
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een instrument voor het meten van de potentiaalverdeling op het oppervlak van een
halfgeleider bij 77 K met een tijdresolutie van 1 ns

de Zeeuw, W.C.

Award date:
1976

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/e6bac577-1b6a-44a3-8c45-fdab617b4c9b


Een instrument voor het meten van 
de potentiaalverdeling op het 
oppervlak van een halfgeleider 
bij 77 K met een tijdresolutie 
van 1 ns 

w.c. de Zeeuw 

Verslag van het afstudeerwerk van W.C. de Zeeuw, verricht 
in de afdeling der Technische Natuurkunde, Vakgro ep 
Vaste Stof, onderwerpgroep Plasmafysische Verschijns el en 
in Halfgeleiders. 

Afstudeerdocent: Prof. dr. C.A.A.J. Greebe 

Afstudeercoach : Dr. R.G. van Welzenis 

Eindh0ven, 
september 1975 



2 

SAMENVATTING 

Er is een instrument ontworpen en gebouwd dat bij eeL 
temperatuur van 77 K de poteLtiaalverdeling op het 

oppervlak van een halfgeleider kan meten. De tijdresolutie 
is 1 nanoseconde. De ruimtelijke resolutie is in de lengte
richting van het preparaat minstens 0,1 mm terwijl in de 
dwarsrichting 0,01 mm haalbaar moet zijn. 

Met dit instrument Zijn enige metingen uitgevoerd op 
n-type InSb preparaten. Hierbij werd het te bemeten 
preparaat door een hoge spanningspuls (±200 V) van korte 
duur (100 ns) in avalanche gebracht. 
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NOMENCLATUUR 

C constante 
E electrisch veld 

E
0 

electrisch veld onder de probe (richting stroomcontact) 
Eb electrisch veld boven de probe (richting spanningscontact) 
E gemiddeld electrisch veld over het preparaat 
g generatie parameter 
I stroom door het preparaat 
k golfgetal 

n dichtheid van het totale aantal vrije electr0nen 
n

0 
dichtheid van de vrije electronen in evenwicht 

ne n-n0 
n gemiddelde dichtheid van de electronen over het preparaat 
p dichtheid van het totale aantal vrije gaten 
p

0 
dichtheid van de vrije gaten in evenwicht 

Pe p-po 
P probespanning 
q elementaire lading 

r lineaire recombinatie parameter 
R kwadratische recombinatie parameter 

in grafiek 11-14: totale weerstand 
R

0 
weerstand van de onderste preparaathelft 

Rb weerstand van de bovenste preparaathelft 
R serie weerstand in de probe m 
T tijd 
V totale spanning 

V
0 

spanning ter plaatse van de probepunt 
x lengtecoÖrdinaat van het preparaat 
F energie 
tj diëlectrische constante 

JU..e electronen beweegbaarheid 
~p ~aten beweegbaarheid 
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I ll~LEIDll'JG 

In de onderwerpgroep Plasmafysische Verschijnselen in 

Halfgeleiders wordt onderzoek gedaan aan onder andere 

n-type InSb. Hierbij worden preparaten gebruikt met 
afmetingen van ongeveer 5 x 0,1 x 0,1 mm. 
Het bleek wenselijk de potentiaalverdeling over de 
preparaten te meten. Er waren namelijk gefundeerde 
vermoedens dat de potentiaalverdeling niet onder alle 

omstandigheden uniform was. (ref. 1) 
Er waren ons slechts twee enigszins vergelijkbare 

experimenten bekend. 
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Seiffert et. al. (ref. 2) deed metingen met micro-seconde 

pulsen. 
Zold (ref. 3) gebruikte een capacitieve probe en voerde 
zijn metingen uit bij kamertemperatuur. 

De afstudeer opdracht hield het ontwerpen van een 
apparaat in dat bij een temperatuur van 77 K de 
potentiaalverdeling op het oppervlak van een halfgeleider 

kan meten. Hierbij moest gebruik gemaakt worden van 
nano-seconde pulsen. Het apparaat moest in eerste instantie 
in de lengterichting van het preparaat kunnen meten. 
Een uitbreiding tot een meetmogelijkheid in de dwarsrichting 
moest echter mogelijk zij~. 
In hoofdstuk II wordt op enkele fysische verschijnselen 
nader ingegaan. Hoofdstuk III is geheel gewijd aan de 
constructie van het potentiaalverdelingsapparaat. 
In hoofdstuk IV komt de technologie van het vervaardigen 
van preparaten aan de orde. Hoofdstuk V beschrijft de 
meetopstelling en de gebruikte computerprogramma's. 
In hoofdstuk VI en VII worden de meetresultaten 
besprokem. 
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II FYSISCHE ACHTERGRONDEN 

De in dit hoofdstuk behandelde verschijnselen hebben 

voornamelijk betrekking op in de groep verricht onderzoek. 
Op enige nieuwe ontwikkelingen na is het grootste deel 

ervan terug te vinden bij van Welzenis (ref 1). 

2.1 Indium Antimonide 

Aangezien het InSb in ons onderzoek gewoonlijk bij 77 K 
gebruikt wordt zijn alle hieronder genoemde gegevens, tenzij 
anders vermeld, alleen voor deze temperatuur geldig. 

InSb is een halfgeleider met een bandafstand van 
235 meV (ref. 1,blz 6). Bij kamertemperatuur is het een 
gedegenereerde halfgeleider maar bij 77 K gedraagt 
redelijk zuiver materiaal zich als een normale halfgeleider. 
In de groep worden tot op heden twee soorten n-type InSb 

gebruikt. In de eerste plaats het zogenaamde 47/5 materiaal 
met een vrije electronen dichtheid n

0
=1,6.1020 m-3 en een 

. 2 -1 -1 electronen beweegbaarhe1d)Ae=50 m V s • 
Verder gebruiken we nog 330/1 materiaal met 

20 -3 2 -1 -1 ( n =1 ,0.10 m en M =52 m V s • volg ens de fa brieks o e 
specificaties) 
Vanwege zijn kleine bandafstand en grote~qis InSb 
bijzonder geschikt voor avalanche metingen. 

De lineaire thermische uitzettings coëfficient is bij 
kamertemperatuur 5.10-6 K- 1 • De totale lineaire thermische 
uitzettingscoëfficient op het traject 300 - 77 K is 

-4 8,74.10 • 

2.2 Avalanche effect 

Electronen kunnen in InSb met een electrisch veld eenvoudig 
zoveel versneld worden dat ze in staat zijn een electron 
uit de valentieband los te slaan. 
De hiervoor benodigde drempel energie bedraagt in InSb iets 
meer dan de bandafstand namelijk 253 meV (ref. 1,blz 75). 
Een electron kan de henodigde energie op twee manieren 
verkrijgen. Ten eerste in één vrije weglengte en ten tweede 
door accumulatie van energie gedurende meerdere 
botsingen (ref 1,blz 75). 



Figuur 1 

) 253 me V 

235 meV 

E 
) 

Bandenplaatje van InSb met ingeschetst 

ionisatie proces. 
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Het geïoniseerde electron kan nu op ZlJn beurt weer 
versneld worden en mee gaan doen aan het generatie proces. 
Dit noemt men het Avalanche of Lawine effect. 
De generatiefrequentie g(E) is sterk veldafhankelijk. 

