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INLEIDING 

1.1. Foto seleiding en luminescentie 

Fotogeleiding en luminescentie zijn reeds lang bekend en worden 
op vele wijzentoegepast. 
We noemen enkele toepassingen: 
:fotogeJ.eidende elementen als schak:elaars en als versterkers • 
in televis'ie-opneembuizen en in beeldversterkers, als licht
meters en in:frarooddetectoren. Luminescerende sto:f:fen zijn 
toegepast in :fluorescentiebuizen en televisiebuizen, bij 
elektroluminescerende panelen, in beeldversterkers, in rontgen
schermen, in stralingsdeteotoren en - samen met :fotogeleiders -
als digitale rekenelementen. 
Onder :fotogeleiding verstaan we het verschijnsel, dat de soorte
lijke weerstand van een sto:f varieert met de intensiteit en 
met de gol:flengte van het opvallende licht. Dit e:f:fect is door 
w.Smith in 1873 ontdekt aan selenium. 
De term luminescentie werd in 1888 het eerst door E.Wiedemann 
gebruikt voor lichtemissie 1 die niet uitsluitend veroorzaakt 
wordt door een verhogen van de temperatuur van het emitterende 
materiaal. 
Reeds aan het einde van de vorige eeuw was bekend, dat deze 
verschijnselen in belangrijke mate bepaald worden door k1eine 
concentraties van verontreinigin,gen in het materiaal. Onderzoek 
op dit gebied eist dus hetz1~ zeer zuivere materiaien, hetzij 
preparaten, waarvan men aard en concentratie der verontreinigin
gen kan varieren. Dit chemische probleem was lange tijd het 
grote struikelblok bij onderzoek op dit gebied en ook tegen
woordig is dit nog een van de grote problemen. 
In de jaren voor 1930 zijn een groot aantal theoretische 
modellen voorgesteld van :fotogeleiding en luminescentie. 
Geen van deze modellen ga:f een verklaring voor alle experimen- · 
tele resul ta ten. In de jaren tussen 1930 en 1940 werd de 
quantummechanica voor de vaste sto:f ontwikkeld (1) 1 ) en op 
grond daarvan construeerde men modellen, die althans in grote 
lijnen de verschijnselen verklar.en •• 
Bij de beschrijving van onze experimenten zullen we het model 
van S c h o n . en K l a s e n s gebruiken. Een beschrijving 
daarvan is te vinden bij H o o g e n s t r a a t e n [2]. 

1
) cij:fers tussen vierkante hak:en verwijzen naar de 11 teratuur

lijst aan het eind van het hoo:fdstuk. 
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De uitvouwbare bladzijde achter in dit verslag geeft hiervan 
een overzicht. In dit model onderscheidt men twee soorten 
locale centra, waarvan de energieniveau's in de verboden zone 
liggen. Het energie niveau van een centrum van de eerste soort' 
ligt diphter bij de valentieband, dan bij de geleidingsband.; 
voor het energieniveau van een centrum van de tweede soort 
geld t he·:t omgekeerde. Verontreinigingen of defecten, die aan
leidiiig ~even tot ce~tra van de eerste soort noemt mi en act1r 
vatoren ('ook wel accepto;ren), die :van de tweede soort coactiva
toren (dohoren, traps). 
Het blijkt,dat cu., Ag, An, Mn, Sn, Pb en P ~i; activatore~ ~unnen '. 
optreden. Daarentegen f'ungeren Cl, Br, I, Al, Sc, Ga, In, Co, 
Ni en 0 als coactivatoren. Ook roosterfouten geven aanleiding 
tot het ontstaan van locale centra. Een zinkvacature treedt 
als activatorcentrumop, een zwavelvacature is een coactivator
centrum. Tussen de diverse centra zijn overgangen van elektro
nen mogelijk, waarvan een klein deel in deze studie wordt 
onderzocht. 



Glowcurven 
Het hier besproken onderzoek rich~ zich in het bijzonder op 
de coactivatoren in zinksulfide. Een veel· gebruikte methode 

i 

om de ligging van het energieniveau en de werkzame doorsnede 
van een dergelijk centrum te bepalen berust op de thermisch 
gestimuleerde fotostroom en luminescentie. Hierbij wordt de te · 
onderzoeken stof afgekoeld en met ultraviolet licht bestraald. 
De gee:xciteerde elektronen worden_gedeeltelijk ingevangen doo~ 
de coactivatorcentra. Wanneer men met bestralen ophoudt b1ijven 

. i 

deze elektronen in de coactivatorcentra; de verdeling van d~ 
elektrone~ over de energieniveau's wijkt dan af van de even.~ 

1 
wichtstoestand. J ... 
Wanneer de temperatuur van het·iPreparaat stijgt komen de e1~ktro-
nen geleidelijk uit de coactivatoren vrij. Het aantal per secon
de vrijkomende elektronen is (zie uitvouwbare bladzijde): 

Th = yhh-

yh bevat een factor exp-E:t/kT en neemt dus snel toe met stij
gende temperatuur. De concentratie van elektronen in de gelei
dingsband neemt dus ook toe. Bij dit proces neemt de concentra
tie van de volle centra h- echter steeds a:t"; tenslotte za1 
dit effect de toename vanyh compenseren: de concentratie 
van elektronen in de geleidingsband (n) vertoont.bij een be
paalde temperatuur een maximum en gaat dan weer dalen. 
Zowel de geleidbaarheid van het kristal als de hoeveelheid 
licht, die per seconde wordt uitgestraald (proces Ia) is even
redig met n. Wanneer bij een bepaalde spanning over het kristal 
de stroom gemeten wordt als functie van de temperatuur spreekt 
men van een curve van de thermisch gestimuleerde fotostroom 
( ook wel "elektrische glowcurve"). Meet men .de luminescentie als 
functie van de temperatuur dan verkrijgt men een curve van de 
thermisch gestimuleerde luminescentie ("glowcurve") • . , 
Beide curven vertonen een of meer maxima behorend bij verachil-
lende coactivatorcentra. Uit de vorm van deze krommen kunnen 
in principe de plaat~ van het energieniveau en de werkzame 
doorsnede van elk centrum bepaald worden. 
Bij de bovenstaande beschrijving van glowcurven is verondersteld, 
dat alleen de coactivatoren bij de creatie van vrije lading
dragera een rol speleno Bij zinksulfide is dit gerechtvaardigd 
omdat de gaten in deze stof een veel kleinere levensduur. hebben 
dan de elektroneno 



1.3. Inhoud van dit verslag 
Het afstudeerwerk waarvan hier verslag wordt gedaan, omvat het 
bouwen van een opstelling ~m thermisch gestimuleerde fotostroom 
en lum~nescentie van zinksulfide kristallen te meten als functfe 
van de 'temperatuur. 
In hoof4stuk 2 zal enige algemene literatuur over zinksulfide 

\ . 
genoemd 'worden. Hoofdstuk 3 behandelt een theoretische beschrij-
ving van' de glowcurven. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van 

l . 

, de opstel!ling en van de overwegingen, die ibij de bouw een rof.. 
. I 

hebben ge,peeld. In hoofdstuk 5 worden en~ge resultaten ver~eld 
van metingen aan zinksulfide kristallen. Hoofdstuk 6 geeft ten-

~ f 

slotte een\ samenvatting en enige conclusies. f 

Li teratuur , 

1. Spenke, E. Electronic semiconductors McGraw-Hill Inc. 
New York, London (1958). 

2. Hoogenstraaten.W., Electron traps in zincsulfide phosphors 
thesis (1958). 
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2. LITERATUUR OVER ZINKSULFIDE 

2.1.. Inleiding 

.;., Er bes~aat over de elektrische en optische ~igenschappen van 
zinksul~ide een uitgebreide literatuur. In ~et onderstaande 
zal geen. poging gedaan worden om een volledtg overzicht hierva~ ': ... 
te geven~ We zullen de voor ons onderzoek pelangrijkste publ.i- ., 

\ .: 

caties noemen, bovendien worden zeer in het kort enige resul...:.. 
i " 

taten verJlleld. 
\ ·. 

