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SAMENVATTING 

Ter bepaling van de barrierehoogte ~B zijn metingen ver

richt aan een aantal ~etal-!nsulator-~emiconductor (MIS) zon

necellen met gefluorideerd oxide. Voor het metaal en de half

geleider zijn respectievelijk goud en p-type mono-silicium 

gebruikt. De theorie van de ideale MS-overgang voorspelt voor 

deze combinatie een barriere van ca. 0,25 eV. 

De metingen zijn in het golflengtegebied van 1000-2000nm 

(hv<E s·) uitgevoerd volgens de methode van de interne fotc-
g' l. 

respons omdat deze methode het meest direct is. Het is expe-

rimenteel mogelijk gebleken door toepassing van een "phase

locked" versterker en een frequentieselectieve koppeling de 

signaal-ruisverhouding zover te verhogen dat de kleine waarde 

van de fotostroom met voldoende nauwkeurigheid gemeten kan 

worden. Het verloop van de gemeten fotostroom If blijkt te 

voldoen aan de relatie If~(hv-~8 ) 2 die geldt voor een ideale 

MS-diode: de theorie van Fowler. De gevonden waarde van hv 

bij If=O representeert derhalve de barrierehoogte ~B van de 

MIS-diode. 

Experimenteel wordt voor de barrierehoogte een waarde 

van ~8=0,65 eV gevonden en het verschil met de theoretische 

waarde van 0,25 eV voor de ideale MS-overgang wordt toege

schreven aan de invloed van de isolator. Bij de experimen

tele waarde van ~ zijn de gemeten waarden van de open span-
B 

ning V 250-300 mV, beduidend kleiner dan de diffusiepoten-
oe 

tiaal VD; die bedraagt bij spanning 0 V n.l. 500 mV. Onder 

deze condities is het niet persé noodzakelijk het model van 

de trapping-assisted-tunneling te hanteren om een V >V te 
oe D 

verklaren. 

De harriereverhoging van 0,4 eV wijst op een positieve 
12 2 lading in het oxide met een dichtheid van ca. 2.10 lad/cm . 

Om na te gaan of deze positieve lading vermindert bij toe

nemende positieve spanning over de diode, zijn spanningsaf-



hankelijke metingen uitgevoerd. In dit geval zou de gemeten waarde 

van ~B moeten dalen met toenemende spanning. Bij deze experimenten 

is gebleken dat de fotostroom bij À<1200 nm (band-band generatie 

in het silicium) ondanks aanpassing van het meetsysteem aan de lage 

diode-impedantie in voorwaartsrichting, boven een bepaalde spanning 

sterk begint af te nemen. Mogelijk is dit een gevolg van een sterke 

toename in de recombinatiekans. De spanningsafhankelijkheid van de 

fotostroom bij À>1200 nm (gaten-excitatie over de barriere) kan door 

te kleine signalen niet geconstateerd worden. Hieruit volgt dat ook 

de barrierehoogte als functie van de spanning niet is vast te stel

len. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

In het zonnecelproject van de groep Fysische Materiaalkunde 

wordt de realiseringsmogelijkheid onderzocht van een -in principe

goedkope polykristallijne silicium MIS zonnecel. (MIS = Metal

Insulator-Semiconductor). Daartoe wordt voorlopig het gedrag van 

de MIS-structuur onderzocht op p-type monosilicium met gebruik

making van het chemisch niet-reactieve goud. 

Een belangrijke parameter in het proces van ladingsscheiding 

in zo'n MIS-structuur is de hoogte van de potentiaalbarriere ~B. 

In de literatuur (1,2,3,4)worden verschillende methoden voor het 

meten van ~B aangegeven n.l.: 

spanningsafhankelijke stroommetingen 

- temperatuursafhankelijke stroommetingen 

- capaciteitsmetingen 

- fotoresponsmetingen 

De eerste 3 methoden leveren gegevens op waaruit de barrierehoogte 

indirect afgeleid kan worden, terwijl de drempelenergie van foto

responsmetingen een directe maat voor ~Bis (5,6,4,7). 

· Het onderwerp van dit afstudeerverslag is de meting van ~B 

volgens de methode van de fotorespons; dat is de meting van de 

fotostroom als functie van de golflengte van het opvallende licht. 

Deze methode brengt de noodzaak met zich mee de golflengte continu 

te kunnen varieren met voldoend kleine bandbreedte, hetgeen bete

kent dat de beschikbare lichtintensiteit slechts gering zal zijn. 

Vanwege deze geringe intensiteit moeten er maatregelen getroffen 

worden om iedere vorm van strooilicht te verminderen. Door reflec

tie aan het oppervlak van de cel treedt er een verdere reductie 

van de intensiteit op, zodat er hoge eisen gesteld worden aan de 

efficientie van de meet-opstelling (Hoofdstuk 3). 

De theorie van de ideale MS-diode v~orspelt voor de Au-pSi 

combinatie een barrierehoogte van 0,25 eV (5), terwijl de experi-
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menteel gevonden waarden 0,20 eV (5); 0,25 eV (5,8,9) en 0,35 eV 

(10,11,12,4 en 13) bedragen. Van onze MIS-cellen met zeer dunne 

oxidelagen (~10 A) wordt verwacht, dat deze in eerste benadering 

beschreven kunnen worden met de MS-theorie (3,5), waarbij afwij

kingen van het ideale geval kunnen optreden door extra lading of 

door tunnelprocessen. Delading kan zich in oppervlaktetoestanden 

(14,15) of in het oxide (16) bevinden en heeft direct invloed op 

de barrierehoogte, Tunnelprocessen kunnen direct of via traps 

(17,18) verlopen, maar tasten in het algemeen de barrierehoogte 

niet aan. De theorieen worden beschreven in Hoofdstuk 2. 

De experimentele resultaten voor ~B (Hoofdstuk 4) in com

binatie met de gemeten waarden van de open spanning V kunnen oe 
een indicatie geven voor de extra effecten die in onze cel een 

rol spelen. De conclusies hierover worden getrokken in Hoofdstuk 5. 
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HOOFDSTUK 2 : THEORIE 

2.1.~ in de ideale MS-diode ---- B ~~~~~~~~~~~ 

Als een metaal in nauw contact gebracht wordt met een half

geleider, dan moet in thermisch evenwicht het Ferminiveau in de 

beide materialen op dezelfde hoogte liggen. Er is een ladings

verschuiving in het systeem opgetreden, die er voor zorgt dat het 

aanvankelijk verschil in Fermi-energie wordt opgeheven (3) • 

metaal E semicond. m 
vac. 

r 
vac. 

x c 
E 

c 

~m ~m ----+x 

Ef " .... 
_j ___ Ef 

E 

E 
lqv v 

p 

(a) voor contact, op (b) na contact, 
grote afstand. thermisch evenwicht 

Figuur 1. Ideale MB-overgang VOO!' en na contact. 

In de evenwichtssituatie (fig.lb) is er bandkromming in de half

geleider opgetreden ~et van Poisson) met een potentiaalverande

ring qVd. Afgezien van de Schottky-verlaging wordt de barriere

hoogte ~B tussen het metaal en de p-type halfgeleider gegeven 

door: 

~ = E + X - ~ 
B g m 

( 1) 

De bepalende factor is dus het verschil in uittree-arbeid van de 

materialen; voor lu-pSi levert dit ~B = 0,25 eV (19). 
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Uit fig. 1b is verder nog af te leiden, dat de maximale open 

spanning, die in dit systeem gegenereerd kan worden, gelijk is aan 

de diffusiespanning Vd. Voor Au-pSi bedraagt 

retische waarde ca. 100 mV. 

s 
1--------E 

de berekende theo-

c 

--!~V ~c- - - -E 
1--------Ef 

V 

Figuur 2. Maximate open spanning in de 
MS- overgang. 

·2.2. De invloed van oppervLakte-toestanden 

~olgens het ideale geval van 2.1. leveren verschillende me

talen op één en dezelfde halfgeleider een verband op waarvoor 

d~ /d~ = -1. In de praktijk blijkt dit zelden te worden waarge
B m 

nomen, wat wordt toegeschreven aan de invloed van oppervlakte-

toestanden (20,21). 

Aan het oppervlak van halfgeleiders kunnen volgens Bardeen 

(22) gelocaliseerde toestanden voorkomen met energie-niveaus in 

de verboden zone. De neutraliteitsvoorwaarde voor het oppervlak 

komt dan overeen met een gedeeltelijke vulling van deze toestan

den tot een niveau ~ . 1ls de toestandsdichtheid voldoende hoog 
0 

is, ontstaat er een dubbelláag aan het vrije oppervlak. Deze 

heeft de neiging om de ligging van het Ferminiveau onafhankelijk 

te maken van de uittree-arbeid van het aan te brengen metaal. 

