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Samenvatting 

Door bij halfgeleiders gebruik te maken van het verschijnsel thermoluminescen

tie zijn er diverse uitspraken te doen omtrent nivoos in de verboden zone van 

deze halfgeleider. 

Een opstelling voor het meten van thermoluminescentie aan halfgeleiders met 

grote bandafstand is geautomatiseerd en beveiligd. 

Deze opstelling is met name geschikt voor het doen van gefractioneerde glow

curve metingen. 

Naast de gefractioneerde glowcurve metingen zijn gewone glowcurvemetingen, re

combinatiemetingen en excitatiemetingen gedaan. 

Al deze metingen zijn vnl. verricht aan niet opzettelijk verontreinigd en met 

indium verontreinigd CdGazS4 • 

De resultaten van de metingen zijn als volgt samen te vatten: 

- De gewone glowcurve metingen hebben ertoe bijgedragen dat er CdGa2s4 
gemaakt kon worden, dat een glowcurve heeft met slechts één piek 

en waarin met name indium verontreinigingen karakteristieke glow

pieken vertonen. 

Een mogelijke verklaring voor de oorzaken van deze pieken 1s ge- / 

geven. 

- Aan de hand van diverse soorten T.S.L.metingen Z1Jn modellen op

gesteld voor niet opzettelijk en met indium verontreinigd CdGa2s4 

- Uit onderzoek naar het reproduceren van gefractioneerde glowcur

ve metingen blijkt dat deze metingen goed reproduceren en een 

groot scheidend vermogen hebben, mits voldaan is aan bepaalde 

eisen. 



INHOUDSOPGAVE. 

Samenvatting. 

!.Inleiding 

II.Theorie 

2 • 1 • .!~.!~.!§.!~.8.! 

2. 2 • ~~~-~!f.!!:~~.!~.:..:·!!L!!S~!-È!!!-!~!~!Sh!P!!!!!-! • 
2.2a.Exciteren. 

2.2b.Recombineren. 

·2.3. ~~!~~.!~!~~!S~~~!~· 

2.4. ~!~-.S~~!~!~_Y!~-~~-~h~!~!~!~~!S~~~!~_Y22!_h~~-~~E!!!a_Y!a_ 

E!~~~!E!!~~~~~!!• 

2.4a.Bepaling van de trapdiepte E1 en de frekwentiefaktor s 

2.4b.Bepaling van de ligging van recombinatiecentra 

2.4c.Bepaling van de ligging van elektronentraps. 

2.5. Q!_.S~É!!~~!~~~~!~!_.S!~!~~!Y~~~~h~~~ 
III.Be meetopstelling. 

3 • 1 • !P!!!.!!!a.s 
3.2. ~!!~.&~.!!!!!!! 

3.2.1. De kryostaat 

3.2.2. De excitatie- en detectie-apparatuur 

3.2.3. De elektronische signaalversterking. 

3.3. !~.S!!.S!.!!~!!!! 

3.3.1. Het temperatuurprogramma 

3.3.2. De thermospanningsconverter 

3.3.3. De regelaar. 

3.3.4. De stookapparatuur 

3.4. ~!!_!!S!!!!~!!S~.!!!!!!~ 

3.4a.De analoge verwerking 

3.4b.De digitale verwerking:Inleiding. 

3.5. ~~-~~Y~!!!S!~S 
3.5.1. Inleiding 

3.5.2. Controle LN2-referentievat. 

3.5.3. Controle temperatuurverschil 

3.5.4. Controle temperatuur kryostaat 

3.5.5. Instelling constante temperatuur 

3.5.6. Controle LN2-kryostaat 

3.5.7. De stikstofregeling 

5-6 

7 
11 

11 

8 
11 

8-9 

9 

9-10 

10 

I 0-11 

11-12 

13 
11 

14 

15 

15-16 

16 

17 

17-18 

18-19 

20 
11 

20-21 

21 

23 
11 

11 

11 

24 

25 
11 

25-26 



'\ 

IV. De metingen. 

4.1. !!!1~!~!!!11i· 

4.2. ~!!!~!!!~_s1~!~~!~~=~~!!!&~!! 
4.2b Recombinatiemetingen. 

4.2c.Excitatiemetingen 

4 •. 2d.Metingen ten behoeve van de kristalfabricage 

4.3. 9~!:::!~!:i:~!!~~!g~_s!~!~~!~!:~!:!!!i!!! 
4.4. Filters -------

V. Meetresultaten. 

5.1. ~!!!!!!!~_s!~!~~!~!:!!~!!!i!!!· 
5.1.1. Inleiding 

5.1.2. De glowcurve van niet opzettelijk verontreinigd CdGa
2
s4 

5.1.3. De invloed van verschillende verontreinigingen op 

de glowcurve van CdGa
2
s

4 
5.1.4. De invloed van verschillende concentraties indium op 

de glowcurve van CdGa2s
4

• 

5.2. 9~!!!~~!~!!!~!g!_S!~!~~!~!~~i:!!i~!!-i9~9~~~2 
5.2.1. Inleiding. 

5.2.2. De trapverdelingsfuncties van met In verontreinigd 

en niet opzettelijk verontreinigd CdGa2s
4 

5.2.3. Het reproduceren van gefractioneerde glowcurve-metingen 

5.2.4. Variatie van de G.G.M-parameters. 

5.2.4a.De invloed van variatie van b0 
5.2.4b.De invloed van variatie van A. 

5.3. ~!!~!!-~!!!_h!~_!!~~~!!!!!:i:!!!~h!:~ 
5.3.1. Inleiding 

5.3.2. Recombinatiemetingen aan CdGa2s4(0)WR-17-0 en RIO-J2-v 
5.3.3. Recombinatiemetingen aan CdGa2s4{+10 mol%~In) RlO-J2-III 

5.4. ~~i:!:!~!!!!~i:!!S!!!• 
5.4.1. Inleiding 

5.4.2. De invloed van de belichtingstijd bij instraling vaa 

licht met verschillende golflengtes. 

5.4.3. Excitatiemetingen aan CdGa
2
s

4
(In) RlO-J2-III 

5.4.4. Excitatiemetingen aan CdGa2s4(0) RlO-J2-v 
5.5. Thermisch schoongemaakte glowcurvemetingen. 

------------------------------------------

27 

" 
27-28 

28 

" 
28-29 

30 

31 
11 

" 

32 

33 

35 
11 

36 

37 

39 
11 

40 

41 

" 
" 
43 

45 

" 

" 
46 

47 

48 



VI. Discussie van de meetresultaten. -------------------------------
6.1. Inleiding. 

6.2. Model voor met In verontreinigd en niet opzettelijk 

verontreinigd CdGa
2
s
4 

6.3. Mogelijke oorzaken van de pieken in de glowcurves. 

6.4. De reproduceerbaarheid van de G.G.M. 

VII. ~!~~~2~!!~!~S!~· 
7.1. Suggesties ter verbetering van de opstelling 

7.2. Voortzetting van het onderzoek. 

Appendix A. 

Appendix B 

49 

" 

49-50 

50-51 

51 

52 

" 
" 



-5-

HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

In een halfgeleider kunnen storingen in de roosterstruktuur ten gevolge van 

extrinsieke of intrinsieke verontreinigingen, aanleiding geven tot de vorming 

van nivoos in de verboden zone. 

De plaats van een nivo zal mede bepaald worden door de soort verontreiniging. 

Een van de verschijnselen, die vero.orzaakt worden door de aanwezigheid van 

trapnivoos is de thermoluminescentie 1 (T.S.L.). 

Met thermoluminescentiemetingen kan in principe de invloed van veron·treini

gingen op de halfgeleider nagegaan worden. 

De resultaten, verkregen met behulp van deze metingen worden verwerkt in een 

model, waarin energieafstanden van traputvoos tot bandkanten bepaald kunnen 

·worden. 

Met een speciaal soort T.S.L.- metingen, de gefractioneerde thermolumines-
. . 2 . h l"·k d d 1~ d . centtemettrtgen , ls et tevens moge lJ e ver e ~ng van e trapn1voos te 

bepalen. 

De invloed van verschillende bewust aangebrachte verontreinigingen in CdGa2s4 
op diverse luminescentie- en geleidingseigenschappen maakt deel uit van het 

promotieonderzoek van P.J. Kivits. 

Het doel van het onderhavige onderzoek is: 

- De mogelijkheid te onderzoeken in hoeverre de T.S.L.- metingen kunnen 

bijdragen tot het opstellen van een model, dat de overgang~n tussen 

verschillende centra en de banden in CdGa2s4 aangeeft. 

- Een globaal inzicht te krijgen in de invloed van extrinsieke en intrin

sieke verontreinigingen op de glowcurves (en daarmee de trapnivoos) van 

CdGa2s4• 

- Inzicht te krijgen in het reproduceren van gefractioneerde glowcurve 

metingen. 
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Hiervoor is een bestaande T.S.L. opstelling geautomatiseerd en beveiligd 

( zie hoofdstuk 3). De opstelling biedt de mogelijkheid tot het doen van 

diverse soorten T.S.L. metingen (zie hoofdstuk 4 ). 

De resultaten van de verrichte metingen worden besproken in hoofdstuk 5. 

In hoofdstuk 6 zal gepoogd worden een model op te stellen voor niet opzet

telijk verontreinigd CdGa
2
s

4 
en met indium verontreinigd CdGa

2
s

4 
en zul

len de meetresultaten besproken worden. 

In hoofdstuk 7 zullen enkele suggesties gegeven worden ter verbetering van 

de opstelling en voortzetting van het onderzoek. 
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HOOFDSTUK II 

THEORtE 

2.1. INLEIDING 

De theorie van het verschijnsel thermoluminescentie is uitgebreid in de 
. 2%12. l1teratuur •• terug te vinden. Vandaar dat hier volstaan zal worden met 

een aantal zeer beknopte karakteriseringen. 

2.2. Het e~tatie-en recombinatie mechanisme. 

In een halfgeleider kunnen elektronen door toevoeging van energie in een 

hogere energetische toestand terecht komen. Vanuit deze toestand kunnen de 

elektronen onder verlies van energie terugkeren naar hun oorspronkelijke 

of andere energetische toestand. 

Met behulp van een eenvoudig model, waarbij zich tussen de valentieband en 

de geleidingsband een gatentrapi:2 en een elektronentrap~, bevinden, zul

len een aantal mogelijke overgangen tussen diverse energienivoos ·besproken 

worden. 

De te beschouwen overgangen zijn weergegeven in figuur 2.1. Slechts de over

gangen voor elektronen zullen bekeken worden. Dit is geen essentiële beperking, 

aangezien voor gaten een analoge beschouwing geldt. 

Figuur 2.1. Een aantal mogelijke overgangen in een eenvoudig energiebanden

model. 
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2,2a Exciteren. 

Overgang (1) 

Overgang (2) 

Overgang (3) 

Door toevoeging van een excitatieënergie hv>EG 

waarin h• de constante van Planck en v de frequentie 

van het excitatielicht is, kan een elektron vanuit de 

valentieband (V.B.) naar de geleidingsband (G.B.) ge

ëxciteerd worden. 

Door toevoering van een excitatieënergie hv>EG-El 

kan een elektron rechtstreeks vanuit de V.B. naar 

trapnivoi:1, geëxciteerd worden. 

Een elektron kan uit de trapr;, ontsnappen door toe

voeging van een excitatieënergie E1 (door instraling 

van licht), of door toevoering van thermische energie. 

Overgang (4) en (6): Een elektron dat naar de G.B. geëxciteerd is kan inge

vangen worden door de elektronentraplel (4). 

Tegelijkertijd kan het gat, dat in de V.B. door exci-

tatie van de elektron naar de G.B. ontstaan is, inge

vangen worden in de gatentrap~2 (5). 

2.2b Recombineren. 

Overgang (5) Een elektron kan vanuit de G.B. weer ingevangen worden 

door de gatentrapl:2 en daar recombineren met een gat. 

Deze overgang kan gepaard gaan met het uitzenden· van 

licht (recombinatielicht). 

2.3. Thermoluminescentie. 

Een elektron dat in de trapi:1 (zie figuur 2.1,) is ingevangen heeft een be

paalde waarschijnlijkheid om over te gaan naar de geleidingsband. Deze over

gangswaarschijnlijkheid is temperatuurafhankelijk en wordt gegeven door: 

r= s.exp (-E/kT) (2.3,1) 

waarin: s• de frequentiefactor; 

E • 1 
de trapdiepte; 

k• de constante van Boltzmann; 

T• de absolute temperatuur. 



Vanuit de G.B. kan een elektron recombineren in de gatentrap~2 , eventueel 

onder uitzending van licht. 

Wanneer dit uitzenden van licht onder invloed van toenemende temperatuur 

gebeurt spreken we van thermisch gestimuleerde luminescentie of thermo

luminescentie. 

