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SAMEt-.TV AT'!' ING. 

In het kader van een onderzoek naar onder andere de luminescentie eigen

schappen v::in de halfgeleider CdGa2s
4 

zijn fotoluminescentiemetingen verricht 

als funktie van de temperatuur. Vooral de invloed van bewust aangebrachte 

verontreinigingen op dit verschijnsel is in het bijzonder onderwerp van onder

zoek geweest. 

Voor de interpretatie van de metingen is een defekt-chemisch model opge

steld waarbij rekening is gehouden met de resultaten van nauwverwante experi

menten. 

Gezien het grate aantal experimenten is de meetopstelling geschikt gemaakt 

o~' d~ O?p.<>nomen fotoluminescentiespektra ook automatisch te verwerken. 

Het blijkt dat in het niet bewust verontreinigde materiaal de oorzaak van 

de fotoluminescentie vooral gezocht moet warden in kationvakatures. Sommige 

elementen zoals Ag en Au ,zelfs in geringe hoeveelheid aangebracht,kunnen dit 

fotoluminescentiegedrag veranderen,andere zoals Mg hebben er weinig invloed op. 
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HOOFDSTUK 1 

Inleid ing. 

In de onderwerpgroep Half~lei.ding worden luminescentie en daarmee ver

band houdende elektrische eigenschappen van de halfgeleider CdGa2s4 onder

zocht. De invloed van bewust aangebrachte verontreinigingen op deze eigen

schappen is in het bijzonder onderwerp van onderzoek. 

Studie van het verschijnsel fotoluminescentie verstrekt informatie over 

het luminescentie- mechanisme. Fotoluminescentie is het uitzenden van elektro

magnetische straling door een stof ten gevolge van het bij konstante tempe

ratuur belichten ervan. Het verschijnsel wordt veroorzaakt door defekten ln 

de kristalstruktuur. 

Voor de verklaring van meetresultaten wordt gebruik gemaakt van het energie

~-1\dPnmodel. In dit model kunnen roosterfouten aanleiding geven tot lokale 

energie niveaus in de verboden zone. De aard van een niveau en de afstand 

tot een bandkant bepalen het luminescentiegedrag van de halfgeleider. 

De opzet van het afstudeeronderzoek dat deel uitmaakt van het promotie

werk van P.Kivits is: 

- het fotoluminescentiegedrag te bepalen van niet bewust en met In,Ag,Me. 

eu,r~,Au en Sn verontreinigd CdGa2s4 als funktie van de temperatuur. 

2- met andere meetresultaten,zoals die van de thermoluminescentie>te komen 

tot een bandenmodel van CdGa
2
s4 waarin de niveaus,die de luminescentieeigen

schappen bepalen)aangegeven zijn. 

3 - met onder andere de resultaten van röntgenanalyses een defect-chemisch 

model van CdGa
2
s4 op te stellen. 

Door Springford ( 17) zijn fotoluminescentiemetingen verricht aan niet bewust 

verontreinigd CdGa
2
s
4 

(fig. 1.1 ). 

5 

fig. 1. 1 F'. L. spektr.xn vrm CdG&~1 ~; 4 
volgens Springford (17) biJ 

300 KG)en bij 70 KQ) • 

o~~~~--~~~~~--r-~r 
_ __.,....,.El(. V) 



Bij 70 K is er een fluoresentiepiek bij 1.63 eV met een verder maximum in het 

.infrr~.rood. l)P. intens.i te i t van deze piek neemt af r~.ls funktie van toenemende 

temperatuur. Bij kamertemperatuur treedt er in de buurt van ? .15 eV een piek 

van geringe intensiteit op. 
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HOOFDSTUK 2 

'rHEORIE. 

2 .1. Inleiding. 

Als de absorptie en emissie van elektro-magnetische straling in de half

ffeleider binnen een atoom of molekuul plaats vindt spreekt men van karakteris

tieke luminescentie. De absorptie van lichtkwanten draagt in dit geval niet bij 

tot de fotogeleiding. Voor de verklaring van dit mechanisme wordt doorgaans 

gebruik gemaakt van het energie-konfiguratiemodel (1 1 2). 

Spelen echter de energiebanden van de halfgeleider als gevolg van de wis

selwerking tussen het rooster en de defekten ook een rol zoals in Cd.Ga2s
4 

dan 

verdient het energie-bandenmodel de voorkeur. In dit geval worden door belich

ting elektronen vrijgemaakt uit de valentieband. Deze kunnen meedoen aan de 

..,t1ing (fotogeleidende halfgeleider). Het ge~mitteerde licht is niet karak

teristh ·.c voor een atoom of molekuul (3). 

De luminescentie kan men verdelen in fluorescentie en fosforescentie. Bij 

de fluorescentie wordt het luminescentielicht direkt (volgens afspraak binnen 

10-8s(4)) na absorptie uitgezonden. Fluorescentie treedt op als dit licht langer 

dan gedurende 10-8s wordt uitgezonden. Fluorescentie is dus een stationair pro

ces optredend onder kontinue belichting. Fosforescentie is een instatienair 

proces en kan nog optreden als de lichtbron weggenomen is. 

Wordt de luminescentie gestimuleerd door de temperatuur te verhogen dan 

spreekt men van thermoluminescentie. 

In de volgende paragraaf zal het fotoluminescentie-mechanisme uiteengezet 

worden aan de hand van een lokaal niveau in de verboden zone ,dat gemakshalve 

in de buurt van de valentieband wordt gekozen. Dit centrum kan echter overal 

l.n de verboden zone liggen. Bovendien zullen in de figuren zoveel mogelijk 

de overgangen voor elektronen aangegeven worden. Een overgang van een gat 

betekent immers de overgang van een elektron in tegenovergestelde richting. 

2. 2. Het mecr..anisme van de fotoluminescentie. 

Voor de verklaring van de fluorescentie is in princiepe slechts ~~n ener

gieniveau,een rekombinatiecentrum,in de verboden zone nodig (fig. 2.1). 

Een rekombinatiecentrum kan zowel een gat als een elektron invangen. Het 

gat of elektron kan niet meer ontsnappen en moet rekombineren met een elek

tron respektievelijk gat (5). 



Door op een halfgeleider licht met een frekwentie '(' zodat h v)E te wer-gap 
pen kunnen elektronen geeksi teerd worden van de valentie- na.ar de geleidings-

band met Achterlating van een gat (fig. 2.1 ). De gaten bewegen door de valentie-
\1.1"'"' \o.oa.t C.&.V\-1.1\uw. 

band en kunnen in de buurt komend~ekombineren met een elektron uit het centrum. 

Omdat dit centrum dicht bij de valentieband gelegen is,zal bij deze overgang 

slechts een geringe energie vrijkomen. Deze energie kan in de vorm van infra

rode straling vrijkomen maar kan,afhankelijk van de temperatuur,ook thermisch 

aan zijn omgeving worden afgestaan (fononen). 

Ge\. band 

hv1 

Vol. band 

fig. 2. 1 het fluorescentie proces. 

De vrijgemaakte elektronen bewegen door de geleidingsband en kunnen in de 

buurt komend van het centrum rekombineren met gaten in het centrum. De energie 

die bij deze overgang vrijkomt kan in de vorm van licht met een frekwentie 
I 

zodat hY past tussen de geleidingsband en rekombinatiecentrum,uitgezonden worden. 

Men spreekt van foto-luminescentie. Het luminescentielicht heeft een kleinere 

energie dan de bandafstand. Er kan echter ook rekombinatie optreden van een gat 

in de valentieband en een elektron in de geleidingsband. De energie die hierbij 

vrijkomt is ongeveer gelijk aan de bandafstand (band-band-rekombinatie). Na deze 

processen is het kristal weer in zijn oorspronkelijke toestand teruggekeerd. 

Het geschetste model is dat van Riehl-Schön-Klasens. Andere modellen zijn 

door van Overbruggen (6) behandeld. 

Bij fosforescentie speelt nog een ander soort niveau een rol namelijk de 

trap (fig. 2.2). Een trap kan een elektron (elektronentra.p) of een gat (gaten

trap) vasthouden. De overgangswaarschijnlijkheid tussen band en niveau is tem

peratuurafhankelijk en kan bij een bepaalde temperatuur zo klein zijn dat er 

elektronen of gaten vastgehouden worden. 
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Als de overgangswaarschijnlijkheid bij een bepaalde temperatuur klein is 

zal de trap na het belichten langzaam leeglopen en zal er rekombinatie op

treden met een gat in het rekombinatiecentrum (nalichten). 

GeLband 

8 
VaL band 

Het fosforescentie-proces. 

De overgangswaarschijnlijkheid kan worden vergroot door de temperatuur te 

verhogen,er zullen dan meer recombinaties plaatsvinden onder uitstraling va.'1 

licht.Dit nalichten bij toenemende temperatuur wordt thermoluminescentie ge

noemd( \o). 

2.3.De temperatuurafhankelijkheid van de fotoluminescentie. 

De kans op rekombinatie per tijds- en volumeeenheid is volgens Guldberg en 

-'laage (7) evenredig met de koncentratie van de aan het proces deelnemende deel

tjes. Voor de luminescentie-intensiteit L geldt (fig. 2.3): 

L=o(.n(M-m) (2.3.1) 

waarin: d.= een evenredigheidskonstante; 

n= het aantal vrije elektronen; 

'\'\'\:.: het aantal elektronen in het rekombinatiecentrum; 

t-\-'1'1\ = het aantal gaten in het rekombinatiecentrum; 

I"\= het aAntal rekombinatiecentra. 

Voor de overgang R die een Augerproces,band-band-~ekombinatie of een fonon

fonon proces kan voorstellen geldt: 

R-: tnp (2.3.2) 

waarin: t~ een evenredigheidskonstante; 

p= het aantal gaten in de valentieband. 



Uit de kontinuiteitsvergelijking: 

(?.3.3) 

wa:1.rin U het a;mtal excitaties is,volgt met behulp v;m (?.).1) en(?..).?): 

U= d\n(M-m)+ tnp (2.3.4) 

GeLband 

\'al. bond 

fig. 2. 3 bandenplaatje voor de verklaring van de temperatuur afhankelijk

heid van de fotoluminescentie. 