Als zo'n halfgeleider in contact gebracht wordt met het me-
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taal, dan wordt het verschil in uittree-arbeid gecompenseerd door 

lading in de oppervlakte-toestanden in plaats van door de ruimte

lading. Hierdoor wordt de barrierehoogte onafhankelijk van het me

taal en dus onafhankelijk van~ (Bardeens pinning-model). 
m 

Cbwley en Sze (14) hebben laten zien dat de algemene uitdruk-

king voor ~B als functie van de constante oppervlaktetoestands

dichtheid voor een p-type halfgeleider geschreven kan worden als: 

(2) 

waarin: ~0 = neutraliteitsniveau 

y 

ö 

= e:. e: I (e:. e: +qê D ) 
~ 0 ~ 0 s 

= dikte van de veronderstelde 

tussenlaag ~xide) 

e:. =relatieve permittiviteit van 
~ 

het oxide 

e: = permittiviteit van vacuum 
0 

D = oppervlakte-toestandsdichtheid 
s 

Uit formule (2) blijkt dat de ideale Schottky-theorie ~=1) 

en Bardeens pinning-model ~=0) als limietgevallen van de theorie 

van Cowley en Sze beschouwd kunnen worden. Als we deze limietge

vallen voor het P.u-pSi systeem beschouwen, blijkt deze theorie 

slechts een geringe variatie in ~B ten gevolge van oppervlakte

toestanden te voorspellen n.l. ca. 0,05 eV. 

2.3. Fotorespons 

Als een MS-overgang bestraald wordt met monochromatisch licht, 

dan kan er een fotostroom gegenereerd worden. Wordt de overgang be

straald door het metaal heen ("front-wall" configuratie), dan kan 

het licht gaten in het metaal exciteren die over de barriere kunnen 

gaan ~reces 1) mits hv>~B. Tevens kunnen er gat-electron paren in 

de halfgeleider gevormd worden (proces 2), mits het metaal dun ge

noeg is en hv>E ; de gegenereerde gat-electron paren in de halfge-
g 
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leider geven ook aanleiding tot een fotostroom welke groter is dan 

die ten gevolge van proces 1. Bij bestraling via de halfgeleider 

("back-wall"-configuratie) vindt proces 1 nog steeds plaats als 

E >hv>~ • Als echter hv>E dan zal het licht sterk geabsorbeerd 
g B g 

worden aan het oppervlak van de halfgeleider en het metaal niet 

meer bereiken. 

hv ~ 
(1) en (2) 

M s 

(2) 

Figuur 3. Absorptie in de MB-structuur 
(1) = gaten-excitatie 
(2) = band-band absorptie 

Als de energie van de opvallende fotonen kleiner is dan E dan 
g 

hebben we alleen te maken met gaten-excitatie in het metaal. Het ver-

band tussen de daaruit voortvloeiende fotostroom en de foton-energie 

kan berekend worden analoog aan de afleiding van Fowler (23). 

Deze berekende van een metaal in vacuum de fotostroom onder be

lichting als functie van de foton-energie en van de temperatuur. Uit

gangspunt bij de berekening voor de MS-overgang is dat de fotostroom-

.. -dichtheid evenredig is met het aantal.gaten per cm3 in het metaal, 

waarvan de kinetische energie vermeerderd met de foton-energie hv 

voldoende is om de barriere ~B te passeren. Deze gaten moeten dan 

bovendien nog een impuls-component in de richting van de overgang 

hebben. 
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Pls hv-~ >3kT geldt bij constante fotonenflux (Appendix 1): 
B 

2 
I "' (hv-hv ) foto o 

(3) 

Je drempelenergie hv kan bepaald worden met behulp van een 
0 

"Fowlerplot". 

hv0 
---+ hv 

Figuur 4. "FowZerp Zot": fotostroom aZs functie van 
de foton-energie~ de extrapoZatie naar I~O levert 
hv op. 

0 

Het verband tussen de drempelenergie hv en de barrierehoog
o 

te ~B wordt gegeven door: 

(4) 

Het verschil ó~B tussen de drempelenergie en barrierehoogte wordt 

veroorzaakt door 3 effecten (24,25): 

- het Schottkyeffect ~eeldkrachtverlaging) 

- quanturnmechanische tunneling 

--temperatuurinvloeden omdat T>O 

Bij normale dope-concentraties en temperaturen is ó~B echter ver

waarloosbaar klein, zodat de drempelenergie uit de fotorespons 

toch als barrierehoogte geïnterpreteerd mag worden (4) . 
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2.4. De invloed van de isolator 

Het aanbrengen van de isolatorlaag in onze MIS-structuur kan 

op verschillendemanieren invloed hebben op het gedrag van de cel 

(26 1 27 1 28). We kunnen deze invloed in 3 effecten opplitsen: 

verandering van de uittree-arbeid in verband 

met de gewijzigde structuur. 

- verandering van het stroomtransport onder in

vloed van traps in het oxide. 

- verandering van het potentiaalverloop ten ge

volge van lading in het oxide. 

Deze effecten zullen in de volgende paragrafen aan de orde komen. 

2.4.1. De uittree-arbeid ~m 

De structuur van de dunne metaallaag in een MIS-systeem wijkt 

af van die van het bulkmateriaal. Bovendien gedraagt de metaal

isolator overgang zich anders dan een metaal-vacuum grenslaag. 

Dit betekent dat we voor ~ niet de vacuumwaarde mogen nemen 
m 

woor goud 4 1 8 eV), maar de uittree-arbeid zoals die door het MIS-

systeem bepaald wordt. Volgens Sze (5) moet dan voor ~ (~1=5 1 0 eV 
m 

genomen worden. Sze gebruikte zowel de resultaten van C-V metingen 

als die van fotoresponsmetingen en deze stemden precies overeen. 

Daarom wordt in dit werk ~ =5 1 0 eV aangehouden. m 

2.4.2. Trap-assisted-tunneZing modeZ (TATl 

De werking van de MIS-zonnecel op p-type silicium kan verbe

terd worden als het oxide gemakkelijker electrenen dan gaten door

laat (asymmetrisch stroomtransport) . 

In ons geval wordt dit bereikt door tijdens de groei van het 

oxide Fluor-atomen in te bouwen (17,29,331. Op deze wijze ontstaan 

"SiOF
2
"-centra, die op een energetisch gunstige plaats in het oxide 

neutrale electronentraps vormen voor electrenen welke vanuit de 
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conductieband van de halfgeleider naar het metaal toegaan. Deze 
... .:.' 

electrenen hoeven nu immers niet meer ineens door het-oxide heen 

te tunnelen, maar kunnen de potentiaalput van de trap-centra als 

tussenstation gebruiken (fig.S). De verblijftijden zijn daarbij 

kort, zodat er effectief een verwaarloosbare hoeveelheid lading 

in het oxide aanwezig is. De barrierehoogte blijft dan ook in 

principe onaangetast. 

M 

I 

h~
T,sm 

v r
I 
I 

E -
f,m 

I 
I '-
T,ms 

s 

c 

''E "' f,n 

Figuur 5. KortsZuitaonditie voor een beZiahte MIS
zonneaeZ (p-type). 

Het TAT-model heinvloed echter wel de waarde die de open span-

ning V kan aannemen. Zonder traps of lading in het oxide is de 
oe 

open spanning maximaal gelijk aan de diffusiepotentiaal vd, net 

als bij de ideale MS-overgang (2. 1) • Voor goud op pSi bedraagt de 

diffusiepotentiaal bij kamertemperatuur ca. 100 mV. Experimenteel 

zijn open spanningen gevonden (31 1 18) die een stuk hoger liggen 

(250-300· mV) .-Om-dit te verklaren nam Fonash (26,27) traptoestan

den in het oxide aan, die bij het aanleggen van een voorwaarts

spanning gevuld. kunnen worden. Dan zal een spanning V. over de 
~ 

isolator bijdragen tot de totale celspanning V: 

V= V. + V > V 
~ s s 

(5) 
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zodat de open spanning niet meer begrensd wordt door de diffusie

potentiaal in de halfgeleider. 

In het TAT-model wordt deze begrenzing opgeheven door het 

asymmetrische stroomtransport ten gunste van de electronen (fig.S). 