Omdat bij toenemende temperatuur de overgangswaarschijnlijkheid0 groter 

wordt zal het aantal elektronen dat vanuit de trap naar de G.B. gaat toe

nemen. Vanuit de G.B. kunnen ze dan eventueel onder uitzending van licht recom

bineren. Omdat de trapbezetting als funktie van T afneemt zal de T.S.L.-inten

siteit door een maximum gaan. De T.S.L.-intensiteit als funktie van de tempera

tuur noemt men de glowcurve. 

2.4. Het gebruik van de thermoluminescentie voor het bepalen van proces

parameters. 

Met behulp van T.S.L.-metingen kan men informatie over de trapdiepte E1, 

de frequentiefaktor s, de grootheid EG-El' en EG-E2 verkrijgen. 

Enkele methoden ter bepaling van deze grootheden worden hier besproken: 

2.4a Bepalingen van de trapdiepte E1 (zie figuur 2.1) en de frequentiefaktor s. 

Enkele methodes zijn: 

) d 1 G 1 . k G.b J. I Het mo e van ar 1c en 1 son: . 

De trapdiepte E lGG wordt gegeven door: 

d ln L 
= - ElGG/k. 

d(l/T) 
(2.4.1.) 

waarin L de intensiteit van het uitgezonden licht is. 

Deze trapdiepte is direct te verkrijgen uit de beginhelling aan de 

lage temperatuurzijde van de grafiek ln L tegen 1/T.Wanneer EIGG bekend 

is,kan de frekwentiefaktor s direct bepaald worden met behulp van de 

formule: 
* ,..;. 

EIGG• kT .ln s~? (2.4.2) 
b.EIGG 

waarin: i* de temperatuur van het glowmaximum is en b de opwarmsnelheid. 
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2) Het model van Grossweiner~ 

De trapdiepte EJGr wordt gegeven door: 

= 1,30.10-4 Tx.Tl 

Tx-Tl 
(eV) (2.4.3) 

. waar~n ElGr de met de methode van Grossweiner bepaalde trapdiepte is 

en T de temperatuur waarbij de intensiteit de helft is van de intensiteit 

in het glowmaximum aan de lage temperatuurzijde. 

Voor toepassing van deze methode moet voldaan zijn aan de voorwaarde: 

x 
EJGr/kT ) 20 

3)De regel van Randall en Wilkins~ 
Als voldaan is aan de voorwaarde: 0,5< dT (2,5 K/s 

dt 

(2.4.4) 

(2.4.5) 

geldt voor de volgens de methode van Randall en Wilkins bepaalde 

trapdiepte ERW: 
x 

ERW = T /460 (eV) (2.4.6) 

2.4.b.Bepaling van de ligging van recombinatiecentra. 

Golflengteanalyse van het recombinatielicht (zie 2.2.b) kan informatie 

geven omtrent de ligging van eventueel aanwezige recombinatiecentra. 

Uit de golflengte van het recombinatielicht kan de grootheid EG-E2 
oftewel de energieafstand tussen G.B. en recombinatiecentrum bepaald 

worden. Het recombinatiecentrum is geen discreet nivo, maar zal t.g.v. 

meer of minder onbekende oorzaken een bepaalde verbreding hebben. 

Dientengevolge zal ook het te verwachten recombinatiespectrum een 

bepaalde verbreding vertonen. 

2.4.c.Bepaling van de ligging van elektronentraps. 

Naast de onder 2.4.a. genoemde methode kan de ligging van de elektronen

traps ook bepaald worden door na te gaan met welke golflengte men moet 

belichten om elektronen vanuit de V.B. rechtstreeks naar de elektronen 

vanuit de V.B. rechtstreeks naar de elektronentrap te exciteren. 

De intensiteit van de glowcurve (en met name de piekhoogte) geeft dan 

een indicatie van het aantal elektronen dat na excitatie terecht geko

men is in de trap. 

Wanneer dit vullen van de trap rechtstreeks vanuit de V.B. mogelijk 

blijkt, mag men echter geen grote luminescentie-intensiteit t.g."v. le

diging van de trap bij toenemende temperatuur verwachten om de volgende 

redenen: 
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1) De overgangswaarschijnlijkheid voor elektronen om vanuit de V.B. 

rechtstreeks naar de trap geëxciteerd te worden is klein. 

De overgangswaarschijnlijkheid is namelijk recht evenredig met het 

aantal onbezette plaatsen in dit trapnivo. 

Dit aantal is zeker in verhouding tot het aantal lege plaatsen in de 

G.B. zeer gering. 

2) Door de instraling van licht met een bepaalde golflengte waardoor 

elektronen vanuit de V.B. naar de trap geëxciteerd worden kunnen 

dezelfde elektronen uit de trap weer naar de G.B. geëxciteerd worden. 

Afhankelijk van de belichtingsgolflengte zal zich dus een stralings

evenwicht instellen, waardoor de bezettingsgraad van de trap bepaald 

wordt. De grootheid EG-El oftewel de energieafstand van de V.B. tot 

de elektronentrap kan bepaald worden uit de golflengte van het licht 

waarmee het mogelijk is elektronen naar de trap te exciteren. 

2.5. De gefractioneerde glowcurve methode. 

6 De vergelijking van een glowcurve kan gegeven worden door: 

(2.5 • .1) 

waarin ! de gemiddelde geleegde trapdiepte is. 

De aannamen waaronder deze vet'geli,ikina geldt zijn: 

1) De bezettingsgraad x van de elektronentraps is constant in de ti.id: 

2) Door de aan de meting voorafgegane excitatie zijn alle traps geheel 

gevuld, d.w.z. x= 1 voor t=o; 

3) Migratie van elektronen binnen een trapnivoverdeling is niet mogelijk. 

Vergelijking (2.5.1) komt wanneer we de 2e term in het rechterlid verwaar

lozen in grote mate overeen met de door Garlick en Gibson (zie 2.4a) gege

ven formule ter berekening van de trapdiepte. De 2e term in het rechterlid 

is een maat voor de grootte van de fout die er gemaakt wordt door aan te 

nemen dat x constant is als funktie van de tijd. 

Deze fout is negatief als dT/dt (de opwarmingssnelheid) positief is. 



Met de methode van Garlick en Gibson wordt dan altijd een te kleine 

trapdiepte gevonden. 

Bij een negatieve dT/dt (de afkoelsnelheid) wordt met dezelfde methode 

een te grote trapdiepte gevonden. 

Voor de werkelijke trapdiepte Ë kunnen we dus schrijven 

E ~~< E opwarmen afkoelen (2.5.2) 

De grondgedachte van de gefractioneerde glowcurve methode is nu, dat 

elektronen, die de "glow" tijdens een cyclus van opwarmen en afkoelen 

veroorzaken, geacht worden te komen uit trapnivoos, die bepaald worden 

door het interval (2.5.2). 

Doorde totale hoeveelheid licht (lichtsom) die tijdens een zo'n cyclus vrij-

komt op een bepaalde manier tussen de berekende trapdieptes E en E opw. afk. 
te verdelen, kan men de trapverdelingsfunktie, nadat men deze zelfde pro-

cedure ook op alle andere cycli heeft toegepast, bepalen. 

Een belangrijke eis, voordat men iets over deze trapverdelingsfunktie kan 

zeggen, is dat de tijdsduur van één cyclus zo klein moet zijn dat men x 

constant mag veronderstellen tijdens die cyclus. 



III De meetopstelling. 

3.l.Inleiding, 

In de volgende paragrafen zal een overzicht gegeven worden van de meet

opstelling voor TSL-metingen. Een op bepaalde punten beknopt en op 

andere punten uitgebreider overzicht is reeds gegeven door A.Kemper en 

P K
• • 7 

• l.Vl.tS • 

De meetopstelling zal,om geschikt te zijn voor gefractioneerde TSL

metingen,aan een aantal eisen moeten voldoen, die we in het kort alsvolgt 

kunnen formuleren. 

I) De te onderzoeken halfgeleider moet cyclisch opgewarmd 

en afgekoeld kunnen worden,waarbij de temperatuur

amplitude per cyclus,de opwarm- en afkoelsnelheid 

(zie figuur 3.3.2) gevarieerd moeten kunnen worden. 

2) De intensiteit als functie van de temperatuur als

mede de totale hoeveelheid licht uitgezonden 

tijdens een cyclus moet gemeten en geregistreerd 

worden. 

De verwerking van de meetresultaten is zo gecompliceerd en tijdrovend, 

dat van automatische registreerapparatuur en een computerprogramma gebruik 

gemaakt moet worden. Enerzijds zullen de meetgegevens op ponsband gere

gistreerd moeten worden,anderzijds zal ter controle een analoge verwer

king noodzakelijk zijn (zie figuur 3.1.1), 

effect r regelen r beveiligen .-1 
I l r I 

meten 

• analoog digitaal 

verwerken verwerken 

Figuur 3.1.1. Schematische weergave van de meetopstelling. 

3.2. Meetgedeelte 

Het meetgedeelte is te splitsen in drie onderdelen: 

a) De kryostaat 

b) De excitatie- en detectie-apparatuur 

c) De elektronische signaalversterking. 



3.2.1. De kryostaat 

De kryostaat is weergegeven in figuur 3.2.1a. Het kristal bevindt 

zich in vacuüm (druk(10-3torr) ep een kristalhouder die gekoeld 

wordt door vloeibare stikstof in het LN2-reservoir. De eisen waaraan 

de kristalhoudei moet voldoen zijn: 

a) De plaats waarop het kristal bevestigd wordt mag 

geen temperatuurgradiënt in de lengterichting van het 

kristal hebben. 

b) De kristalhouder moet snel opgewarmd ( .tot lK/s) en 

afgekoeld kunnen worden. 

c) Het thermokoppel moet zodanig aangebracht zijn dat de 

gemeten temperatuur binnen 0,1 K overeenkomt met de 

werkelijke temperatuur van het kristal. 

Een kristalhouder die aan alle eisen voldoet wordt gegeven in figuur 

3.2.lb. De kristalhouder is vervaardigd van koper. 

De thermo-coax stookdraad is zodanig aangebracht in de houder dat de 

afstand van een stookdraadwinding tot de plaats waar het kristal 

aangebracht wordt constant is. Dit is gedaan om een temperatuur

gradiënt in de lengterichting van het kristal te voorkomen. Het 

chromel-alumel-thermokoppel is aangebracht op 1 mm afstand van het 

kristal. 

thermo· 

koppel 

\ 

(a) 

kryostaat 

stookdraad 

kristalhouder 

----venster. 

-f---- koper. 

kristal 

(b) 

stookdraad
windingen. 

thermo · 
koppel. 

Figuur 3.2.1 a) De kryostaat. b) De kristalhouder. 



3.2.2. De excitatie- en detectie-apparatuur. 

De eisen die aan de excitatie- en detectie-apparatuur gesteld moeten 

worden zijn: 

a) Tussen het belichten van het kristal (excitatie) en het 

opvangen van het door het kristal uitgezonden licht (detec 

teren) moet snel omgeschakeld kunnen worden. 

b) Het moet mogelijk zijn zowel bij het exciteren als bij 

het detecteren gebruik te maken van filters. 

Dit is gerealiseerd door gebruik te maken van een schuivensysteem, 

waaraan een fotomultiplier (EMI 9558 QB) gekoppeld is. Hiermee kan 

gekozen worden voor twee standen: 

I) Excitatie: Het licht van een xenon hogedruk lamp valt via 

2) Detectie 

het venster in de kryostaat rechtstreeks op het 

kristal. Tussen lichtbron en kristal kunnen filters 

geplaatst worden. 

De fotomultiplier bevindt zich onder het venster in· 

de kryostaat recht tegenover het kristal. Het door 

het kristal uitgezonden licht wordt via verzilverde 

buizen (lichtgeleider) gedetecteerd. Tussen foto

multiplier en kristal kunnen filters geplaatst worden. 

3.2.3. De elektronische signaalversterking. 

Het door het kristal uitgezonden licht wordt voordat het door de foto

multiplier gedetecteerd wordt, "gechopped" om geen last te hebben van 

de donkerstroom. Dit wisselspanningssignaal wordt, na versterkt te zijn 

fasegevoelig gedetecteerd. 

De fotomultiplier is een stroombron. De fotomultiplierstroom wordt via 

een weerstand naar aarde gevoerd. De over de weerstand tussen de punten 

A en B staande wisselspanning VAB (zie figuur 3.2.3.) wordt versterkt 

met een Brookdeal (type 450) "low noise" versterker, en een Broekdeal 

(type 411) fasegevoelige detector. 

referentie-signaal 

fasegevoelige detector 

low noise amplifiër 

Figuur 3.2.3. De elektronische signaalversterking. 
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De ruis op de uitgangsspanning van de fasegevoelige detector blijkt 

teruggerekend naar de ingang (fotomultiplier) overeen te komen met 

een I . FM= 0,1 nA. ru1s 
Door de fabrikant van de fotomultiplier wordt een ruisstroom opge-

geven van 2 nA. 
Geconcludeerd mag worden dat het lock-in systeem wat momenteel een 

verbetering met een faktor 20 geeft, verder te verbeteren moet zijn. 