Beneden een drempelwaarde van 2.104 Vm-1 treedt het proces 
nauwelijks op en voor hogere velden neemt g ongeveer 
exponentieel met het veld toe. (ref. 4) 
De totale generatie is gelijk aan g(E)n s-1m-3 waarin 

n de vrije electro~en dichtheid is. 

2.3 Recombinatie 

De excess ladingdragers vervallen in InSb voornamelijk 
volgens twee processen. Dit zijn de directe of radiatieve 
recombinatie door overgang van de geleidings naar de 
valentieband en de indirecte recombinatie via centra. 
De directe recombinatie is evenredig· met het kwadraat 
van de ladingsdragers dichtheid. 
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De indirecte recombinatie is voor lage en zéér hoge 

dichtheden evenredig met de dicht heid en voor hoge dichtheden 
evenredig met het kwadraat van de dichtheid. 

De totale recombinatie wordt gegeven door: Rnp+r(n-n
0

} s-1m- 3 . 
Hierin is R de kwadratische en r de lineaire parameter. 

2.4 Continuiteitsvergelijking 

Als men betalve generatie en recombinatie ook nog drift 
in rekening brengt komt men tot de volgende vergelijkingen. 

onl~t = g(E)n -me -Rnp +div(n~eE) (1) 

~plot= g(E)n -:r'pe -Rnp -div(p..uPE) ; (2) 

Pe = p-p
0 

; (J) ne = n-n
0 

(4) 

Deze vergelijkingen kunnen vereenvoudigd worden als we 
er van uit gaan dat p

0 
te verwaarlozen is t.o.v. n

0 
en (pe-ne)lne klein is (orde 10-5) .• 
Als we verder aannemen dat r ,q;elijk is aan r en de 
vergelijkingen slechts in één dimensie beschouwen krijgen we: 

~ nl <)t = g(E)n -rn -Rnn e e 

dPiàt = g(E)n -rn -Rnn e e 

verder geldt dat 

èE/öx = qltd (pe-ne) 

Waarin td de diëlectrische 

+ I x(npeE) 

- I x(n~E) 

constante i s. 

(5) 

(6) 

(7) 

Dit stelsel vergelijkingen is in deze vorm analytisch 
onoplosbaar omdat zowel g alstAe veldafhankelijk zijn. 
Een numerieke oplossing van de vergelijkingen is ook 
niet zinvol. Dit komt doordat g (E) en~e(E) onvoldoende 
nauwkeuri~ bekend zijn en JEI~x al bij kleine waarden van 

(ne-pe)lne erg groot kan worden. 
Als men echter de divergen t ie termen verwaarloosd en er 
van uitgaat dat het veld gedurende een zeker tij dinterval 
constant is kan men wel een oplossing vo or ri(t) vinden. 
Men kan afleiden dat de oplossing in dit geval een 
tangens of cotangens hyperbolicus wordt. 



Bij generatie-recombinatis metingen wordt deze oplossing 
gebruikt. Zeeuwen (ref 4). In het generatie-recombinatie 
onderzoek worden de spanning V(t) over een preparaat en 

de stroom I(t) door het preparaat gemeten. 
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Met behulp van een~ (E) tabel berekent men hieruit n(t). e 
Hiermee zijn dan de parameters g(E), Ren r te bepalen. 
Bij dit onderzoek moet er echter van uit gegaan worden dat 
E onafl~ankelijk van x is , omdat anders de berekende n( t) , 
het gemiddelde van n(t,x) over het preparaat, niet 
representatief is voor de lokale n(t,x). 
Uit zijcontactmetingen bleek echter dat E(x) niet constant 
hoeft te zijn (ref. 1, blz 55). 
De nauwkeurigheid van deze zijcontactmetingen liet echter 
niet toe dathieruit verdergaande conclusies getrokken werden. 
Als men de potentiaalverdeling beter kent moet het onder 
bepaalde omstandigheden mogelijk zijn de generatie-recombinatie 
parameters uit de lokale n(.t,x) te bepalen. 

Uit de continuiteitsvergekijking is aan te tonen dat een 
vrijwel symmetrische stationaire veldverdeling, zoals bij 
de hierboven genoemde zijcontactmetingen bleek op te treden, 

instabiel is. Als men namelijk aanneemt dat E(x,t) stationair 
is volgt uit vergelijing 7 dat 

Vr)t OE/jx) = 0 = o/àt(q/(J (pe-ne)); 

Met vergelijking 5 en 6 volgt nu dat 

~(p-n)/ót = 0 = ~/d-x(n)). E+n.Ue E); e P 
Hieruit volgt dat 

ne = (C-n~eE)/(~p+~e)E 

(8) 

(9) 

( 10) 

Waarin C een constante is over het preparaat op één tijdstip . 
Uit- 10 zien we dat n=n +n als functie van alleen E · o e 
geschreven kan worden. Uit vergelijking 5 volgt nu dat 

d n/à t = g(E)n -rne -Rnne + 'd/dx (n~eE) = 

=Bronterm(E,n) +~E/àx d/JE (n;UeE) 

Als op twee verschillende punten op het preparaat E en dus 
ook n hetzelfde is maar~E/~x verschilt zal ook de, 
divergentie term cp deze punten verschillend zijn. 
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Dit heeft tot gevolg dat tussen deze punten een verschil 

in n en dus ook in E gaat optreden. 
Dit is in strijd met de aanname dat E stationair is. 
Hieruit volgt dus dat een symmetrische veldverdeling in 

de loop der tijd zal g aan veranderen. 
Uit n=n(E) volgt ook dat als men, zoals bij de generatie 

recombinatie metingen, aanneemt dat div(n~eE)=O men 
er impliciet van uit gaat dat E(x) uniform is. 
De aannames div. term is 0 en E is uniform zijn dus niet 
onafhankelijk. 

Over het ontstaan van de gekromde veldverdeling is nog 
weinig bekend. Mogelijke oorzaken zijn het invangen van 
electrenen in traps of het optreden van anomale ambipolaire 
drift. 

2.5 Anomale ambipolaire drift 

Dit verschijnsel wordt op het ogenblik onderzocht door 
Rosado (ref 5). Normaal zal een verstoring in de 
bewegingsrichting van de minderheidsladingsdragers wegdriften . 
Cambipolaire drift). In n-type InSb beweegt een verstoring 
zich dus in dezelfde richting als de gaten. 
Het blijkt echter dat de ambipolaire snelheid van teken om 
kan keren als (ref 5) 

pIn = 1 +a ln ..Me I à ln E ( 11 ) 

Door de sterke (negatieve) veldafhankelijkheid vanMe wordt 
hieraan bij InSb in avalanche vrij gemakkelijk voldaan. 
De omkering van de ambipolaire driftsnelheid die hier 
het gevolg van is zou er toe kunnen lijden dat de 
gatenconcentratie bij de anode toeneemt waardoor het veld 
verstoord wordt. 

2.6 Hall effect 

Ook uit andere hoofde zijn we in de potentiaalverdelin~ 

geïnteresseerd. Als men een preparaat waar stroom doorheen 
loopt in een dwarsgericht magneetveld plaatst wordt de 
potentiaalverdeling bij de contacten verstoord. Hier wordt 
de Hall spanning namelijk kortgesloten. 