We ondersdheiden bij zinksulfide, evenals' l;>ij and.ere halfgetei..;. ·. · 
ders en :ro"togeleiders, - intrinsieke en ~xtrinsieke e igensc,hap
pen. Intri~siek noemen we de eigenschapp~n die ook waarnee~baar 

.. ' f ' 

zouden zijrl aan een perfect zinksulfide kristal. Extrinsie~e • 
eigenschappen zijn de eigenschappen, die hun oorzaak vinden in 
de af'Wijkingen van het perfecte kristalrooster (oppervlak, ver
ontreinigingen, puntfouten, dislocaties, mechanische spanningen 
in het kristal). Het blijkt, dat juist deze a:f'wijkingen een 
zeer belangrijke rol spelen in het elektrische en optische 
gedrag van een sto:r. 
Bij de meeste toepassingen van zinksulfide maakt men gebruik 
van poeders, omdat die gemakkelijk te · hanteren zijn. Daarom 
zijn ~eel metingen verricht aan poedervormige preparaten. 
Het is echter moeilijk om bij de interpretatie van daze metingen 
intrinsieke en extrinsieke eigenschappen te scheiden. Een voor
beeld hiervan vinden we in de meting van optische absorptie 
aan poedervormige preparaten [ 1, blz.207 ]. Deze moeilijkheden 
hebben ertoe geleid dat het onderzoek zich steeds meer ging ,, . 
richten op eenkristallen. De interpretatie is dan eenvoudiger. 
Hiermee is echter een nieuw probleem gesteld: de vervaardiging 
van "goede" eenkristallen. In het onderstaande zullen we eerst 
enige aandacht schenken aan dit probleem; daarna komen enige 
intrinsieke eigenschappen aan de orde en we besluiten met het 
noemen van .. literatuur over extrinsieke eigenschappen. 

,, 
2.2. Vervaardiging van eenkristallen 

Zinksulfide komt voor in twee modificaties: een structuur vol
gens de hexagonale dichtste pakking ( a - Zn S,wurtzite ) en 
een kubisch vlakken gecenterde structuur ( ~ - Zn s, sphalerite ) 
Boven 1020° C is bij een druk van 1 atmosfeer a - ·Zn S de stabie~ 
le vorm, daaronder is ~ - Zn S stabiel. a - Zn S sublimeert bij 



een temperatuur van ongeveer 1200°0; bij een druk van 150 at-
\ 

mos:f'eer smelt het echter bij 1850°0. 

Voor een overzicht van de verschillende technieken voor de 
vervaardiging van eenkristallen verwijzen we naar B u b e [2] 
en S m a k u l a [3). 
Het hoge smeltpunt van zinksul~1de: en de he·nodigde hoge druk 

bemoeilijken zeer de toepassing van een der methoden waarb 1 ;J .de 
sto:f' in 1de vloeibare :f'ase moet verkeren ( zonesmel ten, trekken 
uit de s~elt, langzaam a:f'koelen van de smelt). 
De meest1gebruikte methode voor de vervaardiging van zinksu~fide 
eenkrista~len is de groei uit de gas:f'ase ( 2, blz.9§ ). Hietr 

' . r 

' ' kan men o~derscheid maken tussen een reactie in de gas:f'ase¥van 
zinkdamp en H2S en een sublimatie van zinksul:fide. } 

' De eerste methode werd door Frerichs toegepast op Od.S (4]. 
Krumbiegel (5] gebruikte deze techniek voor de vervaardiging 
van zinksul:f'ide kristallen. 
Reynolds-· en O.zyzak hebben door sublimatie zinksul:fide kristallen 
gemaakt [6]. Zij gebruikten een gesloten systeem waarin een 
temperatuurgradient kon worden aangebracht. Ze verkregen kristal-' 
len van 2 x 2 x 10 mm3 • Ook Piper gebruikte de sublimatie 
methode [7]. Hij verkreeg hexagonale kristallen van 5 x 2 x 2 mm.3 

Een derde methode van krista1groei uit de gas:fase is het jodide 
transport proces. [8]. In een a:f'gesloten buis wordt, behaive 
het zinksul:f'ide poeder ook een kleine hoeveelheid jodiwn ge
bracht. Het poeder aan het ene einde van de buis brengt men op 
1000°0; het and.ere einde hee:f't een temperatuur van 700°0. 

Aan het ene einde verloopt de reactie 

Zn S +. I ~ Zn I + S 
naar rech ts. De :i.naveldamp en het zinkjodide dittunderen naar de 
koude kant waar de reactie in omgekeerde zin plaats hee:ft. Op 

deze wijze kunnen bij betrekkelijk lage temperaturen krista1len. 
worden vervaardigd. Een nadeel is echter, dat deze kristal1en 
sterk verontreinigd zijn met jodiwn en dat is niet door een 
nabehandeling te verwijderen [9]. 
Ui t de overgangstemperatuyr tussen a- en 13-z·n S zouden we con
cluderen, dat kristallen, die vervaardigd zijn bij een tempe
ratuur hoger dan 1020°0 en daarna snel zijn a:f'gekoeld een 
hexagonale ·structuur hebben. De situatie is echter ingewik:ke1-
der. Zo vindt Piper (11] uit een rontgenogra:f'isch onderzoek, 
dat de kristallen hexagonaal zijn, maar dat telkens na 
gemiddeld 14 atoomlagen een stapelfout optreedt. 



2.3. Intrinsieke_ eigenschappen 

Door Shakin en Birman (10] zijn enige berekeningen uitgevoerd 
ter bepaling van de bandenstructuur van kubisch zinksulride. 
Een con~lusie is, dat het maximum van de valentieband en het 
minimuml:.van de geleidingsband. waarschijnlijk. liggen bij k = o. 
(~ is de ... gol:rvector van het beschouwde elektron) o - -, 
Metingen ter bepaling van de rundamentele bandaf'stand. zijn o.a. 
gedaan door Piper (11]. Hij gebruikt drie methoden: 
meting van de intrinsieke donker-geleiding als runctie van 4e 
temperatuur, meting van de optische absorptie en meting van'. de 
rotogeleid~ng als functie van de golf'lengte van het opvallende 
licht. Hij \,vindt voor de band.af'stand bij een temperatuur T°K .. 

Eg(T) = 3,67 - 3.10-4 T. 

Er zijn ook metingen gedaan aan het piezoelektrisch erf'ect, 
het opto-paramagnetisme, het pyroelektrisch ef'rect, de invloed 
van gepolariseerd licht, de breking van lichto 
Deze eigenschappen zijn voor ons onderzoek echter niet van 
direct belang. 

2.4. Extrinsieke eigenschappen 

De geleiding, de rotogeleiding, de optische absorptie en de 
luminescentie van zinksulf'ide worden in sterke mate bepaald door 
aard en concentratie der verontreinigingen in het kristalo Over 
de invloed van deze verontreinigingen bestaat een zeer uitge
breide literatuur. We zullen hier slechts een beperkt aantal 
ref'erenties noemen. 
De mechanismen die een rol spelen bij het inbouwen van veront
reinigingen zijn beschreven in de literatuur [11, 12~ 13]. 
De invloed van de verschillende verontreinigingen op de lumi
nescentie van zinksulf'ide poeders wordt onder andere beschreven 
in de literatuur [13, 14]. 
Door H o o g e n s t r a a t e n [15] is een onderzoek gedaan 
naar de coactivatoren in zinksulride. Hij heef't de thermisch 
gestimuleerde luminescentie bestudeerd van poedervormige prepara- . 
ten. Hij beschouwt daarbij de invloed van verscheidene combina
ties van activatoren en coactivatoren in diverse concentraties. 
Het blijkt, dat energieniveau en werkzame doorsnede van een 
gegeven coactivatorcentrum niet arbangen van de aard der activa
toren. Uit de ligging der glow pieken worden voor de volgende 
centra de erachter geplaatste thermische energie arstand.en 
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t.o.v. de geleidingsband. berekend: Cl 0,25 eV; Br 0,26 eV; 
Al 0,25 eV; Sc 0,34 eV; Ga 0,42 eV; In 0,50 eV; Co 0,52 eV; 
Ni > 0,~8 eV; v: 0,27 eV (V:) 0,44 eV; 0 0,59 eV; Cd 0,53 eV. 

I 2 
i Bovendien wordt een centrum gevonden met een energie van ongeveer 

i 

O, 1 eV. Experimenteel blijkt dat er vaak ge~n sprake is van een 
scherp bepaald energieniveau, maar dat de qentra verdeeld zijn 
over een energie interval. De ·gegeven waar~en moeten daarom ats 
gemiddelde waarden worden beschouwd. In he~ derde hoofdstuk van 

I . 

zijn disemrtatie houdt Hoogenstraaten een theoretische beschpu-
wing over locale centra in vaste stoffen. 
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). THEORIE 

3.1. Algemeen 
Ter verklaring van de lwninescerende en fotogeleidende eigen
schappe~ van vaste stoffen zijn een groot aantal theorieen 
bekend. Deze theorieen berusten alle op het bandenmodel voor .f 

elektron~n in de vaste stof. [1]. Verschillen ontstaan pas 
door de wijze waarop men locale centra introduceert en door 
de keus v~n mogelijke elektronen overgangen. 