3.3. Regelgedeelte 

Om lineaire en gefractioneerde glowcurves te kunnen opnemen moet de 

temperatuur van de kristalhouder aan bepaalde eisen voldoen: 

1) Bij lineaire glowcurve-metingen moet de temperatuur 

rechtevenredig met de tijd toenemen, waarbij de ge

middelde opwarmsnelheid gevarieerd moet kunnen worden. 

2) Bij gefractioneerde glowcurve-metingen moet de kristal

houder cyclisch opgewarmd en afgekoeld kunnen worden, 

waarbij de temperatuuramplitude per cyclus, de opwarm

en afkoelsnelheid en de gemiddelde opwarmsnelheid ge

varieerd moeten kunnen worden. 

3) De werkelijke temperatuur van het kristal mag maximaal 

O,lK afwijken van de gewenste temperatuur. 

Om aan deze eisen te voldoen is een regeling gebouwd, die schematisch 

is weergegeven in figuur 3. 3. 1 .• 

Het regelgedeelte bestaat uit de volgende onderdelen: 

a) temperatuurprogramma 

b) thermospanningsconverter 

c) regelaar 

d) stookapparatuur (voeding) 

Twerkelijk 

T gewenst 

It-. prog.~ 

kristal 

houder 

Figuur 3.3.1. De temperatuursregeling. 



3.3.J. Het temperatuurprogramma. 

Het temperatuurprogramma levert een spanning die evenredig is met 

de gewenste temperatuur van de kristalhouder. Deze uitgangsspanning 

kan evenredig met de tijd toenemen (lineair opwarmen) en kan oscil

leren (gefractioneerd opwarmen). 

Het verloop van de temperatuur als funktie van de tijd bij gefractio

neerd opwarmen wordt gegeven in figuur 3.3.2. De in deze figuur gege

ven parameters A, b en b , die achtereenvolgens voorstellen, de tem-
o m 

peratuuramplitude, de oscillerende opwarmings- en afkoelsnelheid en 

de gemiddelde opwarmingsgraad, zijn instelbaar. 

Elektronisch wordt de lineair oplopende uitgangsspanning (stippellijn 

in figuur 3.3.2.) bereikt met behulp van een integrator. Met behulp 

van een snellere integrator met wisselend een positieve en negatieve 

ingangsspanning wordt op deze lineair oplopende spanning nog een 

zaagtandspanning gesuperponeerd. 

temperatuur t 

tijd • 

Figuur 3.3.2. Het verloop van de temperatuur als funktie van de tijd 

bij gefractioneerde glowcurve-metingen. 

332 D h • 8 • • • e t ermospannLngsconverter. 

De temperatuur van de kristalhouder wordt gemeten m.b.v. een thermo

koppel. De thermospanning is niet rechtevenredig met de temperatuur, 

daarom wordt deze thermospanning met een converter omgezet in een 

spanning die wèl rechtevenredig is met de temperatuur. 
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Om storingen op de thermospanning zoveel mogelijk te voorkomen is: 

l) het thermokoppel zo kort mogelijk gemaakt. 

2) een afgeschermde choppergestabiliseerde versterker 

zo dicht mogelijk bij het uiteinde van liet thermo

koppel aangebracht. 

De thermospanning wordt door deze versterker eerst 100 maal versterkt 

alvorens dit signaal door een afgeschermde kabel naar de.thermo

spanningsconverter gestuurd wordt. 

Door ook nog storingen op de voeding van de choppergestabiliseerde 

versterker met LC-filters weg te nemen blijven de storingen aan de 

uitgang van de converter binnen 2 mV hetgeen overeenkomt met 0~1 K 

3.~.3. De regelaar. 

De regelaar heeft tot taak de werkelijke temperatuur van het kristal 

gegeven door de thermospanningsconverter, aan te passen aan de ge

wenste temperatuur, gegeven door het temperatuurprogramma. 

Daartoe versterkt de regelaar met een bepaalde overdrachtsfunktie 

het verschil tussen T tenT k l""k gewens wer e ~J • 
Met de uitgangsspanning wordt het stookvermogen geregeld •. 

Uit metingen van de temperatuurstabiliteit en het Bodediagram blijkt 

dat een proportionele en een integrerende regelaktie vereist is 

(zie figuur 3.3.3.) 

Figuur 3.3.3. Principe van de regelaar. 



a) Proportioneel gedeelte. 

De spanning op punt C wordt gegeven door 

vc= A.Vs (3.3.1.) 
waarin: A• de open versterking van versterker I 

R 
Vs= VB - .J .VC 

Rl + R2 
(3.3.2a.) 

Uit (3.3.1.) en (3.3.2a) volgt: 

V 
C ·A -=-- (3.3.2.) 

waarin: 

Voor Ak)) 1 geldt dan: 

(3.3.3.) 

De overdrachtsfunktie van versterker I wordt nu gegeven 

door de proportionele faktor k • 
p 

b) Integrerend gedeelte. 

Voor de spanning op D1 geldt: 

VD 1 a • I I j41»C 1 • v = Cl Rs (3.3.4.) 

waarin a afhangt van de stand van potentiometer R
4 

Met ~i = R
5
c

1 
volgt dan voor de spanning op punt D: 

VD= (J+a/jw"Ci) bVCI (3.3.6.) 

waarin b afhangt van de stand van potentiometer R4 

De overdrachtsfunktie van de schakeling tussen de punten 

C 
1 

en D wordt gegeven door 1 + 1 I jw'tj_. 

--------------- --------------
De overdrachtsfunktie van de gehele regelaar wordt gegeven 

door: 
(3.3.6.) 

hetgeen inderdaad 9 de overdrachtsfunktie van een PI-rege-

laar is. 

Daar de uitgangsspanning VD afhangt van de verschilspanning 

aan de ingang, kan met VD in principe het stookvermogen ge

regeld worden. 
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3.3.4. De stookapparatuur. 

Om de kristalhouder op te warmen moet een bepaald vermogen in 

deze houder gedissipeerd worden. Als voeding voor het te leveren 

stookvermogen wordt een Delta DC-voeding gebruikt in afwijking 

van het gepubliceerde 7 AC-stookapparaat, daar de geëiste volg

nauwkeurigheid van O.lK van de kristalhouder op het temperatuur

programma met dit AC-stookapparaat niet bereikt kon ~orden. Om 

binnen de vereiste volgnauwkeurigheid van O.lK te blijven is het 

noodzakelijk dat P.- VD. Met de uitgangsspanning v0 van de regelaar 

wordt via een worteltrekkende schakeling met als uitgangsspanning 

~D' de uitgangsstroom I van dit Delta-voedingsapparaat gestuurd 

zodat: I=c~ (3.3. 7) 

waarin c een constante is. 

Het door de voeding afgegeven vermogen is evenredig met r 2; dus 
2 2 P=I .R=R.c .v

0 
(3.3.8) 

waarin R(=71l) de weerstand van de stookdraad is. 

Het stookvermogen is nu recht evenredig met de uitgangsspanning van 

de regelaar. Schematisch is het stookgedeelte alsvolgt weer te geven 

(zie figuur 3.3.4) 

regelaar wortel-
-----~ .... 

trekker 

Delta

voeding 

koelend
vermogen 

stook-

vermogen. 

kristal

houder 

Figuur 3.3.4. Schema van het stookgedeelte. 

3.4. Het regiatreergedeelte. 

3•4.a. De_a.!!:.a.!.o.,ae_v.!:,.~eE..k.!.n.i• 

De analoge verwerking van de meetresultaten is bedoeld als een 

direkte controle op de digitale verwerking(zie figuur 3,3.1).0m 

deze controle snel uit te kunnnen voeren blijkt het nuttig om 

(zie 2.4a) de logaritme van de intensiteit tegen 1000/T op een 

X-Y-schrijver te registreren.Hiervoor worden een logaritmische 

versterker(RDK model RL-10) en een 1000/T-converter8 gebruikt. 

Schematisch is de analoge verwerking zoals deze er in de nabije 

toekomst uit zal zien weergegeven in figuur 3.4.1. 

r-----, 
1 100 .vth ~•--__ _._._ ____ __ 
I T -L _ __ .t 

1000 T-

versterker. Figuur 3.4.1. 
Schema v.d. analoge verw. converter. 

V th. 



De logaritmische versterker wordt geschakeld tussen de uitgang van de 

fasegevoelige detector en de ingang voor de Y-as van de X-Y-schrijver 

(Houston 2000). De 1000/T-converter, die geschakeld is tussen de IOOx 

Vth-versterker en de ingang voor de X-as van de X-Y-schrijver levert 

aan de uitgang een spanning die rechtevenredig is met 1000/T. Het 

apparaat is elders uitgebreid b~schreven8 • 
De scha~elaars s 1 en s 2 moeten het in de nabije toekomst mogelijk 

maken langs de Y-as de intensiteit ~f de logaritme van de intensiteit 

uit te zetten, en langs de X-as de thermospanning(100x) of de reciproke 

temperatuur. 

3.4b De digitale verwerking. 

3.4b.1. !~1~!~!~g. 

Bij de gefractioneerde glowcurvemetingen is een digitale verwerking 

van de meetgegevens noodzakelijk om de uiteindelijk gewenste meet

resultaten zoals bijv. het trapspectrum (zie 2.5) van de halfgeleider 

snel te kunnen verkrijgen. De eisen die aan de apparatuur voor deze 

verwerking, gesteld worden zijn: 

1} Alle voor de verwerking noodzakelijke gegevens moeten in 

voldoende grote mate van nauwkeurigheid en aantal geregis

treerd kunnen worden. 

2) De slowintensiteit als functie van de temperatuur moet in 

de vorm van 10 meetpunten op iedere flank van een cyclus 

(zie figuur 3.3.2) geregistreerd worden. Elk meetpunt moet 

daarbij bestaan uit 3 getallen, te weten de lichtintensiteit 

de thermospanning en nogmaals de lichtintensiteit. 

3) Aan het eind van iedere cyclus moet de totale,gedurende één 

cyclus uitgezonden lichtintensiteit gemeten worden. 

De wijze waarop aan deze eisen voldaan is, wordt in het kort door de 

volgende beschrijving weergegeven! De slowintensiteit wordt in de vorm 

van het uitgangssignaal van de fase-gevoelige-detector gemeten,de 

temperatuur in de vorm van de thermospanning, en de totaal gedurende 

een cyclus uitgezonden lichtintensiteit wordt in de vorm van het uit

gangssignaal van een lichtsomintegrator gemeten (zie figuur 3.4.1) 

Deze verschillende meetgegevens worden, alvorens ze digitaal verwerkt 

worden, in analoge vorm toegevoerd aan een onderdeel van de Data 

Transfer Unit nml. de Head Unit. De li.chti.ntenshei::t wordt toegevoerd 

aan de kanalen 4 en 6 van de Head Unit, de the~spanning aan kanaal 5 

en de lichtsom aan lanaal 7. 



Fase gev. ~~ 

detector. r' 

r-------------, 
• ,.--- ----·--, 1 ready puls 

4 Digitale Data Tr. 
f4 V ltm t _....... U . t r-. Ponser 

5 
o e er. nL • 

• ~ 6 
j_ 

I 
1 ~onstY?e 

7 

, 
startpuls. 

I 
I 
I 

m.~chine. 

~ resetpuls. Pulsgenerator+ 
~ntegrator. r-------
Lichtsom 

Thermospannings

converter. 

pulsteller. 

i 
I 
I 
I 
I _______ _J 

r-------, 
Comp. 

programma. 

Temperatuur

programma. Figuur 3.4.2. Schematische weergave van 

de digitale verwerking. 

De digitale voltmeter meet de kanalen 4,5 en 6 van de Head Unit op een 

commandopuls van een pulsgenerator die zo ingesteld is dat zowel tijdens 

de opwarmhelling als tijdens de afkoelhelling van een cyclus 10 pulsen met 

gelijke onderlinge tijdsduur afgegeven worden. Een Data Transfer. Unit zorgt 

dat de gemeten waarden via een ponser op pon.band komen te staan. 

Een pulsteller telt 20 pulsen en geeft bij de 20ste puls een extra signaal 

aan dat de Data Transfer Unit zodat de kanalen 4, 5, 6 en 7 "gescand" 

worden door de Digitale voltmeter en door de Data Transfer Unit op pons

band gezet worden. 

