengt. Dit is zonder beperking herhaalbaar 

gebleken. De geëkstrapoleerde a in toestand (i) is bij dezelfde tempera

tuur hoger dan in toestand @ , terwij 1 de aktiveringsenergie in toe

stand (D kleiner is dan in toestand (Ï) . 

Met het volgende model kunnen deze verschijnselen bevredigend beschreven 

worden, waarbij aan alle randkondities voldaan wordt. Bij lage tempera

tuur (toestand (D) wordt de relevante donor gevormd door een paar ver

ontreinigingen (vreemde atomen of vakatures). Bij temperatuur-verhoging 

wordt de interaktie van ieder deel van het paar met het rooster zodanig 

groot. dat de eigenschappen van het paar als zodanig vervangen worden door 

die van iederdeel afzonderlijk; dit levert dan op een akseptor en een donor 

(de laatste heeft een hogere aktiveringsenergie dan het paar). Opgemerkt 

dient hierbij nog te worden dat de kompensatiegraad toeneemt door dit 

proces. 

Langzaam afkoelen van het kristal doet, blijkens de metingen, het paar niet 

opnieuw vormen; hiervoor is instralen gedurende enige tijd van licht 

nodig met een energie groter dan de bandafstand,zodat zowel gaten als 

ekstra elektronen gegenereerd worden. De wisselwerking van beide delen 
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van het paar treedt dus slechts in zeer geringe mate via het rooster op, 

maar is kennelijk wel langs elektrostatische weg te realiseren. Een 

dergelijk gedrag is te verwachten van een paar waarvan een deel in de 

ene 4-voudige laag zit en het ·andere deel in de naastliggende 4~voudige 

laag, omdat over de lagen een geringe wisselwerking te verwachten is. 
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4. Konklusies. 

Het initiele gedrag van de donkergeleidbaarheid als funktie van de tem

peratuur is nagegaan voor GaS en GaSe in het temperatuursgebied tussen 

300 en 800 °K, waarbij het volgende is komen vast te staan: 

Omgevingsgassen:-or2~ö2enH2DJnëooen geen invloed van betekem.s op 

de geleidbaarheid, waarmee oppervlaktegeleiding en/of bandkromming door 

adsorptie uitgesloten zijn. 

Verwarmen tot boven 500°K brengt zowel GaS als GaSe in een toestand met 

hoge aktiveringsenergie van de geleidbaarheid. Deze toestand is in het 

donker stationair. 

Belichten met band-band-licht herstelt de uitgangssituatie welke gekarak

teriseerd is door een hoge geleidbaarheid bij lage temperatuur en een 

lage aktiveringsenergie. 

De resultaten van infrarood-belichten tonen, dat voor GaS en GaSe trapping 

van minderheden,met de daarmee samenhangende lange levensduur van meerder

heidsladingdragers,voor de verklaring van het initiele gedrag van a-T in 

onvoldoende mate aanwezig is. 

Verondersteld wordt de aanwezigheid van donor-aksepterparen met een ster

ke onderlinge wisselwerking bij lage temperatuur. Deze paren gedragen zich 

als donoren met een aktiveringsenergie van 0.6 eV. Bij hogere tempera-

tuur neemt de wisselwerking met het rooster sterk toe, zodanig dat de donor 

en akseptor zelfstandig optreden (ED = 0.8 eV). 

De wisselwerking met het rooster in de lagen is sterk, de wisselwerking 

loodrecht op de lagen van nature zwak. Gezien het gedrag van cr(T) moet 

een energie drempel aanwezig zijn. Daarom wordt verondersteld dat bij 

lage temperatuur de wisselwerking van de delen van het paar over de lagen 

plaats heeft, terwijl bij hogere temperaturen ieder deel afzonderlijk 

binnen een viervoudige laag wisselwerkt met het rooster. 
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Appendix· 

Theoretische overdracht van een filter samengesteld uit looptijdele

menten. 

A.1 

Realisering van de fourierkomponenten met behulp van looptijd-elementen. 

Voor een periodieke even funktie H(w) in het frekwentiedomein bestaat 

de fourierreeks uitsluitend uit cos-termen: 

00 

H(W) = a + 2 E a cos n w T (A-1) 
0 n=1 n 0 

met wo 

2 r H(w) dw 
27T 

a = cos n w T en T = n w 0 0 w 
0 0 0 

De afzonderlijke termen van deze fourierreeks kunnen met behulp van 

zuivere looptijdelementen gerealiseerd worden. 

Om dit te verduidelijken wordt de overdrachtsfunktie van de onderstaande 

schakeling bepaald. 

t)oo F,(W) -~ n 

~------------------------~~po~~ 
figuur A-1 

Voor een zuiver looptijdelement geldt: f .t(t) = f. (t-T); m.a.w. het 
u1 1n 

ingangssignaal wordt alleen vertraagd met een looptijd T. 