In het ideale geval wordt de totale stroom gegeven door: 

I = I + I - I T AT T 1 sm T 1 ms 
(6) 

Omdat de directe tunnelstroom IT erg klein is ten opzichte van 
1 sm 

ITAT' wordt deze verder buiten beschouwing gelaten. De open span-

ning (I=O) wordt dan bereikt als: 

(7) 

Dit kan optreden bij een spanning groter dan de diffusiepotentiaal 

Vd volgens het volgende mechanisme. Laten we de spanning van V=O 

~ortsluitconditie, fig.S) toenemen, dan neemt de tunnelstroom voor 

gaten I toe door een verhoogde gatenconcentratie aan het opper-
T,ms 

vlak van de halfgeleider. De stroom via de traps, ITAT neemt af door 

een afnemende electronenconcentratie. Omdat in de uitgangssituatie 

IT zeer klein is, kan deze bij de vlakke-band spanning N=Vd) nog ,ms 
kleiner zijn dan de stroom via de traps. Bij een verdere verhoging 

van V treedt accumulatie op in het silicium, zodat de tunnelstroom 

IT
1
ms zeer sterk toeneemt, terwijl ITAT afneemt. Op een gegeven mo

ment zijn beide stromen even groot en is de open spanning bereikt 

(fig.6) waarbij V > Vd. 
oe 

Uit de figuren 5 en 6 kan worden afgeleid dat voor de boven-

grens van V geldt: 
oe 
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M I s 

~~-
1 '-----E 

r--+~~~ c 

IT P.I' ... E .,.". f,n 
... 

E ----- -- ] , 

f ,m '---+---~: ~v_gc_- - - -E 

I ~'----------- f,p t:J Ev 

Figuur 6. Open spanningsconditie voor een betichte 
MIS-zonnecel (p-type). 

In het T~-model wordt de maximale open spanning dus begrensd door 

de barrierehoogte; in ons geval 

v < 250 mv 
oe 

(9) 

zodat er een extra effect nodig is, om de experimentele hogere 

waarden te verklaren. Een mogelijkheid hiertoe is lading in het 

oxide. 

2.4.3. Lading in het oxide 

Uit de MOS-technologie voor p-type silicium is bekend dat door 

onvolledige oxidatie de isolator vaak positieve lading bevat (28). 
·-- - -
Deze positieve lading-heeft- direct invloed op de bandkromming in de 

halfgeleider en kan zo de barrierehoogte op p-type halfgeleiders 

verhogen. 

Pulfrey (16) heeft dit effect kwantitatief doorgerekend. Hij 

gaat uit van een ladingsvrij oxide met oppervlaktetoestanden en 

vindt met het model van Cbwley en Sze formule Q) terug. 
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~ = y (E + X - ~ ) + (1-y ) ~ 
Bpo g s m o 

(10) 

Daarna laat hij lading toe in het oxide en komt op grond van de 

~ieuwe) neutraliteitsvoorwaarde in het gehele MIS-systeem tot 

een verband tussen de barriereverhoging ~~B en de lading in het 

oxide Q .Dit verband luidt: 
ox 

waarin: A= Q /2F + CB~ 
ox 

C = (2e:: qN ) ~ /F 
s a 

F = (qD + e::./ê) 
s ~ 

B = (~Bpo- Vp) 

met: Qox 
e:: s 
e::' 
~ 

N a 
D s 
0 

V p 

lading in het oxide 

= permittiviteit halfgeleider 

= permittiviteit oxide 

= acceptor-concentratie 

= opp.toestandsdichtheid 

= dikte van het oxide 

= (Ef-E) buiten het 

depletie-gebied 

Charlson en Lien (7) vonden experimenteel voor een Al-I-pSi 

cel een barriereverhoging van 0,32 eV. Volgens het model van 

Pulfrey moet er dan een lading in het oxide aanwezig geweest zijn 

van Q
0

x = 3.10 12 
ladingen/cm

2
• 

ffiderson en Milano (32) beschouwden een Or-I-pSi cel en 

vonden een barriereverhoging van 0 1 30 eV. Uitgaande van de verde

re parameters in hun systeem schrijft het model van Pulfrey in 

dit geval een lading van Q = 4.10
12 

ladingen/cm
2 

voor. 
ox 

Door de barriereverhogende werking van de lading in het oxide 

is in dit model de open spanning V voor Au-I-pSi cellen niet meer 
oe 

beperkt tot 250 mV, maar kan ook deze een hogere waarde aannemen. 

Omdat het oxide zeer dun is, zal de lading in het oxide afhan

gen van de aangelegde spanning en dus zal de barrierehoogte span

ningsafhankelijk zijn. In de praktijk kan dit in principe gecontro

leerd worden door de fotoresponsmetingen volgens de Fowlertheorie 

bij verschillende spanningen uit te voeren. 
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HOOFDSTUK 3: EXPERIMENTELE METHODEN 

3.1. Inl-eiding 

Voor het meten van d~-~~~!~erehoogte ~B volgens de methode 

van de fotorespons zullen de volgende componenten in de meetop

stelling moeten voorkomen: 

- lichtbron 

- golflengteselectie 

- fotonenfluxreferentie optisch gedeelte 

- preparaat 

- stroommeter t electrisch gedeelte 

- "bias"schakeling 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de meetmethode 

besproken. Daarbij wordt uitgegaan van de principeschets van 

figuur 7. 

Ch 

M V 

Figuur ?. Principeschets van de meetmethode 
(zie onderstaande tekst). 
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Voor het continu varieren van de foton-energie wordt een com

binatie van een "witte" lichtbron L en een monochromatorsysteem M 

gebruikt. De zo verkregen lichtbundel valt via een "chopper" f op 

het preparaat ~ en wordt tevens gebruikt voor het bepalen van de 

fotonenflux N middels een referentiecel R. Je door dit licht in 

het preparaat ~ opgewekte fotostroom If wordt via de stroomver

sterker ~ naar een detector ~ gevoerd. !) aar wordt de component van 

If' overeenkomend met de chop-frequentie, uit het signaal gefilterd 

en gemeten. 

In de volgende paragrafen worden de verschillende optische en 

electrische keuze-mogelijkheden voor de onderdelen beschouwd en 

tenslotte wordt de complete meetopstelling gepresenteerd. 

3.2. Het optisch gedeelte van de meetopstelZing 

Totde componenten van het optisch gedeelte worden gerekend: 

de lichtbron, de monochromator en smalband-interferentiefilters, 

de fotonenreferentie en het preparaat. Daarnaast zal de invloed 

van strooilicht beschouwd worden. 

3.2.1. Smalbandfilters versus monochromator 

In eerste instantie is bij de metingen gebruik gemaakt van 

Balzer B-20 interferentiefilters. Het aantal beschikbare filters 
e voor het infrarood was echter gering. Gebruik van 2 -orde door-

laatpieken van filters uit het zichtbare deel van het spectrum 

ging gepaard met veel intensiteitsverlies. De resultaten waren 

zodanig dat deze filters vervangen werden door een monochromator 

(lus Jena SPM2). 

Deze monochromator is geijkt met 10 lijnen uit een hogedruk 

kwiklamp (Philips Hg 93110E, 90W-0,9A). De resultaten hiervan 

staan in tabel 1. 
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stand monochrom. Hg-lijn (30) 

1690 nm 1692,1 nm 
1530 1529,5 
1365 1367,3 
1130 112817 
1018 1014,0 
577 ,o 576,960 
546,0 546,073 
435,7 435,834 
404,7 404,656 
365,2 365,015/365,483 

TabeZ 1. YkresuZtaten voor de 
monochromator. 

Uit de tabel blijkt dat de monochromator voldoende nauwkeu

rig is, voor wat betreft de golflengte-instelling. Uit de gege

vens die de kwiklamp verder nog oplevert blijkt echter dat de 

gebruikte detector tussen de pieken van de kwiklijnen een min of 

meer vaste ondergrond van ~1% meet. Tegen dit strooilicht zullen 

maatregelen getroffen moeten worden (3.2.3). 

3.2.2. De Zichtbron 

Er wordt gebruik gemaakt van een kwartshalogeenlamp (Philips 

type 7158, 150W). Teneinde de levensduur van de lamp te verlengen 

wordt niet de nominale spanning van 24 V aangelegd, maar een iets 

lagere waarde van ongeveer 23 1 5 V. Met behulp van sensorleidingen 

van het voedingsapparaat( Delta 035-10) wordt deze spanning tot 

op enkele mV's nauwkeurig constant gehouden. 

Rekening houdend met optimale lichtopbrengst, afmetingen van 

de ingangsspleet en de vereiste openingshoek voor de monochromator 

is van de lichtbron een 1:1 afbeelding op de ingangsspleet gemaakt. 