Onder de a8nname dat de Boltzmann verdelingsfunctie ook geldig is onder 

belichting,geldt in de stralingsevenwichtsituatie: 

p 
-M = exp( -E/kT) -m (2.3.5) 

waarin: E. = energie verschil tussen rekombinatiecentrum en valentieband; 

~=de konstante van Boltzmann; 

~ = absolute temperatuur. 

~ kontinuiteitsvergelijking (2.3.4) kan met behulp van (2.3.5) als volgt 

herschreven worden: 

U= o.n(M-m)+ t n(M-m)exp( -E/kT) (2.3.6) 

waaruit volgt: 

U=c;)l.n(M-m) \ 1+ ~k,exp(-E/kT)~ (2.3.7) 

du:=:> met (?..3.1): 

U =L( 1 + t/~ exp( -E/kT)) (2.3.8) 
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Als we de luminescentie-intensiteit bij T,()\( 1~0 noemen,geldt onder de ::tann::une 

rl:d, bi .i •r oK: 

dat: 

L 

L 
0 

1 

= -1-:-+-::R-e_x_p-r( --=E~/~kT=")~ 

(2.3.9) 

(2.3.10) 

waarin R("' Ej6t.) een temperatuur - onafhankelijke konstante is. 

De luminescentie-intensiteit L zal dus afnemen als funktie van de tempera

tuur. Men spreekt van thermisch quenchen. 

11\t (2.3.10) is in principe de thermische energie afstand E te bepalen. 

De ternperatuur:>fhankelijkheid van de fotoluminescentie in geval van band

band eksitatie wordt in figuur 2. 5 grafisch weergegeven. 

L ~1) i ,_",.Lo-

fig. 2. 5 

17\.\ --P"" 

intensiteit van luminescentielicht als funktie van de ternper:üuur 

bij band-band eksitatie. 

Geschiedt eksitatie vanuit de valentieband naar een niveau onder de gelei

dingsband dan zal n afhangen van de overgang G (fig. 2.6) 

Ge\. band 
ss 

Va\. band 

fiff. 2. 6 bandenplaatje 

waarin eksitatie plaats vindt 

van valentieband naar niveau s. 



ll 

hiervoor geldt: 

waarin: G = de overgang van een niveau S naar geleidingsband; 

Et"' energie afstand van niveau S tot geleidingsband; 

h = het aantal elektronen in niveau S; 

st~ de frekwentiefaktor van het niveau. 

(2.3o11) 

Als re trapping verwaarloosd wordt,dan geldt @8) met (2 o 3.1 en 11) voor de 

luminescentie-intensiteit L in het stationaire geval: 

(2.3o12) 

De temperatuurafhankelijkheid wordt voor geval dat eksi tatie plaatsvindt van 

va: ~;-;-;: i 13 band naar een niveau grafisch weergegeven door figuur 2 o 7 o 

fig. 2. 7 intensiteit van luminescentielicht als funktie van de temperatuur 

bij eksitatie vanuit de valentieband naar een lokaal niveau. 



HOOFDSTUK 3 

3.1.De struktuur van CdGa2s4. 

I€ thiogallaat struktuur van de ternaire verbinding CdGa
2
s
4 

is af te lei

den uit de zinkblende struktuur van ZnS (fig. 3.1). In deze struktuur vormen 

de anionen een kubisch dichtste bolstapeling (8). Hiertussen bevinden zich 

tetra@der- en okta~derholtes. De tetra@derholtes worden door 4,de okta~der

holtes door 6 zwavelatomen (ionen) omringd. De eenheidscel van CdGa2s
4

,op

gespannen door 8 zwavelatomen bevat 16 tetra~der- en 8 okt~derholtes. Twee 

tetra~derholtes zijn gevuld met het kation Cd en vier met het kation Ga. De 

overige tetra@derholtes zijn onbezet,evenals alle okta~derholtesl~) 

o =zn 
0 =S 

fig. 3.1.a Dubbele elementaire 

cel van ZnS (zinkblènde). 

0 =Ga 
o =Cd 

Ü=S 

fig.3.1.b De elementaire cel van 

CdGa2s 
4

• 

Alle Cd plaatsen Zl.Jn equivalent: Cd [•]. Er Zl.Jn twee verschillende Ga plaat

sen,respectievelijk Ga [ 2] op z=1/2kc en -;,, [3] op z,..(1/2k+i/4)c. De plaatsen 

[4-8] zijn tetra~derholtes. De okta@derholtes zijn [13-16]. Het zwavel bevindt 

zich op S [ 9-12]. Er zijn namelijk telkens twee equivalente plaatsen. 



Cd Ga?~:; 
4 

behoort tot het tetragonale kristalsysteem mat als ruimtegroep r4 
(ruimtelijk gecenterd ,4 tallige as plus inversie). De binding tussen de ato

men is wa.A.rschi,jnlijk evenals in ZnS gedeeltelijk ionogeen,gedeeltelijk co

valent (11). 

, 2. î. Inleiding. 

In een kristal kunnen roosterfouten voorkomen. De defe~t-chemie bestudeert 

de afwijkingen in de struktuur en hun onderlinge relaties als funktie van de 

thermodynamische grootheden. Zij kan een bijdrage leveren tot het begrijpen 

van de kristalchemische opbouw. De defekt-chemie maakt bijvoorbeeld gebruik 

van röntgen-analyses. E.S.R. metingen en speciale kristalgroei-experimenten. 

1~ 'lp 1'ektén kunnen centra zijn die een rol spelen in de luminescentie. 

In praktijk is het van belang te weten welk karakter een defekt in het 

kristal heeft. Gedraagt het zich als een donor of lijkt het gedrag meer op 

dat van een acceptor? In het algemeen kan men stellen (12): 

a - vreemde atomen (ionen) op roc;,terplaatsen gedragen zich als donoren 

als hun aantal valentie elektronen groter is dan dat van de atomen 

die 2ij vervangen en gedragen zich in het tegenovergestelde geval als 

acceptoren. Het aantal elektronen dat afgegeven of opgenomen,dus het 

~.antal niveaus,is gelijk aan het verschil tussen het aantal valentie 

0lektronen. 

b - interstitiele atomen gedragen zich als een donor als hun buitenste 

schil minder dan half vol is. Is deze schil meer dan half vol dan 

hebben zij meer het acceptor karakter. 

c - vakature plaatsen veroorzaakt door afwezigheid van kationen gedragen 

zich eerder als acceptor dan als donor. Voor een anion vakature geldt 

het omgekeerde 

Vreemde atomen streven er naar die plaatsen in het rooster in te nemen die 

bezet worden door atomen (ionen) waarmee zij chemisch (elektronegativiteit) 

het nauwst verbonden zijn. De omvang van de atomen kan een beperkende faktor 

zijn en k:m er voor zorgen dat de mate waarin zij oplossen erg klein is. 

In par~graaf 3.2.2 zal beschreven worden hoe in CdGa.2s4 
bepaalde fouten in 

de struktuur aanleiding kunnen geven tot niveaus in de verboden zone. De lig

ging van deze niveaus wordt bepaald door de energie die nodig is om e;en elek

tron te binden (acceptor) of af te staan (donor). 

\3 



De nomenclatuur die gebruikt zal worden is als volgt: 

M [ n] " een ;1 toom (ion) M op roosterpl.art ts n; 

VM[k].., een vakRturepb~ts k van atoom (.ion) M; 

\T~[k]"' een eenwaardig effektief negatief geladen 

vakatureplaats k van M; 

?,,l)..'l.))e fekt-chemisch model. 

I~ 

a - Een S vakatureplaats Vs zal gemakkelijk elektronen kunnen afstaan en heeft 

dus het karakter van een donor hetgeen gerepresenteerd wordt door een niveau bi,j 

de geleidingsband. Het centrum verandert door het afstaan van een of twee elek

tronen in een effectief eenwaardig respectievelijk tweewaardig positief geladen 

vakaturepla:üs (fig.3.2) waarbij geldt: 

en 

V -tV+ + G - E1 s s 

- E 2 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

waarin E
1 

en E2 de energieën zijn die nodig zijn om een elektron vanuit een V
8 

respectievelijk v+ centrum te brengen naar de geleidingsband en 8 het symbool 
s 

voor een vrij elektron • 

....... ~ ......... ~_.__..__._--'---'-__.'--:lr--rf ........ L_.__,....._.G e\. band 
E,1 TE'- Vc:, 

V~T 

----~l+ 

____ yGo_ 

E2-... ,---VGo 
....-T-1"2iil...,J-f-r---,---rt __,...{ --r--"T--"T--r-.-,.-.--,~va \ . bond 

fig. 3. 2 Een mogelijk bandenplaatje voor CdGa2s
4 

met Zwavel en Gallium

vakatures. 

b - Ga en Cd vakatures (vGa. en VCd) zullen gemakkelijk elektronen uit de valPntie

hanà kunnen binden wat aanleiding geeft tot niveaus met een acceptor karakter. 

V~. en Vrd kunnen door het opnemen van elektronen veranderen in effectief nega-
Ja v 

tief geladen centra zoa1s V~A' V~,. V c:-, V~d en V~~. Er geldt biJvoorbeeld (fig. 3. 2): 
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(3.2. 3) 

wa~trin E
3 

de energie voorstelt die nodig is om een elektron uit de valentie

band naéir het acceptor centrum VGa te brengen. In de valentieband ontstaat dan 

een vrij gat 8. 

c - Een verontreiniging F op een kation plaats F [ 1, 2, 3] zal als F minder valen

tie elektronen heeft dan het kation elektronen uit de valentieband kunnen bin

den. Een dergelijke verontreiniging geeft dan aanleiding tot een niveau bij de 

valentieband (fig.3.3). Er geldt: 

(3.2.4) 

waarin E~ de energie is die nodig is om een elektron vanuit de valentieband naar 

r:.e-t ··· ~ v~au ,., te brengen. 

I I I 1 I 1 I I Ge\. bond 

---r:-

fig.3.3 Ee11: banden plaatje voor CdGa
2
s
4 

met een verontreiniging F(1,2,.~ met een 

kleiner aantal valentie elektronen dan het kation (Cd of Ga). 

Heeft F echter een groter aantal valentie elektronen dan het kation dan geeft dit 

a~mleid:i.ng tot niveaus bij de geleidingsband. 

d - Een kat.ion op een interstitHHe plaats Ga. of Cd. geeft vanwege het elektro-
l 1 

positieve karakter gemakkelijk elektronen af en heeft dus het karakter van een 

donor. Het y,eeft dan aanleiding tot niveaus bij de geleidingsband. 