Deze verstoring van de potentiaalverdeling is in InSb 

vrij groot. Dit komt doordat tengevolge van de hoge 

electrenenbeweegbaarheid de Hal ] spanning relatief 

vrij groot wordt. 
Hall metingen zijn voor ons van belang omdat hieruit 

1 1 

de electrenen beweegbaarheid onder avalanche te berekenen 

is. Veldverstoring bij de eindcontacten kan tot gevolg 

hebben dat hier lokaal een veel grotere generetie plaats 
heeft als elders op het preparaat. Dit kan zeer storen.d 
werken op hoogveld Hall metingen. 
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III PROBE OPSTELLING 

3.1 Eisen 

Het verdient de voorkeur dat het preparaat, teneinde een 
zo gunstig mogelijke koeling te bereiken (ref. 1, blz 14), 
in direct kontakt komt met de vloeibare stikstof. 
Dit heeft tot gevolg dat ook het bewegingsmechanisme van 

de probe geheel in een bad van vloeibare stikstof moet 

functioneren. 
In verband met de snelheid van de te bestuderen verschijnselen 
is het wenselijk dat de probe een electrische stijgtijd 
haalt van minder dan één nanoseconde. 
De gevraagde ruimtelijke resolutie is in de dwarsrichting 
van het preparaat ongeveer 0, 01 mm en in de lengterichtir~g 
minimaal 0, 1 mm maar bij voorkeur moet :C.ier ook 0, 01 mm 

haalteer zijn. 
Omdat in de toekomst de potentiaalverdelingsmetingen 
met een computer uitgevoerd gaan wor~en moet het 
bewegingsmechanisme electrisch gestuurd kunnen worden. 
Bandbediening moet echter ook mogelijk zijn. 
De gehele opstelling moet tussen de polen van de in de 
groep aanwezige magneet passen. 

3.2 Cryostaat 

Als een stroomvoerend preparaat in een magneetveld 
geplaatst wordt zal de verstoring van het veld in een 
vlak loodrecht op het magneetveld plaatsvinden. Daarom 
moet de probe naald, die loodrecht op het preparaat 
oppervlak moet staan,dus evenwijdig aan het rr:.agneetveld 
geplaatst worden. Hierdoor is de minimale afmeting van de 
opstelling in de richting van het magneetveld 50 mm. 
Om constructieve redenen is de breedte van de opstelling 
minimaal 150 mm. De spleetbreedte van èe magneet is 100 mm. 
Het is dus niet mogelijk een normale ronde cryostaat 
toe te passen. 
Om deze reden is gekozen voor een roestvrijstalen 
cryostaat met een uitwendige dikte van 100 mm. 
De inwendige dikte is dan 80 mm en de breedte is 180 mm. 
De lengte is 850 mm. 
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3.3 Smering 

Bij proeven met een messing zwaluwstaart zonder enige smering 
bleek dat deze,na het afkoelen tot 77K,vast zat. 
Als de zwaluwstaart echter met kracht los gemaakt werd 
bewoog hi j verder vrij soepel. Dit is waarschijnlijk te 
wijten aan het vastvriezen van het messing door aan het 
oppervlak aanwezig water. 
De gebruikelijke organische smeermiddelen worden bij 77 K 
hard waardoor ze hun smerende werking verliezen. 
Vetten die bij deze temperatuur als smeermiddel konden 
fungeren waren bij ons niet bekend. 
Teflon zou, vanwege zijn zelfsmerende werking, als lager
materiaal bruikbaar zijn. Voor ons doel is het echter 
minder geschikt omdat het teve el maatonnauwkeurigheden geeft 
bij het afkoelen. 
Het inwrijven van de zwaluwstaartbaan en de zwaluwstaart 
met grafiet poeder resulteerde in een redelijke smerende 
werking. Fijnkorrelig molybdeenpoeder gaf echter nog 
betere resultaten. 

3.4 Probe naald 

3 mm 
( ) 

1 Microgolfbalgje 

2 Geleidings busje 

3 Veer 

4 Wolfraam naald 

Figuur 2 
Naaldhoudertje. 



Foto 1 Eewegingsmechanisme 

In het midden van de foto is het probewipje te zien, 

met daarachter het preparaatschijfje . Daarboven zit 

het ·~rapwie~' voor de verticale verplaatsing. 

De witte noppen op de foto, onder aan de opstelling, 

en de twee pennen zorgen voor de ge leiding in de 

cryostaat . 



Foto 2 Gehele opstell ing 

Geheel boven zit het aandrijfmechanisme, met twee 

gel ijkstroom motoren met aange bouwde vertraging. 

Verder is h i er het tegen g ewicht voor de probe zichtbaar. 

Het stikstofniveau komt bij e en meting ter hoog te van 

de knik in de erachter hangende :eoestvrijstalen cryostaat . 



In de halfgeleiderfysica worden wolfraam naalden 

veelvuldig toegepast voor probemetingen. Daarom hebben 
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wij ook voor een dergelijke naald gekozen. Er zijn naalden 
beschikbaar met puntdiameters van 0,005 en 0,05 mm. 
Om te voorkomen dat de bandenstructuur onder de naaldpunt 
ernstig verstoord wordt moet de naalddruk kleiner zijn dan 

10kBar (ref 7). Dit komt bij een naalddiameter van 
0,005 mm overeen met een naaldkracht van 2 gram. 
De spreidingaweerstand van de probe op het preparaat hangt 

ook van de naalddruk af. Daarom moet de naaldkracht zo 

mogelijk constant gehouden worden. 
Er is een systeem met gewichten gemaakt analoog aan dat 
van Seiffert (ref. 2). Bij het probewipje werd een gewicht 
gemonteerd en buiten de cryostaat werd een contragewicht 
opgehangen. De probe komt op het preparaat te staan als 
het contragewicht zwaarder is dan het gewicht bij het probe 
wipje. Normaal wordt het contragewicht door een veer omhoog
getrokken waardoor de probe gelicht is. Wanneer echter een 
trekmagneet wordt bekrachtigd dan wordt deze veer uitgerekt 

waardoor het contragewicht vrij kan bewegen en de probe 
tegen het preparaat getrokken wordt. Hiermee kan de probe 

dus electrisch gelicht worden voordat hij verplaatst wordt 
wat nodig is om krassen op het preparaat te voorkomen. 
Vanwege de in de linestretcher optredende wrijving was met 
dit systeem de naaldkracht echter niet goed genoeg in de 
hand te houden. Er is daarom een verend naaldhoudertje 
gemaakt. (figuur 2) 

In een microgolfbalgje is een busje gemonteerd dat voor 
de geleiding van het aandrukveertje van de naald zorgt. 
De naald wordt gesmeerd met grafiet of molybdeen. 

3.5 probe wipje 

Het draaipunt van het probewipje moet in één vlak met het 
preparaat liggen om dwarskrachten op de probenaald te 
voorkomen. Verder moet zo dicht mogelijk bij de probe~aald 
een weerstandsnetwerk aangebracht worden om hocgohmig te 
kunnen meten. Dit netwerk bestaat uit alleen een serieweerstand 
ofwel een serieweerstand en een 50 ohm parallel wèerstand~ 
(figuur 3) 
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Figuur 3 Gedeeltelijke doorsnede van het probewipje. 
1) Stripline plaatje 2) 50 ohm parallel weerstand 

3) Serie weerstand 4) Naaldhoudertje. 

