
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Thermisch gestimuleerde stroommetingen en thermoluminescentiemetingen aan CdGa2S4

van Kleef, Joep

Award date:
1975

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/d3052f5a-407b-4213-9007-681ec346facc


Thermisch gestimuleerde stroommetingen 

en thermoluminescentiemetingen aan 

CdGa2s
4

• 

Joep van Kleef 1974-1975 

Verslag van het afstudeerwerk verricht in de Vakgroep Vaste Stof, 

onderwerpgroep Halfgeleiding, onder leiding van P. Kivits. 

Afstudeerhoogleraar Prof.dr. M.J. Steenland. 

mei 1975 



Anje~ voor het fraaie typewerk~ 

Ad~ voor de elektronische huZpJ 

Rinus~ voor de kristalZen en de technische hulp~ 

Mijn voorgangers JosJ Joop~ Thijs~ FransJ Jan en Johan voor de sfeer~ 

Prof. SteenZandJ voor de discussiesJ 

Rosi~ voor de genoten gastvrijheid~ 

Peter~ voor de coachingJ 

en vooral mijn oudersJ die mijn studie mogeZijk gemaakt hebben. 



SAMENVATTING 

In het kader van het promotiewerk van P. Kivits ZlJn metingen verricht 

van het thermisch gestimuleerd geleidingsvermogen (TSC) en de thermo

luminescentie (TSL) van niet bewust en met Ag en In verontreinigd en 

bovendien van met een overmaat Ga gegroeid CdGa
2
s4 • 

Met behulp van uit de literatuur bekende methodes kan onder bepaalde 

omstandigheden, met gegevens verkregen uit de TSC- en TSL-metingen de 

trapdiepte bepaald worden van niveaus in de verboden zone van het ener

gieniveauschema van CdGa
2
s4 , 

De aannames die veelvuldig gemaakt worden bij de ontwikkeling van deze 

methodes zijn onderzocht, Gebleken is dat het verband tussen de trap

diepte en meetbare grootheden waarop verschillende methodes berusten 

vrij eenvoudig afgeleid kan worden. 

Uit een test om de betrouwbaarheid van de methodes te toetsen als een

voudige modellen van toepassing zijn, is gebleken dat met verschillende 

methoden de trapdiepte nauwkeurig bepaald kan worden. Door te berekenen 

wat de invloed is van enkele uitbreidingen van het simpele model blijkt 

echter dat quantitatieve uitspraken niet betrouwbaar gedaan kunnen worden 

als het model dat gebruikt kan worden a priori niet bekend is. Aangezien 

dit niet het geval is bij de hier onderzochte halfgeleiders kunnen geen 

uitspraken gedaan worden over de juiste waarde van de trapdieptes in 

CdGa2s4 • 

Wel kan op een kwalitatieve wijze voor CdGa2s4 (-), CdGa2s
4

(Ga), 

CdGa2s
4

(Ag) en CdGa
2
s

4
(In) energieniveauschema's vastgesteld worden 

waarmee de verschijnselen en processen die zich afspelen tijdens de 

thermisch gestimuleerde luminescentie geleiding van TSC en TSL verklaard 

kunnen worden. 
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I. INLEIDING 

Het promotiewerk van P. Kivits omvat onderzoek aan CdGa
2
s4 , een 

halfgeleider met grote bandafstand. Het CdGa
2
s
4 

is een in de lite

ratuur tamelijk onbekend materiaal. Derhalve zijn de meeste eigen

schappen nog onbekend. Dit betekent dat een onderzoek naar de lumi

nescentie en electrische eigenschappen direct nieuwe gegevens kan 

opleveren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld verkregen worden uit 

metingen van het thermisch gestimuleerd geleidingsvermogen en uit 

thermoluminescentiemetingen. Daartoe wordt het CdGa2s4 bij lage 

temperatuur belicht en vervolgens lineair als functie van de tempe

ratuur opgewarmd, waarbij het geleidingsvermogen en de luminescentie 

worden gemeten. De intensiteit van de thermisch gestimuleerde lumi

nescentie uitgezet tegen de temperatuur heet de TSL-krornme. Het 

thermisch gestimuleerde geleidingsvermogen uitgezet tegen de tem

peratuur wordt de TSC-krornme genoemd, Uit de vorm van de TSC- en 

TSL-kromme kan met behulp van uit de literatuur bekende methodes de 

energiediepte bepaald worden van een niveau in de verboden zone van 

het energieniveaumodel van CdGa2s4• 

Doordat het bij CdGa2s4 echter om een vrij onbekend materiaal gaat, 

zal het integreren van de verkregen gegevens in een toepasselijk 

model niet gemakkelijk zijn. Claassen en Geerts [1,2] hebben door 

een vergelijking van de resultaten van thermoluminescentiemetingen 

van Van Empel [3], inleidende thermisch gestimuleerde stroommetingen 

van Van Kleef [4], fotoluminescentiemetingen van Wijnakker [5] en 

hun eigen metingen van de excitatiespectra van de fotogeleiding en 

de fotoluminescentie een energieniveauschema voor CdGa2s4 opgesteld, 

waarin de meeste processen verklaard kunnen worden. Dit niveauschema 

wordt gegeven in figuur l.I. 

Het is gebleken dat een onderscheid gemaakt dient te worden tussen 

thermische en optische activeringsenergieën. Oeze uFrank-Condon

verhouding" is voor dit verslag van geen belang daar bij thermolumi

nescentie en thermisch gestimuleerde stromen optische activerings

energieën geen rol spelen. 
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fig. 1.1 

Energieniveauschema voor CdGa2s4(-) met 

een therma-optische verhouding van 0.78 

(getallen geven energieverschilZen in eV). 

Bij het vaststellen van het energieniveauschema dat in figuur 1.1 

is weergegeven, was het noodzakelijk om p-type geleiding aan te 

nemen bij de thermisch gestimuleerde stroom. Uit Hall-effect-metingen 

van Queens is echter gebleken dat CdGa2s4 zowel onder TSC- als onder 

fotostroomcondities n-type is, zodat een model als gegeven in figuur 

1.1 niet de werkelijke processen representeert die zich afspelen in 

CdGa2s4 • 

Het doel van het hier beschreven onderzoek was drieledig: 

1) Het meten van TSC enTSLaan niet bewust en met In en Ag 

verontreinigd CdGa2s4 , alsmede aan met overmaat Ga gegroeid 

materiaal. 

2) Het nader onderzoeken van de aannames die gemaakt zijn bij de 

afleiding van methodes bekend uit de literatuur ter bepaling 

van de trapdiepte uit TSC- en TSL-metingen. 

3) Het opstellen van een model waarin de resultaten van de TSC

en de TSL-metingen althans kwalitatief verklaard kunnen worden. 
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2. THEORIE 

2. l • Algemeen 

De energietoestanden veroorzaakt door defecten of verontreinigingen 

in een halfgeleider kunnen weergegeven worden door niveaus in de 

verboden zone van het energieniveaumodel van deze halfgeleiders. 

Sommige van deze niveaus kunnen electronen of gaten invangen en, 

afhankelijk van de temperatuur, vasthouden. Ze worden electronen

respectievelijk gatentraps genoemd. In figuur 2.1 wordt de mogelijke 

ligging van enkele van deze traps weergegeven in een energieniveau

schema. 

fig. 2. 1 

Energieniveauschema van een halfgeleider met 

electronen- en gatentraps. 

Ya.lentle banci. 

Door belichting van een halfgeleider kunnen electronen van de valen

tieband naar de geleidingsband geëxciteerd worden, als voor de fre

quentie V van het ingestraalde licht geldt dat hv> E , waarbij gap 
E de bandafstand van de halfgeleider en h de constante van Planck gap 
is. Deze electronen kunnen ingevangen (getrapt) worden in de versto-
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ringen van het rooster. De overgangswaarschijnlijkheid y van elec

tronentrap naar geleidingsband wordt gegeven door: 

~ = s ex p (- E J \< T) (2. 1) 

Hierin is s = frequentiefactor (s -1) 

E = trapdiepte (eV) 

k = constante van Boltzmann (JK-1) 

T = absolute temperatuur (K) 

Na beëindiging van de excitatie zal er een aantal electronen 

thermisch geëxciteerd worden vanuit de trap naar de geleidingsband, 

afhankelijk van de grootte van y. Deze electronen kunnen recombi

neren met een gat ~n een gatentrap (of recombinatiecentrum) of weer 

ingevangen worden in een electronentrap ( 11retrapping"). De recombi

natie kan gepaard gaan met uitzending van straling met een frequen

tie v' zodat hv'<E • Dit 11nalichten" bij constante temperatuur gap 
wordt fosforescentie genoemd. Het mechanisme van excitatie, (re) 

trapping en recombinatie wordt geschetst in figuur 2.2. 

(3) (1) e.Led:.ro~en tr4.r 

(1) ~) 

~Q. te.vt tr~a.p 

va. Lerrhe bQ.ttQ 

fig. 2.2 

Fundamentele optische excitatie(1), (re)trapping(2), 

thermische excitatie uit trap(3) en recombinatie(4) 

van een electron in een halfgeleider ter verklaring 

van TSL en TSC. 
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De recombinatie kan gestimuleerd worden door de temperatuur te 

verhogen, Daardoor neemt y toe zoals blijkt uit (2,1). Dit bete

kent dat per tijdseenheid een groter aantal electrenen uit de 

trap naar de geleidingsband overgaat. Deze electrenen nemen deel 

aan de geleiding. Het door het thermisch exciteren van electrenen 

veroorzaakte geleidingsvermogen heet thermisch gestimuleerde ge

leidingsvermogen (TSC) en kan gemeten worden in de vorm van een 

stroom als er een electrisch veld over de halfgeleider wordt aan

gebracht. De electrenen in de geleidingsband kunnen nu of opnieuw 

worden ingevangen in de trap of recombineren onder uitzending van 

licht met een frequentie v' waarvoor weer geldt dat hv'<E • Dit gap 
uitgezonden licht wordt thermisch gestimuleerde luminescentie (TSL) 

genoemd. 

Omdat het aantal getrapte electrenen als functie van de temperatuur 

afneemt, zal het aantal electrenen dat door de temperatuursverhoging 

van de trap naar de geleidingsband geëxciteerd wordt, door een max

imum gaan. Dit maximum is zichtbaar in de TSC- en TSL-kromme, die 

gebruikt worden om de trapdiepte E te bepalen met behulp van de 

methodes die behandeld zullen worden in paragraaf 2.4. 

Gedurende de kristalgroei kunnen niet-isevalente donoren en accep

toren in het halfgeleidermateriaal ingebouwd worden. Dergelijke 

donoren en acceptoren vormen defecten in het rooster van de half

geleider, Vreemde atomen, al dan niet bewust toegevoegd, kunnen 

worden ingebouwd op roosterplaatsen (substitutioneel) of op tussen

roosterplaatsen (interstitieël). Ook kunnen defecten veroorzaakt 

worden door kat- en anionvacatures van het halfgeleidermateriaal 

zelf. De centra zullen door hun wisselwerking met het rooster de 

valentie aannemen van de equivalente plaatsen in het rooster. Als 

hierbij de electrenen van de donoren afgestaan worden aan de accep

toren spreekt men van ladingscompensatie. Hierdoor worden de donoren 

positief en de acceptoren negatief geladen. Ten opzichte van het 

rooster echter kunnen ze beide als neutraal beschouwd worden, omdat 

ze de juiste electrenenconfiguratie bezitten ten opzichte van de 

omringende halfgeleiderionen. We spreken van effectief neutrale 
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donor- en acceptorcentra. Deze gekompenseerde defecten kunnen 

optreden als electronen- of gatentraps. Als het halfgeleiderma

teriaal bij lage temperatuur belicht wordt, kunnen de donoren 

electronen en de acceptoren gaten invangen. We zeggen dan dat de 

donoren effectief negatief geladen worden en de acceptoren effec

tief positief. 

De effectief positief en negatief geladen centra zullen een 

coulombwisselwerking vertonen. De grootte van deze wisselwerking 

is afhankelijk van de onderlinge afstand r tussen de centra. De 

coulombwisselwerking veroorzaakt een opsplitsing van de energie

niveaus die karakteristiek zijn voor een bepaald soort defect en 

leidt tot een verdelingsfunctie P(r). Deze geeft de waarschijnlijk

heid aan om bij een acceptor een donor te vinden als naaste buur 

op afstand r. In figuur 2.3, kromme a, wordt de algemene vorm van 

P(r) gegeven. 

t 
Per) 

a., ra r ..__. 
fig. 2.3 De verdelingsfunctie P(r) 

a) algemene vorm~ defectconcentratie dl 
b) defectconcentratie d2~ d2»d1 
c) defectconcentratie do~ do«dr 
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In figuur 2,3 is a 1 de kortst mogelijke afstand tussen een donor

en een acceptorcentrum en rB de Bjerrum-straal. Elke combinatie 

van een donor- en een acceptorcentrum waarvoor de onderlinge af

stand voldoet aan a 1<r<rB wordt een geassociëerd paar genoemd. 

De centra waarvoor geldt dat r>rB heten ongeassoci~erde centra. 

De functie P(r) is afhankelijk van de defectconcentratie d. Een 

toename van d leidt tot de vorming van meer geassociëerde paren 

(kromme b in figuur 2.3). Voor een kleine defectconcentratie wordt 

de vorm van P(r) gegeven door kromme c in figuur 2.3. In dit geval 

zijn de centra nat random" verdeeld over hun onderlinge afstand. 

Er bestaat een relatie tussen de niveaudiepte E en r, die gegeven 

wordt door: 

(2.2) 

waarin e de elementaire lading, E de diëlectrische constante en 

ED de niveaudiepte is van een donor op oneindige afstand van de 

dichtstbijzijnde acceptor. Met behulp van (2.2) kan P(r) geschre

ven worden als functie van E en men spreekt dan van de trapver

delingsfunctie P(E). Deze is eveneens afhankelijk van de defect

concentratie. In figuur 2.4 wordt het gedeelte van P(E) dat be

trekking heeft op ongeassociëerde centra gegeven voor verschillende 

waarden van d. 

De eigenschappen van geassociëerde en ongeassociëerde centra zijn 

sterk verschillend. De ongeassociëerde centra vertonen hoofdzakelijk 

wisselwerking. met het rooster. Er komen geen directe overgangen 

tussen de centra voor, omdat de afstand tussen de donor en een 

acceptor groot is vergeleken met de ruimtelijke uitgebreidheid van 

de golffuncties. Lediging van ongeassociëerde centra vindt plaats 

via de geleidingsband, zodat de luminescentie gepaard gaat met ge

leiding. De geëmitteerde golflengte bij de luminescentie is karak

teristiek voor de energie-afstand tussen de geleidingsband en het 

recombinatiecentrum. 
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0.35' o.fO O.Y5 O.SO 

E(eV)---+ 

De trapverdelingsfunctie P(E) voor ongeassocieërde 

centra voor verschillende waarden van de defect

concentratie d (cm-3). 

Bij geassociëerde paren liggen de donoren en acceptoren op zo'n 

korte afstand van elkaar, dat de golffuncties elkaar overlappen. 

Derhalve wordt de luminescentie hier voornamelijk veroorzaakt 

door directe overgangen tussen de centra (donor-acceptorpaarre

combinatie). Dit houdt in dat bij deze luminescentie geen ge

leiding optreedt. De geëmitteerde golflengte is karakteristiek 

voor het energieverschil tussen de niveaus die behoren bij de 

verschillende centra. 
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2.1.4. I~~E~E~~~~E~!b~g~~1!i~b~!~-y~g-~~-~Y~!B~gg~~~~E~Sb!ig1!i~b~!~-~!~ 

~~g-~E~Eg!y~~~ 

In paragraaf 2.1.3. is besproken dat een electron de trap op twee 

manieren kan verlaten: door thermische excitatie naar de geleidings

band of rechtstreeks naar een recombinatiecentrum. Voor de excitatie 

naar de geleidingsband bestaat een overgangswaarschijnlijkheid die 

gegeven wordt door (2.1). Deze overgangswaarschijnlijkheid is groter 

naarmate de trapdiepte kleiner is en neemt toe met de temperatuur. 

Voor de rechtstreekse recombinatie bestaat een overgangswaarschijn

lijkheid W(r) die gegeven wordt door [6]: 

· W(r) =Wo exp (- r /ro) (2.3) 

Hierin ~s W een evenredigheidsconstante en r de helft van de straal 
0 0 

van de eerste Bohrse baan van de trap. De overgangswaarschijnlijkheid 

W(r) is niet van de temperatuur afhankelijk. 
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2.2. Berekeningen met behulp van een eenvoudig energieniveauschema 

Voor de bepaling van de trapdiepte uit TSC- en TSL-metingen bestaan 

vele methodes [7], die behandeld zullen worden 1n paragraaf 2.3. 