Intersti tHHe vreemde atomen Fi hebben als zij elektropositief zijn meer het 

karakter van een donor. Zijn de intersti tHHe vreemde atomen meer elektronegatief 

dan gedragen zi,: zich als een acceptQr wat gerepresenteerd wordt door ee.r, niveau 

bij de Yt'I<..'W't\~,-Land. 
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e - Een verentreiniging met hetzelfde aantal valentie elektronen als het kation 

op wiens plaa.ts het ingebouwd wordt, bijvoorbeeld In [2.5] ,geeft a<tnleid.ing tot 

r·"n r1ektro:-H"ntrap :üs de P.lektronegativiteit groter is dan van het kation en 

tot een gatentrap als deze kleiner is. 

\- Zijn er zowel Cd, Ga als S vakatures in het rooster aanwezig dan zal zich 

gemctkkelijk de situatie voordoen waarbij de S vakatures hun elektronen aan de 

Cd en/ of Ga vakatures hebben afgestaan. Deze toestand wordt in het bandenpla~tje 

weergegeven zoals in figuur 3.4. 

L.....l~--lo..-'--L--'--"--.1...-1---'-.....1-....a... ...... '__,_' Ge\. band 
---Y'co+ 

\ .. 3-
----VGo 

----Yt:öll .. 

----Vco.,.-
r--.,.---.1---,1-r--rl ....,.., -.,.--,r--r1 --rt -.,.--,--:,;"""1, Va\. b 0 n d 

fig.3.4. Een bandenplaatje met S, Ga en Cd vakatures. 

( + t+) Deze niveaus kunnen optreden als elektronentraps bijv. v
8 , VS of gatentraps 

(bijv. V~~, V c:-) of als rekombinatiecentra. Dit laatste wordt bepaald door de 

invang-doorsneden voor elektronen Se en gaten Sh. Voor rekombinatiecentra geldt 

S ~Sh. Voor elektronen- en gatentraps geldt S >> Sh respectievelijk S, )) S • Je 
e e n e 

invangdoorsneden kunnen van de temperatuur afhangen en het is daardoor mogelijk 

dat het karakter van een centrum als funktie van de temperatuur verandert. ( 13). 

Als een tweewa<trdig kation (bijv. Ga•+) vervangen wordt door een eenw::~ardig 
ion (bijv. Ag+) dan gaat er iets mis met de ladingsbalans. Om het kristal zijn 

neutraliteit te laten behouden moeten er koaktivatoren ingebouwd worden zoals 

eenS- vakature. Men spreekt van ladingskompensatie l14) • 
Het elektron van de S- vakature zal verblijven bij het ingebouwde Ag kation. 

Deze si.tuatie is geschetst in figuur 3.5. 

I I ' 

---A;C•J 
I I I I 

\ I 

---V..1"" 
~ 

Gel. band 

Vo\.band 

fig. 3. 5 Een bandenplaatje met ee!"l 

.~g verontreiniging or, r:t~r 

Cd plaats en €'En ;::; 'J!U. c;.-

turepl;,J>..ts. 



5. ). De kristallen. 

?. 1. Preparatuur. 

J~ kristallen waaraan gemeten is zijn alle vervaardigd met behulp van de 

1 tr;Jn~port methode (15). 
'~ 

Na het smelten van de binaire komponenten ea2s
3 

en CdS op een temperatuur 

va.n 980°C gedurende 30 min.) wordt de verkregen samenstelling gedurende ''h 
uur nagehomogeniseerd op een temperatuur ( ""'950°C) onder het smeltpunt van 

CdGe.2s 
4

• De eventuele aanslag op de wand van de geëvakueerde kwartsampul trekt 

door deze behandeling in het kristal waardoor een betere stoichiometrische 

samenstelling van de smelt ontstaat. Het verkregen materiaal dient als uitgangs

ma terhal voor het vervaardigen van niet bewust verontreinigd CdGa2S 
4 

met behulp 

van 10 transport. 
L 

'''"':"';.tuele bewust aan te brengen verontreinigingen worden metallisch in de ge

wenste noeveelheden bij het ontstane materiaal ingewogen. Het meteriaal wordt 

nogmaals gesmolten en nagehomogeniseerd en dient dan als uitgangsmateriaal voor 

het 12 transport proces. 

De opbrengst van het transport proces bestaat meestal uit brokken die opge

bouwd zijn uit IJén kristallijne stukken. Een ~~n kristallijn stuk wordt met be

hulp van een schuurschijf (600f""') tot een dikte van 500 't 504'-"'l geslepen. Ver

volgens wordt het kristal met een polijstmiddel (merk Metadi), vermengd met olie, 

gepolijs-t waardoor een glad oppervlak ontstaat met een rimpel ten hoogste van 10~"'1. 

Om eventuele resten van het polijstmiddel te verwijderen wordt het kristal l.n 

alcohol zuiver gemaakt • 

. 3.2.Gebruikte kristallen. 

Na een inleidend onderzoek naar de invloed van een grote hoeveelheid elementer; 

als verontreiniging in CdGa2s
4 

op de T.S.L. en f .L. is besloten de invlo{~d van 

Ag, Cu, Tn, Mg, Sn, Ge en Au nader te bestuderen. Alle verontreinigingen zijn toe

gevoegd in de hoeveelheid 10 mol procent (m %) • ~ gebruikte batches sta?,.."'l gegeven 

in tabel 3.1.a. 

Van de met In en Ag verontreinigde kristallen is de invloed nagegaan van ver

schillende hoeveelheden van deze elementen. ~ batchnummers zijn gegeven i.n tabel 

3.1.b respectievelijk 3.1.c. 



10 m% batchnr. In (m %) batchnr. Ag (m %) batchnr. 

I~ n ?8-1 't 10 Q 28-1 10 ~t. 31-1 

Ag Q 31-1 3.3 Q 28-2 3. 3 'i 31-2 

Cu Q. 9 1 Q 28-8 1 Q 31-3 

Mg Q 20-1 0.37 Q 28-4 0.5 Q 31-4 

Sn !\ 22-1 <t 0.12 Q 28-5 0.3 Q 31-5 

Ge Q 19-1 0.04 Q 28-6 o. 1 Q 31-6 

t\U Q. 24-1 0.01 Q 28-7 0.03 Q 31-7 

0.01 Q 31-8 

I 
G~ ','/R-13 10 Q 6 0.003 Q 31-9 

0.001 Q 31-10 
I ,.,____ _____ , __1Q_ .Q ~0 

tabel 

b c 

Doorgemeten kristallen met hun batchnummer van: 

verontreinigingen in de hoeveelheid van 10 mol % a.angebra.cht (a); 

In (b) en Ag ( c) verontreinigingen in verschillende hoeveelheden 

aB.nge bra eh t. 

D€ .fotol u:rinescentieeigenschappen van niet bewust verontreinigd CdGa
2
s 

4 
zijn 

gemeten aan kristallen uit·de batches WR6, Q5 en Q26-2. 

Tot slot zijn er kristallen gemeten uit de batches Q 35-1 en Q. die he-

wust verontreinigd zijn met zowel Ag als In. (Deze paragraaf staFit ook op het 

uitklapvel a~h~erin; 

,4. 1. Inleiding. 

Tijdens het onderzoek ZlJn door Queens spektragrafische an;,lyses,door vc:tn 

Oosterom (24) en door van Steur (25) R6ntgenanalyses, en door de f!. rma Ufred 

Bernhardt te Elbach über Engelskirchen natte chemische analyses verricht. Door 

Kivits (:?4,25) zijn soortelijke massametingen verricht aan CdGa2s
4 

(-,In,Ag) 

wa:<rv;m ook röntgenanalyses zijn gemaa-td. Spektragrafische analyses zijn uit

gevoer:i ~r-~n all0 batches,wa11ruit kristallen gemeten zijn. 

, 4. 2. :)pt~ktrogr~J.flsche an~J.lyses. 

Om de werkelijke hoeveelheid van de aangebra.chte verontreinigi"~ ir; èe b;d

ches te bepalen zijn spektragrafische analyses verricht. r~aast de hoeveelheid 

ingewogen verontreiniging zijn enkele elementen bijna al tijd in het kris4:al 

aanwezig. Deze komen overeen met de verontreinigingen gevonden in Cd 



Q 26-2,die gegeven zijn in tabel 3.2. 

verontreiniging hoeveelheid (p.p.m.) 

Si 0 - 50 

Mg 0 - 20 

Fe 0 - 20 

Ca 0 - 10 

Cu 0.5 - 10 

Zn 0 - 30 

tabel 3.? Verontreinigingen en hun hoeveelheid die altijd in de kristallen 

aan we zi g zijn. 

1~ resultaten van de bewust verontreinigde batches zijn gegeven in tabel 3. 3 

t/m 3.5. Van een batch zijn meerdere monsters genomen. De uiterste waarden van 

de gevonden koncentraties worden in de tabellen weergegeven. 

verontreiniging batch 
werkelijke 
hoeveelheid 

Mg Q 20-1 0.9 - 5 

Ge Q 19-1 2.4 - 3.8 

Sn Q 22-1 0.0085- 0.0095 

Au Q 24-1 0.009 - 0.02 

I Cu Q 9b 0.05. - 0.38 
J 

tabel 3.3 Koncentraties van de werkelijke hoeveelheid verontreiniging in 

CdGa
2
s

4 
verontreinigd met W~,Ge,Sn,Au en Cu. De afgewogen hoeveel

heid voor alle elementen is 10 m %. 

Uit tabel 3. 3 blijkt dat in Cd.Ga2s
4 

(Sn) Q 22-1 en CdGa2s4 (Au) Q 24-1 slechts 

een gering percentage van de aangeboden hoeveelheid ingebouwd wordt. ~ en Yg 

bouwen blijkbaar beter in dan Sn en Au. In CdGa.2s
4 

(Mg) W" 20-1 blijkt nog 5 ppm 

Ag 8anwezig te zijn. 