Uitlijnen van het systeem gebeurt met behulp van een He-Ne 

laser. Deze wordt achter de manchromator geplaatst en daar door

heen "terug" afgebeeld op de lamp. Op de holle spiegel in de mono

chromator zijn dan 2 lichtpuntjes zichtbaar, afkomstig van inval

lende en gebroken bundel (fig.8.). 
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Als deze precies op gelijke hoogte liggen, dan hebben we een op

tische as geconstrueerd. 

(a) niet correct ~) correct uitgelijnd 

Figuur 8. Gebruik van de hoZZe monochromator
spiegel om de de optische as te vin
den. 

Op deze wijze kunnen lichtbron en laser op elkaar afgebeeld 

worden, zodat de uitlijning ge-optimaliseerd is. 

3.2.3. De invloed van strooiZicht 

Ook in het optimaal uitgelijnde systeem blijkt strooilicht 

nog een merkbare invloed te hebben. Om deze invloed te onderzoe

ken wordt gebruik gemaakt van de resultaten met en zonder sili

ciumfilter in de opstelling (fig.9) 

M D 

Si 

L = Zichtbron 
Si= siticium-fiZter 

(afsnijgoZfZ.À ) 
M = monochromator g 
D = detector 

Figuur 9. De meting van strooiZicht met 
behulp van een Si-fitter 

Om inzicht te krijgen in het strooilichtprobleem vergelijken 

we in- en uitgaand spectrum van de monochromator. Beide spectra 
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zijn globaal aangegeven in figuur 10. bij een ingestelde golf

lengte À • 
m 

N. l.n 

À 
g 

À 
m 

N . strool. 

À 
g 

- N 
m 

À 
m 

-

Figuur 10. In- en uitgaand spectrum van de monochro
mator bij À=À • Zonder Si-filter. 

m 

Het uitgaande spectrum heeft een piek bij de gewenste waarde 

À maar zal een ondergrond van strooilicht vertonen. Een detector 
m 

met spectrale gevoeligheid G(À) zal dit gehele spectrum integre-

ren, zodanig dat het detectie-signaal gelijk wordt aan: 

V 't = Ul. 

À 

f g N (À)G(À)dÀ + 
0 s 

co 

À 

+ f N (À)G(À)dÀ 
À +~D. s 
m 

À -~D. 
J m N (À)G(À)dÀ + N G D. + 

s m m 
g 

(12) 

Bij gebruik van een Si-filter zullen de spectra veranderen. 

Dit is aangegeven in figuur 11. 

stand van Silicium). 

(À komt overeen met de bandaf
g 
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s 
~--~~--~--~À 

g m 

Figuur 11. In- en uitgaand spectrum van de monochro
mator bij gebruik van het Si-filter. 

De detector ziet nu een signaal ter grootte van: 

À -~Ll co 
I 

ÀJ m 
I I 

+ J V ·t= N (À)G (À)dÀ + N (À )G(À )Ll N (À)G (À)dÀ 
u~ s m m m 

À +~L'l s g 
m 

À -~Ll "" 
J 

m 
N TGdÀ + N T G Ll + J N TGdÀ (13) = 

À s mmm 
À +~L'l s 

g m 

Als de transmissie van het filter T(À) ~constant is, dan mag hij 

buiten de integralen gehaald worden en volgt uit de combinatie 

van (12 ) en (13 ) : 

I 

V. 
u~t 

À 

= T (V uit - 0 j g N s GdÀ) = T ( V uit - V s) (14) 

Experimentele resultaten voor verschillende À leveren het beeld 
1 m 

op van figuur 12 1 waarin V . en V •t met elkaar vergeleken wor-
u~t u~ 

den. 
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V 't u~ 

Figuur 12. Metingen met en zonder Si-filter 
in de meetopsteZZing. 

De experimenten volgen het theoretisch afgeleide verband. 

V en T zijn uit de figuur te bepalen. De transmissie bedraagt 
s 

40% en dit komt goed overeen met de waarde van de reflectie-

coëfficrent voor Silicium (30% aan voor- en achterzijde). V is 
s 

de strooilichtbijdrage van het spectrum met golflengtes kleiner 

dan À • 
g 
~ls de monochromator ingesteld wordt op een golflengte 

À <À met de Si-plak in de opstelling, dan blijkt de detector 
m g . 

geen meetbaar signaal te detecteren. Dit betekent dat de strooi-

lichtbijdrage van het spectrum boven À te verwaarlozen is: 
g 

f 
À 

g 

N G dÀ << 
s 

À 

f g N G dÀ 
0 s 

(15) 

Hieruit volgt dat met een Silicium-filter in het optimaal 

uitgelijnde systeem de invloeden van strooilicht voldoende on

derdrukt zijn. 
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3.2.4. Het preparaat 

Uitgangsmateriaal voor het maken van een MIS-zonnecel is een 

plak mono-Si ~-type, 2 ncm, <100> Wacker iliemitronic) voorzien 
. + van een goud-t~taan p achtercontact. 

Nadat de plak zo goed mogelijk gereinigd is, wordt er door 

middel van chemische oxidatie een isolatorlaag op aangebracht, 

waarbij Fluor-atomen worden ingebouwd. Hiervoor zijn 2 methoden 

in gebruik 03) 1 die beide berusten op de reactie: 

~it is een zichzelf begrenzende oppervlaktereactie, waarbij 

de dikte van de isolatorlaag 10-15 Á bedraagt. 

Vervolgens is door sputteren een semi-transparante goudlaag 

van ongeveer 40 Ä aangebracht (diameter 7 mm). Hier bovenop wordt 

een dik goudcontact gesputterd voor de stroomafvoer ~=4 mm) • Het 
2 effectieve öppervlak van de cel bedraagt dus 26 mm . 

Om de cel tegen vocht en mechanische beschadiging te bescher

men, wordt hij in een houder geplaatst en van een druk-contact 

voorzien (figuur 13). 

hv~ 

(back-wall) 

teflon teflon 

Figuur 13. De preparaathouder. 

rl- hv (front-w'all) 

huis met 
vensters 
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De houder is zodanig geconstrueerd dat de metingen in principe 

zowel in "front-wall"- als in "back-wall"-configuratie uitge

voerd kunnen worden (2.3.). Ten behoeve van metingen waarbij 

het licht via de halfgeleider ingestraald wordt, moet het achter

contact verwijderd worden. Een poging het contact weg te etsen 

met behulp van koningswater betekende het einde van de zonnecel. 

De I-V curve vertoonde direct na de behandeling een sterk hyste

resiseffect; even later kon geen foto-effect meer waargenomen 

worden. Mogelijkerwijs is het Fluor door vrijgekomen ililoor uit 

het oxide verdrongen, terwijl dat op zijn beurt onder invloed 

van de warmte van de lamp uit de isolator is gestookt. 

Zandstralen van het achtercontact is erg lastig gebleken in 

verband met de "taaiheid" van het goud. Een lage druk was niet 

voldoende om er doorheen te komen, maar als de druk hoog genoeg 

werd om door het goud te komen, werd meteen het oppervlak van 

het silicium vernield. Door verstrooiing aan het ruwe oppervlak 

was het signaal te klein. Mogelijk biedt polijsten wel een op

lossing. 

Om bovenstaande redenen is gekozen voor de "front-wall"

configuratie; bestraling via het goud. Nadelen van deze methode 

kunnen zijn: 

- eventueel optredende electron-electron en 

electron-fonen wisselwerkingen, met als 

gevolg afwijkingen van de Fowler-theorie 

(34,35) 

- hoge, golflengte-afhankelijke reflectie 

Omdat de "attenuation-length" voor goud vele malen groter is dan 

de dikte van de metaallaag (6), en omdat 9oud een nagenoeg con

stante reflectie-coefficient heeft van 1-30 ~m (36), zullen we 

van deze nadelen echter geen last ondervinden. 

Sugano e.a. (34) tonen bovendien aan dat onder deze omstan

digheden geen principieel verschil tussen de resultaten van de 

beide configuraties bestaat. Omdat de reflectiecoefficient van 

gepolijst Si lager is dan die van de dunne goudlaag, kan belich

ting via de halfgeleider een iets hogere respons geven. 
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3.2.5. De fotonenflux-referentie 

Voor het meten van de fotonenflux N is aanvankelijk gebruik 

gemaakt van een geijkte OAP-12 Germanium fotodiode. De kortsluit

stroom hiervan is evenredig met N en kan gemeten worden met een 

lichtvlek-galvanometer en een compensatie-schakeling (37). 