Deze methodes zijn alle afgeleid onder de aanname dat het eenvoudige 

model gegeven in figuur 2.5 gebruikt mag worden. 

t6~leiol it~~s bcutd. 
--------r-------------~--~--~---,--~---

Er ~ ...... i_....._ __ h.lï 

__ ....._ __ ~,Cl ... 

va.lentie ba.nd. 
fig. 2.5 

Eenvoudig energieniveauschema voor de verklaring 

van TSC en TSL. 

Door dit model aan te nemen zijn principiële mathematische vereen

voudigingen gemaakt, te weten: 

a) de vrije ladingsdragers zijn electronen. Dit betekent dat er 

gedurende de thermische excitatie van electronen uit de elec

tronentrap geen overgangen plaatsvinden van electronen van de 

valentieband naar de gatentrap (zgn. thermisch quenchen). De 

invloed van deze vereenvoudiging op de vorm van de TSL-kromme 

wordt beschreven in [8]. 

b) bij de recombinatie is slechts één gatentrap betrokken. Dit 

betekent dat er geen killercentra aanwezig zijn, die niet

stralende overgangen tot gevolg hebben. De invloed van meer 
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recombinatiecentra op de vorm van de TSL-kromme wordt nagegaan 

in paragraaf 2.4.2. 

c) er bestaat geen wisselwerking tussen de centra. Dit betekent 

dat er geen donor-acceptorpaarrecombinatie plaatsvindt en dat 

er geen trapverdeling is. 

De differentiaalvergelijkingen die behoren bij het in figuur 2.5 ge

geven model zijn: 

2!h- = -r~- + ~n (h-k) 
oH: 

dn 
di= & 

d.t 

(2.4) 

(2.5) 

Als er geen vrije gaten zLJn (alle gaten zijn dan getrapt in de gaten

trap) geldt de neutraliteitsconditie: 

(2.6) 

De differentiaalvergelijkingen (2.4) en (2.5) ZLJn samen met (2.6) Ln 

principe op te lossen. Om echter een uitdrukking voor E te krijgea Ln 

meetbare grootheden moeten mathematische vereenvoudigingen worden toe

gepast die besproken worden in paragraaf 2.2. 

De volgende symbolen zijn gebruikt: 

a 

s 
h 

h 

n 

a 
+ a : 

b . . ( 3-I) recom LnatLeparameter cm s 
3 -I trappingparameter (cm s ) 

concentratie 

concentratie 

concentratie 

concentratie 

concentratie 

-3 electronentraps (cm ) 
-3 getrapte electrenen (cm ) 

. . 1 ( -3) vrLJe e eetrenen cm 
-3 gatentraps (cm ) 

-3 getrapte gaten (cm ) 
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De thermisch gestimuleerde stroom ~s evenredig met het geleidings

vermogen cr. Voor n-type geleiding geldt dat 

(2. 7) 

waarin ~n de beweeglijkheid van de vrije electrenen is. De beweeg

lijkheid is in het algemeen een funktie die slechts zwak van T 

afhankelijk is (~~Tm, m = ± 3/2). In het vervolg zullen we veron

derstellen, dat de temperatuurafhankelijkheid van ~ te verwaarlozen 

is ten opzichte van die van n, zodat voor de berekening van de vorm 

van de TSC krommen het voldoende is om n(T) te bepalen. In het TSC

maximum, bij de temperatuur Tc• geldt dan dat 

(2. 8) 

De thermoluminescentie is evenredig met de verandering van de bezet
da+ 

ting van het recombinatiecentrum : dT • In het TSL-maximum, bij de 

temperatuur T1 , geldt dan: 

{~(#)}~ ~ 0 
L 

(2.9) 

De grootte van n en ~~+ zijn afhankelijk van de opwarmsnelheid q, die 

gedefinieërd is als: 

q. - fl 
clt 

(2. 1 0) 

De opwarmsnelheid q wordt voor de berekeningen constant gehouden. 

Het verband tussen s en S luidt: 

(2. 11) 

Hierin is Ne de effectieve toestandsdichtheid ~n de geleidingsband 

(cm- 3). 
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Voor a en 8 geldt dat: 

Hierin is: v 

0( = (2. 12) 

= (2. 13) 

-I 
thermische snelheid van de vrije electrenen (cm s ) 

invangsdoorsnede voor electrenen van de gatentrap 

(cm2) 

invangsdoorsnede voor electrenen van de electronen-
2 trap (cm ) • 

Om een expliciete uitdrukking te krijgen van de trapdiepte E als 

funktie van meetbare grootheden worden in de literatuur vaak ver

schillende vereenvoudigingen aangenomen in de differentiaalverge

lijkingen (2.4) en (2.5). 

A De meest gebruikte aanname is: 

(2. 14) 

+ 
D · b k d d 1 · · " · · (da ~ 11 fh ~t ete ent at e um~nescent~e~ntens~te~t ~;_a een a angt van 

de verandering van de electronentrapbezetting (~~ ) , hetgeen direct 

volgt na differentiatie van (2.6). Hieruit volgt met (2.9) dat dan 

in het TSL-maximum geldt: 

(2. IS) 

Aanname (2.14) is juist als de recombinatietijd T van de vrlJe elec

trenen voldoende klein is. Deze wordt gedefinieërd als (vergelijk met 

(2.5)): 

I 'è =-oe a.+ (2. 16) 
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Aannemende dat a constant is volgt hieruit dat T toeneemt als functie 

van de temperatuur omdat a+ afneemt. Dit betekent dat de aanname 

(2.14) onbetrouwbaarder wordt naarmate de temperatuur hoger is. 

B Soms wordt ook aangenomen: 

(2. I 7) 

Uit (2.4) volgt dat: 

(2.18) 

dh-
omdat ~ < 0. Voor voldoend hoge temperatuur geldt h-<<h, zodat 

Jl_< 
h-

Dit kan met (2.1) en (2.11) geschreven worden als: 

N 

< _1l ex p (- E /kT) 
h 

(2. 19) 

(2.20) 

De verhouding he is afhankelijk van het materiaal en de defectconcen-

tratie. Voor CdGa2s4 is deze verhouding van de orde 10 2 tot 10 5
• Zoals 

nog zal blijken (paragraaf 2.3) geldt dat E/kT = 27±8 in het maximum 

van de TSL-kromme. Voor het maximum in de TSC-kromme geldt ongeveer 

eenzelfde waarde voor E/kT. In dit geval is exp(-E/kT) = 10-8 à 10- 15 • 

Hieruit volgt bij CdGa2s4 dat ~- < 10-3 ~n het TSL- of TSC-rnaximum, 

zodat de aanname (2.17) betrouwbaar is. Of (2.17) geldig is in andere 
Ne 

gevallen hangt alleen af van de verhouding ~ 

C ·Vaak worden twee gevallen onderscheiden: eerste en tweede orde kine

tiek, gedefinieërd door respectievelijk: 

0 = 0 (2.21) 

(2.22) 
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Deze twee gevallen worden ook wel mono- en bimoleculaire recombi

natie genoemd. Ofschoon 8 = 0 een fysisch niet zinvolle waarde is 

(en wat het TSC-signaal betreft tot andere oplossingen leidt dan 

de benadering S<<a), is het rekentechnisch wel bruikbaar en blijkt 

deze aanname te leiden tot goede en gemakkelijk toe te passen 

methodes om de trapdiepte te bepalen. 

De mate van retrapping wordt vaak gedefinieërd door: 

J ::: _@_ (2.23) 
0( 

Dan geldt voor eerste orde kinetiek: 8 = 0 en voor tweede orde 

kinetiek: 8 = I. 

Wat de parameters s en a betreft, zullen we de volgende situaties 

bespreken: 

I) s en a zijn constant. Dit betekent dat: 

en met (2.1) dat: 

do< ::: 0 
dT 

2) d . Tb . 1' 'k Tc. s en a z~Jn evenre ~g met respect~eve ~J 

Met (2.II) en (2.13) kan voors geschreven worden: 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

De temperatuurafhankelijkheid van N en v wordt ~n het algemeen 
c 

[9] aangenomen als: 

(2.27) 
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(2.28) 

De temperatuurafhankelijkheid van Sh en Sa schrijven we als: 

-x 
T (2.29) 

S (\ = T 
-y 

(2.30) 

Landsberg [10] zegt dat theoretisch kan worden aangetoond dat 

x,y ~ 2.5 of 4. Volgens Chen en Fleming [9] geldt voor x en y 

dat 0 < x,y < 4, De vergelijkingen (2.12) en (2,26) kunnen nu 

geschreven worden als: 

(2.31) 

(2.32) 

waar1n s
0 

en a
0 

niet van de temperatuur afhankelijk Z1Jn. Nu 

geldt: 

.f:._O( 
T 

~~ = r (k~1 + ~) 

3) s en a Z1Jn exponentieël van de temperatuur afhankelijk. 

(2. 33) 

(2.34) 

Door Henrey en Lang [11] is onlangs aangetoond, dat de invangs

doorsneden exponentieël temperatuurafhankelijk kunnen zijn, We 

schrijven: 

Sa. = So.,o ex p (- Ea./ kT) (2.36) 
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Hierin zijn Sh en S niet van de temperatuur afh'ankelijk; ,o a,o 
Eh en Ea zijn de activeringsenergieën van de invangsdoorsneden 

voor electrenen voor respectievelijk de electronen- en gaten

trap. De vergelijkingen (2.12) en (2.26) kunnen we nu met 

(2.27), (2.28), (2.35) en (2.36) schrijven als: 

(2.37) 

(2.38) 

Hierin zijns' en a' weer temperatuuronafhankelijk. De variatie 

van s en a zal voornamelijk bepaald worden door de exponent. 

Daarom kunnen we de variatie ten gevolge van de pre-exponentiële 

factor verwaarlozen en kunnen we (2.37) en (2.38) schrijven als: 

(2.39) 

(2.40) 

waar~n s 1 en a 1 slechts zwak van de temperatuur afhankelijk zijn. 

Nu geldt: 

(2. 41) 

~ = )( ( E + ç_\.i \ 
olT \ kT~ J (2.42) 

Met behulp van de dimensieloze grootheden: 
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sl: E (~t; s* exp (-E"/T*), - --cv 

waarLn T de temperatuur is waarbij de opwarming begint, kunnen we 
0 

de differentiaalvergelijkingen (2.4) en (2.5) met (2,6) schrijven 

als: 

d~f'f 

ol T* 

ola:"* \ ) = - o(tt ( a.+if'- n_if o/* 
ol T* 

Uit (2.44) volgt: 

+* L-'ta -n -

Vergelijking (2.43) levert met (2.45), (2.46) en (2.47): 

::. 

Deze vergelijking wordt gebruikt om TSL-krommen te berekenen. 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

(2.47) 

(2.48) 
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+* -* * Met a - h = n volgt uit (2.45) dat 

(2.49) 

da+* +* 
Omdat uit (2,48) de grootheden~ en a berekend kunnen worden, 

kan met (2.49) de vorm van de TSC-kromme gegenereerd worden. 

Als voorbeeld Z1Jn in tabel 2.1 voor o = 0.001 enE= 75 (0.516 eV) 

T , n *en a+* uitgerekend voor verschillende waarden vans*; hierbij 
c c c 

* +* is nc de (dimensieloze) vrije electrenenconcentratie en ac de ge-

trapte gatenconcentratie in het TSC-maximum. 

log * s 

16 

15 

14 

13 

12 

1 1 

Tc (K) 

185.03 

198.42 

213.69 

231.44 

252.24 

276.93 

tabel 2.1 
+* en a c 

* (•10-6) +* (•10-3) n a c c 

6.8•10 -5 4,56 

6.0'10-4 4,40 

5.1·10-3 4,32 

4.4·10-2 4,22 

3. 7• 10- 1 
4' 14 

3.1 4' 13 

voor verschillende waarden 

6 = 0.001" * E - 75 (0.516 eV). 

Uit de tabel is in te z1en dat a+* nauwelijks van T afhankelijk 
c c 

1s, terwijl nc evenredig is met exp(-E/kTc). Dit blijkt in het 

* * algemeen ook te gelden voor andere waarden van 6, E en s • Verder 

blijkt, dat de laatste term in teller en noemer van (2.48) een orde 

a* kleiner is dan de eerste term(en). Voor normale waarden van de 
4 * 16 . parameters geldt 10 <a <10 • U1t (2.48) en (2.49) volgt dan dat 

een zeer goede benad~ring voor de vorm van de TSL-kromme gegeven 

wordt door: 
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en voor de vorm van de TSC-kromme door: 

h = ..t 
0( 

G\+ 

(2.50) 

(2.51) 

De vergelijkingen (2.50) en (2.51) zijn afgeleid met de aanname dat 

s en a constant zijn. Wanneer s en a temperatuurafhankelijk zijn, 
da+ 

worden voor dT en n dezelfde vergelijkingen als (2.50) en (2.51) 

verkregen, 

Voor de orde kinetiek volgt met (2,10) uit (2.50) en (2.51): 

n = .1:.. 
0( 

Voor tweede orde kinetiek (o = 1): 

Yl = 
~~+ 

och 

ola.+ a+1 
-::: -(T dt 

(2.52) 

(2.53) 

(2.5'-:.) 

(2.55) 

Uit (2.52) blijkt dat n exponentieël met de temperatuur blijft toe-

nemen. De aanname o 
oplossing te geven. 

0 blijkt dus voor TSC een fysisch niet zinvolle 

Met behulp van de vergelijkingen (2.52) t/m (2,55) is het mogelijk 

om uitdrukkingen voor E te verkrijgen als functie van meetbare groot-
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heden door in het TSC-geval gebruik te maken van (2.8) en van (2.9) 

in het TSL-geval. We noemen de trapdiepte die bepaald wordt met het 

maximum in de TSC-kromme Ec en die met het maximum in de TSL-kromme 

EL" 

Alssen a constant zijn volgt met (2.1) uit (2.52) t/m (2,55) 

voor 

A eerste orde TSC : Yl ~ ! ex f (- E /kT) (2.56) 

In paragraaf 2.2.4. is al aangeduid dat (2.56) geen fysisch zin

volle vergelijking is wegens de exponentiële 11explosie" van n. 

B eerste orde TSL : d.a.+; -a.+ s exp(-E/t<T) 
oli 

(2. 57) 

Na differentiatie naar T van (2.57) volgt wegens (2.9) ~n het TSL-

maximum: 

(2.58) 

Dit is de maximumconditie voor eerste orde TSL en geeft direct een 

methode om de trapdiepte te bepalen: een grafiek van ln(q/T1
2 ) 

tegen 1/T1 voor verschillende opwarmsnelheden geeft een rechte met 

helling -E1/k. Deze methode staat bekend als de methode van 

Hoogenstraaten [12]. 

C tweede orde TSC : (2.59) 

Na differentiatie naar T van (2.59) geldt wegens (2.8) in het TSC-

maximum: 

(2.60) 

+ waarin a de getrapte gatenconcentratie ~n het TSC-maximum is. 
c 

Vergelijking (2.60) heet de maximumconditie voor tweede orde TSC. 

Uit paragraaf 2.2.4. is bekend dat a+ een weinig van de opwarm-
c 

+ snelheid afhankelijke grootheid is. De verandering van ac mag 

daarom t.o.v. de exponentiële verandering verwaarloosd worden. Dit 
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betekent dat ook voor tweede orde TSC de methode van Hoogen

straaten bruikbaar is. 

tweede orde TSL d.a. +
d. i - s exr (-E/k T) (2.61) 

Na differentiatie naar T van (2.61) geldt wegens (2.9) in het TSL

maximum: 

2 0.~ - s exf> l- E /t< 1) (2.62) 

+ Dit is de maximumconditie voor tweede orde TSL, Hierin is a
1 

de 

getrapte gatenconcentratie in het TSL-maximum. Voor a~ geldt een

zelfde afhankelijkheid van de opwarmsnelheid als voor a+. Daarom 
c 

kan ook voor tweede orde TSL de methode van Hoogenstraaten gebruikt 

worden. 

Als s en a temperatuurafhankelijk ZlJn volgens (2.31) resp. (2.32) 

verkrijgen we met (2.52) t/m (2.55) de volgende uitdrukkingen voor 
da+ 

n en F: 

A eerste orde TSC: (2.63) 

Deze vergelijking geeft aan dat n exponentieël als functie van de 

temperatuur toeneemt en voor gunstige waarden van b en c weer kan 

afnemen. Het afnemen van n mag echter niet veroorzaakt worden 

door een willekeurige temperatuurafhankelijkheid, maar moet het 

gevolg zijn van het kleiner worden van een concentratie waarmee 

n verbonden is. Derhalve is (2.63) geen fysisch zinvolle verge

lijking. 