I 

·"' 
r-J.ff:ewoeen werkelijke afeewogen werkelijke (m %) batch 
hoeveelheirl(m '}b) hoeveelheid(m %) batch 

hoeveelheid(m 7{,) hoeveelheid ll.(ppm 

Qb 10 4 -6 Q. 30 10 

ct. ?8-1 10 3.2 -3.6 Q. 31-1 10 
,., 

?8-2 3. 3 0.34 -0.9 •:(, Q. 31-2 3.3 

q 28-8 1 0.27 -0.40 Q. 31-3 1 

Q ?8-4 o. 37 0.08 -0.11 Q. 31-4 o.s 
Q, ?8-5 0.1? 0.014-0.05 Q. 31-5 0.3 

Q. ?8-6 0.04 0.016-0.012 Q. 31-6 0.1 

Ct ?8-7 0.01 0.007-0.022 Q. 31-7 100'1.. 

Q. }1-8 30"" 

I 
I 

'l 31-9 10 l( 

Q. 31-10 
i -

a b 

tabel 3.4 De koncentraties van de afgewogen en werkelijke hoeveelheid 

In (a) en Ag (b) in met verschillende hoeveelheden In en Ag 

~1 

)1 

)1 

~1 

0.14 - 0.25 

0.065- 0.16 

0.026- 0.085 

0.021- 0.035 
32'1. -90'1... 

9'1. -15'1( 

2.l }t - ..., 
I 

Slechts een t:;edeel te van de aangeboden hoeveelheid In blijkt in de kristallen 

ingebouwd te worden. De verhouding waarin dit gebeurt is ongeveer gelijk voor 

le hoeveelheden: 30% • In Q. 28-5,6 is nog een hoeveelheid van ongeveer 15 ppm 

Cu aanwezig. 

In de batches die met Ag verontreinigd zijn blijkt dat in alle gevallen m.in

der d;.v, de helft van de aAngeboden hoeveelheid wordt ingebouwd. Voor de batches 

:t 30 en q )î-1,2,3 kan de juiste hoeveelheid Ag niet bepaald worden,vanwege de 

te grote zwarting van de fotografische plaat (?.6). Uit de dikte van de gefoto

grafeerde spektraallijn is voor Q 30 een schatting gemaakt voor de koncentratie 

Ag. Deze blijkt dan 1-3 m % te zijn. 

bat er. afgewogen werkelijke 
hoeveelheid(m ;~) hoeveelheid(m %) 

:i 35-1 Ag 0.1 0.01 

In 3 1. 1 

Q 55-? ~.g 0.1 0.038-0.075 

In 0.3 0.08 -0.10 

tabel 3.5 Koncentraties van de ingewogen en werkelijke hoeveelteE 

in CdGa2s4 (Ag,In) Q 35-1,2. 



'k\ 

.4. 3.Rantrrenanalyses. 

Om ne posities van de verontreinigingen in het rooster en eventuele afwij

kingen in de struktuur te bepalen zijn röntgenanalyses verricht met behulp van 

de dj ffraktometer. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.6. 

positie bezetting(%) I po~n t.:.e 

,----t------1 
bezetting(%) po si tie bezetting(%) 

1 Cd [1] ±1 Cd (11 96.5 i 1.0 Cd [11 97 t1 
Ga(2,5j 97.5 ± 0.5 

In f?, 3] 2.5±0.5 

I l Ga ~2' 3] 9 5. 0 t 0. 5 
i ~5,16] 1.00±0.02 

Ga t2, 3) 96.5 :l: 0.5 
s t9, 10,11 '1~ 99 :l-1 

s (8, 9J 
,, f-1n 1·"1 
~ L~' . ~ 

93 :t1 

100.0 ±0. 5 

"-~----...~...... _____ _, 

s (9,1o,1TI 
s ll1] 
i~[4] 

95.0 to. 5 Ag (1, 2, 3) 
100 

0.5 :!:0.5 

b 

tabel Bezettlng van de plaatsen in het rooster in 

o.a :ro. 5 

c 

(-) ~-5 (a) 

(In) Q-6 (h) 

(Ag) 30 (c) 

Tlit tabel 3.6.a blijkt dat er in CdGe.
2
s

4 
(-) Q. 5 (4.5±1) %, Cd-en (3.5~1.5)% s4 

vak;üures zijn. De anderma::tt Ga in de kristallen is (4-!:: 0. 5) % • 
Daar er 1n de röntgenanalyses geen onderscheid gemaakt kan worden tussen 2d en 

J..n ("" jke verstrooiingsfaktor) is het mogelijk,dat ~n CO.Ga2s
4 

(::n) ;:;_, 6 In ook 

op Cd plaatsen wordt ingebouwd. In het met In verontreinigde geval zijn weinig 

of geen V, .... ~ in de kristallen aanwezig. Het aantal V{, "" ( 4 i- 1 ) %. 
J~ 0 

Uit röntgenanalyses aan CdGa
2
s

4 
(Ag) Q 30 blijkt dat e:r ongeveer 3 ·:{ :::d- en 

3. 5 ;~ Ga vakatures aanwezig zijn. Het aantal V S ( 1;t) is minder dan in h:::t onver

ontreinigde materiaal. De ingebouwde hoeveelheid Ag is ongeveer 2 Y,) • 

• 4.4.De mikroanalyses. 

Om onAfh::tnkelijk infom.atie te krijgen omtrent de stoichiometrie van de kris

tallen zijn natte chemische analyses uitgevoerd. De resul tatèn zijn weer/;egeven 



:~d ·~t"1,..,~) A 
r 't 

thear. 

-
+:'_}-t 

+Géi 

+171 

... ·. ; 

batch samenstelling in gr<1111molekulen 
Cd ,, va 0 

I 1 2 4 I 

,, 26-2 C.998 1. 990 4 ·t 

,.~ 1 3 ( ' vH- I a) 0.991 2.046 4 

~·m-13(b) 0.996 ?.041 4 
....... :?8-1 0.998 2.008 4 ,..., 

~L--d.te ;malyses van CdGa
2
s
4 

(-) Ct 26-2, 

é;egroeid met een overmaat Ga- 'NR-13, 

bewust verontreinigd met In Q 28-1 • 

In 

G.02? 

:1e rw r'o<:kening van de sa..TJJenstelling in grammolekulen uit de gemeter, 

'"'L 

1s. '8it or;; een _injruk te krijgen V?.n de eventuele onder- ~: overrna~.t Ga of r::d 

ten opzichte van ~. 

Te batch Cd Ga~::.:: ft 
L Lt 

( \ ; ~6 A 
0 

•. 
0 0 c; ryl t 0 h 0 ~ 0 

• ~ \-/ ~ .: -c J.S 01.nnen ' • ~· /o s o1c .JomP ~r1sch • .L€ 

::1ar-.kt met een ext:::'A hoeveelheid van 10 m ;(,Ga bevat een overmaat Ga ("' 2 ~~) 

terwijl (·r ~en kleine ondermaat Cd (0.4 - 0.9 %) ten opzichte van r.et zwavel 

a.anwezi.g is. 

De kristallen uit 'NH-13 (a) die niet lurninesceren bij kame:::'temper~tuur he

vatten e"'n ~:leine :Jverma.at. Ga (0.? ~~) ten opzichte van de kristallen r.ie 

luminesceren bij kamertemperatuur (''.'H-13b). 

!n ~d:;~.,:~, (In) Q. 28-1 is een kleine overmaat Ga Aanwezig-. 
' I! 

De ncmwkeurig'heid van de mikroanalyseR is niet bekend. !1P ... ngenomen wordt dat 

deze ()mgerek~r.d in gral'nmolekulen ongeveer 0.005 is 

!\"in af' hand van de bij de röntgenopnrunes gekonstatee.:::-de defekt{~n ::.s e~:r, 

soortelijke rr:assa ~""' berehmd. Met behulp van de hydrostatische b~1ans i:s de 

soortel'..<~ke mass::t ~\, gem•}ten. De resultaten zijn weergegever:. in ":.abel 3. S. 

~ ( 1f'5 I ) \ ~ I 3 
z 

n.J .--, ,--, , / _) \ 
U•jft .. 

1 
..... 

4 
~,,~_. kp;/ m ; 

"\ 10 Kg; m ; 

tabel 3. 8 

I \ 
Q r I 5.90 1:. 0.06 3.90 ~ 0.08 1,-) ' Berekende ( ~tJ .~n -~"'" 1 .... 

(Ir.) Q 6 3.97 ±. o.os 4.00 i o.o6 
(Ag) ',i 3C 3. 95 ± c.os 3.98 1 o.o6 en met In en l!,g vt=>ro:: "·' ··', 



Tl i t tabel 3. 8 vo lf;t i!:ü de gemeten en theoretische berekende w~:-~ri!en hinnen 

/lnnnPmPn<ie flat er geen v~knturen en t-,reen interstiti~Je ;~tomen in flp kristnllen 

a:1nwezig ;::ijn ia ne t.heoret.iache soortelijke massa (~\) v:1n Gdc.;a:-:':.:;
4 

ge] ijk ~l:m 

4 .o6 10 
3 kg/m3• 

).4.6.Konklusies. 

Aan de har:d van de analyses kunnen enkele opmerkingen gemaakt worden. 

- De hoeveelheid In in CdGa2S 
4 

(In) Q. 6 gemeten met de spektrograf.ische analyses 

(tabel 3.4.a.) en röntgenanalyses (tabel 3.6.b) is gelijk. De hoeveelheid In (tabe, 

5. 7) gemeten met behulp van nat te analyses ( 2. 7 rfi,) is minder dan (tabel 3. 4. a) ge

meten met oe spektragrafische analyses (3.4 ~0). Een oorzaak hiervoor is moeilijk 

.... e formt:.leren d~n.r zeer weinig bekend is over de meetnauwkeurigheid bij de mikro-

1r: ,&~Jses. 

-Uit natte analyses volgt dat Cd,Ga en Sin de goede verhoudingen in CdGa~S. (-) 
t' 4 

aanwezig zijn (t:tbel 3.7). Dit is in overeenstemming met de röntgenanalyses (tabel 

3.6.a) hoewel hieruit blijkt dat er vakatures v:tn alle elementen aanwezig zi,in. 

Jit wordt bevestigd door de soortelijke massametingen (tabel 3.8). 

- l)e hoeveelheid Ag in 8dGa2s
4 

(Ag) Q 30 blijkt zowel uit spektragrafische - als 

röntgenanalyses (tabellen 3.4.b en 3.6.c) gelijk te zijn (N 2 %). 

