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Samenvatting. 

Het onderzoek is gericht op het ontwerpen van een systeem voor de 

analyse van gecombineerde stationaire en niet-stationaire fotogelei

dings- en luminescentiemetingen aan fotogeleiders en toepassen van dit 

systeem bij de interpretatie van fotogeleidingsmetingen aan gallium

sulfide. 

Hiertoe is het systeem van Klasens-Duboc voor de analyse van het sta

tionair gedrag van luminescentie en fotogeleiding, eventueel met don

kergeleiding, uitgebreid tot de klasse niet-stationaire metingen waarbij 

een ondergrondbelichting wordt gemoduleerd. 

De tijdconstanten en bijbehorende pre-exponentiële factoren zijn dan 

uitgedrukt in de stationaire grootheden. 

In een meetopstelling voor hoogohmige preparaten (tot 1014 ohm) zijn 

stationaire en niet-stationaire fotogeleiding in het temperatuurgebied 

van -120°C tot +280°C en een intensiteitsgebied (band-band aanslag, 
. 10 16 2 ca 2,9 eV.) van 10 tot 10 quanta/cm sec gemeten; de waarden van het 

stationair aantal ladingsdragers liggen tussen 105 en 1013 per cm3 , die 

van de tijdconstanten tussen de 0,3 msec en ca 100 sec. 

Hoewel door dit grote bereik en het optreden van soms vier tijdcon

stanten tegelijk de uit het verloop berekende tijdconstanten met pre

exponentiële factoren minder nauwkeurig zijn, blijkt bij interpretatie 

volgens het ontworpen systeem het model met twee recombinatiecentra 

te moeten worden uitgebreid met meerdere soorten traps; blijken zelfs 

voor de verklaring van de stationaire metingen tenminste drie recom

binatiecentra noodzakelijk te zijn en blijken de relevante niveau's 

dieper dan 0,45 eV te liggen. 
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I. Inleiding. 

In een kristal van een halfgeleidend materiaal wordt in 

thermisch evenwicht de electronen- (dus ook de "gaten"-) bezet

ting van banden en centra geheel bepaald door het soort kristal, 

aantal en energie van de centra en de temperatuur. Er is dyna

misch evenwicht tussen de thermische generatie en de recombina-
1) tie van electrenen en gaten • 

Bij belichting worden extra electrenen en gaten gegenereerd; 

na enige tijd wordt een evenwicht bereikt tussen generatie en 

recombinatie en is een nieuwe stationaire toestand, met toege

nomen geleidingsvermogen ontstaan*). Deze toename wordt "foto

geleiding" genoemd 2). 

De recombinatie van de extra electrenen en gaten kan gepaard gaan 

met het uitzenden van licht: "luminescentie" 3). 

Vrije electrenen en gaten kunnen op verschillende wijze re

combineren: "direct", met eventueel "exciton"-vorming als tus

senstap 4), of via centra 5). In het laatste, veel voorkomende 

geval hangen fotogeleiding en luminescentie niet alleen af van de 

belichting, de temperatuur, het aantal en de energie der centra, 

maar eveneens van hun specifieke eigenschappen voor het invangen 
7) van electrenen en gaten • 

I.2. ~~~=~~=~-!~~~-!~~~=~~=~=~~=-!~~~~=~=~~=~~· 
Voor de interpretatie van metingen aan fotogeleidende en lu

minescerende stoffen is een aantal modellen on~worpen 9, 10 , 15). 
Bij verbindingen bevatten deze modellen meestal twee of meer 

soorten centra; indien directe recombinatie overheerst wordt met 

minder soorten volstaan. 

Centra van één soort vertonen in feite een verdeling in 

energie. Als eerste benadering neemt men echter dikwijls een dis

crete waarde; indien nodig wordt de energieverdeling als verfij

ning van het model ingevoerd 3, 7, 11 ). 

Vroeger stelde men zich de recombinatie voor als het achter

eenvolgens invangen van een vrij gat en een vrij electron, of 

omgekeerd in één soort centrum. Sindsdien is aangetoond, dat ook 

een mechanisme met twee soorten centra mogelijk is: een electron 

-------
*) Er zijn gevallen bekend, waarbij het geleidingsvermogen afneemt 6 ~ 
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in een donorcentrum recombineert direct met een gat in een accep

tor centrum. Ook dit kan samengaan met het uitzenden van licht 

("donor-acceptor-paar emissie") 5, 12). Hierbij speelt de onder

linge afstand van de centra in het rooster een grote rol. Dit 

mechanisme leent zich daarom minder goed voor het uitvoeren van 

d · b k · d h t t d model 7' 13 ' 14) eenvou ~ge ere en~ngen an e eers genoem e 

Het eenvoudigstebruikbare model blijkt dat met twee soorten 

centra met ieder een discrete waarde voor de energie te zijn. 

Hieraan zijn veel berekeningen verricht; dit model wordt ook bij 

dit onderzoek als basis genomen. 

Met behulp van een aantal meettechnieken kan inzicht worden 

verkregen in de processen die fotogeleiding en luminescentie ver

oorzaken. 

Meten van fotostroom en luminescentie als functie van tem

peratuur en van golflengte en intensiteit van de aanslag verschaf

fen gegevens over het recombinatiemechanisme ?); de voor inter

pretatie noodzakelijke informatie over soort en aantal ladinga

dragers kan uit foto-Halleffect en foto-thermokrachtmetingen wor-
21 22) 

den geput ' • 

Verdere inlichtingen over het recombinatieproces en over het in

vangen van ladingsdragers door "traps" volgen uit experimenten 
16) met dynamische belichting • Gegevens over de traps worden even-

eens geleverd door meten van de 11 glow" van luminescentie en ge

leiding. De interpretatie hiervan wordt dikwijls door energiever

deling van de traps 3 ), donor-acceptor-paar recombinatie 17) en 

niet-ohmse contacten 18) bemoeilijkt. 

Door variatie in bereidingswijze van het materiaal kunnen 

meetresultaten en 11 defectchemi·e" met elkaar in verband worden ge

bracht 19). 

Interpretatie van deze metingen met een model voor de stof 

leidt tot kennis van eigenschappen van de centra in het model • 

Meting aan een centrum zelf, mits bezet met een ongepaard 

electron, is met electron paramagnetische resonantie (E.P.R.) mo

gelijk. Door bestralen met licht kan deze bezetting beinvloed 

worden ("omladen" van het centrum). Het E.P.R. onderzoek, dikwijls 

gecombineerd met bovengenoemde experimenten heeft tot gedetail

leerde kennis van centra geleid 20). 
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I.4. Leiddraad voor dit onderzoek. 

Het experimentele deel van dit onderzoek is gewijd aan het 

meten van fotogeleiding aan galliumsulfide onder stationaire en 

niet-sta~ionaire belichting. 

Een goed uitgangspunt bij interpretatie van stationaire metingen 

is de door Klasens ontworpen analyse van een model met twee soor

ten centra ?, 8) 

Een dergelijk uitgangspunt voor de interpretatie van tijdsaf

hankelijke metingen is niet voorhanden, hoewel deze metingen, 
. . . . . 16,23-29,38) 

dikwijls gecomb~neerd met stat~ona~re,vr~J veel ,worden verricht. _ 

Bij onze niet-stationaire metingen wordt uitgegaan van een 

bekende techniek: op een ondergrondbelichting wordt een rimpel 

van (in dit geval) blokvormig licht gesuperponeerd. Door de on

dergrondbelichting ontstaat een stationaire bezetting van centra 

en banden met extra ladingsdragers; voor de beschrijving van deze 

toestand is het systeem van Klasens beschikbaar. 

Toepassen van een rimpel betekent, dat we de differentiaalverge

lijkingen die het dynamisch gedrag beschrijven, mogen lineari

seren. Het probleem is dan betrekkelijk eenvoudig op te lossen, 

en we vinden als resultaat een som van een aantal e-machten met 

karakteristieke tijdconstanten, die als gevolg van het lineari

seren zijn uitgedrukt in de stationaire grootheden. 

Hiermede is een systeem verkregen, dat interpretatie van ge

combineerde stationaire en niet-stationaire metingen mogelijk 

maakt. 

In hoofdstuk II van dit verslag worden het systeem van Klasens 

en de invloed van de temperatuur besproken. Tevens. worden enige 

beperkingen en uitbreidingen aangegeven. Tenslotte komen de voor

waarden voor het optreden van superlineariteit in de fotogeleiding 

aan de orde. 

In hoofdstuk III wordt het systeem voor analyse van het dy

namisch gedrag opgezet en aangegeven op welke wijze de tijdconstan

ten zijn berekend. Enkele typerende voorbeelden van het systeem 

worden behandeld. Nadat de invloed van traps op de te meten tijd

constanten is nagegaan volgt een discussie over de gegevens, die 

interpretatie van metingen met dit systeem oplevert. 

Hoofdstuk IV is gewijd aan de opstelling voor het meten aan 

hoogohmige preparaten. 

Metingen aan galliumsulfide zijn vermeld in hoofdstuk V, en 
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betreffen o.a. uitvoerige metingen aan twee kristallen. Aan de 

invloed van contacten op het stationair en vooral het dynamisch 

gedrag wordt aandacht geschonken; tevens wordt een model voor 

blokkerende contacten op galliumsulfide voorgesteld. 

Nadat in hoofdstuk VI experiment en theorie met elkaar ge

confronteerd zijn, worden in hoofdstuk VII tenslotte de conclu

sies geformuleerd. 
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Fig.1. Door Klasens gebruikt model met een donor- en een acceptorcentrum. 

De stationaire toestand wordt beschreven met de vergelijkingen: 

(1) a = la0 1+1 a+ I I code! 

I o I 
_, + 

_, 
(2) a = h I 1 h = I h I+ I h 

+ a = n I 2 
(3) + 

h -I a + p = + n 
3 p = h I 

(4) 
I I+ I I 

I 4 u = Ir R + F p = n 
I ) I I 

(5) c = JL I+ I I I 
(6) E = IB 1+1 R I 

~ 1 

.2.. 