B eerste orde TSL: dct+ ... Tb ( ) ctt l= -0. So exp - E/kT (2.64) 

Na differentiatie naar T van (2.64) geldt wegens (2,9) ln het TSL-

maximum: 

(2.65) 
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E 
Omdat zal blijken (paragraaf 2.3.) dat b<<~, vereenvoudigt 

kT1 (2.65) tot: 

(2.66) 

Voor b = 0, hetgeen betekent dat s niet temperatuurafhankelijk is, 

is (2.66) identiek aan (2.50) en dus kan, ook in het geval dat 
c 

a~T , de methode van Reagenstraaten toegepast worden. 

Boiko, Rashba en Trofimenko [13] geven een methode voor de bepa

ling van de trapdiepte uit TSC-metingen, waarbij de relatie be

staat: 

~Ec 
== So exp (- E,/!x Tc) (2.67) 

k r.:'' c. 

Vergelijking (2.66) is identiek aan (2.67) als b = 3/2 (s~T312 ). 

Boër, Oberländer en Voigt [14] geven voor TSC-metingen een methode 

ter bepaling van de trapdiepte, waarvoor de relatie geldt: 

(2.68) 

Vergelijking (2.66) is identiek aan (2.68) als b = -2 (s~T- 2 ). 

Uit de overeenkomst van (2.67) en (2.68) met vergelijking (2.66), 

die voor TSL is afgeleid, blijkt dat de methodes die voor LSC zijn 

afgeleid toepasbaar zijn op TSL. 

C tweede orde TSC: 
+ Tlo-c ) n = a. So exp (-E/kT 

0(0 'n 
(2.69) 

Na differentiatie naar T van (2.69) geldt wegens (2.8) Ln het TSC-

maximum: 

(2. 70) 

.. ;-
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Ec 
Als geldt dat lc-bl<<kT , kan (2.70) geschreven worden als: 

c 

(2. 71) 

Dit geeft, omdat a+ weinig van de opwarmsnelheid afhankelijk is, 
c 

weer voor b = 0, b = 3/2 en b = -2 de vergelijkingen waarop de 

methodes van respectievelijk Hoogenstraaten, Boiko et al, en 

Boër et al, berusten, 

D tweede orde TSL: (2. 72) 

Na differentiatie naar T van (2.72) geldt wegens (2,9) in het TSL

maximum: 

(2. 7 3) 

Met b<<E1 /kT1 vereenvoudigt (2.73) tot: 

(2.74) 

Dit geeft weer de vergelijkingen voor de methodes van respectieve

lijk Hoogenstraaten, Boiko et al. en Boër et al. als b = 0, 

b = 3/2 of b = -2. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de methodes van Hoogenstraaten, 

Boiko et al. en Boër et al. niet van eerste of tweede orde kinetiek 

afhankelijk zijn (zgn. algemene orde methodes) en dat ze zowel op 

TSC als op TSL toepasbaar zijn. 

Als s en a exponentieël van de temperatuur afhangen volgens (2,37) 

respectievelijk (2.38) verkrijgen we met (2.52) t/m (2.55) voor: 

A eerste orde TSC: (2.75) 
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Hieruit blijkt weer dat eerste orde TSC fysisch niet zinvol is, 

omdat n exponentieël met de temperatuur blijft toe- of afnemen. 

B eerste orde TSL: (2.76) 

c 

D 

Na differentiatie naar T van (2.76) geldt wegens (2.9) ~n het TSL-

maximum: 

(2. 77) 

Hieruit is af te leiden dat de trapdiepte die bepaald wordt met de 

methode van Hoogenstraaten niet juist is maar gelijk is aan 

EL + Eh. 

tweede orde TSC: Yl 
CL+ 

$, exf (- E+~-E~ (2.78) :;; 

()(, ~ 

Na differentiatie naar T van (2.78) geldt wegens (2.8) in het TSC-

maximum: 

(2.79) 

Hieruit volgt dat ook ~n dit geval met de methode van Hoogenstraaten 

Ec + Eh bepaald wordt. 

ola+ +'2. 

( E +E") tweede orde TSL: 0.. (2.80) -=-- S, e~p - \.<T olt n 
Na differentiatie naar T van (2.80) geldt wegens (2.9) in het TSL-

maximum: 

~(EL+ E~) ~a.: s, (- E, t F.) 
:::: exp - (2. 81) 

\.< T._l. Vl KTt.. 

Dus ook voor tweede orde TSL wordt met behulp van de methode van 

Hoogenstraaten een te grote trapdiepte bepaald. 
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2.2.6.1. De initial-rise-methode 

In het begin van de TSC- of TSL-kromme is de verandering van a+ met 
+ de temperatuur klein. Derhalve mag in (2.50) en (2.51) a constant 

worden beschouwd t.o.v. de exponentiële verandering van y. Dit 

betekent dat de beginhelling van de TSC- en TSL-kromme evenredig 

is met exp(-E/kT). Een grafiek van de intensiteit van verschil

lende punten op de beginhelling van de TSC- of TSL-kromme logarit

misch uitgezet tegen de reciproke van de bijbehorende temperatuur 

moet dan een rechte leveren met helling -E/k. Deze procedure staat 

bekend als de initial-rise-methode van Garlick en Gibson [15]. 

2.2.6.2. De methode van Bube 

Uit de differentiaalvergelijkingen (2.4) en (2.5) kan voor tweede 

orde kinetiek (8=a) worden afgeleid dat: 

(2.82) 

Dit levert met (2.1) en (2.11) een uitdrukking voorn, die voor 

het TSC-maximum geschreven kan worden als: 

he.-- (2.83) 
h 

waarin h de getrapte electronenconcentratie ~n het TSC-maximum is. 
c 

In paragraaf 2.2.4. is aangetoond dat in het TSC-maximum geldt dat 

a+ vrijwel onafhankelijk van de opwarmsnelheid is. Uit paragraaf 
c 

2.2.2. volgt dat in het TSC-maximum geldt dat n <<h-. Met (2.6) 
c c 

betekent dit dat ook h- vrijwel onafhankelijk van de opwarmsnel
c 

heid is. Dan volgt uit (2.83) een methode om de trapdiepte te be-

palen: een grafiek van ln n tegen 1/T voor verschillende opwarm-
c c 

snelheden levert een rechte met helling -E /k. De hier beschreven c 
procedure heet de methode van Bube [16]. 
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2.3. Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de methodes die gebruikt worden 

om trapdieptes te bepalen uit TSL- en TSC-metingen 

Uit de literatuur zijn vele methodes bekend om de trapdiepte te be

palen, Sommige van deze methodes zijn afgeleid voor TSL-metingen, 

andere voor TSC-metingen. Maar men gebruikt ze door elkaar. Voor een 

overzicht van de ons bekende methodes kan verwezen worden naar een 

publicatie van Kivits et al.[7]. Een globale indeling van de methodes 

is: 

1 ) methodes die gebruik maken van verschillende opwarmsnelheden; 

2) methodes die gebruik maken van een d~iehoeksbenadering van de 

TSC- of TSL-kromme; 

3) andere methodes. 

Al deze methodes zijn gebaseerd op het theoretische model gegeven in 

paragraaf 2.2,1, Met behulp van de differentiaalvergelijkingen die 

bij dit model behoren, hebben Kivits et al. TSL-krommes numeriek 

gegenereerd voor verschillende waarden van de parameters o, s* en E* 

(zie paragraaf 2.2.4.). De algemene vorm van een TSL-kromme wordt 

gegeven in figuur 2.6. 

Op de berekende TSL-krommes zijn de in [7] gegeven methodes toegepast 

met behulp van de verkregen gegevens (q, T1, TM' T2 , IM), De zo ver

kregen trapdieptes werden vergeleken met de werkelijke waarde van de 

trapdieptes, Zodoende kan de betrouwbaarheid nagegaan worden van de 

verschillende methodes voor de bepaling van de trapdiepte uit TSL

metingen, onder de restrictie dat het model beschreven in paragraaf 

2.2.1. toepasbaar is. Het resultaat van dit onderzoek is dat die me

thodes die de trapdiepte bepalen met behulp van TSL-krommes verkregen 

voor verschillende opwarmsnelheden die beste uitkomsten geven, onaf

hankelijk van de mate van retrapping en de grootte van de frequentie

factor (zie tabel 2.4a). Deze methodes staan vermeld in tabel 2.2. 

De methodes 4, 5 en 6 geven de juiste waarde, de methodes 2,3,8 en 9 

geven een constante afwijking waarvoor gecorrigeerd kan worden. 
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I 

1 
I", _,- - ------

fig. 2.6 Algemene vorm van een TSL- of TSC-kromme. 

= maximale intensiteit 

temperatuur waarbij de intensiteit maximaal is 

= temperatuur aan de lage temperatuurkant waar

voor I= )zi 
m 

= temperatuur aan de hoge temperatuurkant waar-

voor I= %I m 

Nr Naam Methode 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

Boër [14] ln q versus I /Tm 

Chen/Winer [28] ln(q/ImTm4 ) versus I /Tm 

Hoogenstraaten [12] ln(q/T 2 ) versus 1/T m m 
Bube [16] ln I versus I/T m m 
Unger [17] ln I m versus I/T1 
Boiko [13] ln(~/Tm~) versus I/Tm 

Boiko 2 [13] 1n(q/Tm12 ) versus I/Tm 

tabel 2.2 Methodes ter bepaling van de trapdiepte uit TSL- en 

TSC-metingen waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

variatie van de opwarmsnelheid. 

(de nummering van de methodes komt overeen met die 

in [7]). 
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In tabel 2.3 staan de methodes vermeld die de trapdiepte bepalen uit 

de meting van één TSL-kromme. Door de afwijking van de trapdieptes 

berekend met deze methodes te bepalen van de trapdiepte berekend met 

de methodes uit tabel 2.2 kan aan de hand van tabel 2.4a een schat

ting gemaakt worden van de grootte van o. 

Zoals reeds vermeld (paragraaf 2.2.4.) is het mogelijk om TSC

krommes uit te rekenen met behulp van (2.48) en (2.49) voor verschil

lende waarden van o, E* en s*. Het blijkt dat voor o>0.3 de vorm van 

de berekende TSC-krommes fysisch niet zinvol is, daar na een exponen

tiële toename van n bij lagere temperaturen, de waarde van n bij 

hogere temperaturen vrijwel constant blijft. Voor zover bekend is een 

dergelijk verloop van het thermisch gestimuleerde geleidingsvermogen 

tot op heden niet gerapporteerd. Derhalve zijn de methodes uit tabel 

2.2 en 2,3 alleen toegepast op berekende TSC-krommes voor o = 0.01 

en o = 0.1. De afwijkingen van de met deze methodes bepaalde trap

diepte van de werkelijke trapdiepte zijn vermeld in tabel 2.4b. 

Uit tabel 2.4b is te zien dat de methodes die metingen bij verschil

lende opwarmsnelheden gebruiken om de trapdiepte te bepalen de beste 

uitkomsten geven, onafhankelijk van de waarde van o. Dit resultaat 

was eerder al gevonden voor TSL. Met behulp van tabel 2.4b kan een 

schatting gemaakt worden van de grootte van o op dezelfde manier als 

bij TSL, 

Wanneer het model beschreven in paragraaf 2.2.1. uitgebreid wordt :1,et 

een diepere electronentrap (h2) blijkt (zie paragraaf 2.4.1.) dat de 

TSC-kromme dezelfde vorm heeft als de TSL-kromme, als h2>>h 1• In dit 

geval is de betrouwbaarheid van de methodes zowel voor TSC als voor 

TSL af te leiden uit de resultaten van de test gegeven in tabel 2.4c. 



Nr. 

13 

14 

16 

17 

18a 

18b 

22 

23 

24 

10 

20 

21 

25 

26 

28 

Naam 

Chen 1 [18] 

Chen 2 [18] 

Chen 4 [18] 

Chen 5 [18] 

Chen 6a (19] 

Chen 6b [20] 

Chen 7 [18] 

Chen 8 (18] 

Chen 9 [18] 

Luschik [21] 

Ha1perin/Braner 4 [22] 

Ha1perin/Braner 5 [22] 

Randa11/Wi1kins [23] 

Grossweiner [24] 

Dusse1/Bube [25] 

Verge1ij~ing __ 

E \< T~ 
= T2.. -Tm 

E::: ~ k T~'t 
T2. -Tm 

E = k T ... '). ( l + Tlt -T. ' 
T 'l.- T..,.. T""- T.) 

E .. 2s kT~ 

E = 

E = 

29a Garlick/Gibson (15) [15] Ltl I vtr.SLlS 1/T va.n 0.01 IIM 'l:.1>t 0.151""' 
29b Garlick/Gibson (30) [15] LYJ I ver-sus I /T Va.~ O.IS I~ to~ 0.3oi""' 

29c Gar1ick/Gibson (50) [15] L" I '/f>r'SU.S I /T VtHI O.J) I~ tot o.s-o In, 

30 

31 

Sandomirskii/Zhdan [26] E :: I ~ 5 s L< Tl'h T. - Q.t .9 k ~ 
· T~-T, 

Voigt [27] E = I~ \<Tw. 
tabel 2.3 Methodes ter bepaling van de trapdiepte uit TSC- of 

TSL-metingen bij één opwarmsnelheid. 

(de nummering van de methodes komt overeen met die 
in [7]). 



Nr. 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

13 

14 

16 

17 

18a 

18b 

22 

23 

24 

JO 

20 

21 

25 

26 

28 

29a 

29b 

29c 

30 

31 

- 31 -

Naam 0 = 0.01 0 = 0 = 3 

Boër +7.9 ( 1.0) +8. 5 ( 1. 4) +9.0 ( 1 . 4) 

Chen/Winer -0.3 (0. 1) 0.05(0.03) +0.7 (0. 1) 

Hoogenstraaten 0. 1 (0. I) +0.25(0.15) +0.7 (0. 2) 

Bube +0.25(0.08) -0.5 (0. 1) +1.0 (0.2) 

Unger +0. 1 (0.02) +0.2 (0.04) +0.3 (0. I) 

Boiko -6.0 (0. 8) -5.7 (0. 7) -5.5 (0. 7) 

Boiko 2 -6.0 (0. 8) -5.9 (0. 8) -5.5 (0. 8) 

Chen 0.5 (0. 8) -32 ( 1 ) -48 ( 1 ) 

Chen 2 2 (2) -30 (2) -45 (2) 

Chen 4 (2) -15 (4) -33 (7) 

Chen 5 0.5 ( 1 . 4) -43 (2) -57 (4) 

Chen 6a -5 (3) 3 (3) -15 (9) 

Chen 6b -12 (3) -6.0 (0. 3) -21 (9) 

Chen 7 +44 (0. 1) 0. 1 (0. I) -24 (0. 6) 

Chen 8 +20 (2.5) 0.5 (5) -22 (0. 7) 

Chen 9 +73 (2) 0.5 (4) -25 (1) 

Luschik +2 (I) -42 (3) -56 (4) 

Halperin/Braner 4 +103 (3) +17 (5) -12 (0. 7) 

Halperin/Braner 5 +180 (5) +80 (5) +40 (3) 

Randall /Wi lkins 19 (38) 19 (38) 19 (38) 

Grossweiner +6.0 (0. 7) -10 (I) -27 (3) 

Dussel/Bube (0. 6) -15 (I) -32 (3) 

Garlick/Gibson (15) -2.7 (0. 1) -4.5 (0. I) -8.5 (0. 1) 

Garlick/Gibson (30) -5.3 (0. 2) -7.3 (0. 2) -11.7 (0. 2) 

Garlick/Gibson (50) -10.0 (0. 3) -13.7 (0.4) -20.8 (0.4) 

Sandomirskii/Zhdan -0.5 (0.4) -16 (2) -33 (2) 

Voigt 28 (28) 28 (28) 28 (28) 

tabel 2.4a Relatieve absolute onnauwkeurigheid (%) en standaard

deviatie (%) van de met de methodes uit tabel 2.2 

en 2.3 bepaalde trapdiepte met de werkelijke waarde 

van de trapdiepte~ toegepast op berekende TSL- krommes 

voor 8=0.01~ 8=1 en 8=3. 