- Er wordt een relatieve overmaat Ga ten opzichte van S in CdGa2s4 (In) '~ 28-1 

met de natte analyses gekonstateerd (tabel 3. 7). Uit de röntgenanalyses aAn CdGa,.,s
4 ~ 

(Tn) :~ 6 blijkt ook een overmaat Ga aanwezig te zijn (tabel 3.6. b). 

De Wflarden die in de li tter;:ttuur opgegeven worden voor de band21.fsta.nd (E g;:tp) 

van CdrA?S4 lopen nogal uiteen (tabel 3.9). 

Volgens: }J (eV) gap 

Abdulaev (27) JV 3. 58 

Beun (28) 3. 40 ( 3. 44) 

Springford (29) > 3.1 tabel 3.9 

v .11dnpel (~:)) 3.4 t.0.1 



HOOFDSTUK 4 

DE MSF:TOPSTELLING. 

t1.1.Inleiding. 

Voor het meten van het fluorescentie-verschijnsel is gebruik gemaakt v~.n een 

opstelling die grotendeels beschreven is door van Zolingen ('b). 

vaar verwacht werd,dat er door de grote hoeveelheid kristallen die gemeten 

moesten worden een groot aantal meetgegevens ter beschikking zouden komen,is be

sloten de opstelling te automatiseren. Hiervoor zijn enkele modifikaties aange

bracht. 

Voor de verwerking van de gegevens is een komputerprogramma (appendix A) ge

bruikt. 

'revens zijn ter kontrole de metingen ook analoog verwerkt. 

4.?.Le opste~: __ inr,;·. 

Een schema van de gebruikte opstelling wordt gegeven in figuur 4.1. 

ot"'~&.\ 
)'\'\UM 

~f\\lil 

\J ... ~ .... ~(. ~ .. , ..... \C~'-1\. 

"- 11.\ ~ \:t~L 12.. o.,. .u '1. 

~ \M" 
1'\otto~ 

(.\.\\ot'IA'Iot 

'hoo~ ~&"'"'"'~~~<; 
...-~-c.-"'--·-~ ,-0-E---,---f"---, / 'V o ~cl'"'~ 

roh("'v.\'h~ 

f''~'\ 

et. i.~~\~ l~ MEE\· 

c."' . • nt'S $\~fi\.•E 
afgttlft

\. .... 9 

Fig.4.1 Schema van de meetopstelling. 



a - Het optische systeem bestaat uit een bolle lens, een KG3, BG12, UG2 en 

een interferentieril ter. Hierdoor wordt alleen de piekenformatie rond de 365 nm 

doorgelaten. De maximale intensiteit van deze formatie is een faktor 105 groter 

dan die van de vrijwel konstante ondergrond in het gebied van 900 tot 380 nm. 

b- Het Jicht valt op het kristal dat zich bevindt in de kryostaat. Het kris

tal is met indium-kwik op een kristalhouder geplakt. De kristalhouder is in kon

takt met het vloeibaar N2 of He bad. De temperatuur van de kristalhouder wordt 

gemeten met een chromel-allumel thermokoppel en konstant gehouden door een tem

peratuur regelsysteem. Met de kryostaat is het mogelijk in een temperatuurgebied 

van 20 tot 350 K metingen te verrichten indien zich vloeibaar He in de kryostaAt 

bevindt. In de meeste gevallen is gebruik gemaRkt van vloeibaar N2 waardoor er 

gemeten kon worden van 80 tot 350 K. 

•,; - Het uitgezonden fluorescentielicht wordt door een perspex lichtgeleider 

die tevens u.v. licht absorbeert zo veel mogelijk op de ingangsspleet van de 

Aus Jena" SPM2 monochromator geconcentreerd. De monochromator,die voorzien is 
'" 
van een G60 flintglas prisma,analyseert het fluorescentielicht als funktie van 

de golflengte. ~ tijd waarmee het spektrum doorlopen wordt kan ingesteld worden 

met een motor. In de meeste gevallen is een motorsnelheid van 1 omwenteling per 

minuut gebruikt waarbij het spektrum van 900 tot 450 nm in ongeveer 10 minuten 

wordt doorlopen. ~ meest gebruikte spleetbreedten zijn 0.5, 1 en 1.5 mm. 

d - Het geanalyseerde fluorescentielicht wordt gedetekteerd met behulp van 
6 

een ~koelde fotomultiplier (EMI 9558 met een s20 respons) die gevoelig is in 

een gebied van 900 tot 360 nm. Door koeling met een mengsel van isopropylalcohol 

en droogijs zakt de achtergrond stroom van 1,3 nA tot 6 10-11 A. De quanturn ef

ficiency neemt met 30% af. De signaal-ruis verhouding neemt echter met een fak

tor 10 toe. 

In er~ele gevallen is de gekoelde fotomultiplier (EMI 9684B met s1 respons) 

die gevoelig is in het gebied van 500 tot 1100 nm gebruikt. De maximale gevoelig

heid van de s1 fotomul tiplier rond 800 nm is een faktor 75 lager dan de maximale 

gevoeligheid van de s20 rond 400 nm. De donkerstroom van de s. fotomultiplier 
' 

zakt door het koelen van 3 ).I A tot 3pA. 

~ anodestroom van de fotomultiplier is evenredig met het aantal ljchtkwanten 

dat het kristal bij een bepaalde golflengte uitstraalt. 



f~ r;ol flengte~fh~nkel i.jkheid v~n de qu~ntum efficiency v~n cie fotomul tipi ier 

en vrm de tr~nsmi!:mie en dispersie v~n de monochrom~tor maken een korrektie van 

rlP anode:ltroom noodz~kel iJk (appPnciix r:). 

e - De ~nodestroom i~ wordt door een choppergestabiliseerde gelijkstroomver

sterker (fig.4.?) omgezet in een gelijkspanning V met een lage uitgangsimpedantie. 
u 

F.\"1 . . ----. 
r------~:~{ 1~:------~--~ 

""'""•"_[_ I ~ c:\ 
----~ 

fig.4.2 De meetversterker. 

Er geldt: 

waarin: V 
u 

i 
a 

R ::: 

de 

de 

de 

V = i R u a 

uitgangsspanning; 

anodestroom; 

terugkoppel weerstand. 

De ruis van de fotomultiplier kan onderdrukt worden door een kapaciteit C 

parallel aan de weerstand te zetten. Er is gebruik gemaakt van een tijdkonstante 

van 0.4 of 2.5 s. 

De uitgangsspanning wordt geregistreerd met een x-t rekorder (Kipp BD8). 

4.3.Het digitale meet- en registreersysteem. 

De uitgangsspanning van de meetversterker wordt toegevoerd aan een kanaal 

van de Head Unit,een onderdeel van de Datalogger. De digitale voltmeter meet on 

een kommando-puls van een pulsgenerator (appendix B) de grootte van deze spanning. 

De tijd At tussen twee kommando's kan gevarieerd worden in stapjes van 0.2 s 

tussen 0.2 en 18 s. 



De Da t;=t •rransfer Unit zorgt ervoor dat de gemeten w<'l.arden via een bandponser 

op ponsband geregistreerd worden (fig. 4. 3). I~ startpuls begint At s nad:1.t 

de monochromator de golflengtestand van 900 nm gepasseerd is. Deze stand wordt 

gedetekteerd door een fototransistor die op dat moment een puls ontvangt van 

een infrarood lampje. 
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fig.4.3 Blokschema voor de digitale verwerking van het signaal. 

1~ eerste 3 meetpunten op de ponsband bevatten telkens de achtergrondstroom 

die van alle meetpunten wordt afgetrokken. 

De ponsband wordt met behulp van het komputerprogramma FLUOR op de P 9200 

verwerkt. Het fotoluminescentiespektrum wordt in tabelvorm uitgeprint. 

Figuur 4.4 geeft een indruk van het verschil tussen een spektrum dat met èe 

methode van van Zolingen ( 16) en een da.t met de komputer met een pulstijd van iC 

sec. is uitgewerkt. 

fig.4.4 Verschil tussen een met 

de hand uitgewerkt (,~) 

en een met de komputer ('l\l,) 

uitgewerkt spektrJm. 

-0.\~------~-------------~--_.----~--~---+--~~ 
\.b '·1 \8 \~ ~.0 ~.\ ~.$l ~~ ~.L, ____..,. E lc. V) 



Uit het verschil tussen beide verwerkingamethoden volgt,dat omtrent het middelen 

v~n de gegevens door de komputer een extra RC-tijd wordt ingevoerd. 

Het mRXimum v~n de beide spektra blijkt binnen 0.01 eV samen te vallen. 

Het spektrum opgenomen met een monochromatorsnelheid van 1 omw/min en een puls

tiJd van 1.8 sec. blijkt binnen de meetnauwkeurigheid samen te vallen met het 

Dpektrum opgenomen met een rnonochromatorsnelheid van 0.2 omw/min en een pulstijd 

van 10 sec. 
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ME'I'tNGEN. 

5. 1. Inleid ing. 

Tijdens het werk waarvan hier verslag gegeven wordt Zl.Jn in het gebied tussen 
e>r~-- .... ~ 

80 en 350 K ongeveer om de 25 K fotoluminesoentiespektrar:l!:erst zijn de spektra 

bij kamertemperatuur en hoger geregistreerd,daarna is het kristal afgekoeld tot 

80 K. Het meten van een kristal duurde ongeveer 6 uur. 

De metingen met de s1 fotomultiplier zijn met een monochromatorspleet van 1.5mm 

opgenomen en met de hand uitgewerkt. 

Het oppervlak van het kristal dat belicht wordt is afhankelijk van de grootte 

van het gat in de kristalhouder (16). Dit effectieve oppervlak is meestal 4 mm2• 

De anodestroom van de s20 fotomultiplier is maximaal een faktor 500 groter 

öa·~ r':r r~,chtergrondstroom bij de gebruikte spleetbreedten. 

Uit elke batch zijn minstens 2 kristallen gemeten. Het resultaat van een me

ting aHn Mm kristal wordt telkens weergegeven (zie par.5.2.6) 

5.?.De meetresultaten. 