De op ponsband staande getallen worden door middel van een computerpro

gramma tot de gewenste eindresultaten verwerkt. 

De digitale verwerking, zoals die in figuur 3.4.2. schematisch is weerge

geven, is in deze vorm geschikt voor registratie van gefractioneerde glow-

curves. 

In een iets gewijzigde vorm is de opstelling ook te gebruiken voor het 

digitaal verwerken van gewone glowcurves. Hierover zal later in het kort 

Rog iets gezegd worden. 

De verschillende onderdelen van de apparatuur voor de digitale verwerking, 

zijn: 
1) de lichtsomintegrator 

2) het pulsprogramma 

3) de datalogger 

4) de ponstypemachine 

5) het computerprogramma 

In appendix A worden deze onderdelen beknopt besproken. 



3. 5. De beveil i.gi,na. 

3. 5. 1 • .!_n.!_eid.!_nj_. 

De ervaring heeft geleerd dat het onmogelijk is de geautomatiseerde 

opstelling onbewaakt achter te laten. Daarom zijn een aantal schake

lingen gemaakt die, wanneer op bepaalde punten in het systeem iets 

mis gaat, deels waarschuwen,deels ingrijpen door een onderdeel van 

de opstelling uit te schakelen. De belangrijkste door deze schake

lingen in de opstelling te beveiligen punten zijn: 

a) Het stikstofnivo in het referentievat, omdat daardoor de 

referentietemperatuur vastgelegd wordt, ten opzichte waar

van de temperatuur van de kristalhouder bepaald wordt. Van 

deze referentietemperatuur van kokende~stikstof wordt door 

het gehele regelgedeelte gebruik gemaakt. 

b) De stookstroom, omdat deze, wanneer er ergens iets misgaat 

de enige faktor is, die werkelijk schade aan de opstelling 

kan toebrengen. Een voor langere tijd hoge stookstroom kan 

de temperatuur zodanig doen stijgen, dat de soldeerverbin

dingen in de kristalhouder smelten. 

Bij de in de volgende paragrafen te bespreken controles, zullen de 

functies hiervan bekeken worden zonder op de elektronische reali-
. 13 . sat1e 1n te gaan. 

3.5.2. Controle LN2-referentievat. 

Om de goede referentietemperatuur (77K' te behouden gedurende een 

meting, zal een kant van het thermokoppel zich steeds in de kokende 

stikstof moeten bevinden. Dit referentievat moet met de hand bijge

vuld worden. Om de mogelijkheid uit te sluiten dat dit bijvullen 

vergeten zou worden, is een schakeling gemaakt die waarschuwt wanneer 

het stikstofnivo in het referentievat beneden een bepaalde grens 

gedaald is. Deze nivodetectie gebeurt aet een temperatuurgevoelige 

weerstand, die een onderdeel is van een brugschakeling. Het waar

schuwen gebeurt door middel van een akoestisch signaal. 

3.5.3. Controle-temperatuurverschil. 

Het temperatuurprogramma geeft de gewenste temperatuur en het thermo

koppel de werkelijke temperatuur aan (zie 3.3.1 en 3.3.2) van de 

kristalhouder. Het verschil tussen de uitgang van het temperatuur

programma en de uitgang van de thermospanningsconverter is een 

maat voor de nauwkeurigheid, waarmee de werkelijke temperatuur de 

gewenste temperatuur volgt. Als er te grote afwijkingen optreden is 

er ergens in het systeem iets mis. 



Om dit temperatuurverschil te controleren moet een schakeling gemaakt 

worden die voldoet aan de volgende eisen: 

I) Wanneer de afwijking een bepaalde waarde bereikt moet men 

gewaarschuwd worden om zo mogelijk handelend te kunnen 

ingrijpen. 

2) Bij een van te voren ingestelde grootte van de afwijking 

moet het systeem zichzelf uitschakelen. 

3) Het verschil tussen beide temperaturen moet op een metertje 

zichtbaar gemaakt worden. 

4) Na het ingrijpen door deze beveiliging moet later ook te 

zien zijn, dat er door die beveiliging is ingegrepen, om een 

eventuele fout snel te kunnen opsporen. 

Om deze eisen te kunnen realiseren wordt het verschil tussen beide 

"temperaturen" versterkt met behulp van een verschilversterker. 

De aldus verkregen verschilspanning wordt direct toegevoerd aan 

een voltmeter, die zodanig geijkt is dat de afwijking in graden 

Kelvin is afte lezen. Wanneer deze verschilspanning boven een van 

te voren ingestelde spanning (Bijv. 2K) uitkomt, wordt men gewaarschuwd 

door middel van een knipperend lampje. 

Wanneer de verschilspanning een tweede ingestelde spanning ( lOK) 

passeert, wordt automatisch een relais bekrachtigd waardoor de 

stookstroom onderbroken wordt. Tegelijk met het onderbreken van 

de stookstroom gaat een waarschuwingslampje knipperen. De stookstroom 

blijft uitgeschakeld totdat men met behulp van een drukknop de 

stookstroomverbinding weer herstelt. Dit "resetten11 is alleen moge

lijk als de verschilspanning weer tot beneden de ingestelde refe

rentie spanning gedaald is. De waarschuwingstampjes blijven na het 

passeren van de ingestelde spanningen knipperen. Alleen door het 

indrukken van een drukknop kunnen ze 11ge-reset 11 worden. 

3.5.4. Controle-temperatuur kryostaat. 

De temperatuur in de kryostaat en met name de temperatuur van de 

kristalhouder mag niet te hoog worden. De maximaal toegestane 

temperatuur wordt bepaald door het smeltpunt van de soldeerverbindingen 

van stookdraad en thermokoppel met de kristalhouder.Om de kristal

houder tegen een te hoge temperatuur te beveiligen moet een schakeling 

ontworpen worden, die ingrijpt wanneer de absolute temperatuur 

gemeten ten opzichte van de referentietemperatuur (77K) een bepaalde 

ingestelde waarde overschrijdt, en tevens aangeeft dat er ingegrepen 

is. 



De realisatie van deze schakeling komt in principe overeen met 

de schakeling ter controle van het temperatuutverschil (3.5.3) 

Wanneer een van te voren ingestelde spanning overschreHen wordt 

wordt de stookstroom onderbroken en wordt men gewaarschuwd door 

een knipperend lampje. Door het indrukken van een drukknop kan 

men de stookstroomverbinding weer herstellen en het lampje re

setten. 

3.5.5. Instelling constante temperatuur. 

Voor bepaalde in de toekomst te verrichten metingen is het nood

zakelijk dat de temperatuur van de kristalhouder constant gehouden 

kan worden op een gewenste waarde. Daartoe zal ingegrepea moeten 

worden in het temperatuurprogramma omdat de uitgangsspanning hiervan 

bepalend is voor de uiteindelijke temperatuur van de kristalhouder. 

De hiervoor ontworpen schakeling zorgt ervoor dat het integreren 

door de snelle integrator in het temperatuurprogramma (zie 3.3.1) 

gest9pt wordt als de ggwenste temperatuur, die in deze schakeling 

in de vorm van een spanning vastgelegd wordt, wordt overschreden. 

Aan de uitgang van het temperatuurprogramma zal dan een constante 

spanning komen te staan. Tegelijkertijd gaat een lampje branden 

ten teken dat de gewenste temperatuur bereikt is en constant 

gehouden wordt. 

3.5.6. Controle-LN2 kryostaat. 

De kryostaat zal tijdens de meting gevuld moeten blijven met 

stikstof om het koelend vermogen te handhaven (zie fig.3.3.4) 

Dit bijvullen kan gebeuren met de hand of met behulp van een 

stikstofregeling (zie 3.5.7). Om te voorkomen dat er niet tijdig 

bijgevuld zou worden en om te waarschuwen als het stikstofvat 

leeg is of de stikstofregeling defect is, is er een schakeling 

gemaakt, die waarschuwt als het stikstofnivo in de kryostaat 

beneden een bepaalde grens gedaald is. Deze nivodetectie gebeurt 

met een temperatuurgevoelige weerstand die deel uitmaakt van een 

brugschakeling. Het waarschuwen gebeurt door middel van een 

knipperend lampje. 

3.5.7. De stikstofregeling. 

Om te zorgen dat de stikstof in de LN2=pot van de kryostaat 

automatisch bijgevuld wordt is een stikstofregeling ontworpen. 

Deze regeling zorgt ervoor dat het stikstofnivo in de LN2-pot 

tussen twee vastgelegde hoogtes kan variëren. 



Deze nivodetectie gebeurt met twee temperatuurgevoelige weerstanden 

die deel uitmaken van een brugschakeling. Door de versterker die 

achter deze brug gescha1eld een bepaalde hysterese te geve~ kan de 

regeling tussen de beide hoogtes praktisch gerealiseerd worden. 
13 

Het ondervangen van bijkomende problemen, als de invloed van de 

snel verdampende stikstof op de weerstand van de temperatuurge

voelige weerstaneden, en de drukstoten die in de LN2-pot ontstaan 

door het direct bijvullen uit het stikstofvat wordt nader beschreven 
14 door F.van Empel • 
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HOOFDSTUK IV. 

De Metingen 

4.1. Inleiding. 

Aan CdGa2s
4 

zijn verschillende soorten metingen gedaan. 

Deze metingen zijn te onderscheiden in: 

I) lineaire glowcurve metingen: 

a. recombinatie metingen 

b. excitatie metingen 

c. metingen ten behoeve van de kristalfabricage 

2) gefractioneerde glowcurve metingen: 

voor deze metingen zijn verschillende meetprocedures 

gevolgd, die in het kort besproken zullen worden. 

4.2. Lineaire glowcurve metingen. 

4.2.a. Meetprocedure van lineaire glowcurve metingen. 

De bij de lineaire glowcurve metingen gevolgde meetprocedure is als volgt: 

Het kristal wordt vanaf kamertemperatuur afgekoeld tot 

80 ~ 2K. Bij deze temperatuur wordt het kristal een be

paalde tijd belicht en daarna met een constante opwarm

snelheid opgewarmd. 

Op een x-y recorder wordt de intensiteit van het licht, 

dat het kristal tijdens dit opwarmen uitzendt, als funktie 

van de thermospanning geregistreerd. 

4.2.b. Recombinatie metingen. 

Om de intensiteit van het door het kristal uitgezonden licht als funktie 

van de joltlengte te meten zijn zogenaamde "recombinatie" metingen gedaan. 
. . 1 fl . . 15 d 1'. h "d . Deze metlogen b1eden evena s uorescent1e met1ngen , e moge 1Jk el ult-

spraken te doen over eventueel aanwezige recombinatie centra in de halfge

leider (zie 2.2.). 
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Om het spectrum van het recombinatieli.ch.t te kunnen bepalen worden tussen 

fotmultipliër en kristal filter$ aangebracht (zie 3.2.2.) 

De gevolgde meetprocedure is gelijk aan de onder 4.2.a. gegeven procedure. 

De belichting hierbij geschiedt met het hele spectrum van de xenon hoge 

druk lamp. 

4.2.c. Excitatie metingen. 

Om te bepalen of het mogelijk is traps rechtstreeks vanuit de valentieband 

te vullen en verder te zien wat het gevolg is van instraling met licht van 

een bepaalde golflengte op die halfgeleider zijn "excitatie" metingen ge

daan (zie 2.4.c.). 

In de excitatie-lichtweg worden filters geplaatst (zie 3.2.2.) om de in

straling van licht met bepaalde golflengten te kunnen realiseren. 

De gevolgde meetprocedure is gelijk aan de onder 4.2.a. gegeven procedure. 

De belichting hierbij geschiedt enkel met dat deel van het spectrum van de 

xenon hoge druk lamp dat door de filters wordt doorgelaten. 

4.2.c. Metingen ten behoeve van de kristalfabricage. 

Omdat de glowcurve een globale indruk van de hoeveelheid traps (uit het 

aantal pieken) en de door deze traps ingevangen hoeveelheid elektronen 

(uit de hoogte der piek) levert is het nuttig de glowcurve van nieuw ge

groeide kristallen te meten. 

De gevolgde meetprocedure is gelijk aan de onder 4.2.a. gegeven procedure. 

De belichting hierbij geschiedt met het hele spectrum va1. de xenon hoge druk 

lamp. 

4.3. Gefractioneerde glowcurve metingen. 

De gefractioneerde metingen zijn voornamelijk verricht om de reproduceer

baarbeid bij de diverse metingen na te gaan. Dit houdt ook een direkt testen 

van de meetopstelling in. 

In de praktijk zal men ervoor moeten zorgen dat men zo goed mogelijk voldoet 

aan de voorwaarde van een constante bezettingagraaf (zie 2.5.) 
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1) men het kristal gemiddeld niet te snel mag op

warmen omdat dan, ten gevolge van een te snelle 

traplediging, de verschillen tussen de hellingen 

van naburige curves groot worden. 