A-2 

Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van de eigenschappen van 

de fouriertransformatie van tijddomein naar frekwentiedomein en 

vice versa: 

F(w) J
+OO 

f(t) c - jwt dt 
_oo 

notitiewijze Fw ~o f(t) 

Dan geldt voor de bovenstaande figuur A-l: 

omdat geldt: 

- 2 jwT 
F I (w) + F I (w) e 

+oo 

(A-2) 

- jwT 
2 F 

1 
(w) (cos WT)e 

= J f(t 1 )e-jw(t
1
+T) dt. 

-00 

-oo 

(A-4) 
+oo 

= f f (tI) e -j WT -jWt 1 -jWT 
e dt = F(w) e met t 1 = t - T 

- 00 

Afgezien van de looptijd T geldt dus voor de overdracht van I naar II: 

H (w) = 2 COS WT 

Met deze elementen is het mogelijk alle termen van een fourierreeks te 

realiseren. 

We maken een serieschakeling van N van deze elementen als volgt: 



1t 

A-3 

2t 3t nt 2ot 

li 

A-2 

er geldt: 

+ •••.•...•• an-I f 1 (t-(2N-I)T) ± an f(F2(w) = an F(w) + 

a n""I F(~) 
jwT 

e + 

= e 

F( ) jwNT + a w e _ 
0 

NwT "'jWNT 
[a + a e o n 

a IF(w)ejw(2N-I)T+ a F(w)ejw2NT 
n- n 

+ ••••• 
+jwNT 

a e J n 
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N 
[a

0 
+ 2 n~ 1 cos nWT] 

De gewenste overdrachtsfunktie H(w) is benaderd .door. een eindige reeks 

van Fourier HN(w). De afwijking van HN(w) van H(w) wordt kleiner naar

mate het aantal looptijdelementen toeneemt. 

De overdrachtsfunktie ~(w) heeft een periodiek karakter. Er is een 

ekstra laagdoorlaatfilter nodig om de hogere lobben in de overdrachta

funktie H(w) te elimineren. 

Het is niet eenvoudig voor analoge signalen een looptijdelement te 

realiseren met een konstante looptijd over een breed frekwentiegebied. 

Dit bezwaar vervalt nagenoeg voor digitale signalen. De digitale infor

matie wordt in een lang schuifrey:ister ingevoerd en periodiek verschoven 

zie fig. A-3. 

- A/0 1 2 3 4 5 6 7 8 

l ). rol l ~ l r1 ~ 

T T 1 T T 1 l T 0/A 
A-3 

De potentiometers a kunnen vervangen worden door een weerstandsmatriks, 
V 

waarvan de weerstandswaarden dan omgekeerd evenredig met de berekende 

Fourierfoëfficienten worden gekozen. De schakeling die dan ontstaat 

noemen we een digitaalfilter. 

A.2. Optimaliseren van het aantal looptijdelementen. 

Bij het ontwerp van het bij dit onderzoek gebruikte laagdoorlaatfilter 

is uitgegaan van de eis een goede benadering te verkrijgen van het 

ideale laagdoorlaatfilter (zie fig. A-4) 

f-o 



H(W) 

l 

--------

0 
C/N 

A-5 

figuur A-4 

1.0/ 
w/ Wo 

De afval van H(w) voor w rond w is een maat voor de kwaliteit van 
0 

het filter. De afval wordt steiler naarmate meer elementen gebruikt 

worden. 

De kostprijs en de storingskans zijn gerelateerd aan het aantal. 

Daarom is aan dit aspekt nadere aandacht besteed. 

Vereenvoudigingen in het ontwerp waren mogelijk indien als aantal 16 

gekozen werd. De digitale informatie wordt weergegeven in een binaire 

kode, zodat bijvoorbeeld delen door 4 eenvoudig neerkomt op het weg

laten van de laatste twee bits. 

De sturingseenheden, welke in de handel goed verkrijgbaar zijn, zijn 

vaak gedimensioneerd voor 8 of 16 uitgangen. 
N 

Berekeningen van de overdracht H(w) a n~ 1 cos nwT als funktie van N 

zijn later uitgevoerd op het P 9200 systeem voor een groot aantal 

waarden van w. De resultaten hiervan tonen aan dat het eerste aantal dat 

een zeer steile afval kombineert met een geringe doorlaat voor hogere 

frekwenties ligt bij 200 •. Bij 16 elementen treedt een redelijke afval 

op,doch er komen 11resonantie pieken" bij hogere frekwenties. 

Een aantal berekende overdrachtsfunkties zijn weergegeven in figuur 

A-5. De ernstige resonantiepiek bij N = 16, welke oscillaties veroor

zaakt (H(w) negatief), is in het bestaande ontwerp onderdrukt door een 

assymetrische meettijd van de A/D omzetter. (zie hiervoor het stage

verslag). 
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