5.2.:.Fotoluminescentie (F.L.) van niet bewust verontreinigd CdGa2s4• 

a. 

t 
L 

CdGa2s
4 

(-) WR 6 is gemeten vanaf 20 K. Het spektrum is bij verschillende 

temperaturen weergegeven in figuur 5.1. 
~ ~ 
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f". c. 1 
' tg.··'· . F. L. spekt ru'll v~n 

10 

T 
L 

3 

1 

0.~ 0.'5 

0.1-+----'------"------..:....:L-L-__, 0.1 -+--...__--+-_ ___. __ ..__ _ _.___....._ __ "' 
1:4 4.0 

b. 
1.8 2.-0 1.2. ~ 1 

hvf•vl-

1.8 JA 2.1. .z.i 
hv (cV) -P 

.a.o 



'30 

Bij b.ge temperatuur zijn er pieken bij 1.94 en 1.27 eV. De halfwaardebreedtes 

van deze pieken zijn ongeveer 0.5 eV en veranderen nauwelijks Rls funktie van de 

temperatuur. Het maximum bij 1. 94 eV verschuift naar lagere energie~n bi,j toene

mende temperatuur hetgeen verband kan houden met een verkleining van de bandafstand. 

De piek bij 1.27 eV is een faktor 5 lager in intensiteit dan die bij 1.94 eV. 

De intensiteit van de piek bij 1.94 eV neemt van 20 tot 65 K toe (fig.5.2), 

daarna neemt de intensiteit af. 

lo 

10 

0~--~----~--~--~--~----L---~ Do 8o "'lcc 1» 1<4o 0 

T(l<) _.,. 

fig. 5.2 Intensiteit van de piek bij 

1. 94 eV van CdC'..a 2s 
4 

(-) 'NR-6 

als funktie van de temperatuu~ 

Bij eksitatie van de band naar een centrum zou volgens (2.3.12) het verband 

tussen L en 1/T exponentieel moeten zijn. Door de kleine hoeveelheid metingen 

voor T<. 60 K is er geen uitspraak te doen over de vraag in hoeverre de metingen 

hiermee in overeenstemming zijn. Volgens van ~mpel (18) is de bandafstand bij 80 K 

ongeveer gelijk aan 3.37 eV. Het maximum van de Hg-lijn waarmee geëksiteerd wordt 



ligt bij 3.39 eV (par.4.2.a). Een verklaring voor het optreden van een maximum 

bij 60 K zou dus een ver1'l.ndering van de bandafstand kunnen zijn W1'l.ardoor de kans 

voor band-band overgangen heinvloed wordt. 

De activeringsenergie~n van de pieken bij 1.94 en bij 1.27 eV kunnen met (2.3.10) 

uit figuur 5.3 berekend worden. 

1 

r 
-1 

-3 0 

' 

Het feit,dat voor 

dat beide overgangen 

E.ac:!: =(o.ob~O.oJ) c.IJ 

I 1o 12. 14 
~/T (K-•)-

fig. 5. 3 Bepaling van de activerings

energie~n van de pieken bij 

1.94 eV (a) en 1.27 eV (b) van 

CdGa2S 
4 

WR-6. 

\,n 101\ tl'f ~c."/ 
beide pieken dezelfde activeringsenergie~n berekend worden'J 

) 

veroorzaakt worden door luminescerende overgangen waarbij 

hetzelfde activatorniveau een rol speelt. 

Bij temperaturen hoger dan 250 K bestaat de luminescentie (fig.5.1.a) voor

namelijk uit straling met een energie in de buurt van 2.25 eV. 

5.2.2.Fotoluminescentie van met In verontreinigd Cd(~224~ 
CdGa2s

4 
(In) Q 28-1 is gemeten vanaf 80 tot 350 K hierbij is een monochromator

spleet van 1.0 ~~gebruikt (intensiteit van doorgelaten licht faktor 4 hoger dan 

bij monochromatorspleet 0.5 mm (16)). Het spektrum als funktie van de temperatuur 

is weergegeven in figuur 5.4. 



t 
L 

o:~ I 

~--1-40 

--"'--~--150 
~;.-c~-- 1oS 

1//.::...-::~~-lo 
.:.."'fii!tlfto- 161o 
"'ftt~- .. 

0.1-+----''---~----L--...__-~----~-~ 

1.5 .. ., 2.1 1."1 2.S 2.7 
h'\P{eV)~ 

31 

fig.5.4 F.L.spektrurn CdGa2s
4 

(In) Q 28-1 

bij verschillende temperaturen. 

Bij lage temperatuur treedt er een piek op bij 1.8~ eV. De halfwaardebreedte 

van deze piek is ongeveer 0. 5 eV en verandert nauwelijks als funktie v~ de tem

peratuur. Het maximum verschuift bij toenemende temperatuur naar lagere energie~n. 

De intensiteit van deze piek neemt na 143 K af (fig.5.5). 

15 

o4----1•oo-----~.so-------~'---------1~~o---

T(I<)--. 

fi~.5.5 Intensiteit bij 1.82 eV var 

CdGa2 ~34 (In) Q 28-1 als 

funktie van de tem pt1 ratuur. 



De activeringsenergie kan met (2. 3.10) uit figuur 5. 6 bepaald worden. 

1 

0 
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-f 

fig.5.6 

Bepaling van de activeringsenergie voor 

de piek bij 1.84 eV van CdGa2s
4 

(In) Q 28-1. 

-14-~~-L--~~~_. __ ._ ___ 

J 4 s ' l 8 
1000/T (1<-1)--.. 

Voor 10 is de intensiteit bij 14) K genomen. Vanwege het feit dat de inten

siteit als funktie van de temperatuur door een maximum gaat is een nauwkeuriger 

bepaling van deze grootheid onmogelijk. Bij inbouw van In verwacht men dat de 

bandafstand kleiner wordt (19) waardoor de in 5.2.1 gegeven verklaring voor het 

optreden van het maximum op dit geval niet van toepassing zou kunnen zijn. Bij 

temperaturen hoger dan 80 K treedt dit maximum waarvan de oorzaak nog niet bekend 

is alleen op bij hoge koncentraties In en Ag+ In (par.5.2.4). 

CdGa2s
4 

(In) Q 28-8 is gemeten van 80 tot 350 K. De spektra zijn weergegeven 

in figuur 5.7. Vanwege de geringe intensiteit van het signaal gemeten met de s1 
is de schaal van de 1 as vergroot (fig.5.?.b). 

Het maximum van de piek bij lagere temperaturen ligt evenals bij Q 28-1 (fig.5.4) 

bij 1.84 eV (fig.5.?.a). De intensiteit van deze piek neemt in tegenstelling tot 

die van de piek in Q 28-8 bij toenemende temperatuur evenals bij de overige Q 28 

batches af. De halfwaardebreedte is gelijk aan 0.5 eV. De activeringsenergie is 

gelijk aan die van CdGa2s
4 

(In) Q 28-1 (fig.5.6). 
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fig.5.7 F.L.spektrum CdGa2s
4 

(In) Q 28-8 bij verschillende temperaturen gemeten 

met de s20 (a) en s1 (b). 

Met de s1 wordt bij lagere temperaturen nog een piek gemeten bij(1.25! o •. ob) eV. 

De maximale intensiteit van deze piek is groter dan die bij 1.84 eV. De activerings

energie is gelijk aan die van de piek bij 1.84 eV. Bij hogere temperaturen ont

staat er evenals in figuur 5.4 een brede piek rond 2.0 eV. 

Figuur 5.8 geeft de spektra bij T·182 K van met verschillende hoeveelheden In 

verontreinigd CdGa2s
4

• 

De tendens bestaat dat de piekhoogte afneemt als funktie van de koncentratie. 

Q 28-5 en in mindere mate Q 28-6 geven een afwijkend beeld van de overige batches. 

Uit de analyses (par. 3.L1.'l) blijkt dat deze verontreinigd zijn met C'u. (zie ook 

par.S.2.5). 
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fig.5.8 

F.L.spektra bij T=182 K van 

CdGa2s4 (In) Q 28-1t/rn8. 

'jj 

Piguur 5.9 geeft de spektra bij T=350 K van CdGa2s
4 

(In) Q 28. De 2.0 eV piek 

wordt steeds breder als de koncentratie afneemt. Dit wordt veroorzaakt door de 

piek bij 2.25 eV van CdGa2s4 (-) die steeds duidelijker in het spekt~~ voorkomt. 
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fig.5.9 

F.L.spektra van CdGa2s4 (In) Q 28-1t/m8. 

bij T•350 K. 
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,. ? • 5. F'otoluminescentie van met Ag verontreinigd CdGa2s 
4

• 

8dGa2 ~-; 4 (Ag) (i 38-1 is g"Pmeten van 80 tot 350 K (fig.5.10). 
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fig.5.10 l<,.L.spektrum CdGa2s
4 

(Ag) Q 38-1 bij verschillende temperaturen 

gemeten met de s20 (a) en s1 (b). 

Bij lage temperaturen bestaat het spektrum uit een piek bij 1.74 en een bij 

1.27 eV. Als funktie van de temperatuur verschuift de piek bij 1.74 eV naar 

lagere energie~n. De intensiteit van deze piek neemt evenals van de andere 
·t .. tc.~c.s 

Q 38~ bij toenemende temperatuur. De halfwaardebreedte is ongeveer 0.4 eV. 

De activeringsenergie is gegeven in figuur 5.11. 



3 

2 

t 
-1 .... 

I 

JI..J 

0 

-1 

E.ac.l: = (o.10to.o1)eV 

f'ig.5.11 

Bepaling van de activeringsenergie 

van de piek bij 1.74 eV van 

CdGa2s4 (Ag) Q 31-1. 

Figuur 5.12 geeft een overzicht van de F.L.spektra bij 80 K voor verschillende 

koncentraties Ag. 

De tendens bestaat dat de intensiteit afneemt als funktie· van de koncentratie. 

Opvallend is dat de batches met een kleine hoeveelheid Ag reeds een piek bij 

1.74 eV vertonen.De halfwaardebreedte van de piek is echter groter als gevolg 

van de invloed van de piek bij 1.94 eV van CdGa2s4 (-). 

In figuur 5.20 zijn de spektra van verschillende koncentraties Ag gegeven bij 

T=210 en 300 K. 
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fig.5.12 F.L.spektra CdGa2s4 (Ag) Q 31-1t/m9 bij T=80 K. 



5.~.4.Tnvlo~d v~n In s~men met Ag op de F.L. 

Het F'.L.spektrum van CdCA.2 ~;4 (In-Ag-) Q 35-1 ,? wordt gegeven in fiRUur ).1 ). 
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fig.5.13 F.L.spektra CdGa2s
4 

(In-Ag) Q 35-1 (a) en Q 35-2 (b) bij verschillende 

temperaturen. 