Het probe wipje is gedeeltelijk coaxiaal en gedeeltelijk 
in stripline uitgevoerd e~ wel zo dat de karakteristieke 

impedantie overal 50 ohm is. 
De weerstands combinatie wordt op de stripline gesoldeerd. 
Het probe wipje is in tegenstelling tot Seiffert (ref. 2) 
in messing gelagerd omdat teflon bij ons problemen 
opleverde. 

3.6 Linestretchers 

Vanwege de vereiste stijgtijd moet het probe wipje en 
de hele verdere meetleiding als transmissielijn uitgevoerd 
worden. Omdat de probe moet kunnen bewegen moet de 
transmissielijn in de buurt van 0e probe flexibel zijn. 

Gewone coax is bij een temperatuur van 77 K echter te stug. 



Linestretcher 

dik gedeelte 

1) Buitengeleider 
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2) Diëlectricum (stycast) 

30 Binnengeleider 

Linestretcher 

dun gedeelte 
4) Binnengeleider 

5) Contact veer 
6) Buitengeleider 

Figuur 4 

Daarom moet hier een zogenaamde linestretcher toegepast 
worden. Dit is een stuk coaxiale transmissielijn dat in 
een andere coaxiale lijn eindigt en hierin heen en weer 
kan schuiven (figuur 4). Daarbij blijft de karakteristieke 
impedantie over de overgang van de twee lijnen constant. 
Doordat de rotatie as van het probewipje samenvalt met de 
as van de linestretcher kan zowel de rotatie als de 
horizontale translatie door één linestretcher worden 

opgevangen. 
In de linestretcher verandert de diameter van de coax. 
De linestretchers voor de horizontale en verticale 
ve r plaatsing zijn nu zo gemonteerd dat de coax eerst van 
een dikke diameter op een dunne overgaat en bij de 
volgende linestretcher weer op zijn originele maat 
terugkomt. 



Foto J Meeban i sme voor de horizontale verplaatsing 

Doordat het "trapwiel" met behulp vsn een wormwielaand:r·ijving 

verdraaid wordt , verplaatst de ''probeslee" (rechts boven 

op de foto) zich. 

Foto 4 Prep araat P226 



20 

3.7 Horizontale verplaatsing 

Het is helaas niet mogelijk een schroefmicrometer in 
de vloeibare stikstof te gebruiken, ook niet na zorgvuldig 

ontvetten. Dit komt voornamelijk door het gebruik van 
materialen met verschillende uitzettingscoëfficienten. 
Het is natuurlijk wel mogelijk de micrometers buiten de 
stikstof te monteren en de beweging via stangen over te 
brengen. Deze stangen moeten dan echter vrij lang (minstens 

500 mm) worden. Dit maakt de opstelling erg trillings 
gevoelig. Verder wordt hierdoor de plaats van de probe 
afhankelijk van het stikstof niveau. Daarom is deze 
oplossing verworpen. 
Uiteindelijk is voor het volgende bewegingsmechanisme 
gekozen (zie foto 3). 
De probeslee schuift over een zwaluwstaartbaan en wordt 
door een veer tegen een kogelaanslag aangedrukt. 
De kogelaanslag is met nog 19 andere soortgelijke 
aanslagen op een getrapte schijf gemonteerd. 

Deze kogelaanslagen zijn in feit meetkopjes van een 
micrometer en kunnen ieder afzonderlijk op een bepaalde 
afstand van de schijf ingesteld worden. 
Deze schijf of "trapwiel" draait over zijn vlak geslepen 
achterkant langs een zijvlak van de opstelling. 

----·--··-- -- Zowö-rèlen aëhtereenvolgens verschillende kogelaanslagen 

voorgedraaid waardoor de probe vérplaatst wordt. 
Doordat de doorn,wa.artegen de kogelaanslagen komen te 
liggen, vlak geslepen is ten opzichte van het al eerder 
genoemde zijvlak blijft de probeslee op de zelfde plaats 
staan als de kogelaanslag enigzins verschuift. 
Zo is de nauwkeurigheid in de plaatsing van de probe 
ontkoppeld van de aandrijfnauwkeurigheid van het 
trapwiel. 
Momenteel zijn de kogelaanslagen zo ingesteld da t over 
een gebied van 10 mm gemeten kan worden met een uniforme 
stapgrootte van 0,5 mm. Het is echter vrij eenvoudig 
deze stapgrootte te wijzigen. Verder kan, met behoud van 
nauwkeurigheid, een heel trapwiel omgeruild worden voor 
een anders ingesteld wiel. 



De kogelaanslagen kunnen met een nauwkeurigheid van 

0,01 mm op hun nominale waarde ingesteld worden. 
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De beperkende factor is in dit geval het meetinstrument 
waarmee de instelling gecontroleerd wordt. Er :i.s namelijk 
geen micrometer beschikbaar die bij een totale slag van 
10 mm een betere aanwijzing geeft. 
De reproduceerbaarbeid waarmee de probeslee na elke keer 
rondstappen weer op zijn uitgangspositie terugkomt is 

beter dan 0,01 mm. Dit kon echter alleen bij kamertemperatuur 

gemeten worden. 

3~8 Verticale verplaatsing 

De gehele eenheid voor de horizontale verplaatsing is 
in een raam gemonteerd dat langs een rechtgeleiding 
op en neer kan bewegen. Ook hier is gebruik gemaakt van 
het trapwiel met de kogelaanslagen. De instelnauwkeurigheid 
is hierbij ( bij een totale slag van 1 mm ) beter dan 
0,002 mm en de reproduceerbaarbeid is 0,001 mm (bij kamer
temp era tuur) • 
De stapgrootte is ... momenteel 0, 05 mm en deze verplaatsings
riehting wordt nu nog alleen maar gebruikt om het 
preparaat te "zoeken". 
Het - l~gt in de bedoeling om, als het mogelijk wordt de 
preparaten nauwkeuriger te positioneren, de stapgrootte 
te wijzigen in ongeveer 0,01 mm • 
Eerst moet dan echter wel precies bekend zijn hoever het 
preparaat door het afkoelen verschuift. 

3.9 Preparaat gedeelte 

Op het vervaardigen van preparaten wordt in hoofdstuk IV 
ingegaan. Hier is het alleen van belang te vermelden da t 
de preparaten _gemonteerd moet~-~ worden op ee!l in de groep 
ontworpen prepara~tschijfje van stripline materiaal (Alberga). 
De preparaathouder moet hierop aangepast zijn. 

In de coaxiale aan en afvoerleidingen moeten weerstands
combinaties gemonteerd kunnen worden. 
Om metingen in een transversaal magneetveld mogelijk te 
maken moet de preparaatschijf verticaal opgesteld worden. 
Dit heeft tot gevolg dat de coaxiale l eidingen in de 
buurt van het preparaat een hoek van 90°moeten maken. 



Daardoor is de ruimte die beschikbaar is voor de 
weerstandscombinaties beperkt. 