Dit leidt tot een onnauwkeurige trapdiepte bepaling; 

2) men het kristal niet te langzaam mag opwarmen omdat 

de hiermee verbonden afname van de luminescentie er

toe kan leiden dat het verkregen signaal verdwijnt 

in de ruis van de meetapparatuur. 

Daarnaast zal men ervoor moeten zorgen dat het oplossend vermogen zo 

groot mogelijk is, om de struktuur van de trapverdelingsfunktie zo 

nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen. 2 

Het temperatuurprogramma heeft drie instelbare grootheden, de gemiddelde 

opwarmsnelheid, de oscillerende opwarm- en afkoelsnelheid en de tempera

tuuramplitude (zie 3.3.1.) waarvan de invloed op de trapverdelingskrom

me bepaald kan worden. 

Om de invloed van variatie van deze grootheden van het temperatuur

programma na te gaan op de trapverdelingsfunktie zijn gefractioneerde 

glowcurve metingen verricht waarbij de gevolgde meetprocedure is: 

Het kristal wordt vanaf kamertemperatuur afgekoeld 

tot 80 + 2K. 

Bij deze temperatuur wordt het kristal gedurende een 

bepaalde tijd belicht met het hele spectrum van de 

xenon hoge druk lamp en daarna opgewarmd. Het ver

loop van de temperatuur als funktie van de tijd hier

bij is weergegeven in figuur 3.3.2. 

De temperatuur amplitude, de oscillerende opwarmings

en afkoelsnelheid en de gemiddelde opwarmingsgraad 

zijn bij dit opwarmen op een gewenste waarde inge

steld. 

De luminescentieintensiteit en de thermospanning worden 

bij deze metingen zowel analoog als digitaal gere

gistreerd. Voor de digitale verwerking (3.4.b.) is 

het pulsprogramma zodanig ingesteld, dat op iedere 

opwarm en afkoelhelling tien startpulsen afgegeven 

worden. 
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4.4. Filters. 

Voor de metingen genoemd onder 4.2.b. en 4.2.c. wordt gebruik gemaakt van 

filters. De gebruikte filters zijn te onderscheiden in drie soorten: 

1) lijnfilters (Balzers: B342-B770). 16 

2) Breedbandfilters (Balzers: K-1 I K-5). 17 

3) Kantfilters (Jenaer Glasswerke UG en BG filters). 18 

De transmissiekarakteristieken van deze filters worden weergegeven .~n 

appendix B. 
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Hoofdstuk V: Meetresultaten. 

5.1. Lineaire glowcurve-metingen. 

5.1.1. Inleiding. 

Een lopend kristalonderzoek heeft tot doel CdGa
2
s

4
-kristallen 

te vervaardigen die een dusdanige glowcurve hebben dat de in

vloed van verontreinigingen, aangebracht in deze kristallen 

duidelijk zichtbaar wordt op de glowcurves• 

Een belangrijk onderdeel van het kristalonderzoek zijn de 

TSL-metingen aan de nieuw gemaakte kristallen. 

Hier zal volstaan worden met het vermelden van de meetresul

taten van lineaire glowcurve-metingen aan die kristallen die 

belangrijke resultaten hebben opgeleverd met betrekking tot 

het bovengestelde doel. Aan een aantal van deze kristallen 

zullen ook andere soorten TSL-metingen(zie 4.1) verricht worden. 

Achtereenvolgens zullen besproken worden: 

I. De glowcurve van niet opzettelijk verontreinigd CdGa2~. 
II. De invloed van diverse verontreinigingen op de glow

curve van CdGa2~. 
III. De invloed van verschillende concentraties Indium op 

de glowcurve van CdGa2~. 

De hier te bespreken kristallen zijn allen vervaardigd met 

behulp van de Jodium-transportmethode. 19 

5.1.2.De glowcurve van niet opzettelijk verontreinigd CdGa2~ 

Stoichiometrisch CdGa2s4 heeft een glowcurve zoals weergegeven 

is in figuur 5.1.1. 

L.i 
(arb.eenh) 

220 280 -...--.T(K) 

Figuur 5.1.1. Glowcurve vansioichiGmetrisch CdGa
2
s

4
• 
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Uit voorgaand kristalonderzoek20 is gebleken dat toevoegen of 

onttrekken van bepaalde componenten aan het basismateriaal voor 

het vervaardigen van CdGa2s4 een duidelijke invloed op de vorm 

van de glowcurve heeft. 

- Toevoegen van een hoeveelheid Ga of GaS geeft glow

curves zoals gegeven in figuur 5.1.2. Voor verschillende 

kristallen uit dezelfde batch werd een andere glowcurve 

gemeten.(De verdeling over de batch was nièt homogeen) 

- OdGa2s4 vervaardigd met een overmaat GaS (4 mol %) en 

een ondermaat CdS (4 mol %) levert glowcurves zoals 

gegeven in figuur 5.1.3. 

De uitgangscomponentenl~zijn, alvorens kristallen te vervaardi

gen, gehomogeniseerd bij twee verschillende temperaturen. De 

invloed van dit homogeniseren20 bij 1100Pc.:::~en 986°ê blijkt 

uit figuur 5.1.3. 

:.::}voor 2 verschil- r 
lende kristallenL 

, uit dezelfde • 

220 

', 3 batch (a.e 
",\ 

\ 

260 

\ 2 
\ 

\ 
\ 

' ' 
___..,. T(K) 

Fig.5.1.2.Glowcurves van CdGa2s4 
+ 10 mol % Ga (niet 

homogeen) 

220 

' \ 
\ 

' \ 
' ' 2 

' ' ', (b) 
\ 

\ 

' ... 
260 280. ___. T(K). 

Fig.5.1.3.Glowcurves van CdGa2s4 
+4 mol% GaS,-4 mol% CdS. 

a)gehomogeniseerd op 1100°c. 
Q b)gehomogeniseerd op 986~C. 

5.1.3. De invloed van diverse verontreinigingen op de glowcurve 

van CdGa2~. 

Om de invloed van verschillende soorten verontreinigingen op de 

glowcurve van CdGa2s
4 

na te gaan, zal uitgegaan worden van CdGa2s4 
(+4 mol% GaS,-4 mol% CdS), omdat de glowcurve hiervan (met slechts 

één overheersende piek) de hoop geeft dat inbouwen van veront

reinigingen nieuwe,· voor deze verontreinigingen karakteristieke 

pieken, in de glowcurve zou kunnen veroorzaken. 
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Het verkregen poeder wordt gebruikt voor het vervaardigen van 4 

batches. Een batch blijft onverontreinigd. Aan de andere drie 

wordt respectievelijk 10 mol % Zn, Al en In toegevoegd. De poeders 

zijn gehomogeniseerd op 986°c. 

De glowcurves van de verkregen kristalletl zijn gegeven in de 

figuren 5.1.4 t/m 5.1.7. 

(a~J (a.~J 

220 260 ...- T(K) 220 -T(K) 
Figuur 5.1.4. Glowcurve van CdGa2s4 Figuur 5.1.5. Glowcurve 

CdGa2s4 (+10 mol % Al 
van 

) 

. L t . 
(a.e.) 

220 
.. 

T(K) 110 175 

Figuur 5.1.6. Glowcurve van CdGa2s4 
(+10 mol % Zn) 

Figuur 5.1.7. Glowcurve van 
CdGa2S4 ( +10 mol % indium) 

conclusies: 

- Al en Zn doen de pieken bij 260 K en 280 K verdwijnen, 

maar veroorzaken geen karakteristieke pieken in de 

glowcurve. 

Indium blijkt twee nieuwe pieken bij 110 Ken 175 K 

te veroorzaken, terwijl de oorspronkelijke glowcurve 

bijna geheel verdwenen is. 

5.1.4. De invloed van verschillende concentraties Indium op de 

glowcurve van CdGa2~. 

Omdat tndium twee karakteristieke pieken in de glowcurve 

van CdGa2s4 veroorzaakt, is de invloed van verschillende 

concentraties Indium op de glowcurve nagegaan. 

T(K) 
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Aan CdGa2s4 (+4 mol% GaS,-4 mol% CdS) poeder UJn concentraties van 

10, 5, 1 en 0,1 mol% In toegevoegd. De poeders zijn gehomogeniseerd 

op 1100°c. 

De met deze poeders vervaardigde kristallen leverden glowcurves 

zoals is weergegeven in de figuren 5.1.8a t/m 5.1.8d. 

· De glowcurve van het niet verontreinigde materiaal is gegeven in 

figuur 5.1.8e. 

L t (a.e.) (a.~J (a) (b) L t 
(a.e.) 

(c) 

110 175 175 220 260 __,.. 
T(K) 110 220 

(d) (e) 

110 175 - .. 
T(K) T(K) 

Figuur 5.1.8. Glowcurve van CdGa2s4 • 

a) + o, I mol % In. 

b) + mol % In. 

c) + 5 mol % In. 

d) + 10 mol % In. 

e) niet verontreinigd. 

Conclusies. 

- Naarmate de hoeveelheid Indium groter wordt, zien we de pieken 

boven 200K verdwijnen terwijl de pieken bij IIOK en 175K steeds 

duidelijker worden. 

- De verhouding en grootte-orde van het bij de verschillende batches 

ingebouwde In, komt overeen met de ingewogen hoeveelheden In. 

~ 

T(K) 

- De glowcurves van de kristallen CdGa2s4 (+4 mol% GaS,-4 mol% CdS) 

onverontreinigd, afkomstig uit verschillende batches (zie fig. 5.1.3 

5.1.4, en S.J.8e) blijken onderling niet goed te reproduceren. 



5.2. Gefractioneerde glowcurve-metingen (G.G.M) 

5.2.1. Inleiding. 

De gefractioneerde glowcurve-metingen zijn bedoeld om zowel 

de meetopstelling (zie hoofdstuk 3) als het computerprogramma 

(zie 3.4b6) te testen en eventueel,afhankelijk van de meetresul

taten van de metingen, verbeteringen in opstelling en co~puter

programma aan te brengen. 

Bovendien geven de resultaten van deze metingen een indikatie 

van welke parameters het scheidend vermogen afhangt. 

Om een indruk te geven van de vorm van een gefractioneerde 

glowcurve is in figuur 5.2.1 een analoog geregistreerde gefrac

tioneerde glowcurve weergegeven zoals die rechtstreeks op de X-Y

recorder (zie 3.4a) is geregistreerd. 

Deze meting is verricht aan CdGa2s4-poeder(+4 mol% GaS) 

De bedoeling van de hier vermelde gefractioneerde glowcurve

metingen is: 

1. Na te gaan in hoeverre de gefractioneerde_glow

curve-metingen reproduceren als alle meetcondi

ties constant gehouden worden. 

2. Na te gaan in hoeverre de gefractioneerde glow

curve-metingen reproduceren, als de drie variabele 

grootheden van het temperatuurprogramma (zie 3.3.1) 

veranderd worden; en tevens wat de invloed van 

variatie van deze grootheden op het scheidend 

vermogen is. 

3. De trapverdelingsfunctie te bepalen van met In 

verontreinigd en niet opzettelijk verontreinigd 

CdGa2s4 , om deze resultaten later te kunnen ge

bruiken, bij het opstellen van een model voor 

CdGa2s4• 
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5.2.2. De trapverdelingsfunctie van met In verontreinigd en niet 

opzettelijk verontreinigd CdGa2~. 

De trapverdelingsfunctie is met gebruikmaking van het com

puterprogramma (zie 3.4b.6) bepaald voor diverse kristallen. 

Enkele meetresultaten van GGM aan niet opzettelijk en met In 

verontreinigd CdGa2s4 zijn gegeven in de figu~en 5.2.1. t/m 

5.2.3b. 

In deze figuren is naast de rtapverdelingsfunctie 

bijbehorende lineaire glowcurve gegeven. 
I 

(a.e.) 

220 280 _ __.._..,T(K) 

ook de 

(b) 

Figuur 5.2.1. De lineaire glowcurve(a) en de trapverdelingsfunctie(b) 
van CdGa2s4 + 4 mol % GaS 

H t (b) 
(a.e.) 

. 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 -T(K) 

Figuur 5.2.2. De lineaire glowcurve(a) en de trapverdelingsfunctie(b) 
van CdGa2s

4 
(0) RIO- t 2 V 

(a) u t 
(a.e.) 

(b) 

E(eV) 

110 175 .. T(K) o,2 0,3 0,5 ~(eV) 
Figuur 5.2.3. De lineaire 

van CdGa2s4 

glowcurve(a) en de trapverdelingsfunctie(b) 
(indium) RIO-I2 III. 
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Conclusies. - CdGa2s4(In) vertoont in de trapverdeling twee 

scherpe pieken met maxima bij 0,150 eVen 0,369 eV. 