u = F :code 3 
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II. Stationaire fotogeleiding en luminescentie. 

~~~~~~~~~~~~~~-!~~-~~~~~=~~~~~~~· 

II.1. ~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~!~~-~~-~~~-~~~f~~~~~~~~~~~~~-~~~-!!~~-~~~~-
ten centra. 

Uitgangspunt bij de theoretische beschouwingen is het ana

lysesysteem van Klasens, toegepast op een model met een acceptor

centrum A (concentratie a) en een donorcentrum H (concentratie h)?), 
. f' 1*) 

z~e ~guur • 
0 In donker is A volledig bezet met electronen, a = a , en H geheel 

leeg, h = h0
• De donkerconcentraties van vrije electrenen en ga

ten worden verwaarloosd. 

Door band-band aanslag U worden extra electronen, n + h-, en gaten 
+ p + a , gegenereerd; we nemen aan dat geen ruimtelading wordt ge-

vormd. 
A 

Met de evenredigheidsconstante in de stromen, bijv. c , wordt 
p 

aangegeven hoe groot de werkzame doorsnede in cm3/sec is voor de 

recombinatie van vrije gaten met electrenen in het A centrum. 
A c kan worden opgevat als het produkt van het effectieve oppervlak 
p 

van het A centrum voor dit recombinatieproces en van de gemiddelde 

snelheid van het gat. 

In de 
A ties p1 en 

evenwicht, 

thermische generatiestromen L en B komen de concentra

n~ voor; p~ is het aantal vrije gaten als, in thermisch 

het Fermi-niveau zich juist in A bevindt 30) .*) 

Er geldt dus: A 
E 

p1 = N . exp (- AjkT ) 
V 

(7) 

H 
E 

n1 = N • exp (- H/kT ) 
c 

(8) 

waarin N en N de effectieve toestandsdichtheid van respectieve-
v c 

lijk valentie- en geleidingsband voorstellen 

-------
*) Klasens beschouwt een model zonder directe recombinatie F en 

gebruikt een iets andere notatie; de hier gekozen symbolen cA, 
A H . . H p ld 15, 30) p etc., p1 en n1 z~Jn van ooge en o er overgenomen. 

M) Beschouw het A centrum met alleen de stromen 1 en C in thermisch 

evenwicht met de valentieband. Dan geldt: L = c, en t.g.v. het 

gebruik van dezelfde invangsdoorsnede: p~ a+= p a 0
• 

· A · di + 0 d . d' E . h t t 1· t Dan ~s: p = p1 ~n en a = a , .w.z. ~n ~en F ~n e een rum ~g • 
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De stationaire toestand wordt beschreven door de vergeljj

kingen (1) - (6). Vergelijking (3), de neutraliteitsvoorwaarde 

voor de extra ladingsdragers heeft deze vorm als gevolg van de 

aanname, dat in donker h = h0 en a= a 0
• 

Teneinde experimentele gegevens in het model te kunnen in

terpreteren dienen de concentraties uit het stelsel (1) - (6) 

te worden berekend. Omdat de complete oplossing van dit stelsel 

voor deze interpretatie onbruikbaar is heeft Duboc een eenvou

diger stelsel gevormd, door van iedere vergelijking alleen de 

overheersende termen te gebruiken 31 ). 

Klasens heeft deze methode uitgebreid tot een systeem, door aan 

iedere benaderende combinatie een code toe te kennen en aan te 

tonen dat bij variëren van aanslagintensiteit en temperatuur een 

beperkt aantal code's doorlopen wordt. Door dit s ysteem worden 

alle alternatieven voor de interpretatie van het gemeten gedrag 

met het model verkregen. 

De wijze van coderen is bij de zes vergelijkingen aangege

ven; er wordt een code van zes cijfers gevormd, b.v. 111212. Dit 

betreft de situatie: 
0 + a::: a >a 

h::h0 >h-
+ -a '" h > n,p 

U.::R>I,F 

C:;L)I 

E~ R )B 

(9) 

D.w.z.: het A centrum is vrijwel geheel bezet met electronen 

("vol"), en het H niveau vrijwel "leeg"; de gegenereerde extra 

ladingsdragers (de "extra's") bevinden zich voornamelijk in de 
+ -centra: a ~ h > n,p. H fungeert als hoofdrecombinatiecentrum en 

is niet in evenwicht met de dichtebijzijnde band; dit is wel het 

geval met het A centrum. 

Bij opvoeren van de intensiteit kan b.v. de benadering 

C ~ L) I niet meer gelden; dit wordt C ~ I) L, met. de codeovergang 

111212,..111222. De complete verzameling opeenvolgende codeover

gangen ("stamboom") voor een model met gegeven eigenschappen van 

de centra levert een theoretische benadering voor het exacte ge

drag van het model; deze benadering wordt meestal geconstrueerd 

door de concentraties en stromen op dubbel-logarithmische schaal 

als functie van de aanslagintensiteit U uit te zetten. Het resul

taat van metingen wordt dan met het theoretische verloop verge

leken. Verdere gegevens kan men vinden in de ref. 2, 7, 8 en 10. 
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Door Klasens is een in verschillende opzichten bijzonder 

geval geanalyseerd. De belangrijkste aannamen gelden de situa

tie in het onbelichte materiaal: 

1) de concentratie 

baar. 

vrije ladingsdragers is verwaarloos-

2) Het acceptorcentrum is geheel vol, het donorcentrum vol-

komen leeg. 

Hierop wordt in II.4 verder ingegaan. 

3) Het Fermi-niveau ligt tussen beide centra in, zodanig dat 

aan 1) en 2) voldaan is, onafhanke·lijk van de concentra

ties acceptoren en donoren 7, B). 
Om aan deze eis te kunnen voldoen zijn in veel gevallen nog an

dere centra nodig; het Fermi-niveau wordt dan voornamelijk vast

gelegd door andere centra dan degene die het gedrag van de extra 

ladingsdragers bepalen • .Hen kan dit het model met "gefixeerd Fermi

niveau" noemen. 

Men kan ook uitgaan van een model waarbij de ligging van het 

Fermi-niveau en het gedrag van de extra's door dezelfde centra 

worden bepaald, van een "zuiver twee-niveau model". Voor de bena

deringsprocedure wordt in dit geval de volledige neutraliteits

vergelijking (10) gehanteerd, zie fig. 1: 

ho + o p = a + n. ( 10) 

Hierdoor vervallen de drie genoemde eisen, en wordt slechts de 

donkerconcentratie van de minderheidsladingsdragers verwaarloosd. 

In II.6 wordt een op dit model gebaseerd codesysteem gepresen

teerd voor de stamboom rond kwadratische superlineariteit •) in 

de fotogeleiding. 

Het bovenstaande suggereert, dat een zuiver twee-niveau model 

aantrekkelijker is dan een model met gefixeerd Fermi-niveau. 

Het is echter twijfelachtig of voor verbindingen een dergelijk 

model altijd realistisch is. Klasens (ref. 7, pp 197 e.v.) noemt 

als voorbeeld de sulfide phosphoren, waarin "activator" (een accep

tor) en 11 coactivator 11 (een donor) in gelijke molaire hoeveelheden 

worden ingebouwd. De activator is dan het A centrum terwijl het 

H niveau meestal niet door de activator, maar door andere centra 

wordt gevormd. Deze centra veroorzaken o.a. superlineaire effecten 

.) 2 D.w.z. n of p is evenredig met U • 
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en doven van de luminescentie. EF wordt hier door activator en 

coactivator, meestal een ondiepe trap, gefixeerd. 

Voor galliumsulfide kunnen we wellicht een analoge situatie 

verwachten bij kristallen, die volgens het jodium-transport proces 

vervaardigd zijn. Deze kristallen zijn, in tegenstelling tot ge

sublimeerde plaatjes, in donkern-type 15, 17); dit wijst op in

bouw van een met jodium verband houdende donor. 

De invloed van de coactivator als trap wordt bij de kinetiek 

van de extra's verwaarloosd (ref. 7, pp 197). We zullen nu nagaan 

onder welke condities dit geoorloofd is, en beschouwen een n-type 

fotogeleider. 

Voor de neutraliteitsconditie (3) zijn twee gevallen mogelijk: 

(11b). 

Er wordt nu een trap D, concentratie d, toegevoegd, zie fig. 2. 

Er geldt steeds: T = S, waaruit volgt: 

De voorWaarden (11a) en (11b) worden nu respectievelijk: 

a+ = h- + d-

en + a = n + d-

In het geval (11c) mag de trap verwaarloosd worden indien: 

(12) 

(11c) 

( 11 d) 

(13a) 

en de code met a+= h- (11a) kan gebruikt worden, ook als d->)n. 

In de situatie (11d) geldt de strengere eis: 

Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan moet een codesysteem 

met de niveau's A en D en neutraliteitsvoorwaarde a+= d- ~,n,p 

gebruikt worden, of dient een model met drie soorten centra te 

*) Deze voorwaarde blijkt eveneens voor de invloed van traps op 
tijdsafhankelijke metingen te gelden·(ref. 2,I p 18; dit ver
slag III,4). 
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worden beschouwd. Een analyse van dit model is voor een speciaal 

geval uitgevoerd met behulp van een acht-cijferige code 32 ) 

Voor de eis (13b) bezien we afzonderlijk de gevallen: 

d :: d
0 

(leeg) en d = d- (vol). In het eerste geval, d = d0
, volgt 

uit (12) en (13b): 

N -E 
( c I d ) exp ( D /kT ) ) 1 ( 14) 

Hiervoor zijn een gering aantal traps en hoge temperatuur gunsig. 

Met N = 1020 end= 1017 per cm3 levert dit bij kamertempera-c 
tuur voor ED op: 

ED ( O, 17 eV 

In het tweede geval, d::: d-, wordt de voorwaarde: 

n 
- )1 
do 

( 15) 

( 16) 

Deze situatie is voor het hoogohmige, sterk verontreinigde gal

liumsulfide niet waarschijnlijk 34, 35, 39) 

II.4. ~~~~~~~~~~-!~~-~~!_~~~~~l~~~~~-~~~-~2~~~~~2~~~~~~~!~~~· 

In galliumsulfide mag de donkergeleiding meestal niet ver

waarloosd worden 34 , 35, 37 ). Als gevolg hiervan kan het model 

van Klasens niet zonder meer worden toegepast, en moeten de don

kerconcentraties in het analyse-systeem worden opgenomen. 

Klasens (ref. 7, pp 197 e.v.) heeft hiervoor een procedure 

aangegeven, waarbij de donkerconcentraties 11ad-hoc 11 als extra 

parameters worden ingevoerd en de situaties met EF in de buurt 

van acceptor- en donorniveau's, in donker resp. p- en n-type, 

afzonderlijk beschouwd worden. 

In ieder van deze situaties worden aan de vergelijkingen (1)-(6) 

er twee toegevoegd, en wordt de neutraliteitsvoorwaarde (3) ge

wijzigd. 
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Tabel I. Uitbreiding van het systeem met dorucerconcentraties. 

situatie 1 situatie 2 

in donker n-type. s li.~~o.-.l;(.a~ in donker p-type. 

a. = 
~ .:: 

\~ l.. 

o..,O +- t:t 

~o._-e_-

(1) 

(2) 

.. A o.."4- + 6 p :: ~ + l"v\. (11- .l.) 

lA.::. I *~ + r: tlf) 

C. = L ~ I ls) 

E. = :B + R (b) 

h- a+ n 
o ' o ' o ,po zijn de ingevoerde donkerconcentraties. 

- + Ah,Aa,An,Ap zijn de concentraties extra ladingsdragers. 

De neutraliteitsvoorwaarde (17) voor de extra's wordt op de 

van (3) bekende wijze gecodeerd: 

r- -:t:-ti-:-11 ~uatie -2 -~-- --, 
I_ n-type j_ p-type 1 

code : I 
---- ------ -- -I 
'l+.::A~- I f.) ~~-.::: -e..- I I 
~+=A~ I A~+=~ 

I 2 I 
p ='A~-

:: "-I AP 
I 

3 I 
p :: A'l\. J 6p =~ 4 I 

L-- - - -- _j_ __ __, 

(ld.l) 
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Er ontstaan dus twee stelsels van acht vergelijkingen,é~n stelselvoor 

n-type donkergeleiding en ~~n voor p-type.Tabel I geeft een overzicht 

van de vergelijkingen en van de hiervo9r ingevoerde codering. 

We bezien eerst het geval met n-type donkergeleiding. De eerste 

zes vergelijkingen worden op analoge wijze als bij het zes-cij

ferige systeem gecodeerd; bij de laatste twee vergelijkingen, 

(18,1) en (19,1), wordt tussen 0 en 1 als code gekozen. Een nul 

bij (18,1) en (19,1) geeft aan dat de donkerconcentraties niet 

van belang zijn en de "acht-code" identiek is aan de "zes-code". 

Bij p-type donkergeleiding is alleen de codering voor (18,2) en 

(19,2) anders: er wordt nu tussen 0 en 2 gekozen, waarbij 0 weer 

de identiteit van de acht-code en de zes-code aangeeft. Door ge

bruik van een 1 voor n-type donkergeleiding en een 2 voor p-type 

verkrijgt men als extra informatie welke acht-code van toepassing 

is. 

De code 111212/20 houdt dus in (zie ook II.2): 

0 + + + a.ea >a ::sa )Aa 
0 

hah0 )h-

+ -A a = h > n,p 

U=R)I,F 

C:::L)I 

E..,.R)B 

+ + + a-;:. a )Aa 
0 

(20) 

D.w.z.: het aantal gaten in het A centrum is gelijk aan de don
+ karconcentratie a en de gegenereerde extra's worden voorname-a 

lijk ingevangen door A (~6a+) en H (~h-). De concentratie 

extra gaten is groot t.o.v. p
0

; toch is er evenwicht tussen va

lentieband en het A centrum met a+ gaten. De vraag rijst nu: is 
0 

dit wel mogelijk? 

We zullen laten zien dat dit niet het geval is, daarmee is tege-

lijk het "ad-hoc" karakter van deze beschrijving aangetoond. 

Uit (5), (18,5) en (19,2) volgt: 

A + ' + A (a+ + A a+) A (p + A p) 0 A (21) p1 (a + A a ) c + n c = a c 
0 p 0 n 0 p 

I 0 + + + Beschouw nu de codegroep 1 ••• 1. 20, d.w.z. a-::: a> a::::: a )A a ; 
0 

C=L>I. 

Uit (21) kan dan worden afgeleid: 

I 
(po +A p) (1 - C) -;:: (po + A p) = + 

A + p
1 

Aa 

a (22) 

Hieruit volgt, dat bij a+)Aa+ ook moet gelden: p )Ap, in tegen-
o 0 

spraak met de codegroep. Er volgt eveneens uit, dat de codegroep 

1 ••• 1./02 niet mogelijk is; beide groepen moeten luiden: 1 ••• 1./22. 
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De conclusie is dus: indien bij belichten evenwicht bestaat tus-
+ -sen het A of H centrum, met als bezetting resp. a en h , en de 
0 0 

bijbehoren,de b8nd, dan geldt eveneens dat p ~ p , resp. 
M) 0 

omgekeerd . 

n:::::: n , 
0 

en 

We bezien nu de situatie die ontstaat als het A niveau niet 

in evenwicht is met de valentieband. 

Voor de codegroepen 1 .•• 2./20, /02 en /22 wordt met (21) gevon-

den: 

+ + + a=a +Aa = 
0 

(p +A p)a cA 
.0 p 

A L 
ncn (1 + Ï ) (23) 

Hieruit blijkt, dat de groepen 1 ••• 2./20 en 1 ••• 2./22 niet moge-
+ A A 

lijk zijn, omdat de concentratie a ondermeer door c /c bepaald 
p n 

wordt. 

De codegroep 1 ••• 2./02, a+= A a+ en p::: p , is toegestaan, 
0 

want p::: p mag door thermisch evenwicht van de band met andere, 
0 

voor de kinetiek van de extra's niet belangrijke acceptoren be-

paald worden. 

Voor n-type donkergeleiding gelden uiteraard analoge beper

kingen. 

Uit het bovenstaande volgen twee belangrijke conclusies: 

1. Het acht-code systeem is, bij in acht nemen van de genoemde 

beperkingen bruikbaar voor het interpreteren van metingen waar

bij donkerstroom optreedt. Een voordeel van deze methode is, dat 

geen gedetailleerde kennis van alle centra vereist wordt, en de 

donkerstroom als experimenteel gegeven in het model kan worden ge

bruikt. 

2. Vindt men een duidelijke fotogeleiding, A i) i , dan mag voor 
0 

analyse van de verschijnselen de zes-code worden gebruikt ,mits 

fotogeleiding en donkergeleiding beide n-type of beide p-type zijn. 

Bestuderen van de invloed van de temperatuur kan bij fotoge

leiding informatie geven over quasi-thermisch evenwicht tussen la

dingsdragers in banden en centra, en kan bij luminescentie inlich

tingen verschaffen over o.a. doofprocessen. 

Deze doofprocessen, een rendementsverlaging bij toenemende tempe

ratuur, hangen dikwijls af van specifieke eigenschappen van het 

M) Men kan in dit geval ook volstaan met op te merken dat, als ge
volg van het evenwicht, Fermi-niveau en quasi-Fermi-niveau moeten 
samenvallen. 
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luminescentiecentrum af 3, 8 ' 33) en worden hier verder niet be-

schouwd. 

Een overzicht van de temperatuurafhankelijkheid van de foto~ 

geleiding voor n- en p-type materiaal, gebaseerd op de analyse van 

Klasens ?) wordt in tabel II gepresenteerd, gerangschikt naar de 

optredende machten in de intensiteitafhankelijkheid. 

Het verband tussen de activeringsenergie van de fotostroom *) als 

functie van de temperatuur en de niveaudiepte hangt van het recom

binatieproces af, en volgt voor iedere code uit de tabel. De varia

tie van de invangsdoorsnede's met de temperatuur is in het algemeen 

gering en wordt hier verwaarloosd. 

Uit de tabel blijkt, dat de fotostroom temperatuurafhankelijk 

is indien n of p evenredig is met u'IJ, ulh en u2 , terwijl bij 

evenredigheid met U0 
, ui en U slechts in enkele gevallen een af

hankelijkheid optreedt. Het gedrag in de extreem superlineaire situ

aties hangt af van de aangrenzende codes's. 

De fotostroom kan bij verhogen van de temperatuur toenemen, afnemen 

of niet veranderen, waardoor code selectie mogelijk is, terwijl de 

activeringsenergie informatie over de afstand van de niveau's tot 

de banden geeft. 

II.6. ~~~~~~~~~=~-!~~~-~~E=~t~~=!~~~=~~-!~~-~=-f~~~~=~=~~~~· 

~~~~~~~~~~~!~-Y~~-~~2~=-!~-~2t~~~· 
Onder superlineariteit van fotogeleiding verstaat men het meer 

dan evenredig toenemen van de fotostroom met de aanslagintensiteit, 

dus 

~~Î~ t~ ) 1 (24a) 

Indien de beweeglijkheid van de ladingsdragers, b.v. electronen, 

onafhankelijk is van U geldt eveneens: 

d(ln n) ) 1 (24b) 
d(ln u) 

Dit verschijnsel is bij fotogeleiding en bij luminescentie experi-

ook . 11' lf'd 7, 21, 32, 34, 35) menteel aangetoond, ~n ga ~umsu ~ e 

Voor de verklaring van superlinea~iteit bij fotogeleiding is 

door Bube en medewerkers een model met drie soorten centra ontwor-
21) 31) ?) pen • Uit de analyses van Duboc en Klasens volgt, dat in 

een model met twee niveau's in principe eveneens superlineariteit 

kan optreden, en wel kwadratische (n ,."u2 ) en extreme (n ..... UeP) super-

*) Aangezien eigenlijk n of p moet worden uitgezet dient voor een 
sterk temperatuurafhankelijke beweeglijkheid gecorrigeerd te worden. 
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lineariteit*). Hierbij wordt de macht~ door de gebruikte bena

deringaprocedure veroorzaakt; in werkelijkheid wordt deze over 

ongeveer één decade in aanslagintensiteit uitgesmeerd tot een 

eindige macht 7 ' 15). Klasens legt bij de interpretatie van voor

beelden de nadruk op extr. s .1 7) • 

Hooge en Polder 30) hebben voor een stof waarin twee willekeurige 

centra het recombinatieproces bepalen aangetoond, dat inderdaad 

alleen deze soorten s.l. kunnen voorkomen, en de condities hier

voor afgeleid. Resultaat is o.a. dat bij twee soorten centra het 

ene soort als donor en het andere als acceptor dient te fungeren. 
15) Hooge heeft zich hierna afgevraagd in hoeverre de gestelde 

eisen bij aanname van normale eigenschappen van de centra ook met 

twee niveau's gerealiseerd kunnen worden. Dit blijkt voor kw.s.l. 

wèl, voor extr.s.l. meestal niet het geval te zijn. 