De coaxiale leidingen zijn vervaardigd van dunwandig 
roestvrijstaal buis Cter yermindering van warmte lek) 
Oorspronkelijk was de pulstoevoerleiding 

als 5 ohm coax uitgevoerd. Dit is van belang vanwege 
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de vereiste constante spanningsbronsturing voor het 
preparaat. In avalanche verandert de preparaat weerstand 
namelijk en als de spanning dan constant moet blijven 
moet de uitgangsimpedantie van de pulsleiding laag 
blijven ten opzichte van de preparaatweerstand. 
De stijgtijd van de 5 ohm coax liet te wensen over 

en een verbetering was op korte termijn niet realiseerbaar. 

Daarom werd de 5 obm coax vervangen door een gewone 
50 ohm coax. De lage uitgangsimpedantie wordt biebij 
verkregen door een in de pulstoevoerleiding gemonteerde 
disc weerstand. Dit gaat echter met aanzienlijke 
vermogensverliezen gepaard. 
Door Schuilwerve (ref. 6) werd een pulst~ansformator 
gebouwd. Deze voldoet echter niet bij de door ons gevraagde 
vermogens~ 

Momenteel is er een 25 ohm pulsgenerator in aanbouw 
( Zeeuwen ref. 4). Als deze operationeel is kan de 
pulstoevoerleiding omgebouwd worden tot een 25 ohm coax. 
Het preparaat gedeelte is zo ont 1.norpen dat het aantal 
aan en afvoerleidingen uitgebreid kan worden van de 
huidige 3 tot een maximum aantal van 6. 

3.10 Aandrijving 

Het bewegingsmechanisme wordt aangedreven door een 
tweetal gelijkstroommotoren. Een houdschakeling zorgt 
er voor dat de trapwieltjes na een triggerpuls juist 
één aanslag opschuiven. De probe wordt gelicht met de 
al eerder genoemde trekmagneet ( 3.5 ). 
Een stuurkast beveiligt de opstelling doordat het niet 
mogelijk is de probe te verschuiven als de naald "down" 
is en de probe niet "down" gezet kan worden als de 
motoren draaien. (zie APPENDIX). 

Verder kan deze stuurkast de verbinding met de computer 
verzorgen. 
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IV VERVAARDIGING VAN PREPARATEN 

De preparatuur bleek meer problemen op te leveren 

dan was verwacht. Dit was voornamelijk te wijten aan 
structuurfouten in het InSb en het voortdurend sneuvelen 
van preparaten die ingegoten of opgekit werden. 
Omdat, vanwege het personeelstekort in de afdeling , 

onvoldoende technische steun aanwezig was moe s t de 
vervaardiging van de preparaten zelf ter hand genomen 
worden. Dit is echter een vrij specialistisch en 
arbeidsintensief werk. Hierdoor is er veel tijd 
in de preparaat vervaardiging gaan zi t ten. 

4.1 Eisen 

Om voldoende in ava.lanche te kunnen komen moet de preparaat 
weerstand veel groter dan 50 ohm zijn. Daarom worden de 
preparaten dun en lang gemaakt. De gebruikelijke dikte en 
breedte is ongeveer 0,1 mm en de lengte 5 - 10 mm. 
Daar de plaats van het preparaat niet mag veranderen, 
tengevolge van de probedruk, moet het gefixeerd zitten op 
een ondergrond. 
Om te voorkomen dat het preparaat beschadigd als de probe 
op de rand geplaatst wordt moeten de zijvlakken van het 
preparaat gesteund worden. Bij voorkeur zou het preparaa t 
geheel ingegoten moeten worden i n araldit, waarbij het 
oppervlak van het preparaat in ~~n vlak met het oppervlak 
van het araldit komt te liggen. Dit is de meest robuuste 
oplossing. 

4.2 Vormgeving . 

De vormgeving van de preparaten geschiede anä.loö g aan de door 
van Welzeni s (ref. 1, blz 21) gebruikte methode. 

Alleen de slijpmethode en het aanzet t en van contac ten 
werd gewijzigd. 

In plaats van op e en glasplaatje werd op een "pellen disc" 
geslepen. 

De contacten werden aangesoldeerd met microcream, een 
soort soldeerpasta. 



24 

Eerst werd een kleine hoeveelheid pasta op de kopse kant 

van het preparaat aangebracht. Hier werd een einddraad 

ingeprikt en vervolgens werd de microcream met een 
gloeispiraaltje verwarmà totdat de soldeer ui tv1oei de. 

4.3 Bevestiging van preparaten 

Oorspronkelijk werden de preparaten ingegoten in araldit. 
Hiertoe werd het preparaat aan -zijn einddraden opgehangen 

in een "schuitje" van stripline materiaal. Dit schuitje 
werd daarna volgegoten met arald.it. Na het uitharden van 

de araldit werd het preparaat oppervlak door het wegslijpen 
van de araldit blootgelegd. Bij weerstandsmetingen bij 77 K 
bleek echter dat de weerstand niet reproduceerde, na elke 
keer afkoelen nam de weerstand toe. Aan het uiterlijk van 
het preparaat was niets te zien. Pas na vele malen afkoelen 
werden barstjes in het preparaat oppervlak zichtbaar. 
Als het prepa~ast helemaal werd ingegoten bleef het wel heel. 
De weerstand was in dat geval echter ongeveer twee maal 

zo hoog als die van het nog niet ingegoten preparaat. 
Aanvankelijk dachten we dat dit te wijten was a~n het 
kromtrekken van het stripline schuitje. 
Daaro~ werd, met behulp van een teflon vorm, een preparaat 
ingegoten in een blokje araldit. Dit had echter geen enkel 
positief effect. 
Het sneuvelen van de preparaten is waarschijnlijk te wijten 
aan het grote verschil in uitzettingscoëfficient tussen 
InSb en araldit (ongeveer een factor 10). 
Doordat de drukcoëfficient van de centrale bandgap positief 
is (ref.7) kan bij een een geheel ingegoten preparaat 
de weerstand toenemen. Door de grotere uitzettingscoëfficient 
van de araldi t wordt het preparaat dan namelij!~ onder 
druk gezet. 

Het o~plakken van de preparaten op stripline materiaal 
met GE kit {general electrio 7031), een veel gebruikte 
kit voor lage temperaturen, leidde evenmin tot het gewenste 
resultaat. Er ~erd daarom gezocht naar een ondergrond met 
ongeveer dezelfde uitzettingscoëfficient als het InSb 

.. k -6 -1 ( -6 -1) namellJ 5.10 K , pyrex 3.10 K en vensterglas 
(10.10-6 K-1 ) komen hiervoor in aanmerking. 
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Pyrex leidde echter zowel met araldit als met GE kit en 

diverse andere kunstharsen en lijmen ( scotchcast,stycast 

e~ibond,cyanolit) tot het sneuvelen van het preparaat. 
Hierbij bleef de hars zelf gewoonlijk heel. 
Vensterglas voldeed beter. Met GE kit bleef het preparaat 
zelf heel, de eindcontacten werden echter losgetrokken. 

Dit was normaal nièt zichtbaar maar bleek na het losweken 
van het preparaat door het oplossen van de GE kit in een 
alcohol/tolueen mengsel. Door het leggen van een zogenaamde 

Whisker· 

GE kit 

whisker in de einddraad van 

het preparaat slaagden we 
er in het preparaat heel 
te houden. 
Omdat de whisker niet mee 
opgekit kon worden was deze 
constructie echter erg 
kwetsbaar. 