In de loop van het onderzoek is echter gebleken dat de spec

trale gevoeligheid boven 1,5 ~m voor ons doel toch niet voldoend 

nauwkeurig bekend is. Daarom is de Ge-fotodiode vervangen door 

een PbS-fotoweerstand. Deze PbS-cel is in de opstelling geijkt 

met behulp van een thermozuil. Deze thermozuil dient optisch en 

electrisch zeer goed geisoleerd te worden; dit gebeurt door hem 

in een metalen huis te plaatsen en afgeschermde kabels te gebrui

ken. De spanning van de thermozuil wordt gemeten met een nV-meter, 

terwijl voor de PbS-cel het chopper/lock-in systeem gebruikt kan 

worden (figuur 14). 

L T 

L = lichtbron R = PbS-referentiecel 
c = chopper D = detector, Broekdeal 411 
M = monochromator s = spiegel 
T = thermozuil Moll-Ca1 1 thermozuil belicht 
u nV-meter K148 2 PbS-cel belicht 

Figuur 14. Yking van de PbS-fotoweerstand. 
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Voor de thermozuil en de PbS-cel gelden de volgende formules: 

V (th) = a.N(À).hv 
u 

V
0

(PbS)= N(À).G(À) 

a.c.h N(À) 
À 

met: a = calibratie-constante van 
de thermozuil 

N = fotonen-flux 
c = lichtsnelheid 
h = constante van Planck 
G = spectrale gevoeligheid van 

de PbS-cel 

( 1 7) 

(18) 

Als V (th) en V (PbS) als functie van À gemeten zijn, dan kunnen 
u D 

N(À) en G(À) dus berekend worden. 

N (À} 

G()d 

= À.V (th)/(a.c.h) 
u 

= V0 (PbS)/N(À) = a.c.h V(PbS) 
À V(th) 

( 19) 

(20) 

Dit resultaat is alleen geldig indien de PbS-cel lineair is. Dit 

dient vóór de metingen gecontroleerd te worden me.t behulp van 

grijsfilters. 
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3.3. Het eZeatrisah gedeelte van de meetopstelZing 

Het electrisch gedeelte bestaat uit de volgende componenten: 

de chopper, een fase-gevoelige en breedbandversterkers, het pre

paraat met spanningsbron en een LC-kring. 

3.3.1. Prinaipe van het ahoppen 

De draaiende schijf van de chopper "hakt" de op het prepa

raat vallende lichtbundel in blokken. Het preparaat wordt dus be

licht met een frequentie die bepaald wordt door de omwentelings

snelheid van de chopperschijf en het aantal sleuven daarin. De 

diode springt in de I-V curve voortdurend heen en weer van de 

donker- naar de licht-karakteristiek (figuur 15a) en de respons 

van de cel is in principe een blokgolf met de frequentie van de 

chopper en een amplitude ~I (figuur lSb). 

I 

V 
--+t 

(a) (b) 

Figuur·15. Invloed van ahoppen op de aelrespo~s. 

De celrespons wordt als meetsignaal naar een fasegevoelige 

(loek-in) versterker gevoerd, terwijl een bloksignaal afkomstig 

van de chopper als referentie-signaal dient. Alleen de component 

van het meetsignaal in fase met het referentiesignaal wordt door 

de lock-in versterker selectief versterkt. De uitgangsspanning 

is dus een maat voor de te meten fotostroom. 
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3.3.2. AC/DC-saheiding 

Omdat de te meten fotostroom If het verschil in respons is 

tussen belichte en onbelichte diode, moet bij VB ~ 0 de donker

stroom I
0 

gecompenseerd worden (figuur 16a). De hiervoor ter be

schikking staande compensatieversterkers (K417 en K427) zijn 

echter voor dit doel niet geschikt, omdat de fluctuatie in de 

donkerstroom van de zelfde orde is als de te meten fotostroom. 

Om deze reden is gebruik gemaakt van een transformatorsysteem. 

Het principe hiervan is aangegeven in figuur 16. 

I 

? I 

~------------~;~ 
V 

transf. 

(a) I-V curven (b) EZectr. schakeling 

Figuur 16. Scheiding van donkerstroom en fotostroom 
met behuZp van een transformator. 

In figuur 16b is te zien dat de donkerstroom ID in het pri

maire circuit blijft, terwijl het wisselstroomsignaal If doorge-
• 

koppeld wordt naar het secundaire circuit. De stroom If kan daar 

gemeten worden en is een maat voor If. 
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3.3.3. Stroommeting met de LC-kring 

Om de bovenharmonische componenten in het doorgekoppelde 

wisselstroomsignaal te onderdrukken, is van de transformator een 

afstembare LC-kring gemaakt. Ten behoeve van eventuele aanpassingen 

zijn bij het wikkelen van de spoelen op de potkern aftakschakelaars 

s aangebracht (figuur 17). 

s 30 

IN 

300 

300 

150 
150 
150 

150 
10 lSO 
10 I 150 

~--------~ ~ '-------------~----~ 

Figuur 1?. Schema van de afstembare LC-kring. 

De grootte van L wordt bepaald door.het aantal windingen en 

de magnetische permeabiliteit van de potkern en is dus een con

stante. Als de chopfrequentie gekozen is (~soo Hzl dan kan de 

kring met behulp van een vaste en een variabele condensator zo

danig worden afgestemd, dat voldaan is aan de resonantievoorwaarde: 

2 w = 1/LC res 

waarin: C = C + C var vast 

(21} 
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Het uitgangssignaal van de kring wordt via een voorversterker 

naar de lock-in versterker gevoerd; onder deze omstandigheden 

blijkt de kwaliteitsfactor van de kring Q = 50 te zijn. 

Voor een correcte stroommeting moet de impedantie van de 

stroomdetector klein zijn ten opzichte van de impedantie van het 

te meten object. In deze situatie betekent dat, dat de ingangs

impedantie van de transformator met het hele meetsysteem erach

ter klein moet zijn ten opzichte van de cel-impedantie (fig.16b). 

Door de hoge shuntweerstand van de zonnecel (30 kQ) is daar bij 

de gebruikte dimensienering van de kring zeker aan voldaan, zo

lang de cel niet in voorwaartsrichting geschakeld wordt. Bij 

spanningsafhankelijke metingen dient hier rekening mee gehouden 

te worden. 
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3.4. De complete meetopstelZing 

Na de uitvoerige behandeling van de verschillende onderdelen 

van de opstelling, wordt hier een schematisch beeld gegeven van 

de meetopstelling in z'n geheel (figuur 18). 

L = lichtbron (Philips 7158) 

L1= pos. lens, f = 100 mm 

Si= Si-filter, 250 ~m dik 

Ch= chopper (ca. 500 Hz) 

M = monochromator, Aus Jena 

SPM 2 

L2= pos. lens, f = 200 mm 

Sp= spiegel 

R = PbS-cel (Mullard 61SV) 

D = MIS-diode 

VB= 1,5 V batterij (bias) 

D 

V 
u 

S = 3-standenschakelaar voor 

VB>O, VB=O, VB<O 

R =potentiometer, 1 kn 
p 

C = condensator, 1000 ~F 

U = spanningsmeter (K 602) 
B 

T = transformator 

C = va~iabele condensator 
V 

P = voorversterker (PAR 213 TM) 

F = fasegev·oelige versterker 

(Brookdeal 411) 

V = spanningsmeter (K 610c) 
u 

Figuur 18. De complete meet-opstelZing (schematisch). 
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Voor het meten van de barrierehoogte van het preparaat wordt 

de volgende procedure gevolgd: 

<1> Plaats de spiegel Sp in de bundel en bepaal met behulp 

van de PbS-cel R en de fasegevoelige versterker F de uit

gangsspanning V als functie van de golflengte À. Dit is 
u 

een maat voor de fotonenflux N. 

<2> Kies de bias-spanning VB, stel deze in met behulp van de 

potentiometer Rp en de spanningsmeter UB. 

<3> Kies de chopfrequentie f, instelbaar met de chopper Ch. 

<4> Kies de golflengte À 1 instelbaar met de monochromator M. 

<5> Kies de gain A van de voorversterker P zo hoog, dat de 

fasegevoelige versterker F juist niet wordt overbelast. 

<6> Kies voor de spanningsmeter V het gevoeligst mogelijke u 
bereik voor dit signaal. 

<7> Regel de LC-kring af op de chop-frequentie f met behulp 

van de variabele condensator C , zodanig dat de uitgangs
v 

spanning V maximaal is. 
u 

<8> Meet het verschil tussen V (belicht) en V (donker). 
u u 

<9> Herhaal de procedure vanaf punt <4> als de signaal-

ruis verhouding dit toelaat. 