Voor systematische afwijkingen is het teken gegeven, 



Nr. 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

13 

14 

16 

17 

l8a 

18b 

22 

23 

24 

10 

20 

21 

25 

26 

28 

29a 

29b 

29c 

30 

31 

- 32 -

Naam ö = 0.01 ö = 0. 1 

Boër +8.5 (0.2) +0.09 (0.05) 

Chen/Winer -0.6 (0.4) -0.38 (0.06) 

Reagenstraaten -0.3 (0. 2) +0.09 (0.05) 

Bube +0.07(0.05) +0.56 (0.03) 

Unger 0.01(0.04) +0.099(0.004) 

Boiko -6.5 (2.5) -8 (2) 

Boiko 2 -7 (2) -8 (2) 

Chen 1 +6 (2) -55 (3) 

Chen 2 +4.9 (4.9) -49 (3) • 

Chen 4 +41 (6) -5.6 (0.4) 

Chen 5 -19 (2) -70 (4) 

Chen 6a +68 (2) -74.0 (0. 1) 

Chen 6b +51 ( 1) -63.0 (0. 1) 

Chen 7 +53 (4) -31 (5) 

Chen 8 +67 (7) +25 (1) 

Chen 9 +42 (9) -47 (6) 

Luschik -17 (5) -69 ( 4) 

Halperin/Braner 4 +67 ( 1 0) -38 (8) 

Halperin/Braner 5 +68 (13) +43 (9) 

Randall/Wilkins 21 (84) +33 (31) 

Grossweiner +47 ( 1) +14 ( 1) 

Dussel/Bube +37 (5) +6 (2) 

Garlick/Gibson (15) -0.11(0.01) -0.67 (0.02) 

Garlick/Gibson (30) -0.60(0.02) -2.5 ( 0. 1) 

Garlick/Gibson (50) -1.7 (0.1) -5.3 (0. 1) 

Sandomirskii/Zhdan +38 (I) +5.5 (0.4) 

Voigt 25 (62) 12 (38) 

tabeZ 2.4b Gemiddelde reZatieve afWijking (%) en standaard

deviatie (%) van de voZgens de methodes uit 

tabeZ 2.2 en 2.3 bepaaZde trapdiepte met de werke

Zijke waarde van de trapdiepte voor 6=0.01 en 6=0.1. 

Voor systematische afwijkingen is het teken gegeven. 
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Nr. Naam 8 = O.OI 8 = 8 = 3 

2 Boër +7.9 ( 1 • 0) +8.5 (I .4) +9.0 ( 1 .4) 

3 Chen/Winer -0.3 (0. I) 0.05(0.03) +0.7 (0. 1) 

4 Reagenstraaten O.I (0. I) +0.25(0.I5) +0.7 (0.2) 

5 Bube +0.25(0.08) +0.5 (0. I) +1.0 (0.2) 

6 Unger +0. I (0.02) +0.2 (0.04) +0.3 (0. I) 

8 Boiko -6.0 (0.8) -5.7 (O. 7) -5.5 (0. 7) 

9 Boiko 2 -6.0 (0.8) -5.9 (0.8) -5.5 (0.8) 
I3 Chen 0.7 (I) -20 (2) -34 (2) 

14 Chen 2 1.8 (2) -19 (2) -32 (I) 

I6 Chen 4 (2) -I5 (4) -33 (7) 

I7 Chen 5 -0.8 (0. I) -22 (0.7) -33 ( 1. 4) 

I8a Chen 6a -7 (3) -I7 (8) -31 (6) 

I 8b 

22 

23 

24 

10 

20 

2I 

25 

26 

28 

29a 

29b 

29c 

30 

3I 

Chen 6b -I3 (3) -23 (7) -36 (5) 

Chen 7 +43 (I) +16 (I) -2.9 ( 1) 

Chen 8 +20 (2.5) 0.5 (5) -22 (0. 7) 

Chen 9 +73 (2) +37 (2) +I7 (2) 

Lu schik +1.7 (0. 1) -20 (0. 7) -31 ( 1 . 4) 

Halperin/Braner 4 +I03 (I) +60 (2) +37 (3) 

Halperin/Braner 5 +I77 (3) +123 (2) +90 (1) 

Randall/Wilkins 19 (38) 19 (38) 19 (38) 

Grossweiner +6.0 (0. 7) -IO (I) -27 (3) 

Dussel/Bube (0. 6) -15 (I) -32 (3) 

Garlick/Gibson ( 15) -2.7 (0.1) -4.5 (0 .1) -8.5 ( 0. 1) 

Garlick/Gibson (30) -5.3 (0. 2) -7.3 (0.2) -11.7 (0.2) 

Garlick/Gibson (50) -10.0 (0.3) -I3.7 (0.4) -20.8 (0.4) 

Sandomirskii/Zhdan -0.5 (0.4) -16 (2) -33 (2) 

Voigt 28 (28) 28 (28) 28 (28) 

tabel 2.4c Relatieve absolute onnauwkeurigheid (%) en standaard

deviatie (%) van de met de methodes uit tabel 2.2 en 

2.3 bepaalde trapdiepte met de werkelijke waarde van 

de trapdiepte~ toegepast op berekende TSC- en TSL-krommes 

als h2>>h1 voor o = 0.01~ o = 1 en ö = 3. 

Voor systematische afWijkingen is het teken gegeven. 
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2.4. Uitbreiding van het eenvoudige energieniveauschema 

In paragraaf 2.2. zijn de invloeden besproken van verschillende aan

names op het eenvoudigste energieniveauschema dat opgesteld kan worden 

ter verklaring van TSC en TSL, In deze paragraaf zullen kort enige 

uitbreidingen van dit energieniveauschema besproken worden. 

De invloed van twee electronentraps op de globale vorm van de TSL

kromme is dat er twee min of meer afzonderlijke pieken optreden. 

Als deze pieken in twee vrijwel gescheiden temperatuurgebieden voor

komen, heten de traps 11 thermisch ontkoppeld". 

Wanneer hÏ en hz de getrapte electronenconcentratie zijn van respec

tievelijk de eerste (minst diepe) en tweede trap, is de neutrali

teitsconditie: 

(2.84) 

Uit (2.5) kan worden afgeleid dat: 

I ol.~t n=---
0( a,+ cit 

(2.8 ) 

dh-
Een gebruikelijke aanname ~n dit model is dat h->>h- en dat 2 = 0 

2 1 dt 
gedurende de lediging van de eerste trap. Dan kan de bij de eerste 

TSL-piek behorende TSC-piek bepaald worden met (2.85) waarbij a+ 

constant mag worden beschouwd. Dit betekent dat de TSC-kromme de

zelfde vorm heeft als de TSL-kromme mits a constant is. 

Voor het geval dat 

de invloed van 

wordt, 

hz<h~ kan verwezen worden naar figuur 2.7, waarin 
h2 

~ = -- op de vorm van de TSC-kromme gegeven 
hl 
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1 
n 

l'fo 190 uo 
T(~) • 

fig. 2.7 
h2 

De invloed van de verhouding ç; = -op de vorm van de 

TSC-kromme. 
hl 

0 = 0.01 
- 1012 -1 s - s 

E = 0. 516 eV. 

Uit de figuur is te zien dat reeds een kleine concentratie h2 de 

TSC-kromme een vorm geeft die meer in overeenstemming is met de 

globale vorm bekend uit figuur 2.6. Uit figuur 2.7 is tevens te zien 

dat voor ~ = 0 geldt dat T >>TL en dat T steeds lager wordt voor 
c c 

toenemende ~. Omdat voor ~>1 de TSC- en de TSL-kromme dezelfde vorm 

bezitten geldt dan steeds Tc = TL. De vorm van de TSC-kromme voor 

h2 = 0 kan alleen gevonden worden in erg zuiver materiaal. 
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Het model met één electronentrap en twee recombinatiecentra wordt 

gegeven in figuur 2.8. 

~ T 
t ~ •E 

l h h, 

~, 0(1 

<.l.:a.> al .Jo 

a.,)a., + 

fig. 2.8 

Energieniveauschema met één electronentrap en twee 

gatentraps. 

De bij het in figuur 2.8 gegeven model behorende differentiaalver

gelijkingen zijn: 

t 
-~,Y\0., 

De neutraliteitsconditie 1s nu: 

a.: .. a; = n + \,-

(2.86) 

(2. 87) 

(2.88) 

Numeriek kan worden aangetoond [8], dat de TSL-kromme die ontstaat 
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door recombinatie naar beide gatentraps, precies de vorm heeft van 

de TSL-kromme die zou ontstaan als er slechts één gatentrap aanwezig 

was. Dit betekent dat als het geëmitteerde licht van eenzelfde kleur 

is (de recombinatiecentra liggen dan op dezelfde afstand van de ge

leidingsband) niet bepaald kan worden hoeveel recombinatiecentra er 

betrokken zijn bij het recombinatiemechanisme. Als de afstand van 

beide recombinatiecentra tot de geleidingsband niet even groot is, 

treedt kleurverschuiving op in het recombinatielicht. Dan is het 

van de relatieve spectrale gevoeligheid van de detectorafhankelijk 

of er meer dan één piek in het TSL-signaal gemeten wordt. Het is 

duidelijk dat dan foutieve conclusies uit de metingen getrokken 

kunnen worden. De verklaring zal dan in het algemeen gezocht worden 

in twee electronentraps. Filtering van het recombinatielicht kan 

informatie verschaffen of het boven beschreven model van toepassing 

is. 

Indien er door de Coulombinteractie tussen geladen centra een verde

ling van niveaus over de energie bestaat (zie paragraaf 2.1.3.), kan 

numeriek worden aangetoond [8] dat de vorm van de TSL-kromme af

hankelijk is van de defectconcentratie d. Bij een toename van d ver

schuift de piek van de TSL-kromme naar lagere temperatuur. Dit be

tekent dat de bijdrage van minder diepe traps tot de luminescentie 

relatief groter wordt, hetgeen ook op grond van figuur 2.4 te ver

wachten is. 

Ook kan numeriek worden aangetoond dat in geval van een trapverde

ling de methodes van Bube en Hoogenstraaten een waarde voor de 

trapdiepte opleveren, die overeenstemt met het maximum in de trap

verdelingsfunctie. Alle andere methodes leveren waarden voor de 

trapdiepte die kleiner zijn. 
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3.1. De structuur van CdGa2~ 

CdGa2s4 is een ternaire verbinding met een thiogallaatstructuur [29]. 

De eenheidscel wordt gegeven in figuur 3.1. 

("'\&---
y ---
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

fig. 3.1 

De eenheidscel van CdGa2s4• 

0 = Cd 

e :a GQ 

0 = s 

De S-atomen Zl.Jn kubisch dichtst gestapeld. De eenheidscel bevat acht 

S-atomen. Deze omringen zestien tetraëder- en acht octaëderholtes. Van 

de tetraëderholtes zijn er twee bezet door Cd en vier door Ga, de 

overige zijn interstitiële holtes. De octaëderholtes zijn alle onbezet. 

Uit soortelijke massametingen en natte chemische analyses blijkt dat 

de drie componenten van het niet bewust verontreinigde materiaal elk 

in een ondermaat voorkomen [5], Wel komen Cd, Ga en Sin de juiste ver

houding voor. De röntgenanalyses die door Van Oosterom [30] en Van der 

Steur [31] zijn uitgevoerd kunnen geen uitsluitsel geven omtrent de 

plaatsen waar In en Ag inbouwen in het materiaal. 
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3.2. Gebruikte kristallen 

Naast niet bewust verontreinigd CdGa
2
s

4 
zijn er ook kristallen ge

bruikt die verontreinigd zijn met verschillende concentraties In of 

Ag en een kristal uit een batch die met een overmaat Ga vervaardigd 

is. De batches waaruit kristallen gebruikt zijn, staan in tabel 3.1 

met vermelding van de aangeboden en de door Queens spectrografisch 

bepaalde ingebouwde hoeveelheid Ga, In of Ag. 

Bewust toegevoegd 
element 

Ga 

In 

Ag 

tabel 3,1 

Batchnummer Aangeboden 
hoeveelheid (m%) 

Q 26-2 

WR 14-IV 10 

Q 28-1 10 

Q 28-8 

27q 30 10 

Q 31 - 3a 

Q 32 - 5 0.33 

Aangetoonde 
hoeveelheid (m%) 

2 

3.2 - 3.6 

0.27 - 0.40 

> 2 

0. 14 - o. 18 

0.06 - o. 16 

Batches CdGa2s4 waaruit kristallen gemeten zijn. 

De hoeveelheid In en Ag is spectrografisch en de hoeveelheid 

Ga is nat chemisch bepaald. 

De voor TSC-metingen gebruikte kristallen z~Jn plaatjes van ongeveer 

200 ~m dikte. Deze zijn voorzien van twee gesputterde Ag-contacten [32]. 

Het sputteren is uitgevoerd door V.d. Pol. 

Voor de afzonderlijke TSL-metingen is poeder gebruikt. Voor de gecom

bineerde TSL- TSC-metingen zijn echter weer (noodzakelijkerwijs) kris

tallen gebruikt. 
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4. DE MEETOPSTELLING 

De opstelling die gebruikt ~s om thermoluminescentie te meten wordt 

beschreven in [3], 

De opstelling die gebruikt is om thermisch gestimuleerde stromen te 

meten [4] bestaat uit de volgende onderdelen: 

a) een cryostaat met kristalhouder; 

b) een lichtbron en filterhouder; 

c) een regelgedeelte; 

d) een meetgedeelte. 

ad a) De kristalhouder kan afgekoeld worden tot 80 K, Het temperatuur

verschil tussen kristal en kristalhouder is kleiner dan 0.5 K 

onder de volgende condities: 

I) de kristallen mogen niet dikker z~Jn dan 200 ~m; 

2) de opwarmsnelheden mogen niet groter zijn dan 0.5 K/s; 

3) om de oneffenheden tussen kristal en kristalhouder op te 

vullen is GE 4031-kit gebruikt, 

Er is zorg voor gedragen dat de electrische weerstand van het 
15 meetcircuit t.o.v. aarde steeds groter dan 10 Ohm was. 

ad b) Voor de excitatie van electrenen van de valentieband naar de 

geleidingsband wordt het kristal belicht met het volledige spec

trum van een hogedrukkwiklamp waarbij een KG-3 filter is ge

bruikt. de 365 nm-lijn uit dit spectrum of met het spectrum van 

een hogedrukxenonlamp. 

ad c) De kristalhouder kan lineair als functie van de temperatuur worden 

opgewarmd van 80 tot 450 K. De opwarmsnelheid kan continu geva

rieërd worden van 0 tot 1.15 K/s. Ook kan lineair worden afgekoeld. 

Een constante temperatuur tussen 80 en 450 K kan worden ingesteld. 

ad d) De temperatuur van het kristal wordt gemeten met een thermokoppel 

dat in een gleuf in de kristalhouder onder het kristal gesoldeerd 

is. De thermospanning en de stroom door het kristal worden gelijk

tijdig geregistreerd, 
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5. METINGEN EN MEETRESULTATEN 

5.1. Beweeglijkheid en Halleffectmetingen 

Ter bepaling van de hallbeweeglijkheid ~H als functie van de tempera

tuur zijn door Queens metingen verricht van het geleidingsvermogen 

waarbij de Van der Pauw-methode [33] is gebruikt. In figuur 5.1 wordt 

deze beweeglijkheid voor CdGa
2
s

4
(-) gegeven als functie van de tempe

ratuur, De hallbeweeglijkheden van het met Ag en In verontreinigde 

CdGa
2
s
4 

zijn niet te bepalen om redenen die in [34] uiteengezet zullen 

worden, Bij de interpretatie van de TSC-metingen aan CdGa2s4 (Ga), 

CdGa
2
s
4

(Ag) en CdGa2s
4

(In) is derhalve de beweeglijkheid van het cnver

entreinigde materiaal gebruikt omdat verwacht mag worden dat de beweeg

lijkheden van het onverontreinigde, het met een overmaat Ga gegroeide 

en het met Ag en In verontreinigde CdGa2s4 niet veel van elkaar zullen 

verschillen, 

IO~--A--------L------~----~--~-----------
/0() .too 3oo ~oo soo 

T{K) _____.. 

fig. 5.1 

Hallbeweeglijkheid ~H van CdGa2s4(-) als functie 

van de temperatuur. 
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Uit de in figuur 5.1 getrokken lijn kan bepaald worden dat ~~T 1 • 4 • 

Uit halleffectmetingen is getracht het type van de ladingsdragers 

te bepalen gedurende de fotogeleiding en de thermisch gestimuleerde 

geleiding, Hoewel uit deze metingen nog geen definitieve conclusie 

getrokken is, kan hierop vooruitlopend vermeld worden dat zowel 

CdGa2s4 (-), CdGa2s
4

(Ag) als CdGa2s4 (In) in beide gevallen n-type 

geleiding lijken te vertonen. 

5.2. Spanningsafhankelijkheid 

Gebleken is dat de vorm van de TSC-kromme afhankelijk is van de over 

het kristal aangelegde spanning Vk. Ter illustratie van deze span

ningsafhankelijkheid worden de TSC-krommes gegeven voor verschillende 

waarden van Vk bij dezelfde opwarmsnelheid, voor CdGa
2
s

4
(-) in 

figuur 5.2, voor CdGa2s
4

(Ga) in figuur 5.3, voor CdGa2s4 (Ag) in 

figuur 5.4 en voor CdGa2s
4

(In) in figuur 5.5. 