Het F.L.spektrum wordt in grote lijnen bepaald door Ag (fig.5.10). Bij lage tem

peraturen treedt er een piek op bij 1.74 eV. Opvalt dat in Q 35-1 evenals in Q 28-1 

(fig.5.4) de intensiteit van deze piek als funktie van de temperatuur in eerste 

instantie toeneemt. Het maximum ligt ook bij ongeveer dezelfde temperatuur (fig. 

5.14). De halfwaardebreedte is ongeveer 0.4 eV. 
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fig. 5.14 Intensiteit van de piek bij 1.74 eV in CdGa2s
4 

(In-Ag) Q 35-1 

als funktie van de temperatuur. 
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,.:).S.F.L.metingen aan CdGa2s
4 

(Mg,Sn,Au,Ge en Cu). 

Het 1<,.1. spektrum van Cd.Ga2s
4 

(Mg) - Q. 20 opgenomen met'C;~nochromatorspleet 
van 1 mm is weergegeven in figuur 5.15. 
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fig.5.15 F.L.spektrum Cd.Ga2s
4 

(Mg)-Q 20 bij verschillende temperaturen. 

Het spektrum lijkt op dat van CdGa2s
4 

(In) (fig.5.1). De intensiteit neemt 

echter bij toenemende temperatuur steeds af. De halfwaardebreedte van de piek bij 

1.85 is 0.6 eV. Bij hogere temperaturen treedt er een piek op b:i.j 1.96 eV. 



De spektra van CdGa.2 ~ 4 
(Ge) - Q 19 opgenomen met een monochroma torspleet 

van 1.5 mm zijn weergegeven in figuur 5.16. 

t 
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0.'! 

1.5 1., 0 1.1 1.3 u 
hv (ev}-

fig.S.16 F.L.spektrum van CdGa2s
4 

(Ge) - Q 19 bij verschillende temperaturen. 

Bij lagere temperatuur treedt er een maximum in de intensiteit op bij 1.62 eV. 

De intensiteit neemt met toenemende temperatuur af. De piek bij 2.7 eV bleek 

afkomstig van harsresten op het kristal. 



( ) \~'\ 
Het F.L.spektrum van CdGa2s

4 
Sn - Q. 22 opgenomen metYlhonochromatorspleet 

van 1 r.un is weergegeven in figuur 5.17. 
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fig.5.17 F.L.spektrum van Cdr~2s4 (Sn) - Q. 22 bij verschillende temperaturen. 

Het spektrum lijkt op dat van CdGa2s4 (In). Bij hogere temperaturen treedt hier 

echter geen nieuwe piek op. 



Uit F'.L.metingen aan CdGa2s
4 

(Au) - Q 24 (fig. 5.18) blijkt dat er een smalle 

piek in het spektrum optreedt bij 1.54 eV. De ha.lfwaardebreedte is 0. 3 eV. Bij 

hogere temperaturen verbreedt zich deze piek. 

De metingen zijn verricht met~nochromatorspleet van 1.5 mm. 
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fig.5.18 F.L.spektrum van CdGa2s
4 

(Au) - Q 24 bij verschillende temperaturen. 



Uit fig.5.19 blijkt dat Cu bij lagere temperatuur een scherpe piek (half

w~aràebreente 0.3 eV) bij 1.56 eV heeft terwijl er nog een rug bij 1.96 eV 

~anwezig is. De intensiteit van de piek bij 1.56 eV neemt bij toenemende tem

perAtuur ~f. Die van 1.96 blijft ongeveer konstant. 

Bij niet alle kristallen treedt de piek bij 1.96 eV duidelijk op. Zij lumi

nesceren niet bij kamertemperatuur. 

De metingen aAn dit kristal zijn uitgevoerd met een monochrornatorspleet VAn 

1 • 5 mm. 

0.1 +---+---+----<--+---+-----1--+--
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fig.5.19 F.L.spektrum van CdGa2s4 (Cu) - Q 9 bij verschillende temperaturen. 
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5.2.6.~ reproduceerba~rheid van F.L.metingen. 

Uit metingen aan telkens 2 kristallen uit een batch is gebleken dat de maximale 

qfwijking in de ligging van de pieken 0.03 eV is. 

De intensiteiten van overeenkomstige pieken bij een bepaalde temperatuur ver

schillen maximaal 30 ~la. De akti veringsenergie~n .van de overeenkomstige pieken zijn 

voor de 2 kristallen gelijk binnen de meetnauwkeurigheid. 

5.?.7.Thermoluminescentie (T.S.L.)metingen aan CdGa
2
s

4
• 

a- Door van Empel (18) zijn glowcurves gemeten van CdGa2s
4 

(-) VVR-6,(Ag) Q 31-1, , 

en (In) Q 28-1. Deze zijn weergegeven in fig.5.20. 

4oo 

T(l<) __.. 

fig.5.20 Glowcurves van CdGa2s
4 

(-) vm-6, (Ag) Q 31-1 en (In) Q. 28-1. 

De glowcurve van niet bewust verontreinigd materiaal bestaat uit pieken bij 220 

en 280 K met trapdieptes van respectievelijk 0.42 en 0.46 eV. Toevoegen van In 
e..tW 

heeft tot gevolg dat de piek"'bij 220'K verdwijnt'! terw.ijl er 2 nieuwe pieken bij 

110 en 180 K met trapdieptes van 0.20 en 0.42 eV ontstaan. Door het verontrei

nigen met Ag verdwijnt de piek bij 280 K terwijl de intensiteit van de piek bi,j 

220 K sterk afneemt (zie ook 5.2.7.b). 



llendrikx (:;o) heeft gemeten llM met In verontreinigd r~dG::i.?;;4 gct'{roeid met 

een overma::tt. (A. Het bleek,dat in de glowcurve van dit materi::t::t.l ook rie piek 

hij ?80 K niet meer aAnwezig'~ 

b- -~ glowcurves v:m CdGa2s
4 

(Ag) Q 31 - 3t/m7 worden gegeven in figuur 5.?1. 

Ter vergelijking zijn ook de fotoluminescentiespektra bij 210 en 294 K gegeven. 
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fig.5.21 Fotoluminescentiespektra bij T:2210 K (a) en 294 K (b) en de glowcurves 

(c) van CdGa2s4 (Ag) Q 31-3t/m7. 



Het blijkt dat bij toenemende Ag - koncentratie eerst de intensiteit van de 

p,-lowpiek hij ?80 K afneemt .. Bij hogere koncentraties neemt ook de intensiteit 

van de piek bij ?20 K af. 

P·Trallel met het verdwijnen van de glowpieken bij toenemende Ag - koncentratie 

neemt ook de fotoluminescentieintensiteit bij 210 en 294 K af. 

c - In de glowcurves van CdGa2s4 (In-Ag) Q 35-1,2 zijn duidelijk de voor een 

In verontreiniging karakteristieke glowpieken bij 110 en 180 K te zien (fig.5.22) 

T(k)_,. . . 
a b 

fig.5.22 Glowcurves CdGa2s4 (In-Ag) Q 35-1 (a) en Q 35-2 (b). 

d - Het nalichten van de kristallen (fosforescentie) bij kamer·temperatuur 

blijkt alleen op te treden,indien in het T.S.L.signaal de piek bij 280 K aan

wezig is. CdGa2s
4 

(-) vertoont bijvoorbeeld een sterke nalichting terwijl CdGa2s
4 

(Ag) :t 28-1 niet na1icht. 

S.?.B.Analyses van het rekombinatielicht van het 'r.s.L.signaal. 

o-De spektrale verdeling (rekombinatiespektrum) voor de pieken bij 220 en 280 K 

in CdGa2s
4 

(-) is door van Empel (18) en in een eerder stadium ook door Hendrikx 

(20) gemeten. De resultaten zijn weergegeven in figuur 5.23. 

De luminescentieintensiteit van de piek bij 280 K is maximaal in de buurt van 

2.20 eV. Dit stemt overeen met het fotoluminescentiespektrum bij T~250 K (fig.S.i) 
alleen in het F.L.spektrum treedt er ook nog duidelijk een brede piek bij 1.7 eV op. 

Het rekombinatiespektrum van de piek bij 220 K vertoont een schouder bij onge

veer 2.2 eV. Het maximum ligt in het infrarood en zou in de buurt van 1.27 eV 

kunnen liggen (par.5.2.1). Van een lokaal maximum in de buurt van 1.8 eV zoals 

in het F.L.spektrum (fig.5.1.a) is niets merkbaar. 
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fig.5.23 Het rekombinatiespektrum van CdGa2s
4 

(-) voor de T.S.L.piek bij 

T=280 K (a) en de piek bij T=220 K (b). 



So 

b- Het rekombin~tiespektrum van de T.~>.L.pieken bij 110 en 180 Kin CdGa?s
4 

(In) Ct, 28-1 is gegeven in fig.5.24. Zowel het maximum v~n het rekombin~tlespek

trum van de piek bij 110 K als riat van de piek bij 180 K ligt in het infrarood. 

~ 3 
I-

H 

1 

0.\ 

0.1 -t---1..-----Pol;:---t--:-'---:2:-+.".:-o--:2:1ï:.b:-::o~z::'l.lo;:-
-t.E.o "· z.oo 2."2P 

ft'\1 {c.V) __. 

fig. 5. 24 Het rekombinatiespektrum van de glowpieken bij 110 K (a) en 'r~180 K (b) 

van CdGa
2
s4 (In) Q 28-1. 
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c - Het rekombinatiespektrum van de piek bij 20 K van CdGa2s
4 

(Ag) ~ 31-3 is 

gegeven in figuur 5.?5. 

t 
...J 

~ 
H 

3, 

1 

o:s 

0.1 

t.ll z.o u. 2.41 2.'-
\wle.V)-. 

fig. 5. 25 Het rekombinatiespektrum van de glowpiek bij T=220 K van CdGa
2
s 
4 

(Ag) Q 31-3. 

Het rekombinatiespektrum vertoont evenals bij de metingen aan CdGa2s
4 

(-) een 

schouder in de buurt van 2.2 eV terwijk ook hier het maximum in het infrarood 

ligt. De schouder is echter minder breed. 



s. 3.0verzicht van ne meetresultaten. 