' 
In dit verslag maken we gebruik van het model van Schon en 

' c Klasens. I~ de inleiding hebben we dit model reeds genoemd 1 

en op de u:itvouwbare bladzijde is een overzicht gegeven. Vobr 
een uitgebreidere behandeling verwijzen we naar de literatuur 
[ 2 blz. 12]. 
Deze keus is enigszi~~ ~illekeurig t4,5]. Er is geen model 
beschikbaar, dat alle bekende verschijnselen verklaart. · 
Het model van Schon en Klasens in zijn eenvoudigste vorm ver
klaart echter al zeer veel verschijnselen. Bovendien biedt dit 
model nog diverse mogelijkheden tot verfijningen. 
Een b espreking daarvan is te vinden in v a n G o o 1 

[3 blz.10] en K 1 i c k [5] • 

3.2. Glowcurven 
Het meten van de glowcurven is een zeer veel toegepaste methode 
om informatie te verkrijgen over locale centra [1,2,3,6 t/m 14]. 
Een overzicht van de diverse manieren waarop men glowcurven kan 
analys.eren vind t men in de 11 tera tuur [ 2, blz. 32, 14) • 
Vele analysemethoden eisen meting van de glowcurve bij verschil
lende snelheden van temperatuurstijging. Onze apparatuur is voor · 
dergelijke metingen niet geschikt en daarom laten we een bespre
king hier achterwege. 
Andere analysemethoden gaan uit van zeer bepaa~de veronderstel
lingen (bijvoorbeeld discrete energieniveau's). Aangezien be
kend is, dat aan deze veronderstellingen bij zinksulfide vaak 
niet is voldaan, zullen we ook deze methoden niet be~chrijven. 
Een uitzondering zullen we maken voor de methode van Grossweiner 
[6] .. 
Bij de analyse van de glowcurve hebben wij gebruik gemaakt van 
een door G a r 1 i c ~ en G i b s o n [7] voorgestelde 
methode, omdat deze methode onafhankelijk is van het recombinatie 
mechanisme. Bovendien geeft deze methode een goede indicatie voor 
de spreiding in de energieen van de centra die een bepaalde 
piek in de glowcurve doen ontstaan. 
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3.3. Toepassins van het model van Schon en Klasens.(Methode a). 

We beschouwen eerst de overgang Th. Wanneer dit proces wordt 
veroorzaakt door de thermische beweging kunnen we schrijven: 

£h 
yh = s 0 exp - kT 

met 

Hierin is: , 
k = constante van Boltzmann 
N

0
= efffectieve toestandsdichtheid 

in de geleidingsband 
v = thermische snelheid van de elektronen 
ST= werkzame doorsnede van een trapcentrum 

Aan de banden theorie ontlenen we: N
0
:: T3l'2 • 

. 1 

(8) 

(9) : 
# 

· Bovendien is v : : T2 • We mogen aannemen, dat ST in eerste bena-
dering geen functie is van de temperatuur en (8) herschrijven: 

£h 
yh = Q.T2 exp - kT (10) 

met Q = constante. 

Nu passen we de theorie van Schon-Klasens toe op het glowcurve
experiment. Het kristal bevindt zich in het donker, dus 

E = E = Eh = O. o . a 
We nemen aan dat er geen vrije gaten zijn: p = o. Voor Zn S 
beneden kamertemperatuur is hieraan voldaan. Hierdoor is het ook 

plausibel dat Ra << Ia, Ta << Ia, I 0 << Ia' en Ih << Ia• 
De omstandigheden in het experiment zijn zodanig, dat n << h-. 
Tenslotte stellen we: ~ << Ia, een voorwaarde waaraan bij onze 
experimenten voldaan is. Als we deze vereenvoudigingen in de 
vergelijkingen aanbrengen, krijgen we: 

+ -a = h (11) 

( 12) 

( 13) 

Het is niet mogelijk om een algemene oplossing voor dit stelsel 
vergelijk1ngen te construeren. Men kan echter drie speciale 
gevallen onderscheiden, waarbij een analytische oplossing wel 
mogelijk is. Deze gevallen zijn: 

A: Rh << Ia, B: Rh = Ia en C: Rh >> Ia• 



In het onderstaande zullen we geval A nader uitwerken. 
De gevallen B en C zijn analoog. 
Uit (13) vinden we: I

8 
~ Th dus geldt 

ook Rh <<.Th. Met (12) geef"t dit 
dh-
dt = - Th 

Invullen van de f"ormule voor Th en oplossen geef"t 
t 

h~ -= ho exp. [ - J .Yh d t J 
to 

t 0 is de tijd waarop de temperatuur begint te stijgen 
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(14) 

( 15) 

(16)/ 
1 

ho is de concentratie van ingevangen elektronen op de tijd t 0 

Uit (14) volgt na invullen van Ia en Th 
+ - ( f3 n a = yh h 17) 

Voor het geleidingsvermogen rr geldt de f"ormule 
rr=neµ 

e is de lading van het elektron 
µ is de bewegelijkheid van de elektronen in geleidingsband. 
Invullen geef"t tenslotte voor de elektrische gl~wcurve. 

eh . [t eh 
rr = p ~+ µ T2 exp [ - kT - T2 exp ( kT) d t ] . ( 18) 

to 

Voor de luminescentie ilowcurve vinden we 

Ia = BT2 exp [--~ - [ Q T2 exp ( - ~ ) d t ] ( 19) 
to 

In de stijgende tak van de glowcurve geldt bij benadering 

it . eh eh · 
B T 2 exP ( - kT ) d t << kT 

to 

en a+ • ~+ (bij t = t 0 ). 

Als we de variatie van de beweeglijkheid µ met de temperatuur 
verwaarlozen geldt voor de stijgende tak van de elektrische 
glow curve 

eh 
rr = const. T2 exp ( - kT ) (20) 

De stroom 1 door het kristal is bij een constante spanning even~ 
redig met~. Uit een grafiek van log i/T2 uitgezet tegen ~ kunnen 
we dus eh bepalen. In de praktijk blijkt verwaarlozi~g van de 
factor T2 binnen de meetnauwkeurigheid geen verschil te maken in 
·de waarde, die voor eh gevonden wordt. Dit rechtvaardigt ook de 
verwaarlozing van de variatie in µ. 
Voor de luminescentie-glowcurve geldt een analoge redenering. 
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De gevallen B en C blijken tot :f'ormules te leiden die voor de 
stijgende tak van de curve eveneens te vereenvoudigen zijn tot 
:f'ormules met een zel:f'de vorm als (20). 
Bij de ~alyse van de gemeten glowcurven hebb:en wij gebruik 
gemaakt van formule {20). 
Daarbij hebben we de factor T2 steeds verwaarloosdo 
Deze methode wordt in hoo:f'dstuk 5 methode a .senoemd. 

30 4. De methode van Grossweiner (Methode b). 
Grossweiner, [6] hee:f't voor het geval RH << Ia eenvoudige forzn,b.1es 
afgeleid, waarmee uit een piek in de elektrische glowcurve de 
energie en d~ werkzame doorsnede van het centrum bepaald kunµen 
worden. 
Onder de 

£ · N v S 
voorwaarden dat k~ > 20 en dat e 

/3 
T > 1i07, stel t hij 

1 j51 kT*T1 

£h = T* - T1 
(21) 

en 
3 T1 P' exp ( E h/kT*l ( 22) 

ST = * * 2 N
0 

v T (T - T1 ) 

In deze formules is f' = « r . ·~ T de temperatuur bij het maximum van de piek 
T1 de temperatuur waarbij de stroom tot de hel:f't van de 

maximale waarde is gestegen. 

Behalve methode a hebben we bij de analyse van verschillende 
glowpieken ook deze methode b toegepast. Dit gee:f't ons een 
grootte orde .voor ST. Bovendien krijgen we door· vergelijking 
van de gevonden waarden voor Eh een indruk van de verschillen 
die ontstaan door het gebruik van verschillende benaderingen. 
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4.1. EISEN TE STELLEN AKN DE APPARATUUR. 

4.1.1. Uitgangspunt. 

Het eerste doel was het ontwerpen van apparatuur, die ons in 
staat zou stellen vanaf een temperatuur van 77°K thermisch 
gestimuleerde fotostromen en thermisch gestimuleerde lumines
centie te meten aan zinksulfide kristallen. 
Op den duur zal het onderzoek in de groep echter niet beperkt 

• blijven tot deze effecten: meting van het Halleffect en van de 
spectrale absorptiecoefficient, beiden als functie van de 
temperatuur staan ook op het programma. Bij het opstellen van 
het onderstaande lijstje van eisen, waaraan de apparatuur moet 
voldoen, werd rekening gehouden met deze toekomstige ontwikkel
ing. 
Onderzo~k.met behulp van deze kryostaat zal voornamelijk ver
richt worden door studenten, d~e een stage. in de groep doen. 
Het blijkt, dat daarbij hoge eisen gesteld worden aan de sterkte 

·van het apparaat en daarom werd een uitvoering in metaal verko
zen boven die iri glas. 