Voor Vk>2V geldt niet meer dat Ic rechtevenredig 1s met Vk' Ook hangt 

Tc af van de spanning over het kristal. Claassen [1] vond bij de ln

tensiteitsafhankelijke fotogeleidingsmetingen relaties tussen de 

fotostroom en de intensiteit van het excitatielicht die duiden op 

complexe geleidingsmechanismen. Misschien zijn beide verschijnselen 

te verklaren door de inhomogene belichting van het kristal. 

Volgens Van Empel [35] is de absorptiecoëfficiënt a van CdGa
2

sl: (--) 

voor licht met een golflengte van 365 nm ongeveer 1000 cm-I. Bij een 

kristaldikte d = 200 ~m betekent dit dat de verhouding tussen de 

lichtintensiteit 1
0 

die op het voorvlak van het kristal valt en de 

intensiteit r200 op het achtervlak volgens de bekende absorptieformule 

gelijk is aan: 
1200 = exp(-ad)~Io-9 • De intensiteit in het kristal 

op een afstand 5 ~ van het voorvlak is een factor 100 kleiner dan op 

het voorvlak. Dit betekent dat de belichting van het kristal inderdaad 

sterk inhomogeen is en dat alleen in een dun laagje aan het oppervlak 

van het kristal excitatie van electrenen plaatsvindt gedurende de be

lichting. 
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I 

~00 

fig. 5. 2 

TSC-kromme voor verschillende spanningen over het 

q = 0.4 k/s 

a : 0. 2 V" b : 0. 5 V" c : 1 V" d : 2 V" e : 5 V. 
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l,oo T (I<) __ .t ... 2.5' l5"0 

fig. 5.3 

TSC-krommes voor verschiZZende spanningen over het 

kristaZ CdGa2s4(Ga) WR-14-IV q = 0.4 k/s. 

a : 0.5 V_, b : 1 V_, c : 2 V_, d: 5 V_, e : 10 V. 
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fig. 5.4 

TBC-krommes voor verschillende spanningen over het 

Q 31-3a-1 q = 0.4 k/s 

a : 0.1 V,, b : 0. 5 VJ c : 2 VJ d : 10 V. 
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1 

T(\<) --

fig. 5.5 

TBC-krommes voor verschillende spanningen over het 

kristal CdGa2s4(In) Q 28-1-2 q = 0.4 k/s 

a : 0 • 2 V." b : 0 • 5 V." c : 1 V." d : 2 V." e : 1 0 V. 
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De vrije electronen kunnen nog wel diffunderen naar het niet-belichte 

gebied in het kristal, Voor de diffusieweglengte L geldt: 

L :: V D t (5. I) 

waarin D de diffusieconstante en T de levensduur van de vrije electre

nen is. De diffusieconstante wordt gegeven door de relatie van Einstein: 

(5.2) 

en T wordt gegeven door: 

m* - (5. 3) 
e 

waarin m* de effectieve massa van het electron in de geleidingsband is. 

De laagste temperatuur waarvoor~ bekend is, is 120 K (zie figuur 5.1). 

De beweeglijkheid is hier 10 cm2/Vs. Berekenen we voor deze temperatuur 

de waarde van L met de aanname dat m* = 0.5 m
0

, de vrije massa van het 

electron, dan verkrijgen we (5.1), (5,2) en (5.3) : 1~0.1 ~m. Dit be

tekent dat de diffusieweglengte verwaarloosd mag worden ten opzichte 

van de indringdiepte van het excitatielicht. 

Omdat door de geringe indringdiepte van het excitatielicht slechts i~1 

een dunne laag aan het oppervlak electronen vrij gemaakt worden, en 

deze niet verder diffunderen in het kristal, ontstaat er een g~bied 

waarin geen extra electronen vrij gemaakt worden en dus ook niet ge

trapt worden. Welke invloed dit heeft op de thermisch gestimuleerde 

stroom,die over de bulk van het kristal gemeten wordt, is niet bekend. 

Onbekend is ook of door het aangelegde electrische veld vrije electronen 

uit het belichte gebied in het niet-belichte deel van het kristal ge

trokken zullen worden. Welke andere effecten nog een rol kunnen spelen, 

is niet bekend. 

In figuur 5.6 zijn de I-V-karakteristieken van verschillende kristallen 

gegeven om te illustreren dat onder stationaire belichting een vrijwel 

Ohms verband bestaat tussen de fotostroom If en de aangelegde spanning. 
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De I-V-karakteristiek van CdGa
2
s4(Ga) 1s niet bepaald. 

r 
·• ,, 

Jo"'' 
0.1 

fig. 5.6 

I-V-karakteristieken 

a) CdGa2s4(-) Q 

b) CdGa2s4(In) Q 

c) CdGa2s4(Ag) Q 

1 
v~ (v) 

10 

opgenomen onder fotostroomcondities. 

26-2-5 

28-1-2 

31-3a-1. 

De TSC-krommes die gebruikt zijn voor het bepalen van de trapdiepte, 

zijn opgenomen met Vk = 0.5 V of Vk = 2 V. 
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5.3. Keuze van de opwarmsnelheden 

In figuur 5.7 zijn als voorbeeld de methodes van Bube (paragraaf 

2.6.2.) en Boër (paragraaf 2.5.2.) ter bepaling van de trapdiepte 

uitgewerkt voor een TSC-meting aan CdGa
2
s

4
(Ga). Het blijkt dat voor 

q < 0.1 k/s en voor q > 0.6 k/s de meetpunten significant afwijken 

van de rechte die volgens de methodes van Bube en Boër met gelden. 

I"' 
(u.) 

o.oS 

fig. 5.? 

I - ('.(.-') 1è 
s.o 

Trapdieptebepaling volgens de methodes van Boër et.al. [14] 

en Bube [16] voor een TBC-meting aan CdGa2s4(Ga) WR-14-IV 

vk = 2 v. 

Voor q > 0.6 k/s 1s gebleken [4] dat naijleffecten de metingen hein

vloeden waardoor de temperatuur die gemeten wordt als de TSC-piek 

optreedt hoger is dan de kristaltemperatuur. 

Voor de afwijking bij kleine opwarmsnelheden (q < 0.1 k/s) kan een 

verklaring gevonden worden in de temperatuurafhankelijkheid van de 

overgangswaarschijnlijkheid van een getrapt electron (zie paragraaf 

2.1.4.). 
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Hoe kleiner de opwarmsnelheid des te groter is het aantal electrenen 

dat vanuit een trap rechtstreeks recombineert met een gat in een re

combinatiecentrum. Het aantal electrenen dat thermisch geëxciteerd 

kan worden naar de geleidingsband neemt dus af met kleiner wordende q. 

Hierdoor is de maximale intensiteit van de TSC- of TSL-piek die geme

ten wordt relatief te klein. Bovendien ligt het maximum bij een rela

tief te hoge temperatuur [6]. 
Voornoemde redenen leggen beperkingen op ~n de keuze van de opwarm

snelheden. Voor de metingen zijn gebruikt: 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 en 

0.40 k/s. 

In figuur 5.8 wordt de vorm gegeven van de TSC- en de TSL-kromme 

voor niet bewust verontreinigd CdGa2s
4

• In figuur 5.9 is de golf

lengte van het maximum in het emissiespectrum uitgezet als functie 

van de temperatuur. De metingen hiervoor zijn verricht door Queens. 

T(K)-
fig. 5.8 

Vorm van de TBC-kromme (a) en de TSL-kromme (b) van 

CdGa2s4 (-)~ q = 0.4 k/s 

(a) Q 26-2-51 vk = 0.5 v (b) Q 26-2 (poeder). 
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De TSL-kronnne bestaat uit een udecay" voor T<I80 Ken twee pieken 

bij ongeveer 215 en 275 K (q = 0.4 k/s). De pieken Ln de TSC

kronnne liggen bij ongeveer 235 en 295 K. Het opvallendste verschil 

tussen de TSL- en de TSC-kronnne is dat het decay bij lage tempe

ratuur niet gemeten wordt in de geleiding. Uit de vorm van de TSC

kronnne blijkt dat de tweede piek uit verschillende pieken bestaat. 

Deze complexiteit LS voor kleine spanningen over het kristal het 

duidelijkst te zien (zie figuur 5.2). Uit figuur 5.9 blijkt dat bij 

lage T de emissie voornamelijk in het rood plaatsvindt (~640 nm). 

Het tijdens het optreden van de twee TSL-pieken uitgezonden lumi

nescentielicht is geel van kleur (~550 nm). 

In figuur 5.10 zijn als voorbeeld een TSC- en een TSL-meting uitge

werkt volgens de initial-rise-methode (zie paragraaf 2.2.6.1.). 
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1~~--------~--~----r---~--~r---.----.~--.----,-----
s.o 

fig. 5.10 

Analyse van de beginhelling van de TSC- en TSL-kromme van 

CdGa2s4 (-). 

(a) TSC Q 26-2-5 

(b) TSL Q 26-2 

vk = 2 v 
q = 0.1 k/s 

q = 0.1 k/s 

(c) rechte met een helling die overeenkomt met E = 0.60 eV~ 
ter vergelijking. 

Uit de figuur is te z1en dat uit de beginhelling voor beide metingen 

geen rechte te bepalen is waarmee de trapdiepte berekend kan worden. 

In tabel 5.1 zijn de uit TSC-metingen berekende trapdieptes gegeven. 

De methodes die gebruikt zijn, zijn behandeld in paragraaf 2.3. Voor

dat de methodes die gebruik maken van Ie, de maximale intensiteit van 
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te piek 2e piek 

Naam vk "" 0,5 V vk = 2 V vk = 0.5 V vk = 2 V 

BÖer 0.37 + 0.01 0.36 + 0.01 0.63 + 0.02 0.66 + 0.03 - -
Chen/Winer 0.37 + 0.01 0.38 + 0.02 0.74 + 0.03 0.78 + 0.07 - -
Hoogenstraaten 0.37 + 0.01 0.36 + 0.01 0.65 + 0.02 0.68 + 0.03 - -
Bube 0.-37 + 0.01 0,35 + 0.01 0.57 + 0.02 0.57 + 0.04 

Unger 0.36 + 0.01 0.38 + 0.01 0.68 + 0.18 -
Boiko 0.36 + 0.01 0.35 + 0.01 0.57 + 0.02 0.57 + 0.04 -
Boiko 2 0.36 + 0.01 0.36 + 0.01 0.66 + 0.02 0.69 + 0.03 -
Chen 1 0.42 + 0.02 

Chen 2 0.43 + 0.02 

Chen 4 0.29 + 0.01 0.43 + 0.02 o. 36 + 0.03 - -
Chen 5 0.56 + 0.02 

Chen 6a 0.28 + 0.03 

Chen 6b 0.27 + 0.03 

Chen 7 0.62 + 0.03 

Chen 8 0.34 + 0.01 0.51 + 0.03 0.42 + 0.03 - -
Chen 9 0.97 + 0.03 -
Lus eh ik 0.57 + 0.02 -
Halperin/Braner 4 1.14 + 0.04 

Halperin/Braner 5 1.41 + 0.04 

Randall/Wilkins 0.49 + 0.02 0.46 + 0.02 0.61 + 0.02 0.61 + 0.02 -
Grossweiner 0.32 + 0.01 0.46 + 0.02 0.40 + 0.03 

Dussel/Bube 0,30 + 0.01 0.43 + 0.02 0.37 + 0.03 -
Sandomirskii/Zhdan 0.30 + 0.01 0.44 + 0.02 0.37 + 0.03 

Voigt o. 35 + 0.01 0.33 + 0.01 0.44 + 0.01 0.44 + 0.01 

tabel 5.1 

TPapdieptes vooP de tweede TBC-pieken van CdGa2s4(-) volgens 

de methodes uit tabel 2.2 en 2,3, 
' knstal Q 26-2-5 vk = o. 5 en 2 v. 
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de piek in de TSC-kromme, toegepast Z1Jn, is de TSC-kromme gecor

rigeerd voor de beweeglijkheid ~H (~T 1 • 4 , zie paragraaf 5.4.1.). 

De methodes die gebruik maken van metingen bij verschillende op

warmsnelheden (2 t/m 9) geven binnen de meetnauwkeurigheid dezelfde 

waarde van de trapdiepte voor de eerste piek: 0.37 :!: 0.03 eV. 

Omdat gebleken is (paragraaf 2.3.) dat deze methodes in bepaalde 

gevallen de beste resultaten geven, zou dit de werkelijke trap

diepte kunnen zijn. Door de complexiteit van de tweede piek zijn 

de hieruit bepaalde trapdieptes onbetrouwbaar en geven ze slechts 

een indicatie van het gebied waarin de trapdieptes mogelijk zullen 

liggen. Door de relatieve fout te bepalen in de trapdieptes, be

rekend met de methodes die geen gebruik maken van verschillende 

opwarmsnelheden, ten opzichte van de waarde 0.37 eV kan met behulp 

van tabel 2.4b een schatting gemaakt worden van de grootte van 6 

als het in paragraaf 2.1. beschreven model van toepassing is. Bij 

Vk = 2 V volgt dan een waarde voor 6. van 0.01 à O.I. Voor Vk = 0.5 V 

moet tabel 2.4c, behorende bij het model waarvoor h2>>h 1 (paragraaf 

2.4.1.) gebruikt worden om een eenduidige waarde voor 6 te kunnen 

vaststellen : 6 = 1 à 3. Vanwege de complexiteit van de tweede piek 

heeft het weinig zin om hier een waarde voor 6 te bepalen. Bovendien 

kan moeilijk één trapdiepte bepaald worden die als referentie kan 

dienen. 

De trapdieptes die Van Empel bepaald heeft uit TSL-metingen aan 

CdGa
2
s
4

(-) staan vermeld in tabel 5.2 evenals de door hem bepaalde 

waardes van 6. 

piek E 

1 0.55 

2 0.67 

tabel 5.2 

+ -
+ -

6 

0.02 0.01 

0.04 2.5 

Trapd-iepte en 6 voor de twee pieken in 

de 'I'SL-kromme van CdGa2s4(-) bepaald 

door Van Empel [3]. 
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5.4.4. Discussie ---------
Het decay voor T<180 K dat alleen bij TSL optreedt en niet bij de 

TSC, kan erop duiden dat er donor-acceptorpaarrecombinatie plaats

vindt (zie paragraaf 2.1.3,). De directe overgangen van electrenen 

tussen een trap en een recombinatiecentrum kunnen er de oorzaak 

van zijn dat het begin van de TSL- en TSC-kromme niet evenredig is 

met y (zie paragraaf 2,2,6,1.). Bij een trapverdeling, inhaerent 

met het verschijnsel van de nA-recombinatie (zie paragraaf 2.1.3.), 

bevinden de getrapte electrenen zich energetisch op verschillende 

afstanden van de geleidingsband, Voor de electrenen met de hoogste 

energie is de geografische afstand tot het dichtstbije recombinatie

centrum het kleinste en LS de waarschijnlijkheid om rechtstreeks te 

recombineren met een gat in dat recombinatiecentrum het grootste. 

Derhalve is bij de thermische excitatie de bezettingsgraad van de 

niveaus met kleine trapdieptes relatief te klein, waardoor de begin

helling van de grafiek ln I versus 1/T (initial-rise-methode van 

Garlick en Gibson, paragraaf 2.2.6.1.) te steil is. 

Opvallend is het grootte verschil in trapdiepte bepaald voor de 

eerste piek: 0.37 eV (TSC) en 0.55 eV (TSL). Deze diskrepantie is 

het duidelijke bewijs, dat het in paragraaf 2.1. gegeven modeldat ten 

grondslag ligt aan de methodentest, niet toepasbaar is op CdGa 2s4(-). 

Immers, uit de methodentest volgt dat de methodes 2 t/m 9 dezelfde 

waarde voor de trapdiepte dienen te geven, zowel in het geval van 

TSC als van TSL. Dit geldt ook als het model met twee traps (para

graaf 2.4.1.) gebruikt wordt. Andere indicaties die WLJzen op het 

feit dat het gebruikte model te simpel is, zijn het mislukke~ van 

de initial rise analyse en de aanwezigheid van nA-recombinatie tij

dens het optreden van beide thermisch gestimuleerde processen. 

Het energieÏnterval waarin de traps liggen die de tweede piek veroor

zaken is weliswaar voor TSC ongeveer hetzelfde als voor TSL, maar 

omdat de trapdieptes niet nauwkeuriger bepaald kunnen worden, kan er 

ook niets over enig verschil of overeenkomst tussen TSC · en TSL 

gezegd worden. 

De waarde van 6 die bepaald is uit TSL-metingen komt overeen met de 

waarde van 6 die bepaald wordt uit TSC-metingen waarbij Vk = 2 V. 
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Het is niet waarschijnlijk dat dit de juiste waarde is, omdat het 

gebruikte model niet goed is. Ditzelfde geldt voor de waarde van 

ö die bepaald wordt uit de TSC-metingen met Vk = 0.5 V. 