Omdat de met GE kit bevestigde preparaten nog erg 
kwetsbaar zijn ·probeerden we of dezelfde constructie 
met araldit ook zou voldoen. 
Het preparaat werd echter in zijdelingse richting kapot 
getrokken. Dit werd zichtbaar als het preparaat in koude 
toestand onder een microscoop gelegd werd. De araldit bleef 
~ewoonlijk heel maar de optredende krachten waren soms z6 

groot dat de araldit van het glas losbarste waarbij een 
kuil in het glasoppervlak getrokken werd. 

preparaat 

araldit 

We hadden de indruk dat, als 
de laag araldit rond het 
preparaat dun gehouden werd, 
het preparaat heel gehouden 
zou kunnen worden. Daarom vverd 
een gleufje van 0,2p." mm in 
een plaatje van vensterglas 
gezaagd en het preparaat werd 
hierin ingegoten. 

Het preparaat werd echter nog steeds op dezelfde manier 
stukgetrokken. Verder bleek het moeilijk de klei~e hoeveelheid 
araldit voldoende uit te laten harden. 



We hoopten dat als een bufferlaag van een niet aan het 

araldit hechtend materiaal (stearinezuur) rondom het 

preparaat gelegd werd dit preparaat heel zou blijven. 
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Dit had wel e~ig effect maar de moeilijkheden verpla8tsten 
zich naar de eindcontacten. Deze weràen losgetrokken. 

We zijn daarom toch maar verder gegaan met GE kit. 
Hierbij moesten de zijvlakken van het preparaat echter 
nog gesteund worden. Dit is gedaa-n door 0,15 :n..."'l dikke 
glaasjes tegen het preparaat aan te kitten. Aan de eïndcontacten 
van het preparaat zat echter nog een dikke tinbobbel 
waardoor een kier tussen het glasplaatje en het preparaat 
ontstond. Daarom werden in plaats van de huidige 0,1 mm 

einddraden 0,025 mm dikke 
draden aangebracht. Hierbij 
bleek de whisker overbodig. 
Het preparaat bleef nu zonder 
whisker ook heel. Het bezwaar 
van deze constructie is echter 
dat vanwege de taaiheid van 
de GE kit het oppervlak niet 
vlak geslepen kon worden. 

Het was wel mogelijk de op het oppervlak aanwezige kit met 
alcohol/tolueen schoon te poetsen, dit moest echter met 
de nodige voorzichtigheid gebeuren. Dit is de uiteindelijke 
vorm van de preparaten. 
Dezelfde constructie met araldit gaf helaas negatieve 
resultaten. 



V MEETMETHODE 

5.1 Opstelling 

V H p 
a 

0 d 

f a 

d Rm 

Pr 

Figuur 5 Meetopstelling -~ 
V : Hoogspanningsvoedingsapparaat 
H : Amplitude regeling 

s 

... 
• 

a 

1 ohm 

0 Puls repetitie frequentie oscillator 
P : Hoogspannimgs pulsgenerator 
d Vertragingslijn 
f Pulsvormfilter 
a Verzwakker 
Pr Preparaat 
Rm Meetweerstand van de probe 
Ra Afsluitweerstand van de pulstoevoerleiding 
S Vierkanaals sampling oscilloscope 
DV Digitale voltmeter 
PI Ponser interface 
PO Papierband ponser 
ST : Scope sturing (externe tijdbasis) 
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DV 

PI 

PO 
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Met eencharging-line pulsgenerator wordt een puls met 
een maximale amplitude van 1 kV over het preparaat 

aangelegd. De pulsduur is gewoonlijk 100 ns. Om opwarming 
van het preparaat te voorkomen wordt de puls repetitie 
frequentie beperkt tot 30 Hz. 
De over het preparaat aangelegde spanning en de door het 
preparaat lopende stroom worden evenals de probe spanning 
met een snelle sampling oscilloscope g en eten. 
De gemeten gegevens wordenuitgeponst en daarna op de 

computer van het rekencentrum verwerkt. 
Het ligt echter in de bedoeling de gegevens in de toekomst 
di~ect aan een minicomputer toe te voeren. Dit i n verband 
met de grote hoeveelheid meetgegevens.Minimaal moeten er 
per meting ongeveer vierduizend getallen verwerkt worden 
maar dit kan oplopen tot een half miljoen. 
De minicomputer kan zodanig geprogrammeerd worden dat de 
dichtheid van de meetpunten aangepast wordt aa~ de snelheid 
waarmee het signaal veranderd. Verder kunnen optredende 
meetfouten gemakkelijk hersteld worden. 

5. 2 Computerprogramma's 

Ter verwerking van de meetgegevens zijn twee computerprogramma ' s 
geschreven, namelijk fase 1 en fase 2. 
In fase 1 worden de meetgegevens van de ponsband ingelezen • 

. , . , . 

Hierbij wordt de ponsband gecontroleerd op foutieve ponsingen. 
. . 

Er wordt gecontroleerd of er geen getallen zijn weggeval l en. 
Alle meetgegevens worden in arrays weggeschreven. 
De metingen worden per blok, behorend bij één probepositie, 
afgewerkt en blokken die storende meetfoute11 bevatten 
worden verwijderd. Het programma gaat na hoe groot de 
spreiding in de stroom en de tota~lspanning tussen de 
verschillende blokken is. 

. . 

Hierna worden de stroom en de spanningen gladgestreken. 
De gecorrigeerde gegevens worden weggeschreven op magneetband. 
De stroom en de spanning· worden tegen de tijd geplot. 
De probespanningen worden stereografisch tegen de tijd 

en de probepositie geplot. 
Bij een volgende verwerking van de e; ers evens met hetze l fde 
programma kunnen eventuele foute getallen worden gecorrigeerd. 
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In fase 2 worden de in het vorige programma op magneetband 

geschreven getallen teruggeroepen. 
De gegevens worden gereduceerd door minder relevante 

metingen voor en ~ a de puls weg te laten. Verder kan het 
aantal blokken beperkt worden. Aan alle meetpunten 
van verschillende probeposities, behorend ~ i j dezelfde 

tijd, wordt een vijfde graads polynoom aangepast. 
Dit gebeurt voor een gedeelte (ongeveer 25) van de gemeten 

tijdstippen. 
Deze pol~1omen worden gedifferentieerd en geven zo de 
veldverdeling. Nogmaals differentieren geeft het 
dichtheidsverschil (n-p) • 
Het aangepaste polynoom wordt f_< amen met de meetpunten 
stereografisch tegen de tijd geplot evenals de veldverdeling 
en het nichtheidsverschil. 
Alle berekende g eg evens worden in gereduceerde vorm in 
een t abel weergegeven. 
Door een kleine toevoeging aan het progrruruna kan het in 
de toekomst mogelijk gemaakt worden gegevens op een 
magneetband te schrijven ten behoev~ van generatie/recombinat ie 
berekeningen ( Zeeuwen ref.4). 
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----c================~·~ P226 

--1c==================~~ P229 

P231 

Afstand (rnm) 

0 2 4 6 8 10 12 
I I I I I I I l I I I I I l 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1 ·2·3·4"5"6•7 • 8 9 91.010 2 3 4 5 6 7 8 

Probeposities 

Figuur 6 Plaats van de gebruikte preparaten ten opzichte 
van de probeposities. 