Voor extreme superlineariteit bij n-type fotogeleiding geeft een 

model met twee donoren en één acceptor de meeste kans op het me

ten van extr.s.l., hoewel het model van Bube 21 ) met één electro

nentrap en twee acceptoren en een model met één acceptor en twee 

donoren eveneens tot superlineariteit aanleiding kunnen geven. 

In dit verband moet de reeds in 11.3 aangehaalde opmerking 

van Klasens genoemd worden, dat meestal niet de coactivator, maar 

andere verontreinigingen of roosterfouten het H niveau, dat onder

meer tot s.l. aanleiding geeft, vormen. Dit is analoog aan de 

conclusie van Hooge, die de extra donor (de coactivator) nodig 

heeft om aan de recombinatiecentra normale eigenschappen te kunnen 

toekennen. 

Het voornaamste verschil in de analyses van Hooge en Klasens is de 

gebruikte neutraliteitsvoorwaarde. Hooge neemt de volledige neu

traliteitsvoorwaarde, en stelt vooraf geen eisen aan EF' terwijl 

Klasens de neutraliteitsvoorwaarde voor de extra ladingsdragers 

hanteert in een speciaal model met EF tussen de centra (fig. 1), en 

de coactivator "stilzwijgend" in de eigenschappen van de centra be

trekt. 

De resultaten van Hooge en Polder kunnen gebruikt worden voor de 

interpretatie van s.l. in een willekeurig model met twee recombi

natiecentra. 

Een speciaal geval van extr.s.l. in p-n luminescentie van gallium

fosfide is door Grimmeiss en Koelmans geanalyseerd m.b.v. een mo

del met drie recombinatiecentra en directe recombinatie 32 ). Hier

bij werd een codesysteem volgens Klasens met acht cijfers gebruikt 

en aangenomen, dat de excitatiedichtheid evenredig was met de stroom 
door de p-n overgang. 

*)Er \'tordt in het vervolg afgekort tot kw.s.l. en extr .•. s.l. 
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Fig. 3. Situatie met kwadratische superlineariteit volgens 

Hooge-Polder. (n type) 

", ... ,. 
I f ~ ~ 

I 
. E >).B; . 

I I » . . 
I • 

!H 
~h . ( 

te stellen eis aan 

neutraliteit: . U= R >> . 
I 

. . . o,." ho a ,-v . 
A(~o.o!,l) 

. . . 
) ~ . 

C.::.L . . . 
~ . ' 

. . 
p»P. 

Totale neutraliteit: ho + p = ao + n (10) 

0 

1\ = 0.0 2 

Code rins: Het streepje dient 
~·=""' 1 

onderscheid met de 
0 3 p = 0. zes -code in II.2. 

p =""'" 4 

Verdere codering dezelfde als de ~es-code in II.2. 

De benadering voor bovenstaande kw.s.l. wordt: 

+ 0 
0.. ; Q. )o. 

..a;:~- )~· 

U= 'R ) 1 
c =l ) I 

E= R >B 

co c~-cit : .2. .2 r .2. 1 .2. 

als 
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We willen nu de kw.s.l., waarvoor het twee-niveau model zeker 

bruikbaar is, nader bezien, en wel om twee redenen: 

a) het verschil tussen een zuiver twee niveau model en &'n met gefixeerd 

Fermi-niveau kan er mee worden gedemonstreerd, en 

b) het kan misschien op galliumsulfide worden toegepast. 34- 36 ) 

Ter toelichting op a): in het systeem van Klasens wordt n-type 

kw.s.l. gevonden met code 221212, waarbij aan de neutraliteit van de 

extra's de eis a+ = h- wordt gesteld. Hooge en Polder stellen echter een 

voorwaarde voor de totale neutraliteit op: a 0 = h0
• We gaan nu een code

systeem opzetten rond de kw.s.l. situatie volgens Hooge en Polder, en het 

resultaat met het door Klasens berekende systeem vergelijken. 

In fig. 3 is deze situatie voor kw.s.l. getekend en aangegeven hoe 

de benadering volgens Duboc-Klasens luidt, waarbij de conditie voor to

tale neutraliteit (10 ) gebruikt wordt. 

Uitgaande van de bij fig. 3 vermelde voorwaarden is rond code 221212 de 

complete stamboom van codes berekend voor het geval: h+ a. 

De uitkomsten voor de codes zijn in tabel III verzameld en de stamboom 

is samen met het op de benadering van Klasens ?) gebaseerde analogen in 

fig. 4 weergegeven. Opvallend is de bij Klasens gestelde eis: a = h. 

Men kan deze situatie interpreteren als een doorsnede van het zuivere 

twee-niveau model en dat met gefixeerd Fermi-niveau; de kern is hierbij 
0 0 de eis a = h , waaraan Klasens als gevolg van het vastleggen van ~ 

alleen kan voldoen als a = h. 

De conclusie is derhalve, dat het systeem met de totale neutraliteita

voorwaarde in dit geval minder beperkt is dan dat van Klasens. 

Op grond hiervan is te verwachten dat voor alle codes 221 ••• , waarbij 

a = h geëist wordt, een zuiver twee-niveau model de voorkeur verdient. 

In hoeverre dit model voor kw.s.l. geschikt is voor galliumsulfide 

zal in VI.2 worden nagegaan. 
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III. Lineaire theorie voor het niet-stationair gedrag 

van fotogeleiding en luminescentie. 

Bij bestudering van het tijdsafhankelijk gedrag van fotogelei

ding en luminescentie worden meestal twee verschillende technieken 

gebruikt, n.l. die, waarbij de belichting volledig wordt onderbroken 

en die, waarbij op een ondergrondbelichting een kleine variatie 

wordt aangebracht. 

We bezien eerst het volledig onderbreken van de aanslag, waarbij 

de totale "build-up" en 11 decay 11 worden gemeten en onderscheiden twee 

gevallen: 

1) De concentratie extra's is groot t.o.v. de donkerconcentraties. 

In dit geval zijn de differentiaalvergelijkingen voor een model 

met twee niveau's slechts in enkele gevallen oplosbaar. (o.a.ref.3, 

p 14; ref.18, p 34; ref. 11). Build-up en decay zijn meestal ver

schillend van vorm. 

2) De concentratie extra's is klein t.o.v. de donkerconcentraties. 

Nu mogen de differentiaalvergelijkingen gelineariseerd worden en 

kan de oplossing, een som van een aantal e-machten met karakteris-
24-26) tieke tijdconstanten meestal vrij eenvoudig worden gevonden. 

De tijdconstanten zijn uitgedrukt in de stromen en concentraties 

in donker. In dit geval zijn build-up en decay symmetrisch. 

Bij deze metingen worden soms speciale technieken toegepast 
38) b.v. korte pulsen. 

16) 
t 

Niet volledig onderbreken komt meestal neer op het gebruik van 

een ondergrondbelichting met een kleine sinusvormige of blokvormige 

rimpel; de karakteristieke tijdconstanten in de oplossing zijn in 

dit geval uitgedrukt in de stationaire, door de ondergrondbelichting 

bepaalde grootheden. 

Vogel27) past min of meer sinusvormige modulatie toe van de 

aanslag van activator-centra in ZnCdS phosphoren en geeft een theorie 

voor deze vorm van excitatie in een model met traps en zonder vrije 

gaten. Zijn metingen konden alleen voldoende verklaard worden door 

een trapverdeling in te voeren in plaats van een discreet niveau. 

Cheroff, Heer en Triebwasser28 ) meten fotogeleiding , gebruiken 

eveneens sinusvormige modulatie en geven een berekening voor een een

voudig model met band-band aanslag, een recombinatiecentrum en een trap. 
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Zij meten de levensduur van de electronen, maar geven geen resultaten 

voor de trap(s). 

Wessels29 ) meet aan C~S-C~Se fotocellen en gebruikt het model van 

Klasens; hij brengt ruismetingen in verband met het stationaire gedrag 

van de fotogeleiding. Bovendien met enkele tijdconstante metingen met 

sinusvormige en blokvormige modulatie. De parameters in zijn model 

worden m.b.v. een rekenmachine bepaald. 

Een lineaire theorie voor het stationair en niet-stationair gedrag 

bij donor-acceptor-paar recombinatie is door v.d. Does de Bije gegeven 

en toegepast op metingen aan galliumphosphide. 14) 

Voor zover bekend bestaat er voor het door Klasens gebruikte 

model geen volledige lineaire theorie waarbij de karakteristieke tijd

constanten en andere parameters expliciet zijn uitgedrukt in de statio

naire grootheden. Een dergelijke theorie zal in dit hoofdstuk worden 

ontwikkeld. Hierbij wordt voor de stationaire grootheden gebruik ge

maakt van het code-systeem van Klasens en wordt de oplossing van het 

niet-stationaire probleem verkregen door per stationaire code de tijd

constanten en andere parameters in de stationaire grootheden uit te 

drukken. 

Er ontstaat op deze wijze een systeem voor de interpretatie van 

gecombineerde stationaire en tijdsafhankelijke metingen. 

De gang van zaken bij het oplossen van de vergelijkingen zal 

eerst worden gedemonstreerd met een eenvoudig model met één soort 

centra, waarbij wordt getracht een interpretatie van de resultaten 

te geven. Hierna komt het model met twee niveàu's aan de orde. 

Verder wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de invloed van toe

voegen van traps aan het model. 

Zowel van het één-niveau model als van het twee-niveau model worden 

diagrammen van het stationair en niet-stationair gedrag gegeven. 



25 

III.2. Theorie voor een mode+ met één soort centra. 
-------------------------------------------

III.2.1. Het model. 

Als model kiezen we een stof waarin de vrije electrenen en 

gaten zowel direct als via de acceptoren A kunnen recombineren, zie 

fig. 5. De vergelijkingen (25)-(28) beschrijven de stationaire toestand 

en worden volgens het systeem van Klasens op de aangegeven wijze met 

vier cijfers gecodeerd?); de uitkomsten zijn vermeld in tabel IV (dit 

model is door Klasens niet berekend). 

A 

I .. "' -="..0. c ... 

u. F=~P 
.. ~ .. t ......... 

' CL: o..• +ca: 
- -

L ~'~+A 0 "' -= P. CL er c =pa. <=r 

r 

Cl 
I 0 .I ~ : 
I 

0.. 

I 
p I ~ +I r\. = 

I 
I c!_ u = I l +I F 

I I c = il +I I 
.I I 

~ 
c:.od~ 2.. 

III.2.2. Opstellen en lineariseren van de vergelijkingen. 

Voor bovenstaand model gelden de volgende vergelijkingen: 3) 
Q. : o.o + o._. (H) p= ~ + ~ (2.6) 

~= ll.F -I 
ol..t 

p 
= u. - ~ p c... -

~ = U - F - C ~ L = U - 1\. p c~ - ~ o.0 c; 
cAt 

A + A 
.j.. P, o. ~f 

( :l.S) 

(2-l.) 

(~ 1) 

(2 9) 

(~o) 
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Er zijn vier onafhankelijke vergelijkingen voor de vier concentraties 
0 + a , a , n en p; de vijfde volgt uit het combineren van de andere ver-

gelijkingen. 

We gaan nu op een ondergrondbelichting U een stap A u(~>u 4:-U) aanbrengen, 

waardoor de concentraties n +An, etc. worden. 

Het verloop als functie van de tijd van de kleine concentratie-varia

ties An, etc. kan met gelineariseerde versies van de vergelijkingen 

(25), (26) en (29)-(31) worden beschreven. 

c;( (t-~) = 
A U. - t> ~ ( ro c: + 0: c~ ) 

ol.\ 

d. (Ap): -A~ (pe:) AlL 
clt 

tl (A~): -A~ (o.. .. ~) 
~ 

A 0..
0 

+ A 0.-t = 0 

0 
ç::.p:t:>O..+A~ 

- Ap ( "'e~) _ A~('kc~) 

( o A P) - Af ~ ~r +"'-e,.. +(AA A) + A 0.. P, C!f -+pep 

+Af(~~~) +( A ~ A Ä) _ Ac..:. n. e .... +p, er -+Pep 

(u.) 

(33) 

(1.4) 

Van deze drie D.V. zijn er, als gevolg van de condities (3,?) en (36) 
slechts twee onafhankelijk. Dit volgt ook direct uit het model: bij 

gegeven verloop van twee concentraties ligt door de neutraliteita

voorwaarde (36) en (35) het gedrag van de andere concentraties vast. 

De oplossing van het stelsel lineaire D.V. zal voor iedere concen

tratie dus bestaan uit de som van twee e-machten met karakteristieke 

tijdconstanten. De grootte van de pre-exponentiële factoren (p.e.f.) 

bepaalt, welke tijdconstante bij meting aan het model wordt gevonden. 

Door Svistunova 24) is aangetoond dat, voor het geval de fotostroom 

klein is t.o.v. de donkerstroom, niet altijd de grootste tijdconstante 

wordt gevonden. 
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De oplossing luidt voor An en Ap: 

Ap 

(~8) 

1-t , ...... ~ ., 
"2-~k. Cl( ... I fÎ>p J ~ .A4... t : 

c. c. c. ( ~b) "'"" = -+ 
~ + ~ r 

"'r I c. c. (. 41) .; - +- + 7 ""' . tr 

c: c c I F F (41~) ~ .::- +- +- + +- +-F ~0 0.. ... ~ 1\o\. p 

De tijdconstanten volgen uit de oplossing van de vierkantsvergelijking 

(39); de coëfficienten van deze vergelijking zijn positief en bestaan 

elk uit de som van een aantal quotienten van stationaire stromen en 

concentraties in het model. De tijdconstanten zijn dus in de stationaire 

grootheden van het model uitgedrukt. 
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!!!:~:~· Resultaten van het oplossen in het codesysteem van Klasens. 