4.1.2. Qpsomming van eisen, waardoor de meetopstelling bepaald wordt. 

4.1.2. Ao Algemene eisen. 
Het moet mogelijk zijn om: 
A.1. het kristal af te koelen tot 77°K en daarna weer te 

verwarmen tot ongeveer 400°K. 
A.2. de temperatuur van het kristal te meten. 
A.3. het kristal in vacuum te plaatsen [3]. 
A.4. het kristal op eenvoudige wijze te vervangen door een 

ander. 

4.1.2. F. Eisen gesteld door de meting van thermisch gestimuleerde 
fotostromen. 
Het moet mogelijk zijn om: 
F.1. het kristal te bestralen met licht waarvan de golflengte 

varieert tussen 300 en 600 nm.(de fundamentele overgang 
in ZnS correspondeert met A = 335 nm). 

F.2. het kristal regelbaar in temperatuur te d.oen stijgen. 
In de literatuur worden opgegeven temperatuurvariaties 



dT - o 1 30K -1 r 1 ,...., 4 5 6 J dt' varierend van 0,024 K.sec- tot .sec L ,~, , , o 

We besloten de metingen uit te voeren bij een lage 
waarde van~ (0,01 ~ ~ ~ o,1°K.sec-1). We hoopten hiermee 
een groot scheidend vermogen te verkrijgen voor de bepa
ling van de ligging der energieD:i veau' s van de ~~rschil
lende actieve centra. 

F.3.de verwarming bij een bepaalde temperatuur te onderbreken 
en het kristal weer ar te koelen. 

F.4.het kristal elektrisch geisoleerd op.een houder te beves
tigen. Deze eis volgde uit het gebruik van de Cary elek
trometer (zie 4.7)~wanneer dit instrument voor stroom
metingen gebruikt wordt mag geen punt van het circuit 
buiten het apparaat aan aarde liggen. 

F.5.het kristal op te nemen in een elektrisch circuit. 
Tussen toe- en arvoerdraad moet de elektrische weerstand 
groter zijn dan 1017 ohm 

4o1~2o G. Eis, gesteld door de meting van thermisch gestimuleerde 
luminescentie. 
Het moet mogelijk zijn om: 
G.1. een rotomultiplicatorbuis buiten de kryostaat zodanig 

op te stellen dat een aanzienlijk gedeelte van het door 
het kristal uitgestraalde licht op de rotokathode van 
de multiplicatorbuis valt. 

4.1.2o H~ Eisen, gesteld door de meting van het Hallerrect. 
Het moet mogelijk zijn om: 
H.1. een magnetisch veld ter plaatse van het kristal aan te 

brengen. 
H.2. het kristal op een gewenste temperatuur te brengen en 

deze temperatuur gedurende enige minuten constant te 
houden. 
( temperatuurstijging kleiner dan 0,01°Kosec·"· 1 ) ,. 

4o1.2. B. Eis, gesteld door het meten van de spectrale absorptiecoerri
cient. 
Het moet mogelijk zijn om: 
B.1. licht uit een monochromator op het kristal te laten 

vallen en de intensiteit van het doorvallende licht 
te meten. 



4. 2o DE CONSTRUCTIE VAN DE KRYOST.AAT. 

4o2.1. Beschrijving 
Aan de hand van bovenstaande eisen is een kryostaat ontworpen. 
Figuur 1 geeft hiervan een indruk. 
In het volgende verwijzen , tussen ronde haken geplaatste - _., · 
cijfers, naar figuur 1. 
Een hoofdletter met een cijfer verwijst naar de overeenkomstige 
eis uit 4.1.2. 
In de sectie is een k1eine magneet aanwezig; de kryostaat 
moet tussen de polen passen (H1) en hieruit volgt als maximale 
waarde voor de buitendiameter 60.10-3 m. 
Deze waarde is voor de constructie gekozeno 
De lengte van de nieuwzilveren buis is 270.10-3 m. 
De keus van deze waarde is gebaseerd op een schatting van de 
hoeveelheid warmte, die per seconde via de buis naar de 
kristalhouder getransporteerd wordt.(zie 4.2.2.)o De schatting 
van dit warmtelek deed de keus ook vallen op een kristalhouder 
met een grote warmtecapaciteit (H2). De kristalhouder is ver
vaardigd van koper, om ongewenste effecten bij het aanbrengen 
van een magneetveld te voorkomen (H1} • 
. Het koelen gebeurt door vloeibare stikstof in de nieuw zilveren 
buis te brengen (A1). Als alle vloeibare stikstof verdampt is, 
loopt de temperatuur op met een snelheid ~~ < 0,01 °K.sec-1 • 

(F3, H2). 
Een stookspiraal (6) biedt de mogelijkheid om ~~ te vergroten. 
De weerstand van de stookspiraal is 6,8 ohm. 
Opnieuw a:f'koelen is mogelijk door weer vloeibare stikstor in de 
nieuw zilveren buis te brengen (F3). De temperatuur wordt 
gemeten met een koper-constantaan thermokoppel. 
Twee diametraal geplaatste kwartsvensters (18) onder aan de 
kryostaat geven ons de mogelijkheid ultraviolet licht op het 
kristal te laten vallen (F2), de luminescentie van het kristal 
te meten (G1) en - bij gebruik van een doorboorde krista1-
houder ~ het doorvallende licht te meten (B1). 
Bij onze metingen hebben we een van de vensters vervangen 
door een aansluiting voor een penningmanometer. 
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Bij het realiseren van het elektrische circuit werden veel 
moeilijkheden ondervonden: telkens ontstonden ontoelaatbaar 
grote lekstromen, voornamelijk bij de kristalhouder en bij de 
doorvoeren (30) in het deksel. Voor het laatste bleken ten
slotte 40 num lange glasdoorvoeren, die eerst in trichlooraethy
leen waren schoongemaakt en daarna waren gedoopt in gesmolten 
pararrine een bevredigende oplossing te geven (F5). Voor de 
andere elektrische aansluitingen zijn zowel vier kleinere 
glasdoorvoeren als twee "paddestoelen"(9) aangebracht. 
Alle draden, die naar de kristalhouder voerden werden door het 
koperen blok (2) geleid om een warmtelek via de draden direct 
naar het kristal zoveel mogelijk tegen te gaan. De draden 

- -3 waren elektrisch geisoleerd door een terlon mantel van 0,310 m 
dik. (de soortelijke weerstand van terlon is p = 1017ohm.m; 
de elektrische weerstand tussen draad en koperblok is daardoor 
groter dan 1019 ohm). 
Ook bij de kristalhouder kwamen we tenslotte tot een bevredigen
de oplossing met de in de tekening aangegeven constructie. De 
elektrische isolatie gebeurt hier door mica (31) en door 
terlon (32). De schroeven van de onderste koperen contacts trip 
(33) worden niet stevig aangedraaid; de strip blijrt enigszins 
bewegelijk. Hierdoor worden spanningen in het kristal tengevol
ge van de thermische uitzetting verminderd. In de bovenste 
contactstrip (34) is een gat geboord, waarin een dun aluminium
oxyde buisje past. In het buisje bevindt zich de las van het 
thermokoppel (A2). Orn de kristalhouder is een kokertje aange
bracht, dat als stralingsscherm dienst doet. In een gat in 
dit kokertje wordt een perspex pin bevestigd, die het licht 
geleidt tussen kristal en venster. 
Het gehele binnendeel van de kryostaat kan uit de buitenmantel 
(14) genomen worden en via gaten in de mantel van de stook
spiraal (4) en de stralingsmantel kan men dan kristallen ver
wisselen. 

'[ ; 
•/' 

4.2.2. Enige eigenschappen van de kryostaat. 
De tijdsduur, nodig om de kristalhouder van 300°K at: te koelen 
tot 77°K bedraagt ongeveer 20 minuten. Hiervoor is ongeveer 
2 liter vloeibare stikstor nodig. Wanneer we niet stoken blijrt 
de kristalhouder op een temperatuur van 77°K, zolang er nog 
vloeibare stikstor in de kryostaat is. 