Opmerking: 

- CdGa2s4(+4 mol% GaS) vertoont in de rtapverdeling 

twee scherpe pieken met maxima bij 0,375 eV en 

0,426 eV. 

- CdGa2s4(0)R10-J2 vertoont in de trapverdeling een 

wat bredere piek met een maximum bij 0,421 eV. 

De mogelijkheid bestaat dat de brede piek in de 

trapverdelingskromme in figuur 5.2.2 bij groter 

oplossend vermogen eveneens opgesplitst wordt in 

twee afzonderlijke pieken, zoals gebeurd is bij de 

in figuur 5.2.1. weergegeven trapverdelingskrömme. 

Voor CdGa2s4(+4 mol% GaS) is bovendien de geledigde trapdiepte 

als functie van de gemiddelde temperatuur uitgezet. Deze kromme 

is gegeven in figuur 5.2.4. 

E t 
(eV) 0 4 

0,3 
········~ • • • 

• 

160 200 240 .... gem. T van cyclus (K) 

Figuur 5.2.4. De geledigde trapdiepte als functie van de gemiddelde tempe

ratuur voor CdGa2s4 + 4 mol % GaS. 

Conclusie: -Uit deze figuur blijkt evenals uit figuur 5.2.1b. 

dat we in CdGa2s4 te maken hebben met twee scherp 

bepaalde trapnivoos. 

5.2.3. Het reproduceren van gefractioneerde glowcurve-metingen. 

Aan CdGa2s4(+10 mol% Ga)WR-14-V-poeder zijn twee gefractioneerde 

glowcurve-metingen gedaan (meting 14 en 15) onder gelijke condi

ties om de reproduceerbáarheid van deze metingen na te gaan. 

In hoeverre deze metingen reproduceren blijkt uit tabel 5.1, 

waarin enkele specifieke parameters gegeven worden, die een 

directe vergelijking van de meetresultaten mogelijk maken. 
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meting 14 15 

plaats van het maximum van 
\ 

de lineaire glowcurve (K) 198 204 

plaats van het maximum van 

de trapverdelingsfunctie (eV) 0,415 0,427 

halfwaardebreedte van de 

trapverdeling (eV) 0,060 0,063 

Tabel 5.1. Meetresultaten van gefractioneerde glowcurve

metingen aan CdGa2s4• 

Opmerkingen: - De bij deze metingen ingestelde grootheden 

van het temperatuurprogramma (zie 3.3.1.) 

Conclusie: 

zijn: b .. 0,012 K/s. m 
A= 30,97 K. 

b = 0,174 K/s. 
0 

- Om aan te geven dat uitspraken omtrent de 

reproduceerbaarheid niet enkel op de twee 

hier vermelde metingen gebaseerd zijn, zij 

vermeld dat naast deze twee metingen meer

dere, hier niet nader te noemen, metingen 

gedaan zijn om de reproduceerbaarheid na te 

gaan, terwijl tevens de onder 5.2.3 te bespre

ken metingen uitsluitsel omtrent de reprodu

ceerbaarheid geven. 

- Het aantal cycli bij de metingen 15 en 14 is. 

tengevolge van de grote amplitude nogal klein 

(150 cycli). De temperatuurstijging per cyclus 

bedraagt 1,5 K. 

- De metingen 14 en 15 reproduceren binnen 3%. 

Met behulp van GGM moet het echter mogelijk 

zijn een reproduceerbaarheid binnen 1% te 

verkrijgen. · 
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5.2.4. Variatie van de G.G.M-parameters. 

Om de invloed van twee van de drie in te stellen grootheden 

van het temperatuurprogramma op de reproduceerbaarheid en het 

scheidend vermogen van de GGM na te gaan, zijn twee series 

metingen verricht. 

In deze twee series van drie metingen is steeds een groot

heid gevarieerd, terwijl de beide anderen constant gehouden 

werden. De beide gevarieerde grootheden zijn de oscillerende 

opwarm- en afkoelsnelheid b en de temperatuuramplitude A. 
0 

Deze metingen zijn verricht aan CdGa2s
4
-poeders. 

De invloed van de gemiddelde opwarmsnelheid op de reprodu

ceerbaarheid.en het scheidend vermogen van de GGM is .nagegaan 

aan de hand van metingen aan kristallen. Bij deze metingen 

bleek het warmtecontact tussen kristalhouder en kristal te 

slecht, om uit deze GGM verdere conclusies te trekken. 

5.2.4a.De invloed van variatie van b • 

Bij de metingen vermeld in tapel 5.2 is de oscillerende 

afkoel- en opwarmsnelheid gevarieerd(A•3,125K,b =0,012K/s). 
m 

De metingen zijn verricht aan CdGa2s4 (-4 mol% CdS,+4 mol% GaS) 

gehomogeniseerd op 986°C. 

meting 8 9 10 

oscillatiesnelheid (K/s) 0' 174 o, 132 0,088 

plaats van het maximum van 
de lineaire glowcurve (K) 192 194 194 

halfwaardebreedte van de 
lineaire glowcurve (K) 21 21 21 

plaats van het maximum van 
de trapverdelingsfunctie(eV) 0,380 0,388 0,386 

halfwaardebreedte van de 
tra-verdelingsfunctie (eV) 0,043 0,073 0,073 

Tabel 5.2. Meetresultaten van G.G.M. aan CdGa2s
4 

(-4 mol% CdS,+4 mol 
% GaS) waarbij de oscillerende opwarm- en afkoelsnelheid 
gevarieerd is. 
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Conclusies: - De trapdiepte en de glowcurve verschillen onderling 

weinig (reproduceren goed). 

- Oe halfwaarde-breedte van de trapverdeling is duide

lijk kleiner bij meting 8 dan bij meting 9 en 10. 

Dit duidt op een groter oplossend vermogen bij 

grotere oscillerende opwarm-en afkoelsnelheid. / 

5.2.4b - De invloed van variatie van A. 

Bij de metingen in tabel 5.3. is de temperatuur

amplitude gevarieerd ( b = 0,012 K/s; b = 0,.174 K/s). m o · 
De metingen zijn verricht aan CdGa2s4(+4 mol% GaS). 

Opmerking 1:- Vergroting van de temperatuuramplitude heeft bij 

gelijkblijvende oscillatiesnelheid tot gevolg dat 

het aantal cycli tijdens een meting kleiner wordt. 

meting 1 1 12 13 

temperatuuramplitude (K) 4' 17 5,21 20,83 

plaats van het maximum van de line- 200 196 200 
aire glowcurve (K) 

plaats van het maximum van de trap-
verdelingsfunctie (eV) 0,392 0,375 0,390 

halfwaardebreedte van de trapverde-
lingsfunctie (eV) 0,035 0,036 0,053 

Tabel 5.3. Meetresultaten van GGM aan CdGa2s4(+4 mol% GaS) 

waarbij de temperatuuramplitude gevarieerd is. 

Conclusies: -De trapdiepte en de glowcurve reproduceren bij 

meting 11 en 13 goed. Meting 12 wijkt af (zie 

opmerking 2). 

- De halfwaardebreedte van de trapverdelingsfunctie 

is bij meting 11 en 12 duidelijk kleiner dan bij 

meting 13. Dit duidt op een groter scheidend vermo

gen bij kleinere amplitude. 

Opmerking 2 -Meting 12 is uitgewerkt met een veranderd computer

programma. De aangebrachte verandering had tot gevolg 

dat meer cycli door het computerprogramma meegenomen 
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werden voor de berekening van de trapverdelingsfunctie. 

Dit kan een verhoging van het scheidend vermogen tot 

gevolg hebben. 

5.3. Analyse van het recombinatielicht. 

5.3.1. Inleiding. 

De analyse van het door het kristal uitgezonden recom

binatielicht, onder invloed van toenemende temperatuur 

is gebeurd met metingen die verricht zijn volgens de 

onder 4. 2b beschreven meetprocedure. 

De bepaling van de verdeling van het recombinatie-

licht over de recombinatiecentra, is practisch gebeurd 

door de golflengte-afhankelijkheid van het recombinatie

licht bij twee discrete temperaturen te bepalen. 

Voor deze twee temperaturen zijn die temperaturen ge

nomen waarbij de luminescentie-intensiteit van de beide 

in het kristal aanwezige glowpieken maximaal is. 

Aangenomen is dat de hoogte van een glowpiek een maat 

is voor de door het filter doorgelaten intensiteit. 

Voor de metingen zijn de in 4.4 genoemde filters gebruikt. 

De meetresultaten zijn gecorrigeerd voor de gevoeligheid 

van de fotomultipliër en bij de metingen met behulp van 

lijnfilters eveneens voor de doorlaatkarakteristiek van 

deze filters~ 

De metingen zijn verricht aan de volgende kristallen: 

1) CdGa2s4 (0) WR-17-o 

2) CdGa2s4(In) R10-~2-III 
3) CdGa2s4 (0) R10-J2-v. 

Deze kristallen vertonen alle twee pieken in de glowcurve 

(zie figuur 5.1.1, 5.1.8d en 5.1.8e.) 

5.3.2. Recombinatiemetingen aan CdGa2~(0)WR-17-0 en RJO-J2-v. 

De golflengte-afhankelijkheid van het recombinatielicht 

bij 220K en 280K gemeten aan CdGa2s4 (0)WR-17-0 wordt 

gegeven in figuur 5.3.1. 

Opmerking: Bij T=220K wordt meer rood licht uitgezonden dan bij 

T=280K. 
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Figuur 5.3.1. De intensiteit van het recombinatielicht als functie 
van de golflengte voor T = 220 K en T = 280 K voor 
CdGa2s4 WR- 17-0. 

De golflengte-afhankelijkheid van het recombinatielicht 

bij 220K en 280K gemeten aan CdGa2s4 (0)R~O-J2-v wordt 

gegeven in figuur 5.3.2. 

2,5 2,0 E(eV) 

L t 
(a.e.) 

10 

10 
,___ __ 5~0~0---;:60~0~~~---;;:~--=:==..__...).. (nm.) 

Figuur 5.3.2. De intensiteit van het recombinatielicht als functie 
van de golflengte voor T = 220 K en T = 280 K voor 
CdGa2s

4 
R10-I

2 
V 

Opmerking: Het recombinatiespectrum bepaald aan CdGa2s4-R10-J2-v 
(zie figuur 5.3.2.) komt in hoge mate overeen met het 

spectrum bepaald aan CdGa2s4-WR-17-Q (zie figuur 5.3.1). 

Om de ligging van de recombinatiecentra aan niet opzet

telijk verontreinigd CdGa2s4 te bepalen zijn aan CdGa2s4 20 RlO-J
2
-v tevens fotoluminescentiemetingen gedaan 

Figuur 5.3.3 geeft het met deze metingen bepaalde 

fluorescentiespectrum als functie van de energie weer 

bij 220K en 280K. 
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Figuur 5.3.3. De intensiteit van het recombinatielicht als func
tie van de golflengte voor T = 220 K en T = 280 K 
bepaald met fotoluminescentiemetingen aan CdGa2s4 
R10-I2 V. 

Conclusies: - Het recombinatiespectrum vertoont bij recombinatie

metingen voor T=220K rond 700nm. een sterk oplopende 

luminescentie-intensiteit. 

Uit fotoluminescentiemetingen blijkt dat voor 220K 

het recombinatiespectrum een breed maximum heeft 

rond 680 nm. 

- Het recombinatiespectrum vertoont zowel bij recom

binatiemetingen als bij fotoluminescentiemetingen 

voor T=280K een breed maximum rond 550 nm. 

5.3.3.· Recombinatiemetingen aan CdGa2~ (+10 mol% In) R10-J
2
-rn. 

(a.~.110 

1 

De golflengte-afhankelijkheid van het recombinatielicht 

bij T=110K en T=175K voor CdGa2s4(In) wordt weerge
geven in figuur 5.3.3. 

~------~2~,~5~~2~,~0~------~1~,~5~--~--!==-- E(eV) 

_j_ 

T 

10-1L.---~~~~~~~--~~------=~.-500 600 700 800 • ). (nm.) 

Figuur 5.3.3. De intensiteit van het recombinatielicht als func
tie van de golflengte voor T = 110 Ken T = 175 K 
voor CdGa2s

4 
+ 10 mol % indium RIO-I2 III. 
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Opmerking: -De recombinatiespectra bepaald aan CdGa
2
s
4

(In) 

komen voor T=UOK en T=175K in hoge mate over-

0,5 

0 

een. 

Aan hetzelfde kristal is het recombinatiespec

trum bepaald met behulp van fotoluminescentie

metingen bij T=120K en T=175K. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in figuur 5.3.4. 