Omdat de complete oplossing van de vergelijking (39) ongeschikt 

is voor de interpretatie van metingen is het nodig om de grootheden 

"' , ~ en raf te schatten. Dit doen we in het codesysteem van Klasens, 

waarbij voor iedere code de tijdconstanten worden berekend. 

Op deze wijze wordt een systeem voor de tijdconstanten verkregen, dat 

geheel analoog is aan dat voor het stationaire gedrag.(zie II.2) 

De oplossing in een code kan worden verkregen, door de geldende 

benaderingen aan te brengen in formule (44): 
N ~ ± v~~-1.4("

1 

s •. ~ = .1.. 

en dan hieruit de tijdconstanten te berekenen. 

Het is echter eenvoudiger om de som- en productrelaties voor de 

wortels (45) te hanteren. 

(45) 

Door confrontatie van de overheersende termen in ~en Y' kunnen de 

tijdconstanten met (45) direct worden gevonden. Voorbeelden zijn in 

appendix I gegeven. 

De resultaten van de berekeningen met (44) en (45) zijn vermeld in 

tabel V; voor zover mogelijk is hierbij ook aangegeven, welke tijd

constante en welke p.e.f. de grootste waarde heeft. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

1) De tijdconstanten zijn reëel en worden gevormd door het quotient 

van één concentratie en één stroom. 

2) De tijdconstanten variëren, evenals de stationaire grootheden, 

met discrete machten van de aanslagintensiteit U. 

3) Slechts in een aantal gevallen wordt de langste tijdconstante 

gemeten, tengevolge van de p.e.f. 

4) Als de recombinatie voornamelijk via het centrum verloopt is de 

gemeten tijdconstanten ten hoogste gelijk aan de levensduur van 

de meerderheidsladingsdragers. 

Indien echter de vrije gaten en electrenen direct recombineren kan 

ook een tijdconstante, groter dan de levensduur, worden gemeten. 
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!!!:ê:~· Voorbeelden van stationair en niet-stationair gedrag 

van het model. 

Voorbeelden van het stationair en niet-stationair gedrag van 

het model zijn weergegeven in de figuren 6-8. Het bovengedeelte 

hiervan geeft op log-log schaal de gebruikelijke benadering van het 

stationair gedrag als functie van de aanslagintensiteit U 1) ,terwijl 

eronder het gedrag van de tijdconstanten en de levensduur van de ladinga

dragers als functie van dezelfde aanslag is getekend. 

In de drie figuren is de begincode gelijk (2111); de opeenvolging 

van codes is echter, als gevolg van de parameterkeuze, in iedere 

figuur verschillend. 

We beginnen met een eenvoudige situatie, fig.6, waar in het 

stationaire deel alleen de concentraties zijn aangegeven. 

Het niet-stationaire diagram illustreert, behalve de variatie van ~ 

met discrete machten van u, drie dingen: 

a. een verandering in stationaire code kan samengaan met verandering 

van helling van de ~-grafiek; 

b. verandering van code en de hiermee samenhangende variatie in 

helling van de ~-grafiek kunnen bij iets verschillende U plaats 

vinden~ 

Het met deze benadering gevonden verschil in U waarden is beves

tigd door in formule (44) ook de tweede-orde termen mee te nemen. 

c. In dit model wordt steeds de grootste tijdconstante gemeten. 

De figuren 7 en 8 geven volledige diagrammen van het gedrag van 

stromen en concentraties. 

Fig. ?. demonstreert het volgende: 

d. er treedt een sprong in de gemeten tijdconstante op bij een code

overgang, als gevolg van een sprong in de minderheden; 

e. er wordt een overgang in gemeten~ gevonden binnen code 1122 door 

verandering in p.e.f. Het stationaire gedrag verandert hier niet. 

De overgang wordt veroorzaakt door overgaan van de situatie n<a+ 

in die met n)a+ ; omdat de meerderheden in de neutraliteitsverge

lijking vastliggen, p = a 0 = a, geeft nu de grootste van de min

derheden de variatie in de meerderheden aan en bepaalt ~ • 

In fig. 8 wordt dezelfde overgang voor ~ waargenomen als n groter 

wordt dan a+. Uit deze figuur blijkt nog: 
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f. er wordt een grotere tijdconstante dan de levensduur van elec

trenen en gaten gevonden in de codes 2122 en 1122 (U = F) ; 

g. de figuren 7 en 8 samen laten zien, dat voor codes 1122 en 1222 

de onderlinge verhouding van r. en ~~afhangt van de parameter

keuze. In fig. 8 is, in tegenstelling tot fig. 7, t. in code 1222 

het kleinste; dit is tegelijk nog een voorbeeld waarin, als gevolg 

van de p.e.f., de kleinste tijdconstante wordt gemeten. 

Voor het verkrijgen van inzicht in de processen die de tijdcon

stanten bepalen beschouwen we een verandering van U met als gevolg 

een variatie in bezetting en stromen. De verdeling van deze extra 

ladingsdragers wordt bepaald door de neutraliteitsvoorwaarde p = a 0 

of p = n; de weg waarlangs deze verdeling tot stand komt wordt voor

geschreven door de code. De kleinste stroom in deze weg bepaalt de 

snelheid waarmee het nieuwe evenwicht zich instelt. 

De grootte-orde van de bepalende tijdconstante wordt dus gegeven 

door het quotient van de concentratie en de kleinste stroom. 

Voorbeelden: 

Code 2111; a--=' a+)a0 = p)n• Vermindat U, dan neemtpaf en moet, 

wegens de neutraliteit, ook a 0 afnemen; de recombinatie van p en a 0 

loopt via C en het nieuwe evenwicht stelt zich in met -r:::: p/C. 

De situatie voor 2112 en 2122 (fig. 8) is analoog; ook hier worden 

de extra's hoofdzakelijk als p en a 0 gevormd en vindt recombinatie 

via C plaats. Bij code 1122 (fig. 7, 8) is de situatie anders: 

a:::a0
-;:: p)a+,n. Nu varieert a+ relatief sterk en moeten we i.p.v. 

de "onbekende" A p en A a0 de bekende n of a+ nemen. 

Als a+) n kan de toename van a 0
, dus de afname van a+ bij toe

nemende U alleen gerealiseerd worden via J = C, en is ~z ~ ; 
in de situatie n ~a+ bepaalt het snelle proces n/F de toenamen 

van n. 

Bij de codes 1222 (fig.?, 8) en 2222 (fig.6) is het eenvoudig: 

de compensat.ie n = p komt direct via F tot stand en we vinden rz-2:!:-:.f. 
r F 

Vooral bij het nagaan van de invloed van traps zijn deze be

schouwingen over aantallen ladingsdragers en de bepalende stroom 

van veel nut. 
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III.3. Theorie voor een model met twee soorten centra. 
--------------------~-------------------------

Geheel analoog aan de gegeven behandeling van het model 

met één soort centra wordt nu de theorie voor een twee-niveau 

model ontwikkeld. 

fff!Z!!• Opstellen en lineariseren van de vergelijkingen. 

Voor het model (zie fig. 1) gelden de vergelijkingen 3): 

A + - e.., /)0. .,.. 

1' H o-- e.,.. ~ p - ep p "k. 

{- d.~a E-..8-R. H .e_o ~ 1-1 ...R- 1-1 ~-
cl. - - - c"" 11\, - c:...., ""'' - c:." p oL.t -- elt - -

-+ 
"" 0 <!A pA~+ A + 

ol o. = . lil .. 0 - c. - L -I = ~f p ().. - c:,_. ""' 6. 
~ - Cll.t -

r , 

Er zijn zes onafhankelijke vergelijkingen voor zes concentraties. 

We brengen weer een stap À~op U aan en lineariseren de vergelijkin

gen. Dit levert het stelsel (50)-(56) op. 

~~A~) = 6 u. _ A/)'. {~oe~ •r e! + ~ e~ } ~ A-e,- { ,.,_ e~ +114.~ e~ J - (Ao.+) 1)\. e~ - (Ap) ~ c:: 

... d ~t>p) = AU. -op { .. • {. ~: .~··n. "o:' lp·~ + (' ~n -[l> -r; )p ·~ - (<> ... ) p <!. 

('(8) 

(Cf') 

(S'o) 



u· 

vo~: uLA dG rh»tr·k~~~;: 
:1.... (r~J ... (6'&j .4: 

1i E ~ C C C o(=-+-+-•- ... -+-... ~-.e.·p lfo.•p 

(I:.•) 

I l 
:r + f• • r• • G = o (d) 

(óo) 

( 1.2.) 

( i.s) 

ó = !.fi( . .L i)( _ç_ + .L f:.) + .!(i. ·-')1 ... .E f(.h + ~)( .. L!.. !.) ... 1(1. i)} ... .1( l. + .l)(.f. ... C .1..\ + "'ll .,.. (• o: tt p 1' o.• ot 1 p L o: tl "" -c• "" "' c:- ~:· ~ ~- {. p a.• ~ ï 

( s, + sa + $~ = - ~ 

.s, s,. ... s, s~ + sa s" :. ( 

s, sas, =-5 

(u) 

(") 
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.: ) 
o A +(Ap 0.. <:p 

De oplossing van dit stelsel is weergegeven op blz. 35. 

!!!!~!~· Resultaten van het oplossen in het codesysteem van Klasens. 

(B) 

<..ss) 

Het probleem is nu om hanteerbare oplossingen van (58) te vinden 

in het codesysteem. Dit is in dit geval mogelijk door gebruik te 

maken van de relaties (66) en voor iedere code te onderzoeken wat 

de overheersende termen in f.> , r-en ó zijn; hieruit kunnen dan, met 

een analoge procedure als bij het één-niveau model is toegepast, de 

tijdconstanten gevonden worden, zie appendix II. De situatie is echter 

aanzienlijk gecompliceerder dan bij het één-niveau model en het blijkt 

noodzakelijk te zijn om in sommige codes een onderverdeling te maken 

voor grootheden waarv,an de onderlinge verhouding niet voldoende is 

vastgelegd door de betreffende code-benaderingen. 

In tabel ~zijn voor een aantal codes de berekende tijdconstan

ten verzameld; bij de berekeningen is de directe recombinatie F bui

ten beschouwing gelaten. 

In de meeste gevallen houden twee tijdconstanten verband met 

de generatie van vrije electrenen en gaten en wordt de derde door de 

bezetting vàn en een stroom nàar een centrum bepaald. 

Als voorgeschreven wordt door de neutraliteit: n = p)a+)h- legt 

één tijdconstante het gedrng van vrije electrenen en gaten vast en 

wordt het gedrag van ieder centrum (minderheid) door één tijdconstante 

beschreven. 
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!!!!~!~· Voorbeelden van het stationair en niet-stationair 

gedrag van het model. 

De figuren 9 en 10 tonen twee voorbeelden van het gedrag van 

een twee-niveau model; zowel de begincodes als het vervolg zijn 

hier verschillend. 

Het diagram in fig. 9 voor een n-type fotogeleider is tamelijk 

eenvoudig en is niet tot de eindcode weergegeven. 

In de eerste drie codes wordt de grootste tijdconstante gemeten• 

Vanaf code 111222 is er geen evenwicht meer tussen het H centrum en 

de band, treedt er tegelijk met de code-overgang een sprong iu de 

gemeten 1' op en wordt de levensduur van de electrenen gemeten; a+ en 

h- zijn constant. 

Fig. 10 geeft voor de eerste twee codes hetzelfde beeld als 

fig. 9 in de begincodes: er wordt de grootste tijdconstante gevonden • .. 
Het verloop van de tijdconstanten wordt echter ingewikkelder zodra 

het A centrum leeg is, code 211211. In deze code neemt eerst de ge

metenT, a 0 /R, met het kwadraat van U af en springt dan binnen de code 

over naar n/E, de levensduur van deelectronen. Dit overspringen 

treedt op als a 0/R gelijk wordt aan a+/E. 

Verandering van helling van een tijdconstante binnen een code wordt 

gevonden in 211212. Zolang C • L>R is~= a 0 /R, wordt echter 

C = L)R, dan is'/'= a 0 /C. We kunnen dit als volgt inzien: bij afnemen 

van U moeten electrenen in de H centra recombineren met gaten in de 

A centra via de stromen R en C in serie. In het eerste geval is R 
de flessehals: en in het tweede geval c, terwijl evenals in III.2.4. 

a 0 in plaats van a+ = a optreedt; hieruit volgen direct de tijdconstan

ten a0/R en a 0/C. 

Na een sprong in de stationaire minderheden, die niet resulteert in 

een sprong in de gemeten tijdconstante wordt nog de situatie n • p 

getoond, code 214222; in deze code houdt slechts één tijdconstante ver

band met de vrije ladingsdragers, terwijl voor de centra nu twee ~~ 

beschikbaar zijn. 

We komen nu terug op codes in fig. 9 en 10, waarin de grootste 

tijdconstante wordt gevonden en gaan de <r's schatten met de redenering 

van II.2.4., zie fig. 11a en b. 



40 

I 

':;::: & I e.::: e , 
I :z u "'- (ot•")~ I : ~<. 

I ~ = R 

0. +~o.·::o. 
+ ~-c..= :> "'-)P 

I 
~<.~:A + 

+ 0.. 
I 

c. &=ë-:>I ~ I 
L. :«IC:. 

i • , 
f 

c.od.f. lll2.2.1 

De bepalende ladingen zijn a+ ~ h- en bij verminderen van U moeten 

deze recombineren via de geleidingsband. In fig. 11a vinden we de 

serie-schakeling van B en I, waarvan I de flessehals "- o.• is , dus zal 't:::.Ï = ë:' 

In fig. 11b dient wegens L ~C de recombinatie eveneens via de 

geleidingaband en de serieschakeling van B en I te lopen; met 
D- '+ 

weer I als flessehals vinden we 1"'.:::: ~ = ~ . 
:t c.. 

Dit gedrag ~n gezien worden als dat van een model met een 

recombinatie-centrum, resp. A en H, en een trap, H, in evenwicht 

met de band. 

Voor een dergelijk model kan ~ eenvoudig op een andere manier 

worden berekend, zie III.4. 

In het voorgaande zijn de resultaten gegeven van berekeningen 

aan een model met twee recombinatiecentra. De vraag is nu: biedt dit 

model voldoende ruimte voor de interpretatie van metingen, of dient 

het nog te worden uitgebreid? 