Kristallen die een overmaat Ga bevatten luminesceren niet onder exc~

tatie met UV-licht bij kamertemperatuur. De TSL-kromme bestaat slechts 

uit één piek [3]. Derhalve zijn aan een kristal uit de batch WR-14-IV, 

CdGa
2
s

4
(Ga), simultane TSC- en TSL-metingen verricht. 

In figuur 5.11 wordt de vorm van de TSC- en de TSL-kromme van 

CdGa2s4 (Ga) gegeven. Het emissie-spectrum tijdens het optreden van 

de thermoluminescentie is niet gemeten. 

1 
I,.,L 
(CU') 

1 

100 2.oo 
T(K)--

fig. 5.11 

Vorm van de TSC-kromme (a) en de TSL-kromme (b) van 

CdGa2s4(Ga) WR-14-IV Vk = 0.5 V q = 0.4 k/s. 

De piek in de beide krommes ligt bij ongeveer 215 K. In de TSL

kromme treedt voor T<l80 K een decay op dat in de TSC-kromme 

niet aanwezig is. 



- 57 -

Het piekje in de TSC-kromme bij ongeveer 295 K, voorafgegaan door 

een vanaf 80 K zeer langzaam oplopende ondergrond, treedt op onder 

willekeurige condities van belichting en spanning, waarbij de 

grootte niet verandert. Het is zeker dat dit verschijnsel geen 

thermisch gestimuleerde geleiding is daar het ook optreedt bij het 

afkoelen van het kristal, alleen is nu de polariteit omgekeerd. 

Bovendien treedt dit effect ook op bij het met In en Ag verontrei

nigde materiaal. De oorzaak voor het optreden van deze piek is niet 

gevonden. De intensiteit van het verschijnsel, dat in fig. 5.11 

sterk overdreven is weergegeven, is zodanig dat er alleen voor 

gecorrigeerd behoeft te worden bij gebruik van zeer kleine opwarm

snelheden. 

In figuur 5.12 zijn als voorbeeld een TSC- en een TSL-meting uitge

werkt voor de initial-rise-methode, 

f. 
~I~ 

r 

fig. 5.12 

InitiaZ rise voor TSL (a) en TSC (b) CdGa2s4(Ga) 

WR-14-IV Vk = 0.5 V q = 0.31 k/s 

c: rechte met een helZing die overeenkomt met E = 0.50~ 
ter vergelijking. 
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Voor een gedeelte van de kromme blijkt de helling constant te zijn. 

Voor de bepaling van de trapdiepte volgens de initial-rise-methode 

moet de grafiek echter vanaf het begin recht zijn. De gevonden 

krommes kunnen dus niet gebruikt worden ter bepaling van een trap

diepte, 

Zowel voor de TSC- als voor de TSL-metingen staan in tabel 5.3 de 

trapdieptes bepaald met de methodes behandeld in paragraaf 2.3. De 

TSC-metingen zijn eerst gecorrigeerd voor de temperatuurafhankelijk

heid van de beweeglijkheid met die van het onverontreinigde materiaal 

(paragraaf 5.4.) voordat de methodes die gebruik maken van de inten

siteit zijn toegepast. 

De trapdiepte wordt aan de hand van de resultaten die de methodes 2 

t/m 9, toegepast op TSC-metingen, geven, bepaald op 0.44 + 0.03 eV. 

Dit LS in overeenstemming met de waarde die gevonden wordt uit de 

TSL-metingen met behulp van methodes die geen gebruik maken van Im' 

Methodes die ~ gebruiken leveren echter een significant te grote 

waarde. Dit betekent dat 11 , de maximale intensiteit van de piek in 

de TSL-kromme, relatief te sterk toeneemt bij grotere opwarmsnelheid. 

De verklaring voor deze discrepantie is nog niet gevonden. 

Noch voor TSC noch voor TSL kan een eenduidige waarde van o vastge

steld worden. 
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Naam a b c 

BÖer 0.43 + 0.02 0.42 + 0.01 0.46 + 0.01 

Chen/Winer 0.42 + 0.02 0.41 + 0.02 0.41 + 0.04 

Hoogenstraaten 0.43 + 0.02 0.42 + 0.01 0.46 + 0.01 

Bube 0.44 + 0.03 0.44 + 0.01 0,53 + 0.02 

Unger 0.49 + 0.03 0.48 + 0.02 0,58 + 0.02 

Boiko 0.45 + 0.03 0.45 + 0.01 0.54 + 0.02 -
Boiko 2 0.44 + 0.02 0.43 + 0.01 0.46 + 0.02 -
Chen 0.35 + 0,02 0.35 + 0.01 0.35 + 0.02 - -
Chen 2 0.35 + 0.02 0.35 + 0.01 0.35 + 0.02 - -
Chen 4 0.47 + 0.03 0.47 + 0.03 0.48 + 0.03 - - -
Chen 5 0.27 + 0,02 0.27 + 0.01 0.26 + 0.02 - -
Chen 6a 0.59 + 0.03 0.55 + 0.04 0.61 + 0.02 -
Chen 6b 0.55 + 0.04 0.52 + 0.04 0.57 + 0.02 -
Chen 7 0.50 + 0.03 0.51 + 0.02 0.51 + 0.03 -
Chen 8 0.55 + 0.04 0.55 + 0.03 0.58 + 0.03 -
Chen 9 0.47 + 0.03 0.48 + 0.01 0.46 + 0.04 -
Lus eh ik 0.27 + 0.02 0.28 + 0.01 0.27 + 0.02 -
Halperin/Braner 4 0.54 + 0.03 0.57 + 0.01 0.54 + 0.05 

Halperin/Braner 5 0.89 + 0.04 0.90 + 0.03 0.90 + 0.05 

Randall /Wilkins 0.45 + 0.01 0.44 + 0.02 0.45 + 0.01 

Grossweiner 0.50 + 0.02 0.49 + 0.03 0.51 + 0.02 

Dussel/Bube 0.47 + 0.02 0.45 + 0.03 0.48 + 0.02 

Sandomirskii/Zhdan 0.48 + 0.02 0.47 + 0.03 0.49 + 0.02 

Voigt 0.32 ::!: 0,01 0.32 + 0.01 0.32 + 0.01 -

tabel 5,3 

Trapdieptes voor CdGa
2
s4(Ga) volgens de methodes uit tabel 

2.2 en 2.3J kristal WR 14-IV 

a TSC Vk = O. 5 V 

b TSC Vk = 2 V 

c TSL, 
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Het decay voor T<l80 K dat wel ~n de TSL- en niet in de TSC-kromme 

optreedt, kan worden verklaard met DA~recombinatie. Ofschoon het 

optreden van nA-recombinatie betekent dat er een trapverdeling is, 

~s bij de initial-rise-analyse de intensiteit van de beide krommes 

in het begin relatief niet te klein, zoals bij CdGa
2
s4 (-) het geval 

is. In tegendeel, de indruk bestaat dat de beginhelling te zwak is. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat de thermische excitatie plaats

vindt vanuit een brede trapverdeling van ongeassocieërde centra 

(paragraaf 2.1.3.) waardoor de bijdrage van ondiepere niveaus tot 

de beide krommes relatief groter wordt. 

De pieken van de TSC- en de TSL-kromme liggen bij dezelfde tempera

tuur, hetgeen erop kan duiden (zie paragraaf 2.4.1.) dat er behalve 

de trap die de piek veroorzaakt, nog een diepere en grotere trap aan

wezig is. Omdat deze tweede trap geen piek veroorzaakt in de TSC-

en de TSL-kromme moet worden aangenomen dat de trapdiepte van dit 

niveau erg groot is, waardoor deze trap niet leeggestookt wordt ~n 

het gebruikte temperatuurgebied. Een andere mogelijkheid is dat er 

ladingopslag plaatsvindt in een killercentrum. Hierdoor zijn er ~n 

het recombinatiecentrum meer gaten aanwezig dan er electrenen in de 

trap zijn, Dit killercentrum vervult dan de rol van de tweede, 

diepere en grotere trap. 
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De vorm van de TSC- en de TSL-kromme voor CdGa
2
s

4
(Ag) wordt gege

ven in figuur 5. 13. Het emissiespectrum is hetzelfde als dat 

voor het onverontreinigde materiaal. De TSL-metingen zijn verricht 

door Queens. 

too loo 
T(K) loo __ .., 

fig. 5.13 

Vorm van de TBC-kromme (a) en de TSL-kromme (b) van 

CdGa2s4 (Ag)., 

(a) kristal 

(b) kristal 

q = 0.4 k/s 

Q 31-3a-1 vk = 0.5 v 
Q 31-3-2. 

De TSL-piek ligt bij ongeveer 220 K, de TSC-piek bij ongeveer 235 K. 

Het decay in de TSL-kromme voor T<200 K is erg groot vergeleken bij 

de intensiteit van de TSL-piek. Hoewel geen absolute metingen ver

richt zijn mag gesteld worden dat de intensiteit van de TSC-piek 

klein is, vergeleken bij die van het onverontreinigde materiaal. 
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Hierdoor zijn de ondergrond over het gehele temperatuurgebied en 

het piekje bij 295 K, verschijnselen die reeds besproken zijn bij 

CdGa2s
4

(Ga), opvallend, 

Een uitwerking van TSC- en TSL-metingen voor de initiai-rise

methode levert krommes op die eenzelfde vorm hebben als het cnver

entreinigde materiaal (figuur 5.10). Hieruit kan geen trapdiepte 

bepaald worden. 

In tabel 5.4 worden de trapdieptes gegeven voor TSC- en TSL-metingen 

bepaald met behulp van de methodes uit paragraaf 2.3. 

Voor TSC kan de trapdiepte aan de hand van de resultaten van de 

methodes uit tabel 2.2 bepaald worden op 0.49 + 0.04 eV. Voor TSL 

wordt zo een trapdiepte gevonden van 0.56 : 0.03 eV. 

Voor de TSL-metingen kan een waarde bepaald worden voor o door ge

bruik te maken van tabel 2.4a (h2 = 0). Er wordt dan gevonden dat 

o > 1. Voor een analoge onderlinge vergelijking van de trapdieptes 

bepaald uit TSC-metingen moet tabel 2.4c (h2>>h 1) gebruikt worden om 

een eenduidige waarde van o te bepalen: o > 1. 

De TSC-piek ligt niet op dezelfde plaats als de TSL-piek, zoals bij 

CdGa2s4 (Ga) het geval is. Dit betekent dat h2 = 0 of dat er een 

tweede trap aanwezig is waarvoor geldt dat h2 ~ h 1• In het laatste 

geval betekent dit dat over de nauwkeurigheid van de bepaalde trap

dieptes niets bekend is omdat voor dit model geen methodentest ver

richt is. De bepaalde waardes van o zijn dan eveneens onbetrouwbaar. 

Het decay in het TSL-signaal voor T<200 K wordt verklaard door donor

acceptorpaarrecombinatie aan te nemen. Uit de grootte van het decay 

t.o.v. de TSL-piek is af te leiden dat de meeste overgangen vanuit 

de traps direct naar de recombinatiecentra plaatsvinden via nA
recombinatie. Het relatief klein zijn van de TSC-piek ondersteunt 
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Nr. Naam a b c 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

13 

14 

16 

17 

18a 

18b 

22 

23 

24 

10 

20 

21 

25 

26 

28 

30 

31 

BÖer 0.46 + 0.02 0.46 + 0.01 0.55 + 0.02 -
Chen/Winer 0.44 + 0.02 0.43 + 0.02 0.55 + 0.02 -
Hoogenstraaten 0.47 + 0.02 0.47 + 0.01 0.56 + 0.02 

Bube 0.50 + 0.02 o.5o + o.ot 0.57 + 0.02 - -
Unger 0.54 + 0.03 0.54 + 0.02 0.64 + 0.02 - -
Boiko 0.51 + 0.02 0.51 + 0.01 0.58 + 0.02 -
Boiko 2 0.47 + 0.02 0.47 + 0.01 0.56 + 0.02 -
Chen 0.33 + 0.01 0.33 + 0.02 0.18 + 0.02 -
Chen 2 0.34 + 0.01 0.34 + 0.01 0. 19 + 0.02 -
Chen 4 0.42 + 0.02 0.42 + 0.02 0. 39 + 0.04 - -
Chen 5 0.28 + 0.01 0.27 + 0.01 0. 12 + 0.01 - -
Chen 6a 0.51 + 0.03 0.52 + 0.03 0.59 + 0.04 

Chen 6b 0.47 + 0.03 0.48 + 0.03 0.55 + 0.04 - -
Chen 7 0.49 + 0.01 0.49 + 0.02 0.27 + 0.03 - -
Chen 8 0.50 + 0.02 0.50 + 0.02 0.46 + 0.05 -
Chen 9 0.48 + 0.01 0.48 + 0.02 0.21 + 0.02 -
Lus eh ik 0.28 + 0.01 0.28 + 0.01 0.12 + 0.02 

Halperin/Braner 4 0.57 + 0.01 0.56 + 0.02 0.24 + 0.03 -
Halperin/Braner 5 0.88 + 0.02 0.88 + 0.03 0.53 + 0.04 - -
Randall/Wilkins 0.49 + 0.02 0.49 + 0.01 0.45 + 0.02 - -
Grossweiner 0.45 + 0.02 0.45 + 0.02 0.42 + 0.04 

Dussel/Bube 0.42 + 0.02 0.42 + 0.02 0.39 + 0.04 - -
Sandomirskii/Zhdan 0.43 + 0.02 0.43 + 0.02 0.40 + 0.04 - -
Voigt 0.36 + 0.01 0.35 + 0.01 0.33 + 0.02 - - -

taheZ 5, 4. 

TPapdieptes vooP CdGa
2
B

4
(Ag) volgens de methodes uit taheZ 

2. 2 en 2. 3. 

a TBC Vk = 0. 5 V 

b TBC Vk = 2 V 

c TBL poedeP Q 31-5, 

kPistaZ Q 31-Ja-1 

kPistaZ Q 31-3a-1 
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deze aanname. Doordat de uitwerking voor de initial-rise-analyse 

zowel voor TSC- als voor TSL-metingen grafieken levert die eenzelf

de vorm bezitten als bij CdGa
2
s4(-), kan voor de vorm van deze 

krommes een soortgelijke verklaring gegeven worden als in para

graaf 5.4.4. 

In figuur 5.14 wordt de vorm van de TSC- en de TSL-kromme gegeven 

van CdGa
2
s
4

(In). In figuur 5.15 is de golflengte van het maximum 

in het emissiespectrum tijdens de TSL uitgezet. De metingen hier

voor zijn verricht door Queens. 

fig. 5.14 

VoPm van de TSC-kPomme (a) en de TSL-kPomme (b) van 

CdGa2S4(In) kPistat Q 28-1-2 Vk = 0.5 V q = 0.4 k/s 

In de TSL-kromme treden minstens drie pieken op. Deze liggen als 
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fig. 5.15 
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100 

(eV) 

2.o 

2. ./ 

2.1 

q = 0.4 k/s ongeveer bij 105 K, 175 Ken 275 K. In de TSL-kromme 

treedt geen decay meer op voor lage temperatuur. De piek bij 215 K, 

die gevonden is in het onverontreinigde materiaal (fig. 2.8) wordt 

niet gemeten. Het is niet duidelijk of deze piek ligt onder de piek 

bij 175 Kof dat deze in het geheel verdwenen is. 

De TSC-kromme van het met In verontreinigde materiaal lijkt erg veel 

op die van CdGa
2
s4(-) (fig. 5.8). 

Uit fig. 5.15 is te z1en dat de emissie tijdens het optreden van de 

105- en de 175-pieken verschuift van rood naar geel met toenemende 

temperatuur. Voor T>200 K is het recombinatielicht geel, waarbij de 

golflengte ongeveer 30 nm groter is dan de emissie boven 200 K van 

het onverontreinigde materiaal. 
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In figuur 5.16 is een TSC-meting uitgewerkt volgens de initial-rise

methode. 

s.o S.:lf ..L s.~ 

T (\(-~ --

fig. 5.16 

InitiaZ-rise voor eerste TBC-piek CdGa2s4(In) • 

Q 28-1-2 vk = 0.5 v q = 0.4 k/s 

Uit de figuur is te zien dat de grafiek vanaf het begin recht is 

tot ongeveer eenderde van de maximale intensiteit. Dit betekent 

dat met behulp van deze rechte de trapdiepte bepaald mag worden 

volgens de methode van Garlick en Gibson [15], De trapdiepte, die 

volgens deze methode uit TSC-krommes die met verschillende Vk en q 

zijn opgenomen bepaald wordt, is 0.31 ! 0.03 eV. 