<10> Bepaal~ uit de grafiek van i{(V 1 . ht-V d k )/N.A} B u, 1c u, on er 
versus de foton-energie hv. 

De resultaten van de op deze wijze doorgemeten cellen zullen 

in het volgende hoofdstuk aan de orde komen, samen met de andere 

experimentele resultaten met betrekking tot de PbS-cel. 
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HOOFDSTUK 4: EXPERIMENTELE RESULTATEN 

De experimentele resultaten kunnen opgesplitst worden in: 

classificatie van het preparaat, meting van de fotonenflux N, 

bepaling van de barrierehoogte ~B en spanningsafhankelijke me

tingen. 

4.1. Karakterisering van het preparaat 

Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de cel, wordt 

deze getest op open spanning V , kortsluitstroom I en foto-
oe se 

stroom If. Hiertoe wordt in een bestaande opstelling de I-V cur-

ve in het donker en onder belichting {AM 1~) opgenomen (fig.19a). 

V en I zijn hierin direct af te lezen, terwijl If(V) een af-oe se 
geleide grootheid is (figuur 19b). 

-300 

I(nû\) 

5 

1 

I 
-5 SC 

V(mV) 

Figuur 19a. I-V aurve onder 
betichting en in het donker. 

5 

\(mA) 

\~ 
--------~~~ 

1 

-300 0 300 V(mV) 

Figuur 19b. Fotostroom If(V) 
afgeteid uit figuur 19a. 

Het verloop van If(V) vertoont 2 ongeveer lineaire gedeelten. 

Het snijpunt van de geëxtrapoleerde rechten ligt bij een spanning 

Vt. Boven deze spanning neemt de fotostroom sterk af. De waarde 

van Vt bedraagt 160-180 mV. 
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4.2. CaZibratie van de PbS-ceZ 

Deze calibratie valt uiteen in twee gedeelten. Het eerste 

deel betreft de controle van de lineariteit van de PbS-cel, 

terwijl in het tweede gedeelte de spectrale gevoeligheid be

paald wordt. 

4.2.1. Lineariteit van de PbS-ceZ 

De metingen ten behoeve van de lineariteitscontrole van de 

cel worden uitgevoerd volgens onderstaand schema. 

+250 V 

Si Ch 

RG 

0 V 

L = lichtbron 
Si= Si-filter 
Ch= chopper 
R= PbS-cel 

M = 
RG= 
F = 
V = 

u 

monochromator 

V 
u 

reflectie-grijsfilter 
fasegevoelige versterker 
spanningsmeter 

Figuur 20. Lineariteits-controZe van de PbS-ceZ met 
behuZp van refZectie-grijsfiZters. 

Eerst wordt V gemeten als functie van À terwijl er geen 
u 

grijsfilter in de bundel geplaatst is. Daarna worden er een aan-

tal grijsfilters toegevoegd met verschillende transmissiecoëffi

cienten. De zojuist gemeten curve moet dan over het gehele spec

trum dalen met een constante factor, die gegeven wordt door de 
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transmissie-coéfficient van de gebruikte filters. Omdat de filters 

geijkt zijn bij 550 nm, terwijl ze hier in het infrarood gebruikt 

worden, zijn de transmissie-coëfficienten niet precies bekend. De 

gelijkvormigheid van de curven is dan nog wel een noodzakelijke, 

maar geen voldoende voorwaarde meer voor de lineariteit van de 

PbS-cel. Deze lineariteit kan echter aangetoond worden door in 

plaats van verschillende filters bij dezelfde intensiteit juist 

hetzelfde (controle-) filter bij verschillende intensiteiten te 

gebruiken. De verschillende intensiteiten kunnen daarbij wel met 

verschillende filters tot stand gebracht worden. Als de verzwak

king die het controlefilter bij de verschillende intensiteiten 

veroorzaakt, constant is, dan mag geconcludeerd worden dat de 

PbS-cel lineair is. 

Het resultaat van de metingen is weergegeven in figuur 21. 

Daarin staat de uitgangsspanning van de fasegevoelige versterker 

als functie van de golflengte. Links in de figuur staan de fil

terpercentages die een maat zijn voor de intensiteit, terwijl 

rechts de bijbehorende verzwakkingsfactoren voor het controle

filter staan. 

V 

r 

750 

(mV) 

500 
0,917 

100 % 

250 
0,913 

48,4% 

20,0% 0,915 

0~~~----~--~----~--~------~------~--------J 
~ 

À (llm) 
Figuur 21. Respons van de PbS-cel als functie van de 
golflengte bij verschillende intensiteiten. 
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De vorm van de 100%-curve wordt bepaald door een aantal fac

toren n.l.: 

de spectrale emissiecurve van de lichtbron 

- lineaire dispersie en spectrale doorlating 

van het monochromatorprisma 

- de gevoeligheidscurve van de PbS-cel 

De precieze vorm van de curven is hier echter niet van belang. 

Wel belangrijk is dat uit de metingen geconcludeerd mag worden dat 

de cel inderdaad lineair is; de verzwakkingsfactor van het controle

filter is bij de verschillende intensiteiten binnen 0,3% constant. 

4.2.2. Spectrale gevoeligheid van de PbS-oel 

om bij het bepalen van de fotonenflux N gebruik te kunnen ma

ken van het lineaire verband van formule (18) (blz. 23), is het 

nodig de relatieve spectrale gevoeligheid van de PbS-cel te kennen. 

Daarvoor is de cel volgens de in 3.2.5. beschreven methode geijkt 

tegen de thermozuil waarvan gegeven is dat deze een golflengte

onafhankelijke spectrale gevoeligheid heeft. Het resultaat staat 

in figuur 22, samen met de spectrale verdeling van de fotonenflux. 
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N (À) 

(arb.eenh) 

500 

250 

~N 

a~e.."..e--.o ... ." ... -"- . .1)·-r • Q••ooQ•-t;- -0--a 
G 

G (À) 

(arb.eenh.) 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 L-..jr,_._ ___ _.,___..___...___....,__ __ -11----1 0 

1,1 1,3 1, 5 1,7 À(f.!m) 

Figuur 22. Spectrale gevoeligheid van de PbS-oel en de 
spectrale verdeling van de fotonenflux. 
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Uit figuur 22. blijkt dat de spectrale gevoeligheid van de 

PbS-cel tussen 1,1 en 1,7 ~m binnen 2% constant is. Dit betekent 

dat de door de cel afgegeven spanning in het relevante deel van 

het spectrum evenredig is met de fotonenflux N(À). 

4.3. Metingen van de barrierehoogte 

Nadat het preparaat via de I-V curve gekarteriseerd is, wordt 

het in de meetopstelling voor ~B geplaatst. Een voorbeeld van de 

fotostroom If als functie van de foton-energie hv is aangegeven in 

figuur 23. In figuur 23a zijn de 2 absorptieprocessen van gaten

excitatie over de barriere en band-bandgeneratie in het silicium 

te herkennen (zie §2.3). In figuur 23b is het belangrijkste stuk 

rondom de drempel-energie uitvergroot. De extrapolatie naar If=O 

levert de barrierehoogte ~8 . 

(a) (b) 

(1) 

~B 

0,6 

0,4 

0,2 

0,8 0,9 110 0,75 0,8 
0 

0,85 hv(eV) 

Figuur 23. Fotostroom als functie van de foton-energie hv. 
(a): band-bandgeneratie(l) en gaten-excitatie(2) 
(b): bepaling van de barrierehoogte ~ 

B 
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De resultaten voor een aantal cellen is samengevat in tabel 1. 

Voor de bijbehorende grafieken wordt verwezen naar de appendix. 

cel.nr V (mV) I (mA) VB(mV) f h (Hz) 4>B(eV) oe SC c op 
(AM 1~) (AM 1~) 

162 0,65 
R29 255 4,85 0 

410 0,62 

0 478 0,66 
R48 246 4,35 

-300 478 0,66 

304 0,68 
R49 250 4,55 0 

580 0,67 

Tabel 2. Experimentele resultaten. 
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. fh k 1 • ·~ t ' . 4. 4. Spann-z,ngsaJ ,an .e ,__-z,J K.e s roonvner:-~ngen 

In 2.4.3. is de mogelijkheid aangestipt van een spanningsaf

hankelijkheid in de barrierehoogte. Om dit effect te onderzoeken 

is allereerst met zichtbaar licht de spanningsafhankelijkheid van 

de fotostroom If (band-band generatie) onderzocht in de eigen op

stelling. Deze afhankelijkheid (figuur 26a) blijkt sterk af te 

wijken van het beeld dat verkregen is uit de I-V curve (blz.30). 