In het model fungeert in sommige codes ~~n niveau als trap; het toe

voegen van extra traps lijkt zinvol, aangezien bekend is dat hiervan 
. 3 17 18 40) 

meestal meer dan ~~n soort aanwez~g is. ' ' ' 

Om inzicht te krijgen in de invloed van traps op de gemeten tijd

constante beschouwen we eerst een eenvoudig mod;l, fig. 12. 2 •28), 

waarin het verschil met fig. 11a de nu constante ~. is. 
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n. 

D - D 
T . = n1 den 

S = nd0 cD 
n 

1- IY\ 
- 1'o li 

T:S 

d- ( rJ.o, d:) 

Aannamen: T = S ~I , U; ook tijdens 

build-up en decay ther

misch evenwicht.*) 

"t., constant (n,."U) 

d::::: d0 >) d-

n-type fotogeleider. 

Fig. 12. Model met recombinatiecentrum 

en ~én soort trap. 

2) 
De D.V. voor dit model kan worden geschreven als 

~= 
dt 

waaruit volgt: 

Integreren geeft 

n U - I - S + T = U ---'t. 

d't\ U _ n 
dt = T

0 

dn. d 
dt • n 

n1 

voor de totale decay als resultaat: 

n. ( t) : n. (o) _.....P' l---:r--t--:-:--:---1 l 1"o (I ~ ~~~ ) 

en we meten in dit model: 

De trap heeft invloed op de meting als 
d.-
M: > 1. 

(67a) 

(67b) 

Omdat ~onafhankelijk is van U zijn build-up en decay symmetrisch en geldt 

(69) ook voor metingen met ondergrondbelichting; in dit geval zijn in 

(69) n en d- de stationaire concentraties, waarin slechts n en d

optreden. 

*) Heijne(ref.18,P.33 e.v.) geeft een berekening zonder deze aanname. 
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Als d-/n » 1, wordt T de levensduur 1'; maal de verhouding van het 

aantal getrapte en het aantal vrije electronen en zegt men, dat als 

gevolg hiervan de geleidingsband schijnbaar met deze verhouding is 

vergroot. 
2) 

:Hen kan het resultaat (69) direct begrijpen met de in II.2.4. gegeven 

beschouwing over aantallen en stromen. De bepalende concentratie is d-, 

en deze moet via de flessehals I worden afgevoerdw Derhalve is~: 

~.- ""' tA: ~-'t':-: -·- :-r.-
I 1~ "" 

Bij het recombinatieproces van d- wordt ook het belang van de neutra

liteit duidelijk: d- moet recombineren met evenveel :positieve lading; 

als er twee niveau's zijn dus met a+ en hiermee hebben we het model 

van fig. 11a. In dit geval wordt ~0 mede bepaald door de neutraliteit 
+ - *) 

a = d )n):P• 

Als in het model van fig. 12 tijdens build-u:p en decay niet steeds 

evenwicht is tussen het D niveau en de band wordt bij de totale build

u:p en decay 'r. gemeten, met een klein staartje als gevolg van het "na

druppelen" van de electronen uit D2 •18). Bij metingen met ondergrond

belichting heeft de trap in dit geval geen invloed. 

Met het model van fig. 12 wordt nu voor metingen met ondergrond

belichting afgeleid hoe groot de tijdconstante is als n varieert volgens 
..... 

n ""U ; 1'0 is nu een functie van n volgens: 
t• -V-) 

De vergelijkingen (67a) 

met als oplossing: 

Tö< ... ),....,""" 

**) 
en (71) geven na lineariseren de D.V.: 

We meten als tijdconstante in het model: 
I d.•a~.- } 1"::: """'- 't'o ('M.) ll + -:;::T" 

Er zijn twee grens-situaties, die waarbij de trap vol is en die met 

lege trap. 

(14) 

*) In feite komt dit eenvoudige model niet voor in het systeem Klasens. 

Om constante 1'0 te krijgen moet b.v. a+= h-)d- en dient d in code 

111122 als extra niveau toegevoegd te worden; dit is toegestaan(zieii.3) 

**) Bij deze berekening geldt niet de beperking: d ::: ·d0 > d-. 



Geval 1. . -d = d ) d / n , voor T wordt gevonden: 
tA. -..· tJ.: 

1"::::"'1".,(."'-)- :"_-I=--
""- u. 

qs) 

Hiermee is het algemene resultaat verkregen dat bij variëren van n 

volgens n~Um de doortrap D bepaalde tijdeortstante gelijk is aan md-/U. 

Uit vergelijkingen met de lineaire theorie voor het model van Klasens 

volgt, dat hiermee langs andere weg het resultaat voor o.a. de codes 

111111, 111121, 111211, 111211/11, waarbij één van de niveau's als trap 

fungeert, is verkregen. 

- 0 Geval 2. d :::. d ) d. 

Om na te gaan wat er gebeurt laten we EF bij toenemen van de ,n 
belichting door D heen gaan; als EF juist in D ligt volgt uit (74) 

o - ,n 
met d = d = cl 

2. 

't:: W\1\. 'r0 ( ~) ~ I -t ~~ 1 : ,_ 'ö ( 1o} { 1-+ 'i~ ~ 

Bij verdere toename van U komt EF boven D, wordt d0 /n kleiner en ,n 
neemt de invloed van D op de metingen af. 

(-,.6) 

(n) 

We zijn nu in staat om enkele conclusies te formuleren over de nood

zaak om extra traps in te voeren en over de eisen waaraan de traps moeten 

voldoen om deze als aanvulling op het basismodel te mogen beschouwen. 

a. De eis voor invloed op het niet-stationair gedrag van lege electrenen 

traps is: d-/n)t. In het algemeen is d))n en mede op grond van de in

vloed van traps op het stationaire gedrag (II.3) moet rekening worden 

gehouden met extra traps. 
- + -b. Uit II.3. volgt: als d <a = h , mag d wel worden ingevoerd, indien 

echter geldt: n = a+ is het, bij gebruik van het twee-niveau model, 

niet toegestaan. 

c. De traps spelen bij niet-stationaire metingen met ondergrondbelichting 

alleen een rol, als ze steeds in evenwicht zijn met de betreffende band. 
Opmerking.Het trappen van minderheidsladingsdragers kan tot een karakteris
tieke verzadiging in de fotostroom (plateau) leiden.(ref.25,26;ref.7 
code 211211;zie fig.lO )Deze situatie behoort echter tot het twee-niveau 
model omdat de trap een bepalende term in de neutraliteitsvoorwaarde geef~. 

De vraag is nu~ wanneer meten we de eigenschappen van het basismodel met 

twee niveau's en wanneer wordt het resultaat door extra traps bepaald. 

Er kan hierbij gebruik wo:r·den gemaakt van de volgende gegevens: 

1) Het .gedrag van het basismodel als functie van U en T is bekend en 

wordt als uitgangspunt genomen en vergeleken met de meetresultaten; 
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verwacht men om als 1de levensduur te meten en is de gemeten waarde 

veel groter dan de geschatte, dan kunnen traps de oorzaak zijn. 

Als de .fotostroom temperatuurafhankelijk is in een gebied waar dit 

volgens de stamboom niet mogelijk is, moet eveneens aan traps ge

dacht worden. 

2) Als de gemeten tij deenstante 'I' door een trap wordt bepaald moet aan 

de volgende criteria worden voldaan: 

a. De variatie van'l'met U volgt uit: (71) en (75): 

'1"- M. 'l'o cÁ ~I>/ f D) J•- V-) (~ 
- Ne. , \u tv oC4Cf --u-7 

1 1 

B.v.: n ... U2 en-r,.,u-2
• Als de gemeten variaties van n en'l'met U 

niet overeenstemr.1en, kan dit wijzen op het trappen van gaten 

of een niet opgaan van dit model. 

b. De temperatuurafhankelijkheid van .Yvolgt eveneens uit (78): 

bij toenemende temperatuur neemt ~o af met activeringsenergie ED. 

Hierbij moet dus op de temperatuurafhaneklijkheid van~' die uit 

de stationaire metingen volgt, worden gelet. 

c. Het relevante quasi-Fermi-niveau moet z6 liggen, dat de trap niet 

"vol" is b.v. I~, n I>ED 

Als een trapverdeling aanwezig is wordt de situatie gecompliceerder. 21
t
27) 

Als toepassingsvoorbeeld voor luminescentie bezien we de stroom 
+ A 

I = n.a .c • n 
Tengevolge van een stapje A u wordt 

A I Ct) : I { A: 'O + .c. :.l t)} 
dit ~I(t): 

Ook het verloop van AI wordt beschreven met de som van drie e-machten, 

met ieder als p.e.f. een combinatie van die vanAn en~a+. Welke tijd

constante wordt gemeten hangt af van de betreffende code; als b.v. de 

neutraliteitsvoorwaarde luidt: n =a+ vinden we uit (79): 

en wor dt er bij ~I en An dezelfde tijdconstante gemeten. Dit voorbeeld 

toont aan, dat gelijktijdig meten van het gedrag van fotogeleiding en 

luminescentie extra gegevens over het recombinatiemechanisme oplevert. 
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Bij niet-stationaire metingen aan het model vinden we drie gege

vens: de intensiteitsafhankelijkheid, de temperatuurafhankelijkheid en 

de grootte van de tijdconstante. De vraag is nu, in hoeverre deze ex

perimenten de leemten die er, na het verrichten van stationaire metin

gen, nog zijn in de kennis van het model, kunnen aanvullen. 

VJ e bezien hier alleen fotogeleidingsmetingen als functie van aanslag 

en temperatuur. 

a) Is door het gemeten stationaire verloop van de fotostroom als 

functie van de aanslagintensiteit het verloop van de tijdconstante 

volledig vastgelegd? 

Dit is niet het geval, zie de voorbeelden in fig. 9 en 10 en tabel~). 
b) Is door het gemeten stationaire verloop van de fotostroom als 

functie van de temperatuur het verloop van de tijdconstante vol

ledig vastgelegd? 

Dit is eveneens niet het geval; de activeringsenergie is soms 

gelijk (b.v. codes 211212 en 111222), soms gelijk maar met ver

schillend teken (b.v. 111221) en soms verschillend (b.v. 111211). 

Er is dus zowel code-scleetie als bevestiging van een gemaakte 

keuze mogelijk. 

Bij de selectie speelt de grootte van 'Y een belangrijke rol, ·terwijl 'I" 

tevens een kwantitatief gegeven over een concentratie bevat. Door 

confrontatie van beide soorten metingen kan systematisch worden na

gegaan of interpretatie ervan in het model mogelijk is, of het model 

aan de hand van in III.4. opgestelde criteria met traps moet worden 

uitgebreid, dan wel of het model niet toepasbaar is. 

Een aantal temperatuuronafhankelijke gevallen (b.v. 211212, 

111222, 111122) zijn, in combinatie met de grootte van~, van belang. 

Blijken experimenteel zowel het aantal ladingsdragers als de tijdcon~ 

stante volledig onafhankelijk van T te zijn, dan hebben traps geen 

invloed meer op~, en wordt de levensduur van de landingadragers 
**) 

gemeten. 

*) Te vergelijken met stationaire gegevens van Klasens, ref. 7. 
**) Hiervoor zijn lage temperatuur en hoge U gunstig. 
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Deze controle is mogelijk, omdat het analysesysteem het gedrag van 

het model als functie van U en T voorschrijft. 

De confrontatie van stationaire en niet-stationaire metingen 

laat soms ook een uitspraak toe over keuze van de juiste helling bij 

interpretatie van het gemeten vloeiende verloop in de door raaklijnen 

gevormde benadering van het verloop in het model. 

We hebben tot nu toe steeds aangenomen, dat de helling bekend is, 

maar o.a. door de toegepaste benaderingstechniek en het optreden van 

codes over een smal U-traject is over de helling niet altijd een be

trouwbare uitspraak mogelijk (zie fig. 13). In een dergelijke situatie 

kan het gedrag van de tijdconstante de sleutel bij keuze van de juiste 

helling en code geven. De figuren 9 en 10 geven hiervan een voorbeeld. 
1 1 

In fig. 9 treedt de codeovergang 111121 (nNU~ en ~~u-~) naar 111221 
~ ~ t (n,..lf'en .,.,...u- 1 

) op; in fig. 10 is er de codereeks; 111211 (n ...... u en 
1 -2 

,.,., U-2 ) naar 211211 (n constant en".,., U met overgang op andere .., ) 

en vervolgens naar 211212 (n .... u en1'constant=r,..). 

Het smalle stukje met code 211211 zal echter in werkelijkheid niet de 

macht 0 vertonen, maar ongeveer macht 1/3; door het volkomen verschil

lende gedrag van ~wordt dit echter als macht 0 herkend. 

Fig. 13. Verschil tussen gemeten verloop en benadering. 
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IV. Opstelling voor het meten van fotogeleiding aan hoogohmige 

~reparaten onder stationaire en niet-stationaire belichting. 

IV.1. Eisen 

Doel van het experimentele deel van het onderzoek is het 

meten van fotogeleiding aan é~nkristallen galliumsulfide onder 

stationaire en tijdsafhankelijke belichting, als functie van o.a. 

aanslagintensiteit en temperatuur. 

Te stellen eisen aan een meetopstelling hiervoor zijn: 

1. De intensiteit van band-band aanslag regelbaar over minstens 

vijf decaden, met instelbare verhouding van het stationair en 

tijdsafhankelijk gedeelte van de aanslag. 

2. Instelbare herhalingstijd van de lichtpulsen. 

3. Voldoende laag niveau van stoorsignalen bij zo groot mogelijke 

bandbreedte voor het verkrijgen van een goede weergave van het 

tijdsafhankelijk gedrag op oscillograaf of registreer-apparaat. 

4. Temperatuur instelbaar tussen ca - 159°C en + 400°C; stabiliteit 

beter dan 0 1 C per uur. 

5. Bij temperaturem, lager dan ca 100°C dient de relevante isolatie 

beter dan 1015~ te zijn. 
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IV.2. Optisch en electrisch gedeelte. 
------------------------------

Het optisch en electrisch gedeelte van de op een "optisch rek" 

gerealiseerde opstelling is weergegeven in fig. 14. 

Hierover kan nog het volgende worden opgemerkt: 

a) Er worden twee-punts metingen verricht, omdat snelle veranderingen 

in de weerstand van hoogohmige preparaten slechts kunnen worden 

bestudeerd door het meten van de variatie in de stroom bij voeden 

met constante spanning. Als men een dergelijke verandering wil 

onderzoeken door, bij voeden met constante stroom, de spanning 

over twee contacten op het kristal te meten, wordt de responsie

snelheid meestal bepaald door de RC-tijd van de weerstand van het 

preparaat en de capaciteit in het circuit; deze is minstens gelijk 

aan de ingangscapaciteit van de electrometer. 

De ingangscapaciteit kan, samen met de uitwendige capaciteit, bij 

stroommeters met behulp van terugkoppeling worden gecompenseerd. 