Om een indruk te krijgen van de grootte van het warmtelek naar 
de kristalhouder is een globale berekening uitgevoerd voor het 
geval, dat de temperatuur van de kristalhouder 100°K is. De 
temperatuur van de buitenmantel van de kryostaat stellen we 
300°K. Voor de methoden van berekening verwijzen we naar 
Scott[7]o We beschouwen de volgende mechanismen van warmte-
transport: 
a) geleiding door de nieuw zilveren buis. 
De berekening levert hier een warmtelek van 0,2 watt. 
b) warmtetrail.sport doCir de lucht binnen in de nieuw zilveren 
buis. Deze vindt plaats doo r convectie en door geleidingo 
De convectie zal een geringe rol spelen vanwege de geometrie 
van de buis en de temperatuurverdeling. Een ruwe berekening 
geeft voor het warmtelek door geleiding 10-2 watt. Dit kunnen 
we dus verwaarlozen ten opzichte van a. 
c) warmtetransport door het gas in de kryostaato 
Hier kunnen we twee gevallen onderscheiden a~ankelijk van de 
verhouding tussen de vrije weglengte 1 van de moleculen van het 
gas en een karaktieke a.t'meting van het vat. De laatste is hier 
10-2 m. Bij verlaging van de druk blijft de warmtegeleiding 
vrijwel constant, zolang ! < to-2 m. Pas als l et 10-2 m, dat 
wil zeggen als de druk p et 10-3 torr. gaat de warmtegeleiding 
dalen (knudsengas)o Voor dit gebied berekenen we [ 7, blz 146] 
voor het warmtelek 8,6.102.p watt (p in torr.). Wanneer we 
een meting uitvoeren bij p = 10-5 torr zal de bijdrage van dit 
mechanisme te verwaarlozen zijn ten opzichte van a. 
d) warmtetransport door straling. 
De bijdrage hiervan is moeilijk te schatten, omdat de waarden 
voor de emissiefactor en van de diverse oppervlakken onbekend 
zijn. 
Meting van de temperatuur van de kristalhouder als f'unctie van 
de tijd bij een stookstroom I = oA geeft bij een temperatuur 
van 100°K ft= 2,3.10-3 °K.sec-1 {zie figuur 2). 
Uit deze waarde berekenen we, gebruikmakend van de warmtecapa
citeit van de kopermassa ( 220 J bij 100°K) dat het totale 
warmtelek 0,5 watt. is. 
Het warmtelek door straling zou dus 0,3 watt bedragen, hetgeen 
overeenkomt met een en Ct 0,03 [7,blz.152]. Dit lijkt een rede
lijke waarde [ 7, blz3479]0 
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Bij een stookstroom van 1,62 A vinden we ~i = 8.10-2 _ °Kosec-1
• 

W& berekenen 8,4°K.sec-1 • 

Niet alle in de stookspiraal ontwikkelde warmte zal naar het 
koperen b~ok vloeien; dit is misschien een verklaring voor het 
geconstat~erde verschil. 
Om onze metingen te ·kunnen interpreteren is het noodzakelijk 
dat ~~ niet van de temperatuur a:fhangt. Aanvankelijk hebben we 
getracht door berekening een stookprogramma op te stellen voor 

dT een bepaalde waarde van a:t• 
De berekende waarden voor de stookstroom I als runctie van de 
ti~d t (or de temperatuur T) bleken echter niet het verwachte 
resultaat te geven. De reden hiervan is waarschijnlijk, dat het 
percentage van het stookvermogen, dat aan de kristalhouder ten 
goede komt, afhangt van de temperatuur. We hebben daarop bij 
een aantal waarden voor I experimenteel de temperatuur als 
runctie van de tijd bepaald. Uit deze curven konden we voor een 
bepaalde waarde voor ~~ de stookstroom I als runctie van de 
temperatuur construeren. Dit programma is weergegeven in figuur .3 
en de resulterende curve voor de temperatuur als runctie van de 
tijd vindt men in figuur ?. 

4.2.3. Kritiek op de constructie van de kryostaat. 
Nu de kryostaat enige tijd in gebruik is hebben we vrij funda
mentele kritiek op het ontwerp. Deze kritiek richt zich vooral 
op de eisen F2, H2, F3 en G1 en op de wijze, waarop getracht is 
aan deze eisen te voldoen. De drie eerstgenoemde eisen deden 
ons besluiten een groot blok koper ender aan de nieuw zilveren 
buis te bevestigen. Bij vergelijking van onze experimentele 
resultaten met de litteratuur [1] bleken geen significante 
verschillen in scheidend vermogen op te treden. De conclusie is, 
dat we ~~ groter hadden kunnen kiezen. 
Met het grote blok koper werd ~~ beperkt door de maximale waarde 
voor de stookstroom I ~ 2 A. Wanneer ~i constant moest zijn over 
he.t gehele temperatuurtraject betekende dat; ~~ ~ 0,03 °K. sec-1

• 

Het,opnemen van een enkele glowcurve duurde daardoor minstens 
drie en een half uur; bovendien was het aantal per seconde 
vrijkomende elektron~n laag. Hierdoor bleer zowel de stroom~terk
te als de intensiteit van het uitgestraalde licht laag en dat 
gaf weer moeilijkheden bij de detectie. Het grote blok koper 



4.6. 

Ter controle van de temperatuuraanwijzing werd met een tweede 
I I 

thermokoppel bij een kristal ook de temperatuur van een der 
' dT 0 -1 contacten bepaald. Bij een verwarmingssnelheid dt = 0,03 K.sec 

bleken de verschillen minder dan 2 °K te bedragen. De aflees
onnauwkeurigheid in de temperatuur bedroeg 3 °K. 

De fotomultiplicatorbuis 
De eerste metingen werden verricht met een R.C.A.buis, type 
IP 21. De buis werd gevoed met een Philips hoogspanningsappa
raat model P.W.4024/01. De stroom door de buis werd gemeten 
met een Hewlett Packard buisvoltmeter model 425 A (inwendige 
weerstand 106 ohm)o De donkerstroom van deze buis bij 300 °K 
en een voedingsspanJ!lling van 1000 volt bedroeg 2.10-e A. 
De amplitude van de ruis op deze donkerstroom is ongeveer 
2.10-9 A. Het signaal was bij onze experimenten ten hoogste 
1.10-6 A. Het vergroten van de signaal-ruis en signaal-d.onker
stroomverhouding leek aantrekkelijk ten eerste om een nauwkeu
riger meting te kunnen verrichten van de stijgende tak van de 
glowcurve, ten tweede om na te gaan of eventueel bij hogere 
temperaturen pieken in het glowspectrum aanwezig waren. 
Een aanwijzing hiervoor vonden we in het optreden van een piek 
in de thermisch gestimuleerde fotostroom bij hogere temperatuur. 
( boven 300 °K) • 
Het opnemen van een batterij in het meetcircuit van de fotomul
tiplicatorbuis bracht geen grote verbetering. Weliswaar werd de 
signaal-donkerstroom verhouding groter; de signaal ruisverhou
ding bleef echter gelijk. 
We besloten daarop de buis te koelen met vloeibare stikstor. 
(9,1.0,11 ]. Bovendien gingen we om constructieve redenen over 
op een buis 'van het "head on" type, de E.M.I.9536 A. Deze buis 
'hee:f'"t bij 300 °K en een voedingsspanning van 1170 V een donker
stroom van 1.10-e A en een ruis van 3.10-9 A. De spectrale 
gevoeligheid van de rotokathode in deze buis is weergegeven in 
:f'"iguur 5. Bij het construeren van de koeler volgden we het 
ontwerp van Gandy en Weller [11]o Deze keus had twee redenen: 
de methode leek ons de eenvoudigste en bovendien werd hier 
een ef:f'"ectief gebruik gemaakt van keeling via de buisvoet. 
Aanvankelijk gebruikten we evenals Gandy en Weller een dubbel 
venster met vacuum isolatie, maar ter verbetering van de opti
sche koppeling tussen het kristal en de buis hebben we later 

. ~; . 
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in :plaats van dit venster een perspex staaf aangebracht , die 
als lichtgeleider fungeert. O:p deze wijze werd bij de gegeven 
geometrie een o:ptimale lichtoverdracht van het kristal naar de 
f'otomultiplicatorbuis gerealiseerd. 
Voor het koelen was ongeveer 4 liter vloeibare stikstof nodigo 
Een uur nadat met koelen werd begonnen was de donkerstroom 
gezakt van 1.10-8 A tot een waarde beneden 10-11 Ao De ampli
tude van de ruis daalde van 3.10-9 A tot ongeveer 2.10-11 A. 
Met een thermoko:p:pel werd de temperatuur van de glaswand 
dichtbij de f'otokathode gemeten. Na een uur koelen was dit 

90 °K. 

4o7e Het circuit van de stookstroom 

Als bron voor de stookstroom fungeerde een serieschakeling van 
twee accu's, een van 12 en een van 6 volt. De stroom werd 

.. 
geregeld met twee schuif'weerstanden en gemeten met een ampere-
metero 

Het elektrische circuit 

We stonden voor de opgave om zeer hoge weerstanden (tot 1015 ohm) 
te meten~ Voor. het nauwkeurig meten van zeer hoge weerstanden 
zijn in de literatuur enige methoden aangegeven [12,13,14]. 