Het bewegingsmechanisme is zo ontworpen dat bij een 
meting eerst de posities 1,2,3 enz tot 10 worden doorlopen. 
Hierbij wordt de probeslee door de kogelaanslagen 
weggedrukt. Vervolgens worden de tussenliggende posities 
• • 

10; •• 2 genomen. Nu ligt elke volgende kogelaanslag dichter 
bij het referentievlak dan zijn voorganger. De probeslee 
wordt dan door een veer tegen de aanslagen aangedrukt 
en schuift zo opzij. 
Er was geen verschil in nauwkeurigheid te constateren 

• • 
tussen deprobeposities 1 ••• 10 en 10 ••• 2. 

Preparaatgegevens 

Nr. lengte breedte hoogte (mm) weerstand (..JL) 

( 77 K ) 

P226 4,50 0,15 0' 15· 332 
P229 4' 90 · 0,20 0' 15 160 
P231 9,80 0' 11 0' 13 611 

Bij een hoog electrisch veld ( 2.10+4 V/m) is de 

preparaatweerstand voordat avalanche is opgetreden 
ongeveer vier maal de in de bovenstaande tabel genoemde 
laagveld weerstand. 
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Er is in de groep een urecisie compensatie brug aanwezir:.; . 

Hiermee werd, om een ide e te krijgen van de meetnauwkeur i gheid 

van het apparaat, een gelijkstroom potentiaalverdeling bij 77 K 
gemeten. Het voordeel van de gebruikte brug (portametric) 
is dat de compensatie spanning direct afgeleid wordt 

van de totaal spanning over het preparaat. 
Di t heeft wel tot gevolg dat alleen de genormeerde 
potentiaalverdeling V

0
/V gemeten wordt waarin V0 de probe

spanning en V de totaalspanning is. 
Heultaten van deze metingen zijn gegeven in grafiek 1 en 2. 
In grafiek 2 valt op dat de potentiaalverdeling sprongen 
vertoond. Bij een nauwkeurige inspectie van het gebruikte 
preparaat (P231) bleek dat terplaatse barstjes i n het 
preparaat oppervlak zaten. Het preparaat was hier echter 
niet gebroken. 
Hiermee blijkt meteen de kracht van dit apparaat om dit 
soort fouten op te sporen. 

Wanneer in de bovenstaande meting de probe, op ~én 
probepositie, enkele malen gelicht en vervolgens weer 
neergezet werd reproduceerde de spanningsverhouding op 

ongeveer 0,1 %. 
Bij het verplaatsen van de probe wa s de r eproduceerbaarbeid 
ongeveer 2 %. 

Bij hoogveld metingeri op P231 bleek dat als de probe 
dicht bij het spanningscantact op het preparaat gezet we r d , 

er pieken op de probespanning zichtbaar waren (grafiek 4)~ 
De stroom veranderde in dit geval ook als de probe gelicht 
werd. 
Wanneer de probe echter lager op het preparaat geplaatst 
werd was van de pieken en de veranderende stroom niets te 
merken. (grafiek 3)~ 
Warineer we grafiek(3) vergelijken met grafiek(5),dan bli j kt 
dat de probespanning in dit geval de totaalspanning keurig 
volgt. 

$ Deze grafieken zijn overgetekend van 8cope fotos omdat op 
de originele fotos de voorflanken niet duidelijk genoeg 
zichtbaar waren om deze na het reproduceren n Gch 
te laten zien. 
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Preparaat P226 
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Probeposities 
Grafiek 1 Genormeerde laagveld potentiaalverdeling op P226. 

Preparaat P231 

/ 
/ 

• • • • • • • 
2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 r, 

Probeposities 

Grafiek 2 Genormeerde laagveld potentiaalverdeling op P231. 
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P robespanYJing P 

Stroom I 

Probepositie 4 

35 V/DIV 
1 A/DIV 

Afstand 0,25 preparaatlengte 
vanEf het stroomcontact. 

Overgetekenè van een 
"scope foto" 

Dè stroom is zowel met 

als zonder probe gemeten 
Preparaat P231 

Grafiek 4 
Probespanning p 70 V/DJV 
Stroom met 

probe Im 1 A/DIV 
Stroom zonder 

probe Iz 1 A/DIV 

• 
Probepositie 8 

Afstand 0,6 preparaatlengte 
vanaf het stroomcontact. 
Preparaat P2 31 

Grafiek 5 

Totaal spanning V 100 V/DIV 
Stroom I 1 A/DIV 

Zonder pro be 

Preparaat P231 
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In de grafieken ( 6 ) en (7) zijn de uitkomsten van f ase 1 

van de computerprogr~Jna's voor prepa~aat P2J1 getekend. 

In de grafieken (8) - (10) zijn de uitkomsten van fase 2 
voor preparaat P229 weergegeven. 

Bij deze laatste meting was het gemiddelde veld over 
het preparaat ongeveer 2.104 Vm- 1 • 
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VII DISCUSSIE 

7.1 Meetnauwkeurigheid. 

Bij kamer temperatuur metingen bleek dat de probeslee met 
l 

een nauwkeurigheid die beter was dan 0,01 rnrn geplaatst 
kon worden. Over de nauwke,,.righeid waarmee .de naald geplaatst 

wordt is echter nog niet veel te zeggen. 
In hoofdstuk 6 werd een gelijkstroom potentiaal meting 
bij 7'7 K bel:landeld. Hieruit bleek dat de reproduceerbaarheid 
beter was dan 2 %. Als men de onnauwkeurigheid geheel wijt 
aan de variatie in de plaats van de probe dan kan men 
hieruit concluderen dat de nauwkeurigheid in de plaatsing 
van de probe beter is dan 2 % van de preparaatlengte dus 
beter dan 0,1 mm. Deze onnauv.rkeurigheid kan echter ook 

voor een deel te wijten zijn aan variaties in de weerstand 
van het preparaatcircuit. 
Er bleek da t de reproduceerbaa:f:>lieid bij het lichten en 
vervolge11s weer r.eerzetten van de probe op dezelfde plaats 
ongeveer 0,1 % was. Dit zou neerkomen op eer_ nauwkeurigheid 
in de plaatsing van de naald van ongeveer 0,01 rrun. 
Het is echter onterecht hieruit de conclusie te trekken 

-d-~-t de 0' 1 mm speling di~ . b-ij net verplaats~n van de pro be 

optreedt geheel te wijten is aan het verplaatsingsmechanisme. 
Zo kan bijvoorbeeld de plaats van het probewipje in zijn 
lagering veranderen door de bij de verplaatsing van de 
probeslee optredende trillingen. 
De huidige nauwkeurigheid is echter goed genoeg voor het 
soort metingen dat we nu uitvoeren. 
Wanneer we een grotere ruimtelijke resolutie nodig hebben 
moet de stapgrootte kleiner gemaakt worden en dan zal 
vanzelf blijken of een nauwkeurigheid in de orde van deze· 
stapgrootte haalbaar is. 

7.2 Belastingseffect van de pro be . 

Omdat het niet mogelijk is exact na te gaan wat de invloed 
van een belastende probe op een preparaat in avalanche is 
is de invloed van een belastende probe op de te meten 
potentiaalverdeling over een weerstand berekend. Hieruit 
is door differentiatie berekend wat de veldverdeling over 
zo•.nweerstand :3 chijnbaar is. (grafiek 11 en 12) 
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Verder i s berekend wat het veld boven (tussen de probe en 

het spanningscontact) en önder de probe werkelijk is. 