500 600 700 800 ----t- ). ( nm. ) 

Figuur 5.3.4. De intensiteit van het recombinatielicht als func
tie van de golflengte voor T = 120 Ken T = 175 K 
voor CdGa2s4 + 10 mol % indium RI0-12 III. 

Conclusies:- Het recombinatiespectrum vertoont bij recombinatie

metingen voor T=llOK en T=I75K een sterk oplopende 

luminescentie-intensiteit voor grotere golflengtes 

in het golflengtegebied van 550 nm. tot 720 nm. 

- Het ~ecombinatiespectrum vertoont bij fotolumines

centiemetingen voor T=I20K en T=I75K een maximum 

bij 720 nm. 

- De fotoluminescentiemetingen bij T=l75K vertonen 

een tweede maximum rond 640 nm. Dit maximum is 

echter niet aangetoond door de recombinatiemetingen. 

- Het spectrum begint bij beide metingen rond 500 nm. 
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5.4. Excitatiemetingen 

5.4.1. Inleiding 

De excitatiemetingen zijn verricht volgens de in hoofdstuk 4 vermelde 

meetprocedure. 

De gebruikte filters zijn Balzers lijnfilters (zie appendix B). 

Bij de metingen is ervoor gezorgd dat: 

-het kristal steeds met een gelijke hoeveelheid ener

gie bestraald werd. Daartoe is de belichtingstijd 

zodanig gevarieerd dat direkt gekorrigeerd werd voor 

de doorlating van de filters en het spectrale emis

sievermogen van de xenon hogedruklamp. 

-de belichtingstijd tevens zo groot was dat een nage

noeg maximale bezttingsgraad van de trap, bij in

straling van licht met een bepaalde golflengte, be

reikt was. (zie 5.4.2.) 

De excitatiemetingen zijn verricht aan de kristallen: 

1) CdGa2s4 (+ 10 mol % In) R10-I2 III 

2) CdGa2s4 (O) R10-I2 V 

5.4.2. De invloed van de belichtingstijd bij instraling van licht met verschil

lende golflengtes 

Uit excitatiemetingen blijkt dat de bezettingsgraad van de trap afhangt 

van de belichtingstijd en van de golflengte van het licht wat ingestraald 

wordt. 

Deze afhankelijkheid is weergegeven in figuur 5.4.1. 
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Hierbij is aangenomen dat de bezettingsgraad van de trap bepalend is 

voor de hoogte van de piek in de glowcurve die met deze trap kor

respondeert. 

piekh. t 
(a.e.) 

10 

10 

I 
I 

"" / 

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

I ·-·-·-·-·-·-·-·-·-/ / 

I 

0 5 10 15 

377 nm. 

430 nm. 

452 nm. ..L 
T 

-= t (min.) 

Figuur 5.4.1. De invloed van de belichtingstijd op de piekhoogte van 

CdGa
2
s

4 
(In) R10-J

2
-III bij instraling van licht met ver

schillende golilengten. 

Conclusie: De bezettingsgraad van de trap gaat voor langere belichtings

tijden naar een verzadingswaarde die afhankelijk is van de 

golflengte van het licht waarmee het kristal belicht wordt. 

5.4.3. Excitatiemetingen aan CdGa2~ (In)-R1o:f2-III 

Het verloop van de hoogte van de glowpiek bij 175 K als funktie van de 

belichtingagolflengte voor CdGa2s4 (In) wordt gegeven in figuur 5.4.2. 

piekh. 1 
(a.e.) 

1 

10-3~----------~--------
340 415 500 ----e••À(nm.} 

Figuur 5.4.2. De hoogte van de glowpiek bij 175 K als funktie van de 

belichtingsgolflengte voor CdGa2s4 (In) 
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-Het sterke afnemen van de piekhoogte bij belichting 

met golflengtes>415 nm. Zou erop kunnen wijzen, dat dan 

de' de waarschijnlijkheid om elektronen uit de va

lentieband naar de geleidingsband te exciteren sterk 

afneemt. 

Deze sterke afname maakt een ruwe schatting van de 

bandafstand van CdGa2s4 mogelijk: EG= 2,9 ~ 0,3 eV. 
14 Deze waarde wordt ook gevonden uit absorptiemeti~gen. 

-Een direkte excitatie van elektronen vanuit de V.B. naar 

een trapnivo 21 is met behulp van deze metingen niet 

vast te stellen. 

Enkele redenen daarvoor zijn: 

1) de spreiding naar golflengte van de filters is te groot; 

2) de transmissie-karakteristiek van de lijnfilters ver

toont een te groot uitloopgebied, zodat men niet kan 

vaststellen of de trap rechtstreeks vanuit de V.B., 

dan wel via de G.B. wordt gevuld. 

5.4.4. Excitatiemetingen aan CdGa2~ (O) R10-r2_y 

Het verloop van de hoogte van de glowpiek bij 220 K als funktie van de 

belichtingsgolflengte voor CdGa2s4 (O) wordt gegeven in figuur 5.4.3. 

piekh. t 
(a • e • ) """---~" ~.-_ 

10 

10 

10 

.i. 
T 

~3;-;4~0-~4;,--;1-;;5--5;j0~0---:=--4--- À (nm. ) 

Figuur 5.4.3. De hoogte van de glowpiek bij 220 K als funktie van de 

belichtingsgolflengte voor CdGa2s4 (0). 

Conclusie: Het verloop van de in figuur 5.4.3. gegeven kromme is ge

lijk aan de kromme uit figuur 5.4.2. 
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5.5. Thermisch schoongemaakte glowcurvemetingen 

Voor het bepalen van trapdieptes aan de hand van de in (2. 4) vermelde 
22 modellen zijn thermisch schoongemaakte glowcurve metingen gedaan. 

De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in tabel 5.5.1. 

Ter vergelijking zijn in deze tabel ook de resultaten van G.G.M. op

genomen (trapdiepte met de daarbij behorende frequentiefaktor). 

De metingen zijn verricht aan de kristallen: 

1) CdGa2s4 (+ 10 mol % In) R10-J2 III. 

2) CdGa2s4 (O) R10-J2 V 

Model CdGa2s4 (In) CdGa2s4 (O) 

I 2 

EGG (eV) 0,36 .!: 0,03 0,38 + 0,03 0,43 .:!:. 0,04 - .. . ·~ ' 

Eär (eV) 0,34 .:!:. 0,05 0,55 .:!:. 0,05 0,36 .:!:. 0,05 

ERW (eV) 0,39 .:!:. 0,08 0,46 .:!:. 0,09 0,5 .:!:. 0, 1 

E G.G.M. (eV) 0,369 .:!:. 0,006 0,384 .:!:. 0,006 0,426 .:!:. 0,008 

sGG (s -1) to9 107 107 

Tabel 5.5.1. Trapdieptes berekend volgens het model van Garlick en 

Gibson (EGG)' het model van Grossweiner (EGr)' de regel 

Opmerking: 

van Randall en Wilkins, en trapdieptes en frequentiefaktoren 

bepaald uit G.G.M. voor CdGa2s4 (In) en CdGa2s4 (0). 

Voor CdGa2s4 (In) is slechts de trapdiepte bepaald van de 

trap die de glowpiek bij 175 K veroorzaakt. Met de in (2.4). 

vermelde methodes was de trapdiepte van de trap die de glow

piek bij 110 K veroorzaakt niet te bepalen. 

De in tabel 5.5.1. vermelde frequentiefactor sGG is bepaald 

uit G.G.M. volges het model van Garlick en Gibson. 
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Hoofdstuk VI: Dicussie van de meetresultaten. 
. ------------------------------

Aan de hand van de meetresultaten, vermeld in hoofdstuk V 

zal een model opgesteld worden voor het met Indium veront

reinigd en het onopzettelijk verontreinigd CdGa2s
4

• 

Verder zal summier ingegaan worden op mogelijke oorzaken 

van de pieken in de glowcurves van verontreinigd en niet 

verontreinigd CdGa2s4 • Tot slot zal de reproduceerbaarheid 

van de GGM in het kort beschreven worden. 

6.2. ~~~~!_y~~!-~~~-!~-Y~!~~~E~f~fs~-~~-~f!~-~E~!~~~!fi~ 

Y~E~~~E~f~is~-f~Q!2~4· 

Om een model op te stellen voor het met Indium verontrei

nigd en niet opzettelijk verontreinigd CdGa
2
s4 , wordt uit

gegaan van de meetresultaten die verkregen zijn aan: 

1) CdGa2s4 (+4 mol% GaS,-4 mol% CdS) onverontreinigd. 

2) CdGa2s4 (+4 mol% GaS,-4 mol% CdS) + 10 mol% In. 

De reden waarom met indium veront~einigd CdGa2s
4 

gekozen 

is voor het opstellen van een model is dat In bij de 

huidige stand van het onderzoek de enige verontreiniging 

is, die voor deze verontreiniging karakteristieke pieken 

veroorzaakt. 

De modellen zijn weergegeven in de figuren 6.2.1a en 6.2.1b. 

I I I 
I 1 1 
I I .a--..._--+-~.1 1 

: : ---.r-1--~ 2 : 

I ' 7: 12 9 V '2 9 V 1 1 , e. 1 , e. 
I I 
1 I 

I I 
.&-.......1-1--:~ci 

---r-L--~1 

I I 
--"'-+-&...lf-~ I ~ I I 

- 5 I 2 4 ]t 51 2 5 21 
I ' I I ' I 

---i~L~ I I 1,4 I I 
0 lt 6 I I I I I 

I lii7711/I/,I/I///II/J/!7/,l/v .B]ll,l/77!1/77717/l/1 I /l I i I I 
(a) (b) 

Figuur 6.2.1. Modellen voor a) CdGa2s
4

(0l •. 

b} CdGa2s
4

(In}. 
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In deze modellen zijn de elektronenovergangen van traps 

naar G.B. en van G.B. naar recombinatiecentra aangegeven. 

Een korte beschouwing van deze overgangen aan de hand 

van de meetresultaten(5.3.) leert dat: 

I) Bij CclGa2s4 (0) de elektronen uit trapnivo l:1 

voornamelijk recombineren via de recombinatie

centra l:s en 1:6• 

De elektronen uit trapnivo E~ recowüiueren voor

namelijk via recombinatiecentrum EG• 

II) Bij CdGa
2
s

4
(In) recombineren de elektronen uit de 

trapuivoos Eo enE1 via recombinatiecentrum Es. 

Om het speculatieve karakter van deze modellen te illustre

ren zij vermeld dat: 

1) De modellen opgesteld zijn aan de hand van metingen 

verricht aan kristallen uit één onverontreinigdcen 

één met In verontreinig~batch CdGa
2
s4 • 

2) De bandafstand niet nauwkeurig bepaald is. 

3) Er geen uitspraken gedaan kunnen worden omtrent 

het feit of de gevonden traps elektronen- dan 

wel gatentraps zijn. 

4} Er geen infraroodemissie is gemeten, terwijl de 

waarschijnlijkheid hiervoor in verband met het grote 

aantal roosterfouten groot is. 

Een mogelijke verklaring voor het optreden van glowpieken 

in CdGa2s4 (0) en CdGa2s4 (In) is: 

ij De pieken bij 260K en 280K worden veroorzaakt door 

Ga-vacatures, aangezien extra-toevoeging van Ga 

deze pieken doet verdwijnen. 

2) De nagenoeg altijd aanwezige piek bij 220K wordt 

veroorzaakt door de aanwezigheid van Ga (of Cd) 

op holtes. Dit lijkt aannemelijk aangezien in het 

kristalrooster van CdGa2s4 vele tetraëde- en oktaëder

holtes voorkomen. 

3) Bij verontreiniging met In wordt het In op holtes in

gebouwd, en veroorzaakt een trap met dezelfde trap

diepte, maar met een grotere invangdiameter dan de 

door Ga op holtes veroorzaakte trap. 
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4) Het verdwijnen van de pieken bij 260 K en 

280 K door toevoegen van In is te verklaren uit 

het verdringen van Ga uit de holtes door In. Dit 

Ga vult dan de Ga- vacature-plaatsen op. 

6.4. De reproduceerbaarheid van de G.G.M. 

Aan de hand van de meetresultaten van de G.G.M. (zie par. 5.2.) 

kan men de volgende uitspraken doen aangaande het repro

duceren en het scheidend vermogen van deze metingen. 

Blijkens de resultaten, vermeld in tabel 5.1., reproduceren 

indentiek uitgevoerde G.G.M. niet voldoende goed. Dit kan 

veroorzaakt worden, doordat een te grote amplitude en een te 

grote gemiddelde opwarmsnelheid, voor deze metingen gebruikt 

zijn. 

Een gevolg hiervan zou kunnen zijn, dat niet aan de voorwaarde 

is voldaan, dat de trapbezetting gedurende een cyclus niet 

mag veranderen (zie 2.5.) 