Interessant voor ons was echter niet zozeer de absolute waarde 
van de weerstand als wel het verloop daarvan als f'unctie van de 
temperatuur. Daarom kozen we het eenvoudige circuit gegeven 
in f'ig.6. Als spanningsbron gebruikten we een batterij met een 
maximale spanning van 135 volt. 
Aan de stroommeter worden hoge eisen gesteld: het moet mogelijk 
zijn om stromen tot 10-13 Ate meten. We gebruikten daarvoor 
een "Cary vibrating reed electrometer" model 31 voorzien van 
een "turret switch"'· Door een zelf' aangebrachte ui tbreiding 
van het app_araat is het mogelijk om standaardweerstanden in 
het circuit op te nemen van 104 ,, 105 , 106 , 107 , 108 , 109

, 101 0 

en 1012 ohmo De spanning over de gekozen weerstand wordt met 
de elektrometer gemeten. Bovendien koppelt het instrument de 
gemeten spanning terug naar de ingang. Het instrument heeft 
hierdoor een ingangsweerstand die volgens de handleiding grote1~ 
is dan 1017 ohm. Bij het meten moet gecorrigeerd worden voor de 
spanningsval over de standaardweerstand. Wij zorgden ervoor, 
dat de spanning, gemeten met de Cary nooit meer bedroeg dan 6~ 
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van de e.m.k. van de batterij. Correctie kan dan achterwege 
blijven. De klemspanning van de batterij controleerden we met 
behulp van een AVO meter. 
Bi~ het· real·iseren van de schakeling ondervonden we veel hinder 
van lekstromen en van stoorsignalen. · VoO'r' het eerste· zij vei:>i-'" 

wezen naar 4.2.1. De storingen konden we tenslotte tot een 
aanvaardbaar minimum terugbrengen door zorgvuldige aarding van 
de apparatuur en door af"scherming van het circuit. We brachten 
daartoe de voorversterker van de Cary electrometer dicht bij 
de doorvoeren in de kryostaat en het geheel omgaven we met een 
doos van messing. Het bleek noodzakelijk om de verbindingen, 
waar mogelijk, te leggen met blanke draad; het optreden van 
een triboelektrisch errect werd hierdoor voorkomen [13]. 
Met deze apparatuur is het mogelijk om weerstandswaarden te 
meten van 106 tot 1016 ohm. De nauwkeurigheid varieert van 2% 
bij 106 ohm tot 20}& bij 1016 ohm arhankelijk van de nauwkeurig
heid der standa~rdweerstandeno Metingen van verandering in de 
weerstand van een kristal zijn nauwkeuriger: bij controle bleken 
de aanwijzingen op verschillende meetbereiken van de Cary noo:i t 
meer dan 3% te verschillen. 

Registratie 

De instrumenten~ waarmee de stroom door het kristal, de spanning 
van het thermokoppel en de stroom door de rotomultiplicatorbui13 
gemeten werden, hebben allen een uitgang voor een schrijver •. 
Door aansluiting op een meerpuntsschrijver verkregen we een 
gelijktijdige registratie van de drie grootheden als_runctie 
van de tijdo Als meerpuntsschrijver werd eerst door ons gebruikt 
een Honeywel~, type 153, ons welwillend ter beschikking gesteld 
door de sectie mateniaalkunde*, later een Philips PR 321:0 A/OOo 

* De Heer W.Dekker zijn wij hiervoor onze dank verschuldiga.. 
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De door ons gebouwde ops telling stel t ons i1:. staat om van een 
preparaat de weerstand en de intensiteit van het uitgestraalde 
licht te meten als functie van de temperatuuro De weerstand 
kan vari~'ren t,;_s'a~n - 106. e~ ~1.0-1 ·6 -ohm en ci~ · t~~:P~·ratuur -~ari--~~~:f_ 
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eren tussen 77°K en 400°K. De gemeten grootheden werden op een 
meerpuntsschrijver geregistreerd.De gelineariseerde ~i van de. 
kryostaat is kleiner dan of gelijk aan o,03°K.sec-1

• De kryo-
·. 
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5. Experimentele resultaten 

Met \de beschreven apparatuur zijn enige metingen uitge-
1 I 

voerd aan een aantal zinksulfide-kristallen./De invloed van 
jodium als verontreiniging had hierbij voora~ de aandacht. De 
t-·esul ta ten van deze metingen hebben een voor.lo·pig karakter; 

J ! ·y .- ' - ~t "\ -· (' ,:, \ : ... 
0 1 ~· • '· ' ' '• . ' 

'E'net'~~i'j'ds l:tgt'' de' oorzaak hiervan in de besphikbare kristalle:ri. 
'.Deze ·iiJrt ilit 'di verse bronnen afkomstig en het blijkt' dat hier-
d'oor' :aanzienlijke verschillen ontstaan in ~e glowcurven. Ander

t 
zijds blijkt uit de metingen, dat het gedrag van de stof vaa~ 

/! 
niet te verk).aren is door aanname van enkelvoudige energie- ; 

I . I 

niveau•s. An~lyse van_de verschillende pi~ken geeft dan geet 
eenduidig re,;ul taat. Een ui tgebreider onderzoek dan hi er iaf ·be
schreven, is·noodzakelijk om een volledig inzicht te verkrijgen 
in deze verschijnselen. 

In het onderstaande zal eerst enige aandacht geschonken 
warden aan het probleem van de elektrische contacten aan zink
sulfide. Daarna bespreken we een methode om bij meting van een 
bepaalde piek de invloed van de andere pieken te verkleinen. 
We duiden deze methode aan met: het thermisch schoonmaken van 
de glowcurve (Engels: thermal cleaning) [ 1,2.J. Daarna wordt 
een overzicht gegeven van de kristallen, de wijze waarop ze ge
maakt zijn en de pieken in de glowcurven,die we hebben ge
vonden. Een analyse van enige pieken wordt beschreven: de ge
vonden waarden warden met de literatuur vergeleken. Daarbij 
wijzen we erop, dat bij het identificeren van pieken, gemeten 
bij verschillende snelheden v~ temperatuursstijging ~~' gelet 
dient te warden op het feit, dat de temperatuur Tm' waarbij 
het maximum in de glowcurve optreedt, stijgt naarmate ~~ hoger 
is. Bij het vergelijken van luminescentie-glowcurven met elek
trische glowcurven moet men bovendien letten op het feit, dat 
heel vaak voor een bepaald centrum de piek van de eerste bij 
een lagere temperatuur ligt dan die van de laatste. Tenslotte 
heeft de structuur van het kristal ook invloed op de plaats 
van de maxima 1, blz. 57 Q 

5 .1 Contacten aan zinksulfide .kristallen 
~----~~------------------------------

Het gestelde probleem is: breng op een zinksulfide-kristal 
elektrische contacten aan, die een ohms gedrag hebben en die 
bestand zijn tegen een temperatuurvariatie van 77 °K tot 400 °x. 



Uit de literatuur is bekend dat contacten, bestaande uit 
een alliage van gallium en )p.dium een ohms gedrag kunnen 
hebben [3]. De toestand van het oppervlak van het kristal 
bij het aanbrengen van deze contacten is echter zeer be
langrijk. Het blijkt dat men de contacten vaak belangrijk 
kan verbeteren door een hoge elektrische spanning op het 
kristal aan te brengen. 

We hebben op een aantal manieren getracht, om goede :1 

contacten te maken, maar we zijn daar niet in geslaagd. Ter 
controle van de contacten hebben we enige malen de stroom+ 
spanningskarakteristiek van de di verse kristallen met ver
schillende contacten gemeten. Metingen direct na het aan
brengen van de contacten reproduceerden zeer slecht. Nadat 
gedurende enige uren een spanning van 350 V over het kristal 
had gestaan (afstand tussen de contacten ongeveer l cm), wa
ren de metingen wel reproduceerbaar, d'e contact en vertoonden 
echter geen ohms gedrag. Ze waren wel bestand tegen tempera
tuursvariaties van 77 °K tot 290 °K. Bij 290 °K smelt het 
alliage Ga-In. We hebben daarom op twee kristallen In-con
tacten ultrasoon aangebracht. De stroom-spanningskarakteris
tiek week hierbij echter nog starker af van het lineaire ge
drag, dan met Ga-In contacten. 

De volgende techniek gaf tenslotte de beste resul
ta ten: ets het kristal gedurende tien minuten onder invloed 
van ultrasone trillingen in HF en H2o2• Was het kristal in 
aceton en breng met een ultrasone soldeerbout een warme 
smelt van Ga-In op het kristal aan (temperatuur ongeveer 
100 °c). De stroom-spanningskarakteristiek van een op deze 
wijze vervaardigd preparaat is weergegeven in figuur 1. 

Bij onze experimenten werd de spanning over het 
kristal constant gehouden op 57 volt. We nemen aan dat dan 
de stroom door het kristal, ondanks het niet-lineaire ge
drag van de contacten, bepaald wordt door het aantal vrije 
ladingsdragers. We nemen dus ook aan dat de bewegelijkheid 
van deze ladingdragers niet sterk varieert met de tempera
tuur). 