De 105- en de 175-piek uit de TSL-kromme leveren bij uitwerking 

volgens de initial-rise-methode een verloop als in figuur 5.12, 

zodat hier volgens deze methode geen trapdiepte bepaald kan worden. 
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In tabel 5.5 zijn de trapdieptes vermeld die berekend z~Jn uit TSC

metingen met behulp van de methodes behandeld in paragraaf 2.3. In 

tabel 5.6 worden de trapdieptes gegeven bepaald uit TSL-metingen 

met dezelfde methodes. 

De trapdiepte voor de 105-piek uit de TSL-kromme wordt bepaald op 

0.16 + 0.03 eV, die voor de 175-piek op 0.46 + 0.04 eV. Voor beide 

kan de grootte van 8 bepaald worden met behulp van tabel 2.4a (h2=0): 

8 > 3, hetgeen betekent dat er sterke retrapping optreedt. 

Voor de 235-piek uit de TSC-kromme wordt de trapdiepte bepaald op 

0.46 + 0.03 eV. De waarde van 8 is bepaald met behulp van tabel 2.4c 

(h2>>h 1) : 8 > I. 

De traps die de tweede piek in de TSC-kromme veroorzaken liggen 

dieper dan 0.50 eV. Hier wordt geen waarde voor 8 bepaald vanwege 

de complexiteit van de piek. 

5.7.4. Discussie 

Daar de 105- en de 175-piek in de TSL-kromme geen analoge pieken ~n 

de TSC-kromme bezitten, .worden deze pieken kennelijk veroorzaakt door 

rechtstreekse overgangen tussen twee centra. Deze recombinatie kan 

echter geen gewone nA-recombinatie zijn omdat de overgangswaarschijn

lijkheid daarvoor niet temperatuurafhankelijk is. De golflengte van 

de recombinatiestraling begint voor de eerste piek bij een iets 

grotere waarde (À~690 nm) dan bij de tweede piek (À~670 nm). Dit 

betekent dat het energieverschil tussen de centra die bij de recom

binatie betrokken zijn voor de eerste piek kleiner ~s (ongeveer 

0.05 eV optisch) dan voor de tweede piek. Het niet aanwezig zijn van 

gewone nA-recombinatie kan er de oorzaak van zijn dat de beginhelling 

die gevonden wordt bij uitwerking van TSC-metingen volgens de initiai

rise-methode konstant is. Dit houdt ook in dat er vanuit de trap die 

de eerste piek in de TSC-kromme veroorzaakt waarschijnlijk geen andere 

rechtstreekserecombinatie plaatsvindt. De trapdiepte bepaald voor de 

eerste piek van de TSC-kromme met de initial-rise-methode is ongeveer 

tweederde van de trapdiepte bepaald met de methodes die metingen bij 

verschillende opwarmsnelheden gebruiken. Dit kan erop duiden dat er 

voor deze trap een trapverdeling bestaat (zie paragraaf 2.4.3.). 
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Het recombinatielicht voor T>200 K heeft een golflengte die onge

veer 30 nm groter is dan bij het CdGa
2
s
4

(-). Dit betekent dat de 

recombinatie die optreedt na het thermisch ledigen van de traps 

die de pieken in de TSC-kromme veroorzaken, plaatsvindt van de 

geleidingsband naar een niveau dat ongeveer 0.18 eV optisch dichter 

bij de geleidingsband ligt dan in het geval van CdGa
2
s

4
(-), 
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18a 

18b 
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23 
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10 

20 
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25 

26 
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30 

31 
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le piek 2e piek 

Naam vk = o.5 v vk = 2 V vk = 0.5 V vk = 2 V 

BÖer 0.45 + 0.02 0.46 + 0.02 0.58 + 0.03 0.55 + 0.02 

Chen/Winer 0.46 + o.ot 0.47 + 0.02 0.64 + 0.04 0.63 + 0.03 -
Hoogenstraaten 0.45 :!: 0.02 0.47 !: 0.02 0.59 + 0.03 0.56 + 0.02 -
Bube 0.45 + 0.02 0.46 + 0.02 0.54 + 0.03 0.49 + 0.01 - - -
Unger 0.48 :!: 0.02 0.47 + 0.01 0.49 + 0.01 -
Boiko 0.45 + 0.02 0.47 :!: 0.01 0.54 + 0.03 0.49 + 0.01 

Boiko 2 0.46 :!: 0.02 0.47 + 0.02 0.60 + 0.03 0.57 + 0.02 - -
Chen 0.47 + 0.02 -
Chen 2 0.47 + 0.02 -
Chen 4 0.28 + 0.01 0.34 + 0.01 0.41 + 0.02 -
Chen 5 0.58 + 0.04 

Chen 6a 0.33 + 0.03 

Chen 6b 0.31 + 0.03 

Chen 7 0.68 + 0.02 

Chen 8 0.33 + 0.01 0.40 + 0.01 0.49 + 0.02 

Chen 9 1.0 I + 0.07 

Luschik 0.59 + 0.04 -
Halperin/Braner 4 I. 18 + 0.08 

Halperin/Braner 5 1.48 + 0.08 -
Randall/Wilkins 0.50 + 0.02 0,46 + 0.02 0.59 + 0.02 0.58 + 0.03 - -
Grossweiner 0.31 + 0.01 0.37 + 0.01 0.44 + 0.02 - -
Dussel/Bube 0.29 !: 0.01 0.34 + 0.01 0.41 + 0.02 -
Sandomirskii/Zhdan 0.30 :!: 0.01 o. 35 + 0.01 0.42 + 0.02 - -
Voigt 0.36 + 0.01 0.34 + 0.02 0.42 + 0.01 0.42 + 0.02 - -

tabel 5,5 TP~ieptes vooP de twee pieken van CdGa2s4(In) (TBC) 

volgens de methodes uit tabel 2.2 en 2.3 voop de 

kPistallen Q 28-1-2 bij Vk = 0.5 V en 

Q 28-1-1 bij vk = 2 v. 
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2 
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18a 

18b 
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23 
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Naam 105-piek 175-piek 

BÖer 0.16 + 0.02 0.47 + 0.03 -
Chen/Winer 0.13 + 0.02 0.46 + 0.03 -
Hoogenstraaten 0. 15 + 0.02 0.48 + 0.03 - -
Bube 0. 17 + 0.02 0.50 + 0.03 - -
Unger 0.51 + 0.02 -
Boiko 0. 17 + 0.02 0.51 + 0.03 

Boiko 2 0. 15 + 0.02 0.49 + 0.03 -
Chen 0.23 + 0.01 -
Chen 2 0.23 + 0.01 -
Chen 4 0.33 + 0.02 

Chen 5 0.046 + 0.003 0.43 + 0.03 - -
Chen 6a 0. 17 + 0.01 -
Chen 6b 0.40 + 0.03 -
Chen 7 0.33 + 0.02 -
Chen 8 0.39 + 0.02 -
Chen 9 0.079 + 0.005 0.30 + 0.02 -
Lus eh ik 0.047 + 0.003 0. 18 + 0.01 - -
Halperin/Braner 4 0.093 + 0.006 0.35 + 0.02 - -
Halperin/Braner 5 0.60 + 0.02 -
Randall/Wilkins 0.20 + 0.01 0.36 + 0.01 - -
Grossweiner 0.35 + 0.02 -
Dussel/Bube 0.33 + 0.02 -
Sandomirskii/Zhdan 0.33 + 0.02 -
Voigt 0. 15 + 0.01 0.26 + 0.01 - -

tabel 5.6 Trapdiepte voor de twee pieken van CdGa2s4(In) 

(TSL) volgens de methodes uit tabel 2.2 en 2.3J 

kristal Q 28-8-2. 
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6. INTERPRETATIE VAN DE MEETRESULTATEN 

In dit hoofdstuk zal worden getracht uit de resultaten van de TSC- en 

de TSL-metingen, die gegeven zijn in hoofdstuk 5, een energieniveau

model op te stellen, achtereenvolgens voor CdGa2s4 (-), CdGa2s4 (Ga), 

CdGa
2
s

4
(Ag) en CdGa2s4 (In). 

Het streven is om een qualitatief inzicht te krijgen in de processen 

die zich afspelen in het CdGa
2
s

4 
tijdens de belichting bij lage tempe

raturen en tijdens de daarop volgende opwarming. 

Zoals in hoofdstuk 5. al is aangetoond kan het simpele model van figuur 

2.5 niet op CdGa
2
s

4 
van toepassing zijn. De berekende waardes van de 

trapdieptes zijn daardoor onbetrouwbaar. Ze kunnen bij de samenstelling 

van een energieniveaumodel niet gebruikt worden om de juiste onderlinge 

afstand van de niveaus te bepalen. We nemen wel aan dat ze een indicatie 

geven van de grootte orde van de trapdieptes. 

Bij het niet bewust verontreinigde materiaal vertonen de TSL- en äe 

TSC-kromme voor T>200 Keen grote mate van overeenkomst (fig. 5.8), 

Het is dus zeer waarschijnlijk dat de TSC- en de TSL-piek door dezelfde 

traps veroorzaakt worden. Daar de geëmitteerde golflengte tijdens het 

optreden van de twee TSL-pieken niet verandert (fig. 5.9), zal de re

combinatie over één recombinatiecentrum, a, lopen, hetgeen inhoudt dat 

er minstens twee traps moeten zijn: h 1 en h2 . Voor de verklaring v& 

de verschijnselen die zich afspelen bij T>200 K kan dus het mode~ _at 

besproken is in paragraaf 2.4.1. als leidraad dienen. Zoals gezegd in 

paragraaf 5.4.4. kan dit simpele model echter geen volledige verklaring 

geven van de meetresultaten, bijvoorbeeld niet wat betreft de twee 

verschillende trapdieptes die gevonden worden uit TSL- resp. TSC

metingen. Dat het model uit paragraaf 2.4.i. te eenvoudig 1s kan ook 

geconcludeerd worden uit de volgende drie punten: 

1) Vanwege de complexiteit van de tweede piek in de TSC-kromme zal h2 
uit twee (of meer) onder elkaar gelegen niveaus bestaan. 

2) De twee pieken in de TSC- en de TSL-kromme overlappen elkaar. Dit 

betekent dat de traps niet geheel thermisch ontkoppeld zijn. 

3) Uit wachttijdmetingen van Van Empel [3] blijkt dat de geintegreerde 

intensiteit van een TSL-kromme die iS uur na de belichting is opge-
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nomen, ongeveer 10% kleiner 1s dan de intensiteit bij een meting 

die direct na de belichting 1s uitgevoerd. Omdat gedurende de 

wachttijd het kristal op LN 2-temperatuur is gehouden, is de over

gangswaarschijnlijkheid voor electrenen om van de trap (E ~ 0.5 eV) 

naar de geleidingsband over te gaan, te klein om deze vermindering 

te verklaren. Daarom moeten andere overgangen vanuit de traps 

hebben plaatsgevonden: de traps zijn "lek". 

In de TSL-kromme treedt voor T<180 Keen decay op dat niet met geleiding 

gepaard gaat. Dit verschijnsel duidt op directe recombinatie tussen twee 

centra zonder dat wisselwerking met de geleidingsband optreedt. In 

figuur 6.1 worden de processen die bij directe recombinatie optreden en 

de recombinatie via de geleidingsband weergegeven, 

De getrokken lijnen geven de overgangen met de grootste 
waarschijnlijkheid aan. 

De overgangen behorende bij de streeplijnen komen spora
disch voor. 

Voorlopig nemen we aan dat er overgangen tussen beide traps en a2 
plaatsvinden, hoewel uit de verklaring die in paragraaf 5.4.4. gegeven 

wordt voor de vorm van de grafiek die verkregen is bij de initiai

rise-analyse van de eerste piek in de TSC-kromme, alleen volgt dat bij 

de DA-recombinatie de eerste trap betrokken is. 

Uit de berekeningen aan het model uit paragraaf 2.1. is te z1en dat er 

altijd een diepere trap, ook in een kleine concentratie, aanwezig moet 



I 
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zijn om een voldoende snelle afval aan de hoge temperatuurkant van de 

piek te kunnen verklaren. Omdat na de thermische lediging van de tweede 

trap geen geleiding of luminescentie meer optreedt, moet de derde trap 

zo diep liggen dat er in het gebruikte temperatuurgebied geen overgangen 

naar de geleidingsband kunnen plaatsvinden. In plaats van deze diepe 

trap kan ook een killercentrum worden aangenomen, waarin ladingsopslag 

plaatsvindt, De aanwezigheid van een killercentrum is ook nodig voor 

de verklaring van de zeer geringen quanturnefficiency (naar schatting 

~ 1 ho ) o 

We zullen nu proberen met het energieniveauschema in figuur 6.1 een 

verklaring te geven van alle verschijnselen die optreden bij TSC en TSL. 

We moeten daarbij bedenken dat dit model veel uitgebreider is dan het 

model uit paragraaf 2.1. of 2.4.1. Derhalve moeten de qualitatieve uit

spraken, die op het eenvoudige model berusten, met de nodige terughou

dendheid bezien worden. Bij de verklaring die nu gegeven kan worden voor 

de vorm van de TSL- en de TSC-kromme van CdGa2s4 (-) gebruiken we het 

concentratie-tijd-diagram dat gegeven is in figuur 6.2. 

fig. 6.2 Concentratie-tijd-diagram van CdGa2s4(-). 

t 0 = tijd waarop belichting wordt gestart 

t 1 - tijd waarop belichting wordt gestopt 

t_ = ti.1d waarop o-owarming wordt gestart. 

/Oo 
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recombinatieparameters voor overgangen van de ge

leidingsband naar a 1 resp. a 2• 

trappingparameter voor overgangen van de geleidings

band naar h 1 resp. h
2

• 

overgangswaarschijnlijkheid voor electronen van h 1 
resp. h2 naar de geleidingsband. 

overgangswaarschijnlijkheid voor gaten van a 1 resp. 

a2 naar de valentieband. 

trappingparameter voor overgangen van gaten van de 

valentieband naar a
1 

resp. a2 • 

overgangswaarschijnlijkheid voor directe recombinatie 

van h 1 naar a
2

, resp. h2 naar a
2

• 

overgangswaarschijnlijkheid voor directe recombinatie 

van h 1 naar a 1, resp. h2 naar a 1• 

overgangswaarschijnlijkheid voor electronen van de 

geleidingsband naar k, resp. van k naar de valentie-

band. 

Bij belichting op LN2-temperatuur worden electronen van de valentieband 

naar de geleidingsband geëxciteerd. De vrijgemaakte gaten worden ~nge

vangen in a 1 en a2 • We veronderstellen dat a 1 niet geassociëerde centra 
+ zijn. Dit betekent dat a 1 geheel gevuld raakt met gaten : a 1 = a 1• 

Er vindt kennelijk geen recombinatie plaats van electrenen uit de ge

leidingsband naar a
1 

of a2; dus 

(6. 1) 

De meeste vrije electronen recombineren via de overgangen K1 en K2 met 

de vrijgemaakte gaten in de valentieband. Een klein deel wordt inge

vangen in h 1 en h2, waarbij we aannemen dat geldt: 

(6.2) 

We nemen aan dat alleen tussen h 1 en a2 en tussen h2 en a2 rechtstreekse 

overgangen plaatsvinden. Dit betekent: 

W~ ... a.._ >> W~~ a, 

w ll. Cl ':L >> w.,.. a., ( 6. 3) 
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Deze aannames houden 1n dat h
1

, h
2 

en a
2 

niet geheel gevuld worden: 

h~ < h 1, hz < h2 en a~< a2 • Vrije gaten worden bij lage T na 

het instellen van het stralingsevenwicht dus alleen in a
2 

ingevangen. 

Na beëindiging van de excitatie blijft bij constante temperatuur a 1 
geheel gevuld omdat X1 klein is (geen quenching). De afstand Eaz van 

a2 tot de valentieband 1s zo klein (-0.1 eV) dat er behalve recht

streekse recombinatie vanuit h 1 en h2 , waarbij het rode luminescentie

licht (fig. 5.9) wordt uitgezonden, ook thermisch quenchen kan optreden: 

electrenen gaan dan over van de valentieband naar a
2

• Hiervoor geldt: 

Na scheiding van variabelen levert integratie: 

_ x'Li 
= e 

(6. 4) 

(6. 5) 

Bij de wachttijdmetingen van Van Empel [3] was de tijd die verstreek 

tussen belichten en opwarmen 5•J04s. De verhouding tussen het aantal 

lege plaatsen a;(5·I04) (dat nog niet gecompenseerd is na deze tijd) en 
+ het oorspronkelijke aantal a2 (o) wordt dan gegeven door: 

ct~ (!i·IO~ 
a; (o) = (6.6) 

Het aantal electrenen dat rechtstreeks recombineert met gaten ln Ls 

een maat voor het aantal geassocieerde centra. Stellen we dat er sedu

rende de wachttijd geen quenching optreedt, dan betekent dit ,:at 

a;(o) = O.l(h~(O) + h;(o)) omdat de ge1ntegreerde intensiteit iO% 1s 

afgenomen. Om de quenching te kunnen verwaarlozen moec de frequentie-
3 -1 factor saz ongeveer 10 s zijn. We zullen laten zien dat deze waarde 

een goede orde van grootte is voor de frequentiefactor van geassocieerde 

centra. 
4 De frequentiefactor van een acceptor 1s evenredig met r . De grens 

tussen geassocieerde en engeassocieerde centra 1s ongeveer 100 ~ (de 

Bjerrumstraal rB' zie paragraaf 2.1.3.). Nemen we voor r, de afstand 

tussen een acceptorcentrum en het dichtstbijzijnde donorcentrum, voor 

engeassocieerde centra 300 Ä en voor geassocieerde centra 10 ~. dan 

betekent dit dat de frequentiefactor voor geassocieerde centra een 
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Deze aannames houden 1n dat h
1

, h2 en a
2 

niet geheel gevuld worden: 

h~ < h 1, hz < h2 en a;< a 2• Vrije gaten worden bij lage T na 

het instellen van het stralingsevenwicht dus alleen in a 2 ingevangen. 