De meetresultaten van G.G.M. reproiuceren goed, als het aan

tal cycli van de gefractioneerde glowcurve voldoende groot is. 

Dit is het geval als b groot en A klein is. (zie 5.2.-3b). 
0 

Bovendien blijkt dit een vergroting van het scheidend ver-

mogen tot gevolg te hebben. 

Opgemerkt dient te worden dat de gedane uitspraken berusten op de 

resultaten van een 20-tal G.G.M. Om tot meer gedetailleerde en 

verantwoorde uitspraken te komen betreffende reproduceerbaarheid 

en scheidend vermogen zal dit aantal aanzienlijke vergroot moeten 

worden. 
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Hoofdstuk VII: Slotopmerkingen. 

7.1. Suggesties ter verbetering van de opstelling. 

Enkele wat meer gedetailleerde suggesties ter verbetering van de 

meetopstelling zijn: 

1) Verbetering van het lichtdetectiesysteem om de 

ruis op het intensiteitssignaal verder te ver

minderen. 

2) Verandering van het woordformaat van de D.T.U. 

om het aantal op ponsband te zetten karakters 

drastisch te verminderen. 

3) Een automatische omschakeling van de digitale 

voltmeter van het l V naar het 10 V bereik. 

4) Een automatische instelling van het pulsprogram~ 

ma. 

5) Het aanbrengen van een tweede thermokoppel om 

tot een meer nauwkeurige temperatuur bepaling 

te komen. 

6) Plaatsen van een stappenmotor bij de x-y recorder 

om vergelijking van analoge en digitale verwerkinga

resultaten mogelijk te maken. 

7.2. Voortzetting van het onderzoek. 

-Voortzetting van excitatie- en recombinatiemetingen lijkt nuttig 

mits gebruik wordt gemaakt van dubbelband filters die goed geijkt 

zijn en mits voldoende filters in het te onderzoeken golflengte ge

bied voorhanden zijn. 

-Excitatiemetingen zullen waarschijnlijk wel aan de gestelde verwachtingen 

voldoen wanneer het kristal met een grotere intensiteit belicht wordt. 

Een nauwkeurige bepaling van het lampspectrum is voor deze metingen 

noodzakelijk. 

-Om meer gefundeerde uitspraken over het scheidend vermogen en de re

produceerbaarheid van G.G.M. te kunnen doen zal het aantal metingen 

op dit gebied flink uitgebreid moeten worden. 
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APPENDlX A. 

3~4b.2. De lichtsomintegrator. 

De hoeveelheid fotonen per seconde die door het kristal uitgezonden wordt 

is evenredig met de uitgangsspanning V d van de fasegevoelige detector. ps 
Wordt deze analoge spanning gedurende een cyclus geintegreerd met behulp 

van een integratorschakeling , dan is deze "lichtsom" een maat voor de 

totale hoeveelheid tijdens één cyclus uitgezonde licht. 

Deze· lichtsomintegrator wordt schematisch weergegeven in figuur 3.4.3. 

Voor de spanning V op de uitgang van de integrator na één cyclus geldt: out 

V psd 

Figuur 3.4.3. 

De lichtsomintegrator. 

Vout = (1/RC~psd dt 

1 cyclus 

(3,4.1.) 

Nadat aan het eind van een cyclus de lichtsom gemeten is, wordt door een 

door de pulsteller afgegeven puls, schakelaar s gedurende 10 ms gesloten, waardoor 

V gelijk aan 0 ("reset") wordt. out 

3.-4b.3. Het pulsprogramma. 

Het pulsprogramma bestaat uit twee onderdelen: de pulsgenerator en de puls

teller, die hieronder zonder op elektronische details in te gaan besproken. 

worden. 

De pulsgenerator. 

Op iedere flank van een cyclus geeft de pulsgenerator 10 Pulsen, die dienen 

als startpulsen voor de Data Transfer Unit. 

Omdat met het temperatuurprogramma, de temperatuuramplitude, de gemiddelde 

opwarmsnelh~~n de oscillatiesnelheid instelbaar zijn, is de pulsgenerator 

zo in te stellen dat op elke ingestelde helling deze 10 startpulseu met ge-
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Wel moet deze pulstussentijd voor afkoelhelling en opwarmhelling apart 

ingesteld worden, omdat de tijdsduur van het opwarmen groter is als die van 

het afkoelen (zie ook figuur 3.3.2.). 

Deze startpulsen worden door de Data Transfer Unit omgezet in "scan"

startpulsen. Op iedere startpuls maakt de digitale voltmeter een ''scan" 

van drie kanalen. 

De pulsteller. 
i 

Aan het eind van iedere cyclus moet kanaal 7 gemeten worden en moet daarna 

de lichtsomintegrator kortgesloten worden. Tevens moet om op ponsband 

een cyclus te kunnen herkennen kanaal 7 ook óij de eerste puls van een cyclus 

gemeten worden. 

Om aan deze eisen te voldoen is een schakeling gemaakt met als hoofdonder

deel een digitale 40-teller die het aantal door de pulsgenerator afgegeven 

startpulsen telt. 

Wanneer op de uitgangen van deze teller in digitale code de getallen 1 en 20 

verschijnen krijgt de voltmeter via de Data Transfer Unit opdracht 4 kanalen 

te meten. 

Na de 20-ste puls wordt tevens de lichtsomintegrator kortgesloten. 

Tussen het meten van de lichtsom en het kortsluiten van de integrator is een 

vertragingstijd van 100 ms ingebouwd om te voorkomen dat de lichtsom geme~en 

zou worden nadat de integrator al kortgesloten was. 

De 40-teller wordt na deze 20-ste puls, dus na een cyclus, door een reset

puls van de pulsgenerator in de nulstand teruggebracht. 

3.4b.4. De Datalogger. 

De Datalogger bestaat uit: 

I) Data Transfer Unit 

2) Digitale Voltmeter 

3) Ponser 

en dient om de verschillende meetgegevens digitaal te verwerken. De op de 

Head Unit binnenkomende analoge signalen worden op een commandopuls van de 

pulsgenerator gemeten en in digitale vorm door de Data Transfer Unit via 

de ponser op ponsband gezet. 
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Een diepgaande beschouwing van de toegepaste mogelijkheden van deze 

apparaten zou in dit verband te ver voeren. We zullen volstaan met het 

vermelden van enkele bijzonderheden. 

Een belangrijke faciliteit van de Data Transfer Unit, is dat het moge

lijk is, afhankelijk van de binnenkomende puls een verschillend aantal 

kanalen te meten. Hiervan wordt gebruik gemaakt door, zoals reeds ver

is, in het ene geval drie en in het andere geval vier kanalen te meten. 

Deze voorziening behoort tot de "scan length unit". 

Een andere faciliteit is de keuze van het woordformaat. Onder dit woord

formaat verstaan we de vorm waarin het te meten getal op ponsband komt 

te staan. Ondermeer kanaalnwmner, "range" en getalscheiders kunnen bij 

het gemeten getal opgenomen worden in een zelf te kiezen volgorde. 

De hier gekozen volgorde is: + CRDDDDDS 

waarin: C = het kanaalnummer 

R =de "range"·indikator 

DDDDD = de gemeten spanningswaarde in 5 cijfers 

S = een spatie 

+ = een getalscheider 

De Data Transfer Unit is tevens voorzien van een pulsgenerator 10 

die pulsen afgeeft met een regelbare onderlinge tijdsduur. Deze pul~en 

worden door de D.T.U. omgezet in scan start pulsen. 

Hiermee is de mogelijkheid geschapen om ook lineaire glowcurves en thermisch 

h k 1 
11 d' . 1 k sc oongemaa te g owcurves 1g1taa te verwer en. 

Belangrijk bij dit gehele systeem is de tijd waarin het scannen na het ont

vangen van de startpuls zowel bij lineaire als bij gefractioneerde glowcurve 

metingen kan geschieden. Deze tigd is afhankelijk van de snelheid waarmee de 

digitale voltmeter zijn spanningsbereik kiest en van het aantal karakters 

wat de ponser per seconde kan verwerken. Van deze twee genoemde faktoren 

vormt de digitale voltmeter de grootste beperking. In de nabije toekomst zal 

gepoogd worden deze tijd te verkorten. 

3.4b.S. De ponstypemachine. 

Aan door de computer te verwerken ponsbanden worden bepaalde eisen gesteld 

zoals het beginnen en afsluiten van de banden met bepaalde coderingen. 

Daarom is een apparaat gebouwd dat zulke tekens bij een druk op een knop 

op de band zet. 

Een vereenvoudigd schema voor een zo'n toets wordt door figuur 3.4.4. ge-

geven. 
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PR 

Figuur 3.4.4. 

Vereenvoudigd schema voor één toets van de ponstypemachine • 

. In tegenstelling tot de bespreking van de andere schakelingen zullen 

we hier even op de elektronika ingaaan en een korte toelichting op het 

schema van figuur 3.4.4. geven. 

Wanneer de ponser een "ready" puls (PR) geeft (d.w.z. een nieuw getal 

kan geponst worden) wordt transistor 1 opengestuurd. Op punt A komt een 

hoge spanning. Wordt drukknop D
1 

ingedrukt dan zal op punt B de spanning 

van hoog naar laag gaan. De schakeling tussen de punten A en B dient om het 

dend'eren van de drukknop-kontakten tegen te gaan. 

Op de, bij indrukken van D
1

, bij punt B ontstane achterflank (de spanning 

gaat vrij plotseling van SV naar OV) reageren de drie monostabiele multi

vibratoren. Deze geven, wanneer ze een dergelijke flank "zien" een puls 

af van een bepaalde tijdsduur ~regelbaar). 

Deze pulsen worden aan de ponser toegevoerd. 

De PI puls zorgt voor het starten van de stappenmotor van de ponser. 

De "channel 9" puls zorgt voor de feedholes in de ponsband. De puls die op 

punt C komt te staan gaat na nog enige bewerkingen zorgen dat de juiste 

codering (gekozen door het indrukken van toets D
1

) aan de ponser wordt door

gegeven. 

3+4b.6. Het computerprogramma. 

Voor de verwerking van de op ponsband staande meetwaarden is een omvangrijk 

computerprogramma nodig. 

De belangrijkste eisen die aan het programma gesteld moeten worden zijn de 

volgende: 
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1) Alle op ponsband staande getallen moeten inge

lezen en geÏdentificeerd worden (d.w.z. thermo

spanning, intensiteit en lichtsom waarden moeten 

onderkend worden. 

2) De cycli moeten geÏdentificeerd worden. 

3) De opwarm- en afkoelhellingen moeten uit de meet

punten bepaald worden. 

4) Met behulp van deze berekende hellingen en met de 

lichtsom moet het trapspectrum berekend en grafisch 

weergegeven worden. 

5) De lineaire glowcurve moet berekend en grafisch 

weergegeven worden. 

6) Alle fouten moeten onderkend en gemeld worden en waar 

mogelijk door interpolatie "hersteld" worden. 

7) Frequentietaktoren moeten berekend worden (zie 2.4a). 

Het computerprogramma voorziet naast deze genoemde punten nog in een groot 

aantal andere dingen. Een beschouwing van de realisatie van al deze eisen is 

. k d' 1 1' 'k 12 1n het korte beste van 1t vers ag onmoge 1J • 
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APPENDIX B FILTERS. 

I) Lijnfilters (Balzers B342-B770): 

De transmissiekarakteristiek van de lijnfilters wordt gegeven in fi

guur 4.1. 

De maximale transmissie blijkt voor de verschillende filters nogal te 

verschillen, evenals de halfwaardebreedte van de transmissiekarakteris

tiek. Bij het verwerken van de meetresultaten is hiervoor gecorigee.rd. 

ej 
tv8 nm. 

_ .... .,. ... ).(nm.) 
Figuur 4.1. 

Intensiteitstransmissie als funktie van de golflengteÁ van Balzer lijn

filters. 

2) Breedbandfilters· (Balzers K-1 I K-5): 

De transmissiekarakteristiek van de breedbandfilters wordt gegeven in 

figuur 4.2. de meetresultaten zijn voor de doorlating van deze filters 

niet gecorrigeerd. 

Figuur 4.2. 

Intensiteitstransmissie als funktie van de golflengteÀ voor Balzer breedband 

filters. 



-2-

3) Kantfilters (Jenaer Glasswerke UG en BG filters) 

De transmissie karakteristiek van de kantfilters wordt gegeven in 

figuur 4.3. De door de fabrikant van de filters opgegeven karakte

ristiek blijkt over het hele spectrum overeen te komen met de geme

ten karakteristiek. Correctie van de meetresultaten voor de doorla

ting van deze filters blijkt niet nodig. 

ej 

-----À (n.m.) 
Figuur 4.3. 

Intensiteistransmissie als funktie van de golflengte voor de kant

filter~. 
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