(grafiek 13 en 14). 
Deze velden zijn :In de grafiek uitgezet als functie 
van de verhouding van de weerstand van het gedeelte onder 
de probe en de totaalweerstand. Dit komt overeen met de 
probeposities. 

Als er avalanche optreedt zal de pote~tiaalverdeling 
waarschijnlijk worden vlakge~rokken. In een gebied met 

een hoog veld zal de genera.tic namelijk groot zijn ten 
opzichte van een gebied met een laag veld. Hierdoor 

zal de weerstand terplaatse van het hoee veld meër ·dalen 
dan de weerstand terplaatse van het lage veld. 
Daardoor zal vanwege de constarrte stroom door de tvvee 
gebieden het hoge veld iets zakken en het lage veld iets 
stijgen. 
Dit gladstrijken van het veld kan echter enkele tientallen 
tot honderden nanoseconden in beslag nemen. 
Verder kunnen door looptijden in het preparaat oscillaties 
optreden. 

7.3 Optreden van pieken. 

Bij preparaat P231 werden dezelfde soort pieken en 
afwijkingen in de stroomvorm geconstateerd als bij 
de zijkontaktmetingen van Zeeuwen (ref 4). 

Hier zijn de pieken terug te voeren op een belastingseffect 

van de probe. 
Bij P231 is voordat avalanche optreedt bij hoogveld metingen 
de weerstanel ongeveer 3000 ohm. De probeweersta.nd was 
bij deze metingen ongeveer 3200 ohm. Dit ~orrespondeert 
met curve 2 uit grafiek (11) - (14). 
Bij een hoge probepositie (dus als Ro/R in de buurt van 1 ligt) 
zal het veld boven de probe veel hoger zijn dan het 
gen1iddelde veld. Onder de probe zal het veld daarentegen 
lager zijn. Dit heeft tot gevolg dat de probe spanning 

lager is dan de ongestoorde spanning terplaatse. 
Er zal nu avalanche optreden met een geneu:,tie g(E) .n • 
Aa~vankelijk is n over het gehele preparaat gelijk. 
Daar g toe neemt met E zal over de. bovenste preparaat helft 
een grotere g eneratie plaatsvinden. Hierdoor zakt bet ve1d 
over dit stuk preparaat en stijgt de probespanning. 
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Wanneer de velden onder en boven de probe gelijk geworden 

zijn is de generatie parameter g(E) in beide stukken gelijk 

maar zal de dichtheid n in het bovenste stuk preparaat , 

groter zijn dan die in het· onderste ·stuk. 

Hierdoor zal de generatie in het bovenste stuk nog steeds 

groter tlijven waardoor het veld. nog verder zakt en de 
probespanning blijft doorstijgen. 
Op het moment dat de generatie onder en boven de · probe 

Probespanning 

gelijk geworden is zal het 
veld over het bovenste stuk 
niet verder doorzakken maar 
zelfs weer iets gaan stijgen 
doordat de generatie frequentie 
g(E) in de onderste preparaat 
helft nu groter is en n hier 
relatief harder toeneemt 
( n is namelijk op dit moment 
nog lager in de onderste helft 
van het preparaat). 

Uiteindelijk zal de veldverdeling over het preparaat ongeveer 
homogeen worden ( door de exponentiele afhankelijkheid 

vang van E). De probespanning komt dus op zijn ongestoorde 
waarde terrecht. Doordat door de optredende avalanche de 
preparaat weerstand kleiner wordt ten opzichte van ~e 
probeweerstand zal het belastingseffect in de loop der tijd 
minder worden. 
De stroom zal door de extra hoge generatie in de bovenste 
preparaathelft gedurende de eerste paar r:..anoseconden in 
eerste instantie sterker toenemen als gewoonlijk en verder 
ongeveer r-ormaal doorstijgen. 
Bij een lagere probepositie is van dit effect,vanwege de 
geringere verstoring van het veld, niets meer waarneembaar. 
In grafiek(?) zijn de pieken op de probespanning duidelijk 
zichtbaar. Ook is cier te zien dat naarmate de probe lager 
op het preparaat geplaatst wordt de piek afneemt en 
tenslotte zelfs geheel verdwijnt. 
In deze grafiek valt verder op dat de potentiaalverdeling 
recht is. De sprongen die in de gelijkstroom potentiaalverdeling 
van grafiek (2) te zien waren treden hier niet op. 
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Dit is waarschijnlijk te vdjten aar~ het overspoelen van 

de discontinuïteiten in het preparaat door de hoge 
generatie. Tusse~ de meting uit grafiek (2) en deze 
meting 1s het preparaat voortdurend op een temperatuur 

van 77 K gebleven. Het is dus niet aannemelijk dat het 
preparaat veranderd is. 
In tegenstelling tot preparaat P231 zijn bij, preparaat 
P229 geen pieken waargenomen. Dit is waarschijnlijk te 
danken aan de lagere verhouding van de preparaatweerstand 

en de probeweerstand. 
De potentiaalverdeling blijkt tier duidelijk gekromd te 
zijn (grafiek 8). Dit kan nu niet verklaard worden met 
een belastingseffect van de probe (grafiek 11 curve 3)/ 
Het is nog niet bekend waardoor deze gekromde potentiaal
verdeling ontstaat. 
Uit de potentiaalverdeling is door differentiatie een 
veldverdeling berekend (grafiek 9). We zien hier dat 
het inhomogene veld in de loop der tijd naar binnen 
dringt. Dit niet stationair zijn van het inhomogene 
veld is in overeenstemming met paragraaf (2.5). 
Om een duidelijker beeld te krijgen van dit proces 
zal het nodig zijn de veldverdeling in de opbouwfase 
tijdens de voorflank van de puls nauwkeuriger te 
bekijken. Verder zal het nodig zijn ook gedurende langere 
tijd. (honderden nanoseconden) de veldverdeling te 
beschouwen. 

Ook in de dicbtheidsverdeling (n-p) is het naar binnen 
dringen van de inhomogeniteiten zichtbaar. (grafiek 10) 
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CONCLUSIE 

Het gehele apparaat functioneert naar èeborer... Het moet 
zeker mogelijk zijn met dit apparaat verbeterde generatie/ 
recombinatie metingen uit te voeren. Dit kan eventueel 
geschieden met eer. trappulsmethode (Zeeuwen ref 4). 
In de toekomst zullen ook metingen in een magneetveld 
uitgevoerd worder... 
Het ligt in de bedoeling om tot een publicatie over 
de probe opstelling te komen. Eerst moeten dan echter 

nog enige metingen en tests met dit apparaat uitgevoerd 
worden. 
Het goede functioneren van het apparaat is voor een 
groot deel te danken aan de goede samenwerking met de 
werkplaats van de afdeling Natuurkunde. Met name moet 
hierbij de constructieve vaardigheid van de heer F. van Tuyl 
geroemd worden. 
Over de potentiaalverdeling over InSb preparaten zal pas 
na een uitgebreider onderzoek iets gezegd kunnen worden. 
Het is echter gebleken dat een kromme potentiaalverdel ing 
op kan treden. 
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