De gebruikte electrometer, Keithley "picoammeter" model 417 is 

speciaal ontworpen voor het weergeven van pulsvormig variërende 

stromen en heeft nog de mogelijkheid om het nulpunt te onder

drukken; dit laatste is zeer gemakkelijk bij metingen met onder

grondbelichting. 

b) De filters BG 12 en 2 x BG 19 (Saale Jena) laten voornamelijk 

licht door voor band-band aanslag. De maximale intensiteit, 

gemeten met een Kipp thermo-zuil type CA-1, bedraagt ongeveer 

55 W/m2 ; dit komt overeen met ca 1020 quanta/m2• De verzwakkings-

filters zijn in de opstelling met de thermozuil geijkt. 

c) In de getekende situatie, Balzers filter Transflex c 25 en L1 in 

serie geschakeld met L2 , bedraagt de rimpel ruwweg 20 % van de 

totale intensiteit. 

d) Een starre verbinding tussen kristalhouder en electrometer bleek 

noodzakelijk te zijn voor het verkrijgen van een voldoende laag 

niveau van de storingen. (brom en "microfonie", dit laatste ver

moedelijk t.g.v. bewegen van de aansluitingen in het isolatie

materiaal.) 

e) De verzwakkingsfilters (Balzers reflectiefilters) staan anti

parallel in de lichtbundel om het optreden van herhaalde reflec

ties tussen de filters te voorkomen. De totale verzwakking wordt 

dan bepaald door die der afzonderlijke filters. 
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De ontworpen kristalhouder *~ zie fig. 15, wordt gevormd 

door een messing huis waarin het kristal, gemonteerd op een plaatje 

kwarts, kan worden verhit met een op kwartsbuis gewikkeld "Kanthal." 

verwarmingaband en kan worden gekoeld met koude lucht of stikstof. 

Deze koude lucht wordt verkregen door verkoken van vloeibare lucht 

en naar de houder gevoerd via een dubbelwandige, als dewarvat uit

gevoerde hevel. 

Beslaan van het pyrex venster bij afkoelen wordt voorkomen door 

er lucht langs te blazen. 

De temperatuurmeting wordt verricht met een ijzer-constantaan thermo

element (E1) en een Philips automatische meetbrug type PR 2210A/21. 

Met deze meetbrug wordt ook, in combinatie met het thermo-element E2 
de temperatuur geregeld, door te schakelen tussen een voor de 

ingestelde temperatuur te klein en te groot vermogen. Deze regeling 

kan zowel boven als beneden kamertemperatuur gebruikt worden. 

Het zwart geanodiseerd aluminium in de kwartsbuis vermindert de 

temperatuurgradiënt en fungeert als electrische afscherming tussen 

ovenwikkeling en kristal. Aan het uiteinde van het aluminium is 

staalgaas (gas doorlatend) als afscherming aangebracht; dit is niet 

in fig. 15 getekend. 

Als schutgas boven kamertemperatuur fungeert stikstof, dat door 

BoT.S. (actief koper) en mol-sieves 5A zuurstofvrij gemaakt en 

ge-droogd is. 

Het kristal wordt met molybdeenveertjes (100~m dik) bevestigd, 

op het kwartsplaatje, ( ~ 13 x 13 x 2 mm), terwijl als toevoer- . 

draden "Remanit Dentaurum" staaldraad gebruikt wordt. 

*) Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met A.I.Peijnenborgh. 
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De opstelling voldoet in het algemeen uitstekend. 

De laagste temperatuur, waarbij gemeten is, bedraagt - 120°C, de 

hoogste + 420°C; bij deze temperatuur wordt 60 W gedissipeerd. 
0 Deze -120 C is niet de laagst haalbare temperatuur, terwijl het 

oventje tot zeker 500°C te gebruiken is; het venster moet bij ge

bruik boven 400°C gekoeld worden. 

De geregelde temperatuur is constant binnen + 0,3°C. 

Bij metingen, waarbij de donkerstroom van belang is, blijkt echter 

een veel kleinere variatie noodzakelijk te zijn. Aan deze hogere eis 

kan worden voldaan als de spanning op de ovenwikkeling en de stroom 

schutgas beiden constant zijn; de instelling van het evenwicht vergt 

ongeveer twee uur. 

De isolatie van de teflon pluggen is voldoende; de weerstand van de 

kristalhouder, gemeten tussen twee aansluitdraden, is beneden =160°C 

groter dan 1o15 Jt, maar neemt boven deze temperatuur snel af tot ~1011 

bij 420°Co (de activerings-energie is ca 1,5 eV). 

Bij stationaire metingen wordt, ook in het gevoeligste bereik van de 

picoammeter (10-13 A fsd), geen hinder van storing ondervonden. 

Bij tijdsafhankelijke metingen kunnen in de gevoeligste bereiken 

microfonie en schakelstoten van de ovenregeling de meetnauwkeurig

heid bepalen. 

Een ernstiger beperking van de opstelling vormt de stijgtijd 

van de picoammeter. Deze bedraagt in het gunstigste geval ca 0,3 msec 

(1/e tijd), terwijl de levensduur van de electrenen en gaten in de 
-8 orde van 1 ~sec ligt. Bovendien neemt beneden 10 A f.s.d. de 

stijgtijd toe, en is bij 10-12 A ca 80 msec. 

Voor stromen die groter zijn dan 10-8 A lijkt een snellere stijg

tijd realiseerbaar met een speciaal voor het bestuderen van varia

ties ontworpen, sterk teruggekoppelde versterker. 

Als een snellere stroommeter beschikbaar is vormt de nu aanwezige 

lichtonderbreker echter de begrenzing van de gemeten stijgtijd. Bij 

het maximale toerental is de tijd, nodig voor het onderbreken van 

de drie mm hoge lichtbundel ~0,15 msec. Voor het meten van snellere 

tijden zal daarom de wijze van onderbreken van de aanslag eveneens 

moeten worden aangepast. 
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V. Metingen aan galliumsulfide 

V.1. De invloed van de contacten. 

In IV.2. is uiteengezet, dat voor het bestuderen van het 

tijdsafhankelijk gedrag van galliumsulfide alleen tweepunts 

stroommetingen in aanmerking komen. Om er zeker van te zijn, 

dat eigenschappen van het galliumsulfide worden gemeten en 

niet die van de stroomvoerende contacten, zullen hieraan strenge 

eisen moeten worden gesteld. 

Een discussie van de eigenschappen van contacten op onbelichte 

en continue belichte fotogeleiders is gegeven door Heijne 2
t
18 ); 

we beperken de discussie hier voornamelijk tot de invloed van 

contacten bij niet-stationaire metingen.*) 

Het verloop van de stroom geeft alleen dan de eigenschappen 

van het galliumsulfide weer bij constante aangelegde spanning 

als: 

- de spanningaval over de contacten klein is vergeleken met 

de aangelegde spanning, of als 

- de spanningaval over de contacten niet klein maar wel constant 

is? of na correctie voor de spnnningsval over de contacten als 

deze spanningsval voor iedere situatie bekend is. 

De volgende metingen moeten daartoe uitgevoerd worden: 

1. spanningaval over de stroomvoerende contacten; 

2. stroom-spanningskarakteristiek; 

3. het tijdsafhankelijke gedrag als functie van de aangelegde 

spanning. 

*) Een belangrijke grootheid bij de invloed van contacten is de 
11Schubweg11 , s, de gemiddeld door ladingsdragers onder invloed van 
de aangelegde spanning afgelegde weg vó6r recombinatie plaats 
vindt; s.",p:/_,.u. ... pl:,..__,j waarin ftde beweeglijkheid, E de electrische 
veldsterkte en~ de levensduur is (Ref.18,Ch.2). Als, bij af
stand 1 tussen de contacten, s)l is moeten de contacten ladinga
dragers "naleveren"; bij niet volledig naleveren wordt ruimtela
ding gevormd.De invloed van dit effect wordt met de genoemde 
metingen 1) - 3) zeker gevonden. 
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Y!l!~! Metingen aan n-type kristallen. 

Er zal nu worden gerapporteerd over metingen aan met jodium

transport proces vervaardigde kristallen, voorzien van opgedampte 

contacten. 

Dit betreft eerst metingen aan een van E.W. Moen afkomstig 

kristal*) met zilver contacten, dat nog gedurende 1 uur op 400°C 
41) in H2 verhit werd. 

De geometrie van de contacten is weergegeven in fig. 16; 

. 
(. 

F~3 - 1(, ~~on.~:h·.:... v._ oloor- Mo~ 
v~~o...,_.. ot..:3-<t.-. ~o~o.i;a.c.t.Q.II.. 

Netingen van de spanningsverdeling 

in het kristal zijn weergegeven in 

de fig. 11 en 18; fig. 11 geeft de 

verdeling bij constante uitwendige 

spanning weer als functie van de 

belichting, terwijl fig. 18 de ver

deling bij constante belichting 

als functie van de aangelegde 

spanning geeft, met nog enkele 
**) 

donkermetingen. 

Stroom-spanningskarakteristieken zijn in fig. 1~ getekend en fig. lO 

geeft tenslotte tijdconstante metingen als functie van de spanning. 

Uit deze metingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1. In donker staat een aangelegde spanning, lager dan 50 V vrijwel ge

heel over het negatieve contact, een blokkerend contact op n-type 

materiaal (Thermokracht metingen van Sliepenbeek aan kristallen uit 

deze batch geven n-type aan 3?, 42 ). Bij spanningen boven ca 100 V 

neemt relatief de spanning over het contact af en wordt de helling 

in de log-log grafiek van stroom tegen spanning (fig.1~) gelijk aan één. 

2. Boven ongeveer 10-3 van de maximale hoeveelheid licht zijn de con

tacten niet blokkerend en is de gemeten tijdconstante onafhankelijk 

van de aangelegde spanning. (band-band aanslag). 

Ook bij excitatie met rood en infrarood licht (RG 8 filter) 

worden de contacten beter dan in onbelichte toestand. 

3. Beneden de in 2. genoemde intensiteit wordt het negatieve contact 

meer blokkerend naarmate de intensiteit afneemt en is de gemeten 

tijdconstante afhankelijk van de spanning. (fig. 17~ 2o) 

*)-~~~~h J 9; 6 mg jodium/ml 
**) De spanningaval over de contacten is bepaald met Keithley electrometers 

type 601 en 610 B; als filter in de opstelling van fig.13 is alleen 
een BG12 gebruikt, terwijl het kristal zich in een eenvoudiger houder en 
in met P2o5 gedroogde lucht op kamertemperatuur bevond. 
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We zien dus, dat duidelijke afwijking van ohms gedrag samengaat 

met het optreden van blokkerende contacten en met spanningsafhankelijke 

tijdconstanten. 

Aan een ander kristal met opgedampte zilver en goud contacten, zonder 

extra warmtebehandeling, zijn geheel analoge resultaten gevonden. 

De vermindering van blokkerende werking van het negatieve contact 

naar hogere spanning wordt niet altijd gevonden. Fig. 21 en 22 tonen 

metingen aan een kristal met opgedampte, in vacuum gedurende 1 uur op 

400°C verhitte indium contacten, waarover hierna goud is opgedampt.*, 43) 

Y!1!2• Interpretatie van de metingen; 

model voor de blokkerende contacten. 

We bezien eerst de afname van de blokkerende werking bij spanningen 

boven ca 100 V. Dit verschijnsel doet denken aan veld-emissie van elec

trenen uit het contact in de halfgeleider, een quanturnmechanisch tunnel

proces door een tussen metaal en "bulk" aanwezige barrière. 

We onderstellen daarvoor een metaal-halfgeleiderovergang met een 

Schottky-barrière (fig. 23). De doorlaatbaarheid D voor electrenen als 

gevolg van veld-emissie is voor dit ge7al door Zalm45 ) berekend als 

functie van de aangelegde spanning. Zijn resultaat is: 

Hierin is ~de massa van het electron, N het effectieve aantal donoren 

per volume eenheid, A de barrière-hoogte in volt (fig.23) en V de aan

gelegde spanning over de barrière. 

•) Contacten door C.J. Vermij aangebracht; uit Hall-effect metingen 

werd n-type materiaal gevonden. Deze batch, Ke 28 met 4 mg J /ml 

buisvolume, is aanzienlijk minder verontreinigd dan batch J 9 44). 

( dt) 
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Fig. 23. Schottky barrière 

Voor het geval dat de aangelegde spanning groot is t.o.v. de 

barrière-hoogte, V/A))1, kan (81) benaderdworden door (82): 

(82.) 

-t Een grafiek van log i tegen V levert bij (82) een rechte lijn en 

wordt door Zalm voor de interpretatie van zijn electroluminescentie

metingen gebruikt. 

Formule (82) geeft vanaf V/As= 5 een goede benadering; hieraan zal bij 

onze metingen vanaf ca 5 V eerst worden voldaan, voor lagere spannin

gen moet de volledige formule (81) worden gebruikt. Een grafiek van 

(81), waarin log D tegen v-i is uitgezet, is in fig. 2~ weergegeven. 

De totale sperstroom door de barrière wordt gevormd door deze veld

emissie en door de "normale" thermische sperstroom, die eveneens een 

functie is van de barrière-hoogte, en boven een sperspanning van 

enkele malen kT spanningsenafhankelijk is. (Ref. 1, Ch.14) 

We vergelijken nu de voorspelling van dit model met de meetresul-

taten. De donkerstroom uit fig. 1~ is in fig. ~5 tegen v-i uit-

gezet; er wordt inderdaad een rechte lijn gevonden, waarvan bij hoge 

spanning wordt afgeweken, omdat niet meer de gehele spanning over het 

negatieve contact staat (fig.1S). 



Donkermetingen van stroom en spanning voor één contact z~Jn 

door Hamstra46 ) verricht aan kristallen (batch J9) met gelegeerde 

In-1 % As contacten. Zijn metingen aan een blokkerend contact zijn 

eveneens in fig. 25 uitgezet. Deze metingen vertonen een goede over

eenkomst met de theoretische kromme in fig. 24. waarbij bij N ~1o 1 9/cm3 
een A tussen 0,5 en 1V gevonden wordt. 

Het steilere verloop van de metingen met zilver contacten kan mede 

veroorzaakt worden door een isolerend huidje tussen metaal en gallium

sulfide; ook hierdoor treedt dan veld-emissie op, waarvoor een deel 

van de totale spanning nodig is. 

Er kan worden geconcludeerd, dat de metingen van Hamstra aan ge

legeerde contacten goed met veld-emissie door een Schottky barrière 

kunnen worden verklaard. 

De resultaten voor opgedampte-contacten wijzen zeker op veld-emissie 

en zijn kwalitatief in overeenstemming met het bovenstaande. 