De discrepantie tussen beide resultaten kan verklaard worden met 

behulp van de differentiele weerstand van de cel. Bij een stroom

meting dient de ingangsimpedantie van het meetsysteem klein te 

zijn ten opzichte van de impedantie van de cel. Hier is in de 

praktijk aan voldaan, zolang de aangelegde diodespanning voldoen

de negatief is (Rh t= 30-SOkQ). Bij toenemende voorwaartsspan-s un 
ning neemt de celimpedantie sterk af tot zeer kleine waarden bij 

enkele honderden mV. Deze kleine impedantie vormt een belasting 

voor de LC-kring (figuur 24) , zodat de kwaliteitsfactor Q daalt. 

LC 

Figuur 24. Stroommeting zonder impedantie-aanpassing. 

Dit betekent dat de ingangsimpedantie van het meetsysteem aangepast 

moet worden. Dit kan bereikt worden door tussen de cel en de trans

formator een extra versterker (Brookdeal 450) te plaatsen met een 

weerstand van 10Q over de ingang. Om de kring niet opnieuw te be

lasten is aan de uitgang lOkQ in serie geplaatst (figuur 25). 

Figuur 25. Stroommeting met impedantie-aanpassing 

V. 
u~t 
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De karakteristiek voor de spanningsafhankelijke fotostroom If 

herstelt zich nu inderdaad tot die welke berekend is uit de I-V 

curve. Bovendien blijft nu de kwaliteitsfactor Q van de LC-kring 

constant (figuur 26). 

100 

If 

(arb. 
eenh) 

75 

50 

25 

-300 -200 -100 

R49 
50 ---

0 100 200 300 V(mV) 

Figuur 26. Fotostroom aZs functie van de diodespanning. 
(a)-gemeten zonder impedantieaanpassing: À=560 nm, f=480 Hz 
(b)-berekend uit de I-V karakteristiek 
(c)-gemeten met impedantieaanpassing: À=560 nm~ f=480 Hz 

Door het plaatsen van de kleine weerstand over de ingang van 

de versterker wordt echter de signaal/ruis verhouding dermate 

klein dat bij golflengtes in het infrarode gebied geen metingen 

meer mogelijk zijn. Dit probleem kon ook met behulp van een aantal 

andere versterkers niet opgelost worden en daarom is voorlopig van 

spanningsafhankelijke ~B-metingen afgezien. 
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HOOFDSTUK 5: DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

5.1. Barrierehoogte en open spanning 

In het Zonnecelproject worden Au-pSi MIS-diodes met een oxi

fluoride als isolator bestudeerd. Binnen het kader van dit project 

is als doel van dit afstudeeronderzoek geformuleerd: nagaan of met 

een "Fowler-plot" de barrierehoogte ~B bepaald kan worden. In een 

Fowler-plot wordt de wortel uit de fotostroom If uitgezet tegen de 

energie hv van de fotonen waarmee de barriere bestraald wordt;voor 

een ideale MS-diode is deze grafiek een rechte lijn die bij If=O 

de hv-as snijdt bij hv=~B' Met behulp van deze meting kan dus de 

barrierehoogte rechtstreeks bepaald worden. 

De hoogte van de barriere in een MIS-diode - voor pSi gedefi 

nieerd als het energieverschil tussen het ferminiveau in het metaal 

en de ligging van de valentieband op de Si/isolator overgang - is 

bepalend voor de maximale waarde van de open spanning van de MIS

diode als zonnecel. Op grond van de te verwachten waarde van ~Bo 

uit de uittree-arbeid van Au en van pSi is de aanname van een zeer 

sterk asymmetrisch ladingstransport door de isolatorlaag (TAT = 

trap-assisted-tunneling) noodzakelijk geweest om de gemeten waar

den van de open spanning V te kunnen verklaren: V = 250-300 mV 
oe oe 

bij ~Bo= 0,25-0,30 eV. De rechtstreekse meting van ~B in de MIS-

diode was daarom van wezenlijk belang om de noodzaak van deze aan

name te toetsen. Daarbij was het niet zeker of de MIS-diode een 

Fowler-plot zou opleveren, die voldeende lineair zou zijn om daar

uit betrouwbaar ~ te kunnen vaststellen. Door in de meetopstelling 
B 

een "lock-in"-detectiesysteem en een afgestemde transformatorkoppe-

ling toe te passen is het mogelijk gebleken de kleine waarde van de 

fotostroom If in de MIS-diode te meten (Hoofdstuk 3) . 

Bovendien is gebleken dat het gedrag van de in dit werk be

schouwde MIS-diode beschreven kan worden met de voor MS-overgangen 

aangepaste Fowler-theorie. Er wordt inderdaad een lineair stuk 

waargenomen in de "Fowler-plot" waarbij extrapolatie naar If=O een 

energiedrempel levert, die als de barrierehoogte ~B geinterpreteerd 

wordt (figuur 23b, blz 34). 
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De waarde van ~B kan gerelateerd worden aan andere grootheden 

van de cel zoals open spanning V en diffusiepotentiaal VD. Daar
oe 

bij worden 3 gevallen onderscheiden met elk hun eigen relaties voor 

de beschomvde parameters (Hoofdstuk 2) : 

-Ideale MS-diode (2.1): 

= E + X - ~ g M 

< V 
Do 

- TAT in ideale MIS-diode (2.4.2): 

~Bo = Eg + X - ~M 

VDo < Voc < ~Bo 

- Lading in het oxide van de MIS-diode (2.4.3): 

<I>Bo = 

l\~B 

E + X - ,~, g '~'M 

f(Q ) 
ox 

In het geval van onze Au-pSi MIS-diodes gelden de parameterwaarden: 

VDo = 100-150· mV 

~Bo = 250-300 mV 

terwijl de gemeten waarden van V 250-300 mV bedragen. Op grond oe 
van het feit dat V ~~ moet in de MIS-diode sterke TAT worden 

oe Bo 
aangenomen, of lading in het oxide eventueel gepaard met TAT. 

Uit de fotoresponsmetingen zijn waarden voor ~B naar voren 

gekomen van ongeveer 0,65 eV. Het verschil tussen deze gemeten ~B 

en de theoretische waarde van ,~, kan verklaard worden door een 
'~'Bo 

hoeveelheid lading in het oxide. De grootte van deze lading kan 

met verschillende modellen berekend worden: 
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- Pulfrey (16) berekent de harriereverhoging als functie van 

de hoeveelheid lading in het oxide; toegepast op de resul

taten van Charlson en Lien (7), Andersen en Milano (32) en 

onze eigen diode, levert dit model onderstaand resultaat. 

A 

B 

c 

Metaal Oxide-dikte MB QOX 

Cr 15 " A 0,32 eV 
12 2 

3.10 lad./cm 

0 12 2 
Al 35 A 0,30 eV 4.10 lad./cm 

" 0,40 12 2 
Au 10 A eV 2.10 lad./cm 

TabeL 3. ResuLtaten van het modeL van PuZfrey_, 
toegepast op verschiLLende pSi-MIS aeZZen. 

A- CharLson en Lien 
B- Anderson en MiZano 
c- Diodes uit dit werk 

- Fonash (26) berekent de invloed van de lading als een effec

tieve verlaging van de uittree-arbeid ~M van het metaal: 

Toepassing van dit model op onze diode levert bij de gemeten 
12 2 

Ä~B= 0,4 eV een berekende waarde voor Q van 8.10 lad./cm • ox 

De waarden voor de ladingsdichtheid berekend volgens de modellen 

van Pulfrey en Fonash komen overeen met die welke voor Sio
2 

in 

MOS-structuren gevonden worden (38) . Bovendien sluiten de bereken

de waarden aan bij de resultaten van capaciteitsmetingen, die bin

nen de groep verricht zijn aan eigen diodes. Deze leveren een 

"oxide-capaciteit" van ongeveer 120 nF voor een cel met een effec-
2 tief oppervlak van 14 mm . Volgens de formule 

Q = C .ÄV = C .Ä~ 
OX OX OX ~B 

12 2 levert dit met 6~8=0,4 eV een ladingsdichtheid van Q =2.10 lad/cm . 
ox 
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5.2. Spanningsafhankelijkheid van de barrierehoogte 

De positieve lading in het oxide is geen functie van de span

ning in het gebied van sperspanningen over de MIS-diode tot aan 

0 Volt. Bij voorwaartsspanningen echter kunnen de toestanden in 

het oxide die dezé positieve lading veroorzaken, geheel of gedeel

telijk opgevuld worden waardoor ~B af gaat nemen. Om een eventuele 

vermindering van deze lading aan te tonen is de rechtstreekse me

ting van ~ met de interne fotorespons in principe een zeer ge-
B 

schikte methode. Temeer omdat een niet-constante recombinatiekans 

als functie van de spanning alleen in de helling van de Fowlerplot• 

maar niet in het snijpunt met de hv-as tot uiting komt. 