We constateren dat verder gezocht moet warden naar 
een betere techniek voor het aanbrengen van contacten. Het 
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is mogelijk dat verhitten van het kristal tot ongeveer 600 °c 
betere ~esultaten geeft [3J Een bezwaar van deze methode is, 
dat sub~imatie van de oomponenten van het kristal kan optreden. 

. I 

5 • 2 !!~~-~h~!:¥!!~£h_!!£h22!!!~~!!!LY~!L~~-612!£'!!!:Y!! / 
In het algemeen vindt men bij meting1 van een glowcurve' 

I 

geen enke\lvoudige piek, maar een spectrum 'b estaande ui t meet,'-
dere piek,n, die elkaar vaak sterk overlappen (figuren 2 en 
volgende). Door toepassing van het thermisch schoonmaken ka;n 

; .~ 

men echte~ in een aantal gevallen. de pie~en afzonderlijk 
waarnemen ( 1, blz. 34; 2, blz. 788] ~ D~ procedure is als . 
volgt. Men begint met het opnemen van de gehele glowcurve'door 
het kristal bij 77 °K te bestralen en daarna de temperatu~~ 
regelmatig te laten stijgen tot ongeveer 350 °K (zie figuur 4). 
Hieruit worden de plaatsen van de minima bepaald (a,b). Na af
koelen en opnieuw bestralen wordt. weer de glowcurve gemeten, 
(zie figuur 5). Maar nu onderbreekt men het proces bij de 
temperatuur Ta: men koelt weer af, bestraalt echter niet en 
meet weer het eerste deel van de glowcurve. Een groot aantal 
van de ondiepe centra, die bij de eerste meetperiode van 
deze cyclus piek A deden ontstaan, hebben daarbij hun elek
tronen afgestaan. De bijdrage_van deze ondiepe centra gedu
rende de tweede meetperiode is dus veel kleiner. Onder be
paalde voorwaarden kunnen we door herhaling van deze procedure 
de stijgende tak van piek B bepalen, nagenoeg zonder bijdrage 
van de centr~~ehorende bij piek A •. We hebben dan piek B 
"schoongemaakt". Dezelfde procedure kunnen we oo~ wee.;r, toe
passen op piek C. 

Een aantal factoren bepaalt of deze methode bevredigen
de resultaten geeft. Een eerste eis is, dat de centra, beho
rende bij een piek alle dezelfde energie hebben en da t d.e 
energieen van de centra, behorende bij verschillende pieken, 
voldoende verschillen. Een tweede eis is, dat de werkzame 
doorsnede van de traps veel kleiner is dan die van de recom
binatie-centra. Anders zou een groot gedeelte van de uit de 
traps vrijkomende elektronen weer door dezelfde centra worden 
ingevangen. 



TABEL I 
temperatuur v. temperatuur v. 

kriatal vervaardiging overwegende contacten maxima in de maxima in de riguren 
thermisch ge- thermisch ge-
s timuleerde stimuleerde 
rotostroom {°K) luminescentie(°K) 

~-~~~------~-----------------------------------------------------------------------------------------------' 
I T.H.E. 