Met dit model als werk-hypothese kunnen we inzien waarom in 

fig. 20 bij hoge spanning de kleinste Y wordt gevonden: 

bij lage spanningen wordt de snelheid van aanpassen van de barrière

dikte bij verandering van de aanslagintensiteit meegemeten, terwijl de 

barrière bij hoge spanning door het optreden van veld-emissie is 

kortgesloten. 

V.1.4. Het maken van contacten. ------
Goede contacten op p-type galliumsulfide Z~Jn verkregen door op

dampen en indiffunderen van goud (30 à 60 min. op 400°C) en opnieuw 

opdampen van goud (van Leiden 47)). 

Voor n-type galliumsulfide is de situatie minder gunstig. 

Op 11 laagohmig11 materiaal kunnen goede resultaten worden bereikt met 

Ga 44), In-Ga 37)en door indiffunderen van In-Hg 34 ' 48 ) en In-Cu 49). 

Tijdens dit onderzoek zijn twee procedé's gebruikt: 

a. een In-Ga mengsel met een koperdraadje snel opwarmen tot 400°C in H
2

, 

ca 5 min. op deze temperatuur houden en snel afkoelen. Hierna is de 

gevormde vloeibare In-Ga-Cu legering uitgesmeerd; deze bevochtigt 

het kristal goed. Resultaten op 11laagohmig11 n-type galliumsulfide zijn 

uitstekend, op 11 hoogohmige 11 kristallen daarentegen minder goedf 
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b. een In-Hg mengsel met een koperdraadje in ca 15 min. op

warmen tot 370°C in H2 , 30 min. op deze temperatuur 

~ouden en snel afkoelen. Dit resulteert in goede contac

ten op 11hoogohmig" galliumsulfide. 

Aan een gesublimeerd kristal uit batch HN 170 is de 

stationaire en niet-stationaire fotogeleiding tussen -120°C en 

+ 280°C gemeten. Het kristal is voorzien van opgedampte en 
- *) 

ingadiffundeerde goud contacten, geometrie volgens fig. 16 • 

De contacten zijn op de in V.1. aangegeven wijze gecontroleerd. 

Y!~!1• Stationaire metingen. 

Het aantal extra ladingsdragers is in fig. 26 uitgezet als 

functie van de aanslagintensiteit, met de temperatuur als parameter 9 

Bij berekenen van het aan tal extra 1 s is ...u,.= )A,.= 5 cm2/Vsec bij 
0 **) 43) 300 K genomen en i·s de door Vermij gemeten tempera tuur-

afhankelijkheid van )J- gebruikt. 

De donkergeleiding als functie van 1/T is in fig. 27 weergegeven. 

Tijdens deze metingen is gevonden dat de fotogeleidinga-eigenschap

pen door verhitten veranderen. Na meting bij 400°0 ***)gaf het Hall

effect tussen -190°C en +170°C p-type aan; na verhitten in H
8 

op 

400°0 (30 minuten) gevolgd door snel afkoelen werd boven 100 C 

p-type gevonden , eP beneden n-type. Ook de totale decay van de 

fotogeleiding verandert door deze behandeling, zie de foto's 1 - 3. 

Aangezien de laatste behandeling voor de metingen is geweest 

het aanbrengen van contacten,(60 min. verhitten op 400°C in H2 en 

snel koelen) wordt bij analyseren van fig. 26 boven 100°C p-type 

aangenomen en er beneden n-type. Analoog gedrag is door Vermij bij 

andere gesublimeerde kristallen gevonden43). 

*Y;~;~;ardigd door H.F.v.Leiden, die ook de eerste metingen aan 
de contacten heeft verricht. 

**) 

***) 

Door Vermij is aan dit kristal voor A een iets hogere en voor ...u., 
een iets lagere waarde gemeten. 

De stationaire fotogeleiding is eveneens enigszins veranderd; bij 
hoge intensiteit wordt i.p.v. nf'IU gevonden dat n~YU 0'8 ; dit is reeds 
na verhitten op 283°C het geval. De donkerstroom echter is niet 
significaht verschillend. 
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Fotostroom als functie 

van de tijd bij volledig 

onderbreken van de aan

slag,U =l016quanta/cm2sec. 
0 . 

Foto 1, 

snelle onderbreking. 

Foto 2, 

langzamer onderbreking. 

Fotostroom na verhitten 

gedurende 30 min. in H
2

, 

400 °C,en snel afkoelen. 

Foto 3, eveneens 

langzame onderbreking. 
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Invloed van ondergrondbelictting op de fotostroom; 

D 1u14 quanta/cm2sec,22 ° ~. 
0 

Foto 4, 
volledig onderbreken. 

Foto 5, 
ondergrondbelichting 

met rimpel (20 %) 
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V.2.2. Tijdsafhankelijke metingen -----
Het verschil in tijdsafhankelijk gedrag tussen metingen 

met volledig onderbreken van de aanslaten meten met ondergrond

belichting wordt geillustreerd met de foto's 4 en 5. Tengevolge 

van de ondergrondbelichting verdwijnt het langzame deel. 

Het resultaat van tijdconstante metingen met ondergrondbe

lichting in het temperatuurgebied van -120°C tot+59°C is weerge

geven in de figuren 28 - 33. Hierin zijn de gevonden tijdconstanten 

en de relatieve grootte van de p.e.f. uitgezet als functie van de 

ondergrondbelichting U.. 
Hieruit blijkt, dat bij dit soort metingen tot vier tijdconstanten 

gevonden worden. Het regiatagram in fig. 34 illustreert het na 

elkaar optreden van een snel en een langzaam proces. 

Aangezien behalve de grootte van de tijdconstante zo mogelijk 

ook de p.e.f. bepaald moet worden, is analyse ~an het gemeten 

verloop zeer tijdrovend. 

Er zijn hiervoor de volgende technieken gebruikt: 

1. Uitzetten van de logarithme van de fotostroom tegen de tijd 

en door aftrekken van steeds de langste tijdconstante de to

tale kromme in een aantal e-machten uiteen rafelen. 

Deze techniek levert zowel ~als de p.e.f. 

2. De tijdconstante bepalen uit het verloop in helling met de 

formule 26 ), zie fig. 35: 

. .. 

'1": 
At 

4~ r, 
I 
: ö,: tA~o.-• 

.. 
~t 

li 

F'~· 35. B·p~.e.a~ '~.,"' 'l" v.4t d--. '~~~a· 

Hiermee wordt alleen 't' gevonden; (83) is vooral gebruikt als 

controle op de uitkomsten van de onder 1. genoe~de methode. 

(lU) 
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3. Door variëren van de snelheid van onderbreken kunnen, bij · 

voldoende verschillende ~'s, snelle en langzame processen 

gescheiden worden. Dit kan de onder 1. en 2. genoemde 

analyse vergemakkelijken en levert nog informatie over 

de p.e. f. 

Een extra moeilijkheid bij de analyse van het verloop komt 

voort uit de noodzaak zowel oscillograaf als recorder bij de 

meting te gebruiken en uit de beperking in stijgtijd van de 

electrometer. 

Door de genoemde complicatie~is nauwkeurig bepalen van tijd

constanten en p.e.f. meestal niet mogelijk. 

De stationaire fotostroom als functie van de aanslag

intensiteit en temperatuur is gemeten aan een kristal, waarin 

door van der Leeden superlineair gedrag is waargenomen (ref.34, 

kristal GL 6). Op dit kristal zijn nieuwe In-Hg contacten aange

bracht (zie V.1.4.) Bij hoge lichtintensiteit bleek relatief meer 

spanning over de, overigens zeer goede, contacten te staan; 

hiervoor is gecorrigeerd. 

Het resultaat van de metingen is weergegeven in fig. 36. Voor het 

berekenen van ~uit de fotostroom is gebruik gemaakt van gegevens 

van van der Leeden34) en van de door Vermij 43) gevonden temperatuur

onafhankelijkheid van )A. • 

In het gebied van maximale in tensi tei t wordt een zeer trage toe.

name van de fotostroom gevonden bij 246, 269, 294 en 319°K, zie 

fig. 36, waarin de snel gemeten en de na lang wachten gemeten 

waarden zijn aangegeven. 

Dit, soms enkele uren durende effect is niet het gevolg van 

contact eigenschappen of opwarmen. 
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VI. Confrontatie van theorie en experiment,. 

We beginnen met het stationaire gedrag en proberen daarna 

met een op grond hiervan gemaakte code-selectie met de tijds

afhankelijke metingen een verdere selectie van codes te ver

krijgen. 

Y!!!!!• Stationair gedrag 

Uit de grafiek van de donkergeleiding als functie van 1/T 

(fig. 27) volgen activeringa-energieën van o,6o eV en 0,85 eV; 

dit wijst, op grond van de ligging van het Fermi-niveau op de 

aanwezigheid van een acceptor op o,6 eV boven de valentie-band; 

voor de interpretatie van de andere activeringsenergie is de 

situatie belangrijk gecompliceerder.50) 

In fig. 26 beschouwen we eerst het deel boven 100°0 met p-type 

geleiding. 

Het hier in de raaklijnen optredende horizontale stuk tussen 

twee delen met "" - U 'l'.t wijst op het invangen van minderheids-

ladingsdragers (ref. 25, 26; codes 121111 en 121112 (tabel II) en 

voor het analogon bij n-type geleiding: fig.10, code 211211.) 
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Uit tabel II blijkt, dat de niveaudiepte wordt gevonden door 

log p als functie van 1/T uit te zetten, zie fig. 37. Het 

resultaat is een donor-diepte van 0,78 eV. 

De activeringsenergie van de andere temperatuurafhankelijke 

processen, nu bij constante U (eventueel na extrapolatie 
0 

van de betreffende tak tot U , hier 1013quanta/cm2sec 
0 

volgt eveneens uit fig. 37• 

Het is niet mogelijk gebleken, het gehele gemeten verloop in 

het model van Klasene te interpreteren omdat in dit model 

geen temperatuurafhankelijke macht ~ na een plateau voorkomt. 

De conclusie is dus, dat voor het verklaren van het gemeten 

verloop een model met meer dan twee soorten oentra nodig is. 

0 11~ We bezien het deel beneden 100 C, waar een overgang van n.,...,""' , 

tempera tuurafhanküijk, naar't\ ... U, tempera tuuronafhankelijk, 

wordt gevonden. Bij lage temperatuur zijn ~t ... "'-:f<~, 
waardoor de begincode 111111 of 111211 is (ref. 7, tabel 4). 
De stamboom voor de overgang n,.. u+_. n f'V U is, uitgaande van 

deze codes, getekend is fig. 38a en 38b. 

Het verband tussen de activeringsenergie 

0,23 eV,(fig 37) en niveaudiepte is voor 

en voor code 111211: EH- fEA = 0,23eV. 

van het traject n ,vU+, ,. 
code 111111: i EH = o,23eV 

In het eerste geval wordt E~ = 0,46 eV, in het tweede geval 

vinden we, met als keuze voor EA : 0,60 eV (uit donkergeleidi:Qgs

metingen) : E~ = 0,53 eV. 

Y!!1!~· Tijdsafhankelijk gedrag. 

Er zal worden getracht een selectie uit de mogelijkheden 

van fig. 37a en b te maken, op grond van de tijdconstante 

metingen. 

Uit de theorie voor het model met twee niveau 1s volgt, dat van 

de drie optredende tijdconstanten er twee van de grootte-orde van de 

levensduur van gaten en electrenen zijn, d.w.z. in de orde 

van 1 psec. 

We meten echter meerdere lange tijden • Er zullen derhalve ten

minste traps in de beschouwing moeten worden betrokken. 
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In de figuren 28- 33 kunnen~-lijnen worden onderscheiden 
. 1 

die met traps te maken hebben, n.l. die met ,.,., U0 en met 't'"' u-~ 

(resp. voor nrJU en n,..,u+i) en lijnen met 'l" .... u-1 (zeer duidelijk 

bij -86°C en bij -46°C, fig. 29 en 30) die karakteristiek zijn 

voor het recombinatieproces. 
-1 Dit verloop van de tijdconstante <~u ) komt voor in de cod~s 

(zie fig. 37a en 37b) 121111, 121121, 121112, 121122, 211212, 

211222, 111222, 111122 en niet in code 111212 (zie tabel~) 

De p.e.f. voor de codes 111222 en 111122 wijken sterk af 

van de gemeten waarde. 

Voor codes, waarbij één van de centra of vol of leeg loopt (codes 

21 ••• of 12 .... ) is het gunstiger. Pogingen om voor de meting bij 

-46°C met de aangegeven niveaudiepten voor A en H de stationaire 

èn niet stationaire metingen met een dergelijke code te inter

preteren leiden echter tot onderlinge tegenspraak in de eisen 

voor geldigheid van de code. 

We proberen nu om iets over de traps te concluderen. 

In III.4. is afgeleid, dat een methode hiervoor is, om bij vaste 

U. : log 'ft. (of log 'l'"" ) ~ls functie van 1/ T uit te zet;en. 

In dit geval wordt hierdoor het verschil tussen """"tv U~ en "',.., U 

op die 't" metingen, die door electrenen traps worden bepaald, onge

daan gemaakt; het resultaat van deze procedures is in fig. 39 

uitgezet. 

Daar de helling van de lijnen in een dergelijke grafiek de traps

diepte aangeeft gaan we na, welke van de door de gevonden punten 

te trekken lijnen met fysisch reële situaties overeenkomen. 

Met de gegevens over ~ en u*) en een redelijk aantal traps 

schatten we de trapdiepte ED volgens de theorie in III.4. 

*) 
Het aantal generaties /cm3sec wordt berekend uit het opval-

lend aantal quanta u., door aan te nemen dat 50% wordt ge

reflecteerd en 50 % wordt geabsorbeerd in een laagje ter dikte 
13 3 16 van 5,M-m• Voor U

0 
z 10 quanta/cm sec volgt dan: U • 10 

generaties/cm3sèc. 
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Voor 'I' volgt uit III .4. 

(75) 

Uit het evenwicht T = S (zie fig. 2 en 12) volgt: 

D - o n d = nd f:ll nd ( 12) 

Combineren van (12) en (75) leidt voor D tot: 

D a( 
n, =----

V- u 
(84) 

en dus: 

We kunnen uit (85) een schatting van de minimale waarden voorED ;. 

krijgen met als bovengrens voor d:1019/cm3. 
21 3 •) -10 3 16 3 Met N = 10 /cm , "'!"" = 2.10 cm sec en U = 10 /cm sec is bij c 

kamertemperatuur: ED% 0,48 eV. 

Voor de interpretatie van de gemeten waarden van Tf~ zijn dus diepgelegen 

centra noodzakelijk, ED ~ 0,5 eV. 

Hiermee en met de uit stationaire metingen gevonden waarde van ~ 

van ca 0,5 eV is het ongeveer parallel lopen van de aanslagintensiteit 

waarbij de stationaire overgang n ... ui-n,.,u optreedt en de intensi

teit waarbij een snelle tijdconstante (electrometer-begrensd) met pre

exponentiële factoren)50% gemeten wordt, te verklaren; zie de fig. 