De uitvoering van de ~B-meting als functie van de spanning 

onder voorwaartspolariteit brengt echter een aantal problemen met 

zich mee. In paragraaf 4.4 is aangetoond dat bij spanningen < SOmV 

al een sterke vermindering van de fotostroom optreedt doordat de 

sterk dalende impedantie van de MIS-diode een mis-aanpassing op 

het detectiesysteem veroorzaakt. Na correctie van deze misaanpas

sing blijkt het ruis-niveau zodanig verhoogd te zijn dat de ~B

meting onmogelijk wordt. Bij golflengtes < 1,2~m is de signaal

ruisverhouding nog voldoende groot om aan te tonen dat ook na de 

impedantie-aanpassing de fotostroom sterk afvalt, zij het bij 

hogere spanningen (ca •. 150 mV). 

De verwachte daling van ~B zou echter aanleiding moeten geven 

tot een grotere fotostroom. Het niet optreden van deze grotere 

stroom kan toegeschreven worden aan oppervlaktetoestanden onder 

het fermi-niveau Ef
0

(bij V=O}, die bij voorwaartsspanningen boven 

Vt als recombinatiecentra kunnen optreden (figuur 27}. 

De dan optredende recombinatiestroom I wordt aan het uitwen-
r 

dige circuit onttrokken en dus zal de fotostroom If afnemen. Deze 

afname is afhankelijk van de verdeling van de oppervlaktetoestan

den over de verboden zone. Uit figuur 26 blijkt de snelste afname 

van If veroorzaakt_te worden door toestanden in een gebied van 

180-300 mV onder Ef
0

• Bij nog hogere voorwaartsspanningen wordt 

het tempo van afname beduidend lager en de fotostroom lijkt ten-
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slotte boven 500 mV asymptotisch naar nul te gaan. Dit betekent 

dat de licht- en donkerkarakteristieken van de cel elkaar niet 

snijden zoals figuur 19b (blz 30) lijkt te suggereren. 

M I s M I s n ~ 

hv~ hv~ E 
c 

If 
I 

If 
r 

-E 

E 

Efm- -I q~I fo 
----E 

E 
q~B I V 

I.. 
___ .., L_ --- E 

V L----1 
(a) kortsluitconditie (b) voorwaartsspanning 

V=O V>Vt 

Figuur 27. Afval van de fotostroom onder voorwaartspolariteit. 

Behalve van de verdeling van de oppervlakte-toestanden hangt 

c 

fs 

V 

de fotostroom ook af van het electrisch veld in het depletiegebied 

en dus van de spanning. Bij toenemende voorwaartsspanning neemt 

het veld af en wordt de drijvende kracht kleiner. Daardoor verblij

ven de electrenen gemiddeld langer in het depletiegebied en hebben 

dan een verhoogde recombinatiekans. Op grond hiervan is een sterke 

afname van de fotostroom te verwachten rond de vlakke-band spanning. 

Bij de experimentele waarde van ~B=650 mV wordt deze situatie be

reikt bij 500 mV. De sterkste afname vindt echter veel eerder plaats; 

hiervoor is geen verklaring gevonden. 
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5.3. Conclusies 

- De methode van de fotorespons is geschikt gebleken om 

~B-metingen te doen aan onze Au-pSi MIS-diodes met 

gefluorideerd oxide. De theorie van Fowler voorspelt 

een lineair verband tussen lrf en de foton-energie hv. 

Dit verband wordt experimenteel inderdaad gevonden. 

- De volgens deze methode gemeten waarden van de barriere

hoogte bedragen voor onze diodes 0,65±0,03 eV. 

- Deze hoge waarden worden zeer waarschijnlijk veroor

zaakt door lading in het oxide. De ladingsdichtheid 

Q bedraagt dan ongeveer 2.10
12 

lad./cm
2

• Dit bedrag 
ox 

is in overeenstemming met de resultaten van Capaciteits-

roetingen die binnen de groep verricht zijn. 

- Onder deze condities (lading in het oxide) is het niet 

persé noodzakelijk om het trap-assisted-tunneling model 

te hanteren teneinde de waargenomen hoge open spanningen 

te verklaren. 

- De afname van de fotostroom bij toenemende voorwaarts

spanning kan veroorzaakt worden door recombinatiecentra 

in de buurt van de halfgeleider/isolator-overgang. Een 

volledige beschrijving van het effect is nog niet moge

lijk. 
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THEORIE VAN FOWLER 

Uitgangspunt: De fotostroomdichtheid is evenredig met het aan

tal gaten per e.c. in het metaal, waarvan de kinetische energie 

vermeerderd met hv voldoende is om de barriere te passeren. 

Het aantal gaten met een snelheid tussen u en u+du loodrecht op het 

oppervlak bedraagt: 

"" "" 
p(u)du J dv J dw p(u,v,w)du= 

0 0 

"" "" 
= f f m 3 1 

dv dw 2(h) 2 2 2 
0 0 \+exp{~(u+v+w)-Ef}/kT 

du 

Na overgaan op bolcoordinaten in de snelheidsruimte (p
2=v

2
+w

2
) en 

uitvoeren van de integraties volgt: 

Nu kunnen alleen de gaten met een energie niet meer dan hv onder 

de top van de barriere deze passeren. Dit aantal noemen we het 

"beschikbare aantal" N · a· 

~mu2="" 
J 2 p{u)du 
~mu =Ef+~8-hv 

2 
Met Y:= {~u -(Ef+~8-hv)}/kT wordt dit: 

log(l+exp{-Y+(hv-~8)/kT}) dY 

{Y+(Ef+~8-hv)/kT}~ 
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Bij instralen met licht van hv~~B kan Y in de noemer verwaarloosd 

worden omdat Ef~s,s eV en hv~~B~0,6 eV dus: 

00 

__ constante J ( ) N log 1+exp{-Y+(hv-~B)/kT} dY 
B (Ef+~B-hv)~ 0 

Met h~;~B =:x > 0 wordt de opl·ossing: 

2 
'IT 

6 

2 
x 

+ -2 
- { -x 

e 
-2x 

- ~e + ••••• } ) 

2 
Als x >> 1 dan is 'IT /6 en de reeks met e-machten te verwaarlozen 

en geldt: 

Voor goud geldt Ef= 5,5 eV en ~B= 0,65 eV. Indien hv varieert 

van 1 tot 2 eV (100%) , dan is de variatie in de noemer slechts 

10% zodat ongeveer geldt: 

2 
If ~ N ~ (hv-~ ) B B 
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Figuur A1. Fowlerplot van cel R29 bij VB=O en verschillende chopfrequenties. 
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Cel : R48 
f = eh 
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Fowlerplot van cel R48 bij f=478 Hz en verschillende spanningen. 
(De meting bij -300 mV is na 2 weken herhaald) 



- AS -

Vrf Cel R49 
(arb. VB = 0 mV 
eenh} 

1 6 

5 

4 

3 

2 

/ 

/ 
., ., 

/ 
/ 

/ 

/ / 

/ 
/ / 

1 pB=0,67 ev / / 
/ / 

/ / 
/ 

/ / 
/ / 

/ / 

/ / /"' =0 68 eV 
/ ". "'B ' 

/ / 

0,70 0,75 0,80 
hv (eV)-

0,85 

Figuv~ A3. FowZerpZot van ceZ R49 bij VB=O en verschillende chopfrequenties. 
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VERBETERINGEN 

Door de transformator op een andere plaats in het circuit op 

te nemen wordt een volledige AC/De-scheiding bereikt, hetgeen in 

de praktijk een wezenlijke verbetering inhoudt (fig.A4, verg.fig.24). 

c 
V 

Figuur A4. Volledige AC/DG-scheiding door verplaatsing van 
de transformatorkoppeling. 

Omdat de donkerstroom niet langer door de transformator vloeit, 

kan deze stroom hierin ook geen storingen en/of ruis meer veroorza

ken. Dit is vooral van belang bij voorwaartsspanningen, omdat daar 

de donkerstroom zo groot kan worden dat de effectieve permeabiliteit 

van de potkern van de transformator aangetast kan worden (verzadiging). 
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