jodidetransport kubisch 
Ga-In 
met penseel 
opgebracht 

nie t geme ten 2 
147,255 J 

~~~~~--------------------------------------------------------------------------------~---------------------· II RoCoAo 
gasrase 

regelmatige Ga-In 
arwisseling met penseel 
van hexagonaal opgebracht 
en kubisch 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------· III 
en 
v 

R.C.A. 
jodidetransport kubisch 

Ga-In 
ultrasoon 
gesoldeerd 

120, 149 133 3, 11 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------· IV RoC 0 A. 
jodidetransport kubisch 

Ga-In 
u1trasoon 
gesoldeerd 

149,218, 
285 143 4,5,12,117 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------~· 
VI R.C.A. 

jodidetransport kubisch 
In 
u1trasoon 
gesoldeerd 

147,215 149 6,13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII Philips 
sublimatie hexagonaal 

In 
u1trasoon 
gesoldeerd 

67' 124, 
214,, 305 

niet 
gemeten 

7,8,16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII Philips 
sublimatie hexagonaal 

Ga- In 
ultrasoon 
gesoldeerd 

123,220, 
310 

114,190 
320 9,14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX . T.H.E. 
jodidetransport kubisch 

Ga-In 
ultrasoon 
gesoldeerd 

175,310 156,326 10,15 

-~~~----~---------------------------------------------------------------------------------------------------

' \N 
...) 

I 
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5. 3 Overzic:ht van de kristallen -------r-------------------, . 
In tabel I is een overzicht gegeven Val} de verschillende 

I 

kristall.en, waaraan metingen zijn verricht. In de kolom "'ver-
vaardigi~g" is de herkomst van de kristalJ/en en de methode 
waarop z~ vervaardigd zijn, aangegeven~) De gegevens in de 
kolom "ovfrwegende" ·atructuur.leiden we a;t uit de tempera
tuur waar°t)ij het kristal is gegroeid. We kunnen de gevonde:n'. 

~ ' i 

structuur ~ontroleren door het kristal tpssen gekruiste pola-
risatoren ~nder een microscoop te breng~n. Alleen de hexagp
nale structuur vertoont dubbele brekeing. 

Van ieder kristal zijn tenminste tweemaal de glowcurven 
bepaald. Het bleek, dat de metingen zeer goed reproduceerden: 
de variatie in de temperaturen, waarbij de maxima optraden 
was minder dan 5 °K. In de tabel zijn de gemiddelde waarden 
van deze temperaturen aangegeven. Bovendien werden bij alle 
kristallen, behalve bij V en VIII v~nwege de overeenkomst met 
III en VII, door middel van de schoonmaakmethode enige malen 
de vorm en de plaats van de afzonderlijke pieken bepaald. Op 
deze wijze verkregen we een groot aantal gegevens voor iedere 
piek. Bij de an~lyse werd iedere meting van een stijgende.tak 
van een piek, zowel van de el'ektrische-, als van de lumines

centie glowcurve apart uitgewerkt. Uit de spreiding in de re-
. sultaten werd een onnauwkeurigheid in de. gemiddelde waarde 
van de energie geschat. 

Uit de opgegeven temperaturen voor de maxima en ook 
uit de figuren blijkt, dat er aanzienlijke verschillen tussen 
de kristall:en optreden. 

Een oorzaak hiervoor moet gezocht worden in de her
komst van de kristallen. Ook de voorgeschiedenis kan een be
langrijke rol epelen. Zo is krietal III gedurende 12 uur op 
een temperatuur van 200 °c blootgesteld geweest aan de lucht. 
In fig. 3 is weergegeven wat de vorm is van het glow spectrum 
na deze behandeling. 

Twee maal is een poging gedaan om door verhitting 
in een jodium atmosfeer de concentratie van jodiumatomen in 
b.et k:r;.istal te verho,q:en. De eerste maal (met kristal II) 

l 

l) Dr. J. Dieleman en drs. R.M.A. Lieth zijn we dank verschu1-
digd voor de door hen ter beschikking gestelde Kristallen-
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bleek, dat na 36 uur op een temperatuur van 600 °c en.bij 
een jodium-concentratie van 100 kg.m-3 het kristal was ver
dwenen.· De tweede maal werd kristal VII gedurende 6 uur op 

0 -3 200 C v~rhit bij een jodium-concentratie van 280 kg.m • Nu 
konden echter geen verschillen tussen het kristal voor en na 

. I 
de behandeling worden waargenomen. 

\We zien, dat de elektrische glowcurve altijd meer 
dan een piek heeft, terwijl de luminescentie glowcurve mees~ 
tal maar e~n piek vertoont. We vermoeden, dat de verklarin. 
gezocht mo~t worden in z.g. "hole migration". Bij hogere t~m
peraturen verlaten de gaten de activatorcentra. Recombinatie 
vindt dan ofwel stralingsloos plaats, ofwel onder uitzending 
van een langgolvig lichtquant, dat niet door de multiplicator
buis wordt gedetecteerd. 

Opvallend is, dat het maximum in de luminescentie 
glowcurve altijd bij een lagere temperatuur optreedt dan het 
maximum in de elektrische glowcurve. Braunlich [ b] geeft 
voor dit verschijnsel een verklaring, door aan te nemen, dat 
de direc.te overgang tussen coactivator en activatorcentrum een 
belangrijke rol speelt. Ook Hoogenstraaten vindt deze verschijn-

selen [1, blz. 102 en 173].' Hij concludeert hieruit, dat 
activatoren en coactivatoren associaten vormen. 

5.4 ~~~1l~~-Y~-~~-~~~~~~~~ 
De analyse is uitgevoerd met de in hoofdstuk 3 

gegeven methoden. De piek bij 67 °K. 
De metingen van deze piek gebeurden met de helium

kryostaat. Het temperatuurverschil tussen het thermokoppel 
en het kristal is bij deze kryostaat nog niet bepaald. Dit 
introduceert een mogelijke fout; een voorlopige meting toon
de echter aan dat, althans bij toepassing van methode a, dit 
effect geen grote invloed heeft. 

Methode a geeft (fmg. 16) 

en= (0,043 + 0,005) eV 
Methode b geeft 

En.= (0,034 ± 0,005) eV 
ST = io-25 m2 



Het verschil in energiewaarden kunnen we verklaren uit het 
feit dat hier :,;~ 0::e 6 terwijl voor methode b vereist is: 

keif .. > 20. 

De met methode b gevonden waarden zijn dus niet betrouwbaar. 
Deze piek is ook gevonden door Hoogenstraaten [ l]en 

door Riehl en Ortmann [ 5]. De p,iek is onafhankelijk van de 
verontreinigingen en de temperatuur Tm, waarbij het maximu~ 
bereikt w~rdt, verandert ook niet wanneer een aantal zwavel
atomen verwangen worden door seleniumatomen. Hoogenstraaten 
schrijft op grond van deze eigenschappen het centrum toe aan 
een fysische roosterstoring, bijvoorbeeld een vacature of 
een interstitieel zink- of zwavelatoom. 

De Eiek bij 124 OK 

Methode a geeft Eh= (0,08 :!: 0,01) eV 
Methode b geeft Eh = (0,08 + 0,02) eV 

ST= 10-26 ;2 
Ook hier is aan de voorwaarde voor methode b niet voldaan. 

Deze piek treedt alleen op bij de hexagonale kristal
len. Metingen van deze piek zijn onnauwkeurig, omdat de piek 
bij 220 °K de metingen beinvloed. Daardoor konden we ook 

' 
niet vaststellen of de piek enkelvoudig is of niet. In de 
literatuur hebben we geen waarnemingen gevonden, die we met 
deze piek kunne~ correleren. 

De piek bij 148 °K 
Deze piek blijkt niet afkomstig te zijn van een dis

creet niveau, maar van een verdeling van de niveau's over 
een energie-interval. We laten dit zien aan een meting bij 
kristal nr IV (figuur 17). Met methode a berekenen we de 
energie. De eerste stijging geeft Eh= 0,17 eV. We oneerbre
ken de temperatuursstijging en koelen weer af. De stijgende 
tak van de curve geeft nu En= 0,28 eV. Herhaling van deze 
procedure levert Eh= 0,32 eV. Ook met methode b vinden we. 
Eh= 0,16, 0,28, en 0,31 eV. 
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Dit gedrag vinden we steeds terug bij de piek van 148 °K. 
De eerste stijgende tak van een serie metingen aan een kris~ 
tal levert energiewaarden tussen 0,15 en 0,17 eV. Na toe-, 
passing van de schoonmaakmethode,._: vinden we steeds hogere 
waarden, varierend met het aantal malen;afkoelen en de 
hoogst bereikte temperatuur. De gevondeµ maximale waarde 
verschilt van kristal tot kristal: bij nr IV is dit 
Eh= 0,32 eV, bij nr VI Eh= 0,40 eV. 

', Een dergelijk gedrag is ook door Hoogenstraateri 
gevonden~; Hij berekent met methode a voor een kubi sch 
ZnS-Cu-Cl~kristal een trapverdeling van 0,081 tot 0,293 eV 
[l, blz. 36]. Voor ZnS-Cu.-Br vindt hij een trapverdeling, 
die naar een wat hogere energiewaarde is verschoven. 

Uit de tabel zien we, dat de piek bij 148 °K al
leen gevonden wordt bij de kristallen, die met het jodide
transportproces zijn vervaardigd. Een uitzondering hierop 
vormt kristal IX. Dit kri~tal is sterk verontreinigd met 
jodium. We kunnen ons voorstellen, dat door het grate aan
tal jodiumatomen associaten optreden. Dit kan aanleiding 
geven tot een zeer brede verdeling van energieniveau•s. 

We zijn geneigd uit deze gegevens de conclusie 
te trekken, dat de piek bij 148 °K veroorzaakt wordt door 
het jodium in het kristal. Evenals chloor zou het jodium dan 
als I+ op zwavelplaatsen aanwezig zijn. De grate straal van 
het jodium-ion'maakt een opname op een interstitiele plaats 
onwaarschijnlijk. De verdeling van de energieniveau's kun
nen we toeschrijven aan de onderlinge beinvloeding van de 
jodium-ionen. 

De piek bij 218 °K 
Methode a geeft Eh= (0,39 ± 0,1) eV 
Methode b geeft Eh= (0,41 + O,l) eV 

ST = 10-23 ;2 

De metingen aan deze piek zijn zeer onbetrouwbaar, omdat de 
piek bij ongeveer 300 °K een grote invloed heeft. Het was 
niet mogelijk om na te gaan of deze piek enkelvoudig was of 
niet. 

De pieken bij hogere temperaturen 
Bij ongevee~ 300 °K treden bij. diverse kristallen verschi1-
lende pieken op. Bij analyse blijkt steeds sprake te zijn 



-36-

van trapverdelingen. Berekeningen volgens methode a geven 
energieenvarierend van 0,7 eV tot 1,4 eV. 

- -· --- - In dit stadium van het onderzoek is het ,!1-iet_ mogelijk 
om over de hierbij behorende centra nadere informatie te 
geven. Verder onderzoek is nodig, waarbij men moet trachten 
om door vele malen toepassen van de 
methode gegevens te verkrijgen over 
verdeling( en). 
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6. SAMENVATTING EN SUGGESTIES 

In dit verslag wordt een opstelling beschreven waarmee 
de thermisch gestimuleerde luminescentie en 
kunnen worden. Met deze apparatuur zijn ~e~ 

·'. 
verricht atn zinksulfide. . 

f otostroom gemeten 
aantal metingen 

'· J •. : 

In de;inleiding wordt aan de hand van het model, dat 
Sch~n en Kl~sens voor fosforen hebben opgesteld een kwalitaf 
tieve bescht,uwing gegeven over de gebrui~te experimentele ,: 

n / 

methode. Inthoofdstuk 2 volgt dan een overzicht van enige al
.; 

gemene lite~atuur over zinksulfide. 
In hoofdstuk 3 wordt voor een eenvoudig geval de vorm van 

de glowcurve afgeleid uit het model van Schon en Klasens. De 
door ons gebruikte analysemethode wordt behandeld. Hoofdstuk 4 
geeft een beschrijving van d.e gebruikte apparatuur. In hoofd
stuk 5 volgen dan de resul taten van enige met.ingen. 

Tm E ST 
(OK) (eV) m2 

67 0,043 lo-25 

124 0,08 10-26 

148 0'15 - 0' 3~ 
218 
300 

In de tabel zijn enige temperaturen Tm~ waarbij pieken in qe 
elektrische glowcurve optreden, vermeld. De snelheid van tem
peratuursstijging was 0,03 °K.sec-1 • Tevens zijn de waarde 
voor d~i energie en de werkzame doorsnede aangegeven, voor 
zover deze waarden uit de experimenten volgen. 

Het bleek dat bij verschillende centra sprake is van 
~en verdeling van de energieniveau•s over een interval. Het 
vermoeden bestaat, dat de piek bij ·148 °K veroorzaakt wordt 
door het jodium in het kristal. 
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6.2 ~~gg~~!!~~-Y~2E-Y~~~~E-2~~~E~~~~ 

1. De kwaliteit van de kristallen is van essentieel belang. 
Het is daarom raadzaaxp., dat aan de T.H.E. het onderzoek, 

p 

gericht op de fabricage van eenkristallen!, wordt ui tge- ,;; 
breid. 

2. Bij he~ meten van glowcurven meet de teqhniek van het 
thermisch schoonmaken een groot aantal rp.alen worden toege-,· 
past. B~j de huidige apparatuur kost dit veel tijd. Het i 

verdient daarom aanbeveling, om de huiQ.ige kristalhouder / 
te vervahgen door een h.ouder met een ki.eine warmtecapacit 
teit. Bov.endien zijn dan.metingen van de glowcurve als 
funktie van de snelheid en temperatuursstijging mogelij~. 

3. De invloed van niet-lineaire contacten op de elektrische 
glowcurve is moeilijk te schatten. Het is dan ook noodza
kelijk dat gezocht wordt naar een methode om ohmse contac
ten op ZnS aan te brengen. 

4. Ter controle van het boven beschreven onderzoek kan men 
glowcurven meten, waarbij de excitatie van het materiaal 
geschiedt bij verscheidene temperaturen ("built-up glow
curve"). Deze methode geeft informatie over verdeling;~n 
van trapniveau's. 

Bij vele metingen werd ik geassisteerd door de heer M.J.A. 
Dekkers. De heren P.F.M. Ooms en Th.G.M.A. van Deursen had
den een belangrijk aandeel in het uitwerken van de metingen. 
Gaarne spreek ik voor deze waardevolle hulp mijn dank uit. 