26 en 28 - 33. 

Bij de afleiding van (75) is voortdurend evenwicht tussen D en de 

geleidingaband ondersteld, d.w.z. T = S))U. Voor d = 1o18;cm3, 

n = 108/cm3 en U= 1o
16

/cm3sec betekent dit: 

S = cD nd 
n 

26 D 16 D -10 3/ = 10 c ) 10 , zodat c ) 10 cm sec moet zijn. n n 

Dit is een aanvaardbare waarde voor een diepe trap (zie b.v. ref.?). 

We kunnen dus de conclusie trekken, dat het gemeten gedrag slechts kan 

worden verklaard met een aantal diepe traps; hierdoor zal de tijdcon

stante sterk met de temperatuur variëren. 

*)voorlopig resultaat van Sliepenbeek42 ) 
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De experimentele bevestiging van de aldus gevonden hellingen in 

fig. 39 kan worden verkregen door nauwkeurige tijdconstante metingen 

over een klein temperatuurgebied. De conclusie, dat de bepalende 

trapcentra diepgelegen zijn, wordt bevestigd zowel door de reeds ge

noemde resultaten voor het stationaire gedrag boven 100°C, als door de 

analyse van de superlineaire fotogeleiding in kristal G.L.6,zie VI.2. 

Er zal nu worden nagegaan tot welke conclusies de analyse van het 

stationaire superlineaire gedrag leidt. Uit fig. 36 zien we, dat de 

ondergrens van het superlineaire stuk 1helling ca 1,9, wordt gevormd door 

de. donkergeleiding, dat het zich uitstrekt over maximaal 1t decade en 

lijkt over te gaan in een traject met helling 1; dit gedrag kan worden 

ondergebracht in zowel het model van Klasens (mits uitgebreid voor 

donkergeleiding) voor extr.s.l., als in het model van Hooge-Polder voor 

kw.s.l. (zie II.4. en II.6.). 

De fotostroom in het superlineaire gebied, zonodig geëxtrapoleerd naar 

U
0 

= 1o14/cm2sec en de donkerstroom zijn in fig. 40 tegen 1 ~00 uitgezet. 

Hieruit volgt rechtstreeks voor het model van Hooge-Polder: EA = 0,68 eV 

en ~ = 0, 6 3 eV. 

We gaan nu in op de situatie boven het superlineaire gedeelte, waarin 

een plateau wordt gevonden tengevolge van het invangen van minderheids

ladingsdragers, analoog aan de situatie bij het gesublimeerde kristal, 

fig. 26. 

Uit de variatie van het plateau met de temperatuur vinden we, (zie fig.40): 

E = 0,50 eV. De door van der Leeden 34) aangegeven helling 1/2 is dus 

een overgang van helling 1 via een plateau naar helling 1. Dit gedrag is 

echter noch in het codesysteem rond de kw.s.l. situatie, noch in het 

model van Klasens te interpreteren. Ook hier is de conclusie: er is een 

derde niveau nodig voor volledige interpretatie van het stationaire ver

loop. 

Volledig uitsluitsel over de vraag of er kw.s.l. dan wel extr.s.l. wordt 
gevonden, kan worden verkregen door aan kristallen te meten-die met ge
ringere hoeveelheid jodium zijn getransporteerd. Van Leidena~ vond n.l. 
voor een dergelijk kristal een helling 1,7 over 2 decaden in aanslag
intensiteit. 
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VII. Conclusies. 

Doel is het ontwerpen van een systeem voor de analyse van gecom

bineerde stationaire en niet-stationaire fotogeleidings- en lumine~

centiemetingen aan fotogeleiders en toepassen van dit systeem bij het 

interpreteren van fotogeleidingsmetingen aan galliumsulfide. 

Als uitgangspunt hiervoor is het systeem van Klasens-Duboc voor de 

stationaire fotogeleiding en luminescentie bestudeerd; uitbreiding 

hiervan voor het geval de donkergeleiding niet te verwaarlozen is, 

blijkt slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan. 

Daarnaast is rond de situatie waarin kwadratische superlineariteit 

in de fotogeleiding optreedt (voorwaarden afgeleid door Hooge en 

Polder) een codesysteem opgesteld. 

Met deze uitgangspunten is een analyse-systeem ont-

keld,dat niet-stationaire, met lineaire differentiaalvergelijkingen te 

beschrijven fotogeleiding en luminescentie,direct confronteert met de 

stationaire verschijnselen. 

Aan de voorwaarde van lineaire differentiaalvergelijkingen is voldaan 

voor die klasse niet-stationaire metingen, waarbij een ondergrondbe

lichting wordt gemoduleerd; de karakteristieke tijdconstanten met bij

behorende pre-exponentiële factoren zijn nu uitgedrukt in de stationaire 

grootheden (stromen en concentraties). 

Hiermee is het beoogde doel, de analyse van gecombineerde metingen, 

bereikt. 

De opstelling voor het meten van fotogeleiding aan het hoogohmige 

galliumsulfide over een groot temperatuurgebied (-150°C tot +400°C) en 

een groot intensiteitsgebied (bij band-band aanslag 1010 tot 1016 

quanta/cm2sec),maakt het mogelijk stromen vanaf 2.1o14A te meten, ter

wijl de ondergrens bij tijdconstante metingen gegeven wordt door de 

stijgtijd van de electrometer (ca 0,3 msec). 

Omdat de gemeten t~dconstanten zich uitstrekken tot ca 100 sec is het 

gebruik van zowel oscillograaf als pen-recorder noodzakelijk. Hierdoor 

komt het totale verloop, met slechts geringe overlapping, beschikbaar 

in een snel en een langzaam deel; dit leidt, tezamen met het optreden 

van soms vier tijdconstanten tot een tijdrovende en vaak minder nauw

keurige bepaling van tijdconstanten en pre-exponentiële factoren. 

Daarom is voor een verantwoorde voortzetting van dit soort metingen 

mechanische verwerking noodzakelijk. 



91 

Niettegenstaande deze minder nauwkeurige resultaten van tijdconstan

ten en pre-exponentiële factoren, blijkt bij interpretatie volgens 

het ontworpen systeem het model met twee recombinatieoentra te moe

ten worden uitgebreid met meerdere soorten traps; blijken zelfs voor 

de verklaring van de stationaire metingen tenminste drie recombinatie

centra noodzakelijk te zijn en blijken de relevante niveau's dieper 

dan 0,45 eV te liggen. 
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APPENDIX I. 

Berekenen van de tijdconstanten voor het één-niveau model. 

In deze appendix wordt de berekening van 'r.,t. :-....!_ gegeven, s.,,. 
waarbij de volgende relaties worden gehanteerd: 

s, + s,..:;- ~ 
\, s ... = r- (45) 

Hierbij zijn de tijdconstanten reëel als gevolg van de aanname, dat 

ook tijdens het instellen van een nieuw evenwicht de neutraliteita

vergelijking (26) geldig is ("quasi-stationaire verandering"). 

De uitdrukkingen voor ~ en~ zijn: 

C. C C I F F 
~=--+- +- -4-- +- +-r p Q.o o."t ~ '\0\ p 

Voorbeeld 1. Code 2111 a = a+;$>a0 = p~n 
= I))F c = L ~u 

( l.j 2.) 

We gaan nu in ~ end[ de termen op grond van de coderelaties afschatten. 

Dit leidt voor ~ , via de uit drukking: 

A::- t+- +- +- 1+-~ C { P F 1 l { F'~ 
1- p 2.c.+ a. c:.. 1ol. x 

tot: 

Voor r-vinden we op deze wijze: 

Deze resultaten voor ~ en 't geven de volgende waarden voor 't, en 'l'.L : 

ll'j= ""- 'P 'l.--.tC 

De code schrijft geen verband tussen l~ en_f_ voor; deze termen z~Jn 
f' ""' 

dus onafhankelijk en daardoor zijn de grootte van ~en ~~dit eveneens. 



Voorbeeld 2. Code 2122. 

We vinQ.en nu: ~::.L{1+~ +~) 
"" p F 

code-benadering: 

104 

a = a+~ a
0 = P))n 

= c»t U=F:)I 

en in de 

Hieraan wordt voldaan door: S1::-! en$::::-~ , mits 
-.... ;a. 'P 

~C. <<L ; dit nu volgt rechtstreeks uit de code. 
p ~ 

Resultaat is dus:~-~ ,- F 

APPENDIX II. 

met 1"a. ~ 'r, · 

Berekenen van de tijdconstanten voor het twee-niveau model. 

1 
Ook hier zijn, om dezelfde reden als in Appendix I, 't.,a ~=--.. s, ~~ 

reëel en worden de waarden berekend met • ' 

~, ~ ... 4 s, s. + :..c ~ :; r
r., s..c. ~ .. = -ö 

De formules voor ~,y en ó zijn vermeld op blz. 35. 

Voorbeeld 1. Code 111121 a = a0~a+ c = U = I~R,L 
----------- h = h0 ~h- E = B:>)R 

a+ = h-~n,p 

~ kunnen we schrijven als: 

~ .... - 1+-+-,:-+- +-+- 1-+-+-,... c.{ P 'P RJ C.. E{ """ ~~ 
,~ p ~ ~ c. "' 1)\ ~- .{ 

(66) 
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In deze code geldt: 
C. ~ E C C::.+-S 

~ =-p + -:;- +:;:- = p + ~ 

e c c =t = c::.P (_ ~+ c) r-:. "'P + ~r \: .,_ 
ó':: -2. c:~· ~ 

"""p-f..-

Nu moeten s 1 ,s2 en s
3 

z6 gekozen worden, dat aan alle relaties 

wordt voldaan. 

Omdat in r en ó in de noemer n2 niet voorkomt representeren de 

termen ~ en ....5.. geen waarden voor s; het moet dus <: + E worden"'). 
~ ~ ~ 

Op grond van de uitdrukkingen voor~ en 0 proberen we: 

Met & vinden we nu voor 
1 c~ E P ')\. 1 c ê 

s .. =- ~r-e.- ·-z-· E• c = - ~-(e+E) 

Deze waarden voor s 1 ,s2 en s
3 

zijn alleen juist als I s .. j<<ls,IJ 1~/ 
Uit de code-relaties volgt dit inderdftad voor bovenstaande s 1 ,s

2 
en s

3 
• 

Dus is: 
'j) 

't, =-c.. 
. 
) 

11. 
7".2..=-~-

ê + c.. 

Het is soms mogelijk een formule voor de tijdconstanten van een 

groep codes af te leiden, waarin dan voor iedere code de betreffende 

benadering wordt aangebracht. 

Voorbeeld 2. Code-groep 111 ••• a= a 0 ))a+ 

h = h0 ))h

a+ = h-)n,p 

Invullen van de benaderingen in de formules voor ~, t- en ó leidt tot: 

ö: 

*) Dit samennemen houdt verband met het optreden van of E of C als be
palende stroom in een serieschakeling van E en C (''flessehals"), 
zie III.2.4. en III.3.3. 
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Uit deze formules blijkt duidelijk zowel de symmetrie van het model. 

t.a.v. E,I en n, en R, C en p enerzijds als het belang van de onderlinge 

verhouding van E en I en van R en C anderzijds. 

De resultaten van voorbeeld 1 suggereren: 

~--<:.+R ....... s--~ ,. f :t- ")'\" 

Dit resulteert met de 1. formule voor {' in: 

s~: _ EC l I (:t+ff) ;- R (:t + tr~ 
~-(e +I)(C. +R) 

Een controle-berekening toont aan, dat deze formules in orde zijn; 

hiermee zijn de tijdconstanten voor de codegroep 111 ••• bekend. 

'Ne geven tot slot een voorbeeld waarbij onderverdeling van 

een code noodzakelijk is. 

Code 211211. h 0 - + 0 = h ~ h = a = a »a , n, p 

E = B ~R = U~I 

C = L ~I 

Uit de benadering volgt in deze code voor (i 1 yv en ó 

RE 
-"--

lt\of 

De richting waarin de waarden voor s
1

, s
2 

en s
3 

gezocht moeten worden 

is niet duidelijk door het ontbreken van termen met c2 , n2 en p2 in 

't' en & • We proberen daarom door onderverdelen tot een oplossing te 

komen. Hierbij zijn van belang: de relatieve grootte van R en C 

(welke stroom is de kleinste?) en de onderlinge verhouding van de min

derheden p en a 0 (vergelijk III.2.4. en III.3.3.) 

We beschouwen nu vier situaties: 

1) 

2) 

0 p4,a 

0 
p<( a 

3) 

4) 

0 
p ~a 

0 
p~a 

C4:R 

C<(R 
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Invoeren van deze extra gegevens in ~ en 4 leidt tot: 

1) 

H. . t 1 t di t s - lt • s ~ ë • "'-- c ~eru~· vo g ree : ,--p-, :t--~, ~,- 7 

met het resultaat: 

3) 4) 

Resultaat: ~ :: _.B_,. 
' p 

c. ,. s .:.--
6 ~ 

ER~ 
..... p o..• 

eR~ 
ö'::. ----

')o. p o..• 

ER<! 
6'=--"::"' 

')o. p a.• 

Van de relatieve grootte van C en R en van p en a 0 hangt af, welke 

oplossing gekozen moet worden. 

APPENDIX III. 

Verband tussen notatie van Klasens en notatie in dit verslag. 

De vertaalregels voor de niet-gelijke symbolen luiden: 

Klasens (ref.?) Dit verslag. 

rA 1 
~ c" 'k. 

r (l' l f I 

ó ep 
1c. 

e c"' ... 

! ~~~ 
11 

1(,• .. (!p. 
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APPENDIX IV. Symmetrie in het twee-niveau model. 

Het model in fig. 1 is volledig symmetrisch t.a.v. n en p. Hiervan 

kan in v.eel gevallen gebruik worden gemaakt, b.v. om uit bekende oplos

singen voor n-type de oplossingen voor p-type te verkrijgen. 

Voor het vertalen van n- naar p-type volgen uit fig. 1 en de vergelij

kingen (1) - (6) voor~ symbolen de regels: 

n-type-.... p-type 

h • • a 

p • ~ n 

+ • • -
E ~ 111 c 
B • .. L 

I ,. .. R 

Voor het vertalen van codes leidt dit tot de volgende regels: 

n-type 4 111 p-type 

11 •••• blijft 11 •••• 

22 •••• blijft 22 •••• 

12 •••• • 111 21 •••• 

21 •••• • • 12 •••• 

de codes 1 en 4 voor het derde cijfer blijven gelijk • 

• • 2 ••• 

het vierde cijfer verandert altijd. 

•••• 11 blijft •••• 11 

•••• 22 blijft •••• 22 

•••• 21 • lil •••• 12 

•••• 12 • .. •••• 21 