Na beëindiging van de excitatie blijft bij constante temperatuur a
1 

geheel gevuld omdat X1 klein lS (geen quenching). De afstand Ea2 van 

a
2 

tot de valentieband lS zo klein (~O.l eV) dat er behalve recht

streekse recombinatie vanuit h 1 en h2 , waarbij het rode luminescentie

licht (fig. 5.9) wordt uitgezonden, ook thermisch quenchen kan optreden: 

electrenen gaan dan over van de valentieband naar a2 • Hiervoor geldt: 

Na scheiding van variabelen levert integratie: 

a;(t) 
Q.Î (o) 

- x'L-t 
= e 

(6. 4) 

(6.5) 

Bij de wachttijdmetingen van Van Empel [3] was de tijd die verstreek 

tussen belichten en opwarmen S•l04s. De verhouding tussen het aantal 

lege plaatsen a;(s·J04) (dat nog niet gecompenseerd is na deze tijd) en 
+ het oorspronkelijke aantal a2 (o) wordt dan gegeven door: 

a~ (!i·IO~ 
a; (o) 

:. (6.6) 

Het aantal electrenen dat rechtstreeks recombineert met gaten 1n 1s 

een maat voor het aantal geassocieerde centra. Stellen we dat er 6edu

rende de wachttijd geen queuehing optreedt, dan betekent dit ~dt 
+ a2 (o) = O.l(h~(O) + h;(o)) omdat de geintegreerde intensiteit 10% 1s 

afgenomen. Om de queuehing te kunnen verwaarlozen moet de frequentie-
3 -1 factor sa2 ongeveer 10 s zijn. We zullen laten zien dat deze waarde 

een goede orde van grootte is voor de frequentiefactor van geassocieerde 

centra. 
4 De frequentiefactor van een acceptor 1s evenredig met r . De grens 

tussen geassocieerde en engeassocieerde centra 1s ongeveer 100 R (de 

Bjerrumstraal rB, zie paragraaf 2.1.3.). Nemen we voor r, de afstand 

tussen een acceptorcentrum en het dichtstbijzijnde donorcentrum, voor 

engeassocieerde centra 300 ~ en voor geassocieerde centra 10 ~' dan 

betekent dit dat de frequentiefactor voor geassocieerde centra een 
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factor 106 kleiner is dan die van engeassocieerde centra. Een gemid

delde waarde van de frequentiefactor voor niet geassocieerde centra 
9 -I 

~s ongeveer 10 s Hieruit volgt voor geassocieerde centra een 

frequentiefactor sa2 = l0 3s-l, die overeenkomt met de waarde nodig 

om de invloed van quenchen te kunnen verwaarlozen. Omdat geldt dat 

a;< a2 en h~ < h 1, h; < h2 mag geconcludeerd worden dat het aantal 

geassocieerde acceptoren gegeven wordt door: 

(6. 7) 

Dit betekent dat: 

(6. 8) 

Hieruit volgt tevens, dat het aantal geassocieerde donoren ook ongeveer 

10% is van het totaal aantal donoren. Door temperatuursverhoging na t 2 
(zie fig. 6.2) wordt de invloed van de quenching groter zodat a; sneller 

afneemt. Omdat de DA-recombinatie evenredig is met a;, neemt het aantal 

rechtstreekse overgangen vanuit h 1 en h2 ook snel af. De traps houden 
- -

op "lek" te z~Jn en de waarden van h 1 en h2 blijven constant. 

Bij T = 200 K ~s de temperatuur zo hoog dat thermische excitatie op

treedt van de electrenen uit de eerste trap naar de geleidingsband, 

waarna recombinatie plaatsvindt met gaten in a 1, Hierdoor ontstaat de 

eerste piek in de TSL- en de TSC-kromme. Door dezelfde processen met 

betrekking tot h
2 

ontstaat bij hogere temperaturen de tweede piek i._. 

de TSL- en de TSC-kromme. Uit de grootte van het oppervlak onder ,.:J.e twee 

pieken in de TSL-kromme, dat een maat is voor het aantal oors:)~onkelijk 

getrapte electronen, concluderen we dat: 

(6.9) 

De TSC-pieken liggen bij hogen>. temperatuur dan de TSL-pieken, hetgeen 

voor h
1 

resp. h2 betekent dat de concentratie van getrapte electrenen 

in dieper gelegen centra kleiner dan of gelijk moet zijn aan h 1 of h2 , 

waaruit volgt dat: 

(6.10) 
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Uit vergelijking van de TSC- en TSL-metingen van CdGa~S, (Ca) m~t d~ 
- 4 

metingen van CdGa2s
4

(-) is te zien dat de invloed van een overmaat 

Ga is dat: 

a) de tweede piek bijna totaal verdwijnt, zowel bij TSC als bij TSL. 

b) het decay voor T<l80 K kleiner is dan bij het onverontreinigde 

materiaal. 

c) de piek ~n de TSC-kromme bij dezelfde temperatuur ligt als de 

piek in de TSL-kromme. 

De verschijnselen onder a) en b) kunnen vanuit figuur 6.1 verklaard 

worden door aan te nemen dat h2 relatief sterker is afgenomen dan 

h 1 : h2<<h
1

• Dit betekent dat van het kleine aantal dat niet via K re

combineert de meeste vrije electrenen ingevangen worden in h
1 

zodat 

h;<<h~, waarbij h~ ook kleiner is t.o.v. de situatie bij CdGa2s4 (-). 

Hierdoor is de totale intensiteit van het decay kleiner geworden. 

Omdat de electrenen uit h2 vrijwel allemaal recombineren met gaten in 

a
2

, zal er geen tweede piek meer optreden bij de thermische excitatie. 

Omdat de piek in de TSC- en de TSL-kromme bij dezelfde temperatuur 

liggen moet gelden dat h
1
<<k-, Dit betek~nt dat k-, de hoeveelheid 

electrenen in k, veel groter moet zijn geworden. Het energieniveau

schema van CdGa
2
s
4

(Ga) wordt gegeven in figuur 6,3. 

~I y. ~I I '(1. 
'rJ, I I 

l~Á I ~· hl. 
O<, I \ 

I w" / \W...._'l.. G\'t_ 

I //wa.l \ 

1/ 
\ i 

\ I ~1 
I 

a., 

~~ 
I 

I 'X., ~ Q..2. 

fig. 6.3 

b'nergierriuea:uschema van CdGa
2
s 

4 
(Ga) ter• verklaï'ing van 

TSC en TSL. 

•J 
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6. 3. CdGa2~QaL_ 

Uit thermoluminescentiemetingen van Van Empel [3] is te zien dat naar

mate de ingebouwde concentraties Ag toeneemt eerst de 275-piek en 

daarna de 215-piek van het onverontreinigde materiaal afnemen. Tegelijk 

wordt het decay groter. Beide verschijnselen kunnen worden verklaard 

door een toename van het aantal geassocieerde centra. Dit betekent in 

feite dat a
1 

afneemt en a2 groter wordt. Tevens moet het aantal geas

socieerde centra van h2 relatief sterker toegenomen zijn dan in h 1• Het 

grotere decay wordt dus veroorzaakt door het groter aantal geassocieerde 

centra, Omdat nu h2 grotendeels uit geassocieerde centra bestaat, zal 

de trap geen invloed meer hebben op de vorm van de TSC- en TSL-kromme. 

Hier veroorzaakt alleen het geringe aantal engeassocieerde centra van 

h
1

, wier aantal nu kleiner is dan bij CdGa
2
s

4
(-), een kleine piek 1-n 

de TSC- en de TSL-kromme. Omdat de TSC-piek bij hogere temperatuur ligt 

dan de TSL-piek moet gelden dat h
1
>k-. 

Het energieniveauschema waarin bovenstaande processen optreden lS weer

gegeven ln figuur 6.4. 

\\ K, 
h1. 

c<, I / loc1 Iw" /./ I I / w,., 
I/ \<.,_ 

ct, 

~I 
I 

Q.2. I X.l ,..,_ 

fig. 6.4 

Energieniveauschema van CdGa
2
s4 (Ag) ter verklaring van 

TSC en TSL. 

Uit thermoluminescentiemetingen van Van Empel [3] blijkt dat naarmate 

er in het CdGa2s4 meer In ingebouwd ls, er in de TSL-kromme eerst een 

piek bij 105 Ken daarna een piek bij 175 K gaan optreden. Tegelijker

tijd neemt de 275-piek af totdat boven 200 K alleen nog maar een vrij 
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afgeplatte kromme zichtbaar is. 

De 105- en 175-piek treden niet in de TSC-kromme op. Dit betekent dat 

er rechtstreekse recombinatie moet plaatsvinden, die geen gewone nA
recombinatie is want hiervoor is de overgangswaarschijnlijkheid niet 

temperatuurafhankelijk. We kunnen de twee pieken verklaren door aan te 

nemen dat een electron in een trap vanuit de grondtoestand niet recht

streeks kan recombineren maar eerst thermisch geexciteerd moet worden 

naar een aangeslagen toestand h; De overgangswaarschijnlijkheid vanuit 

de grondtoestand naar de aangeslagen toestand is wel temperatuurafhanke

lijk. Het electron kan vanuit h* recombineren met een gat in een gaten

trap. Dit proces wordt gegeven in figuur 6.5. 

fig. 6.5 

Rechtstreekse recombinatie via een aangesZagen toestand ter 

verklaring van de twee pieken in de TSL-kromme van 

CdGa2s t/ In). 

Ter verklaring van de twee pieken in de TSL-kromme worden tP e:: aparte 

niveaus, In 1 en In2 , aangenomen, ontstaan door het inbm."·ien van In en 

geassocieerd met a2 • De toestand In;, bezit een energetisch kleinere 

afstand tot a
2 

dan de eerste aangeslagen toestand van In2 , zoals volgt 

uit figuur 5.15. De tijdens het opwarmen optredende verschuiving van 

het recombinatielicht naar het geel wijst er op dat door de tempera

tuurstijging de recombinatie plaatsvindt via steeds hogere aangeslagen 

toestanden die een steeds grotere energetische afstand tot a 2 hebben. 

Voor de TSC-kromme van CdGa2s4 (In) geldt een grote mate van overeen

komst met die van het onverontreinigde mar:eriaal. Vermoedelijk spelen 

hier dezelfde traps een rol. Omdat het decay in de TSL-kromme verdwenen 
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1s, maar bij belichting op LN 2-temperatuur een zwakke rode emtsste 

zichtbaar is, vindt vanuit deze traps slechts zeer weinig nA-recombi

natie naar a
2 

plaats, 

De golflengte van het maximum in de emissie voor T>200 K is groter 

dan die bij CdGa2s4 (-), Dit betekent dat het recombinatiecentrum 

dichter bij de geleidingsband ligt. De oorzaak hiervan is nog niet 

bekend. 

Samen met de processen van directe recombinatie verkrijgen we voor 

CdGa2s4 (In) het energieniveauschema dat gegeven is in figuur 6.6. 

~I 

6.5. Conclusie 

~~~1:1 
Cl' I _, .................. _1"1 

_ __" __ k 

va.levd::le.. ba.V~<i 

fig. 6.6 

Energieniveauschema van CdGa2s4 (In) ter verklaring V«a 

TSC en TSL. 

Met behulp van de energieniveauschema's die Ln dit hoofdstuk gegeven 

zijn, kunnen de processen die zich afspelen 1n het niet bewust ver

ontreinigd en het met In en Ag verontreinigd CdGa2s4 globaal verklaard 

worden. Doordat de uit de literatuur bekende methodes die gebruikt 

worden om de trapdiepte te bepalen uit TSL- en TSC-metingen, niet ge

test zijn op hun betrouwbaarheid in het geval dat deze vrij gecompli

ceerde niveauschema's van toepassing zijn, mag geen waarde gehecht 

worden aan de quantitatieve uitkomsten verkregen met behulp van deze 
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methodes, Ook 1s de invloed van een trapverdeling en de daarmee ver

band houdende donor-acceptorpaarrecombinatie een factor die het geheel 

nog gecompliceerder maakt. Voor de eenvoud zijn daarom in de gebruikte 

schema's de traps weergegeven door één enkel niveau, ook al worden 

trapverbreding en nA-recombinatie aangenomen. 

We pretenderen niet dat de 1n dit hoofdstuk besproken modellen de 

enige zijn waarmee de TSL- en de TSC-metingen die in hoofdstuk 5. gege

ven zijn, verklaard kunnen worden. Wel geven ze inzicht in de processen 

die plaatsvinden tijdens belichting op LN2-temperatuur en tijdens li

neaire opwarming. 

Om verschillende aannames en nog niet geheel verklaarde verschijnselen 

nader te onderzoek zouden metingen verricht moeten worden waarvoor tot 

nog toe geen apparatuur en tijd beschikbaar was. Bovendien volgt de 

noodzaak van deze nieuwe metingen juist uit de verrichte metingen. Zo 

kan het al dan niet meedoen van de tweede trap aan de nA-recombinatie 

misschien bepaald worden uit nauwkeuriger metingen van de golflengte 

van de maxima in het emissiespectrum bij lage temperatuur. Ook moet 

nog een verklaring gevonden worden voor het opschuiven van het eerste 

recombinatiecentrum in de richting van de geleidingsband bij het inbouw

en van In. 

Omdat uit de rÖntgenanalyses (hoofdstuk 3) geen conclusies kunnen 

worden getrokken omtrent de processen die zich afspelen bij het in

bouwen van Ag en In en het ook niet bekend is wat de invloed van e 

overmaat Ga op het materiaal is, kan nog niet verklaard worder.. wP _,;::;jm 

het inbouwen van de verschillende elementen juist die uitweri<: -."" heeft 

die in de verschillende paragrafen in dit hoofdstuk vermelc, i.S. 

Gezien het bovenstaande mag gesteld worden dat het CdGa2s4 een gecom

pliceerde stof is, waarover tot op heden te weinig bekend is, om uit

spraken te kunnen doen over de juistheid van de hier behandelde theorie 

met betrekking tot TSC en TSL. 
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ERRATA v.b. ~ van boven 

v,o, • van onderen 

samenv. r. 5 v.o. "kan" wordt "kunnen" 

r. I en 2 v.o.: wordt: "thermisch gestimuleerde luminescentie en 
geleiding, verklaard kunnen worden". 

blz. 3 r. 6 v.b. "halfgeleiders" wordt "halfgeleider" 

blz. 10 r. 11 v.o. "mathematische" wordt "fysische" 

blz. 12 r. 7 v.b. "11" wordt "11 " n 

blz. 12 r. I 1 v.o. "da+" wordt "da+" 
dT dt 

blz. 27 r. 12 v.o. "T " wordt "T " en "I " wordt "I 11 

M m M m 

r. 5 v.o. "die beste" wordt "de beste 11 

blz. 32 ondertiteling wordt: "Relatieve absolute onnauwkeurigheid (%) en 
standaarddeviatie (%) van de met de methodes 
uit tabel 2.2 en 2.3 bepaalde trapdiepte met 
de werkelijke waarde van de trapdiepte, toe
gepast op berekende TSC-krommes voor 8 = 0.01 
en 8 = 0.1". 

blz. 35 r. 3 v.o. 

blz. 57 tekening 

blz. 71 r. 15 v.o. 

blz. 81 r. 9 v.b. 

blz. 42 r. 5 v.O. 

blz. 47 r. 16 v.o. 

"~ > 1 " wordt : " ~ > > 1 " • 

11 ln ITSC 11 wordt: "ITSC (a.e) 11 

" ln ITst" wordt: 11 ITSL (a.e)" 

11 a" wordt "a " 
1 

"plaatsvinden" wordt 11plaats kunnen vinden11 

11 5 11" wordt "JO 11" 

"100" wordt 11 e 11 

"11m11 wordt 11nm" 