De ~. L. pieken gemeten met de s
20 

bij stikstof- en kamertemperatuur van enkele 

gv>meten kristallen zijn gegeven in tabel 5.1.a. De plaatsen en het voorkomen v;:m 

piekPn in de glowcurve met hun bijbehorende trapdiepte (Etr) van deze kristal1er. 

zijn gegeven in tabel 5.1.b. 

kristal 
batch 

P.L.piek(eV) F.L.piek 
CdGa

2
S 
4 

Ta8() K T-294 K 

- ·:m-6 1. 94 2.25 

In Q. 28-1 1. 84 2.0 

In " 28-7 1. 84 2.0/2.2 'i 

tg Q 31-1 1.74 I 
~ r:r . •) " •t. 31-A 1.74 1.912.3 

Tn- ',_f: ·t 35-1 1. 74 1. 74 

Tn-Ar; 1', 
'-1. 35-2 1. 74 1.7412.3 

Mg \.~ ?C-1 1.85 1.96 

Sn Q. 22-1 1. 85 I 
Au Q. ?4-1 1. 54 I 
Ge ·" 't 19-1 1 • 6?. I 
Cu ~~ 9b 1. 56 1.96 

T(K) . 110 . 
E(eV): 0.20 
f'l 

x 
(X) 

x 
x 

180 220 280 
0.42 0.42 0.46 

x x 
x (X) (x) 

(x) x ~{ 

x I 

x x 
x x x 
V x x I\. 

x x 
(x) x 

(X) 

x V 
"' 

b 

.( ): minder intensief 

aanwezig. 

tabel 5.1 Flaats en voorkomen van verschillende F.L.pieken (a) en 

T.S.L.pieken (b) van CdGa
2
s4 (-,In,Ag,In-Ag,Mg,Sn,Au,r~ en Cu). 
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Diskussie v~ de meetresultaten. 

Uit rönt&enanRlyses (par.3.4.3) blijkt dat er in het niet bev;u~t verontrei

nigyie m::deriRal zowel Ga,Cd als S vakatures aanwezig zijn ("'4 %). Dit wordt 

bevestigd door de soortelijke massametingen (par.3.4.5). Uit natte analyses 

(pé!r.3.4.~) volgt dat het Ga,Cd en S toch in de goede verhoudingen in het kris

t:::tl zijn ingebouwd. 

'!il.k;,tures kunnen aFLnleiding geven tot niveaus in de verboden zone (pRr.3.2.?) • 

.. I"~ en ·vf""l,... 
,. '-"'· zullen VR.nwege hun acceptorkarakter graag elektronen invangen. !'!::' 

~?lektronen kunnen wordf'n geleverd door de aa.'"lwezige V
0 

die een donork.'1.rRkter 
0 

bezitten. :Door deze "kompensatie" worden de vakatureplaatsen effectief geladen 

-,_.~ · ... -. -~·oppld V 3- u?- V+ u?+ Tl ... - 1 d kt· k t d 1 "·._,·----·-'--';a ,vCd'S envS .JXgeaenvA.?.ures unnennuopreenR.S 

rekombinati"?centrum,elektronen- of gatentrap • Dit hangt bijvoorbeeld ::tf v'w hun 

inv;mg3diameter. 

Verwacht wordt dat Cd~a2 s4 n-type (28) is,hetgeen zou bF>tekenen dat er k?nr:e

li jk nog 11 ongekompenseerde" S vakatures zijn die dan optreden P.ls donor. 

Je ze 
11 
geko~penseerde" toestand (effectief geladen vakatures) kan als ui t.g;m,g:-s

model dienen voor de verklaring van onder andere de F.L. en T.S.L.metingen. 

Ner.:n Rnn dat bet rekombinatiemechanisme,evenals in Zn~) (30),over de kRtion

VA.katurecentra verloopt dan kunnen de luminescentiemeting-en als volgt verklaard 

wordf?n: 

1~ traps van 0.42 en 0.46 eV die aanleiding geven tot de twee pieken in het 

~.S.L.signaal worden veroorzaakt door 

het invangen van een elektron door de 

ten van het kristal. 

+ 
V~ en Vn • Deze toestanden ontstaan door 

,") ;j " 

V+_ en V<+_ centra tijdens het belich-S S 

De F.L.pieken bij 

oorzaakt worden door 

Voor het gemak zullen 
lr 3- . van een , (' -n1 veau. 

1.94 en 1.27 eVen de brede piek rond 2.25 eV kunnen ver

VCd , V r. 3-, V r 
2

- en dergelijke geladen kationvakatures. 
,a \ia . ?-

we a~'"lnemen dat er slechts sprake 1s van een VCd - e;. 

Ja 
~oevoegen van :;a heeft,;üs we a;mnemen dat dit op Ga[2.3]-pla;1tsen woràt in-

P,"e bouwd • tot gevolg dat het aantal V(, vermindert. Het aanta.l elektronen nodig 
iA. 

voor het effectief laden van deze V(, neemt da:trdoor af. Hierdoor wordt ook het. 
x a 



::t~1.nt<'fl 11gekompenseerde" V:/ en vooral ·v
3

2
+ (dus elektronentraps) minder. Dit 

la:•tste hPeft tot rrevolg dat de intensiteit vooral van de T.~;.L.piek bij ?.80 K 

verrnir.~ert hetgE~E~r. in overeenstemming is met de metingen (20). 

" ' ,_ t __,.J 1 h t t l" k d " V ?+ d . d •'OK r.e~ .aevoegen van ,,o za e aan a ge omr;-enseer e ,, oen vei'lnl!'l e1·~:. • 
.,.) 

Aqnsezien Cd tweewaardig is zal dit minder effectief gebeuren dan na toevoe(','en 

v;m Gt:t. Dit verklaart waarom in het 11ed overmaat'' geval de rr.s.L.piek bij 280 K 
t',r ?+ \ ( ) , ~S 1 minder snel in intensiteit afneemt dan in het,pa overmaat" geval 31,. 

Dit kristalgroeiexperimenten (31) blijkt dat na homogeniseren bij 1100 °C er 

sler:hts Mn piek bij 220 K in het T.S.L. signaal aanwezig is als de krista.llen 

gegroeid worden uit basismateriaal waarin een overmaat GaS (4 %) en een onder

maat ":dS (4 ~0) aanwezig is. De dubbele hoeveelheid GaS is nodig om de glowcurve 

slechts uit Mn piek bij 220 K te laten bestaan na homogeniseren bij T=985 °C. 

Eer. verk:aring hiervoor zou kunnen zijn dat er bij 1100 °C meer S uit de smelt 

·n.·. >:.nipt ih.n bij 985 °e en dat er dus meer VQ in het kristal aanwezig zijn. Eet 

aanta.l V,.• dat ka.n ontstaan is in het geval...,van homogeniseren bij 110C 
0

8 dus 
~J 

ook groter. Voor de 11 kompensatie" van de VG en V "d zullen er minder V,,
2

+ he-a ~ ~ 

hoeven te ontstà.ai1 aangezien het grote aantal V + al voor de .. kompensatie" ges 
zorgè heeft. De intensiteit van de piek bij 280 K zal dus verminderen. 

Krist8llen gegroeid met een overmaat Ga ( 10 m %) vertonen bij kamertempera

tuur onder de U.V.lamp geen met het oog waarneembare fotoluminescentie meer ( 

1l r. . • . k bi . 280 K . h t m " L . , ' f "'"' .oven,J.en 1s er geen p1e J _ 1n .e .... ) •• s1gna;u meer aanwez1g \-''-J,. 

Dit kan een indikatie zijn dat de F.L. bij hoge (d.w.z. kamer-) temperatuur ver

oorzaakt wordt door V~ • Immers het aantal Vr is verminderd waardoor het F.L. 
va . ..a, 

mechanisme dat plaatsvindt over de VGa-centra afneemt. 

Uit de F.L. metingen is gebleken (par.S.2.1) dat de pieken bij 1.27 en 1.94 eV 

bij hoge temperatuur dezelfde aktiveringsenergie hebben. Veronderstellen 1;e dat 

deze pieken veroorzaakt worden door Un proces waarbij één aktivatorniveat. (0.06 ev; 
een rol speelt,dan kan het bandenmodel van figuur 6.1 een verklaring geven voor 

de luminescentieverschijnselen. 

Uit metingen van het rekombinatiespektrum van het T.s.r .. signaal (par.5.:?.8) 

volgt dat de elektronen uit de trap V"+ zov;el rekombineren met gaten in hf:>t 
?- û ? 

niveau ais met gaten in het V C
3 

niveau. Ile elektronen uit de trap V S + rf:~om-

bi.neren hoofdzakelijk over V,.. -. 
· . .ra 



ss 

De keuze van de volgorde van de 1.94 en 1.27 eV overgangen is gebaseerd op 

het feit dat de piek bij 1.94 eV in intensiteit groter is dan die bij 1.27 eV 

(par.S.2.1 ). Bovendien heeft de piek bij 1.27 eV doorga::~.ns een kleinere half

waardebreedte en is beter gedefinieerd dan de piek blj 1.94 eV. Dit la.8.tste 

is eerder te verwachten van een overgang tussen 2 niveaus dan van een over

G~ng tussen band en niveau (33). 

Het is nog onduidelijk waardoor het niveau van 1. 94 eV onder de geleiding~:~

tand veroorzaakt wordt. Het niveau is geen rekombinatiecentrum en ook geen trap. 

Tle afst::md van 1.27 eV is te groot om te denken aM een .. aangeslagen" toestar.d 

binnen een atoom. Mogelijk hebben we hier te doen met een met een energienive8~ 

van een interstitiêle hol te bij een V Cd ,waar het elektron even "opgehouden" 

wordt. 

De bandafstand zoals o.a. door van 1-~pel ('l.l) bepaald,is (3.4 t 0.1) eV. De 

som van de energieên die een rol spelen bij de l~~inescerende- en thermische 

overgangen geeft een waarde van (3.27i 0.08) eVvoor de bandafstand. Er zijn 

verschillende redenen aan te geven waarom deze waarden niet precies gelijk L::~

ven te zijn: 

- De vuistregel gebrulkt door van Empel om de bandafstand te berekenen kan 

een grote systematische fout vertonen (~3). 

- Het is de vraFl.g of de energie behorend bij het F.L. maximum de afst;:tnd tui~

sen de onderkant van de band en het niveau is. De meeste elektronen komen van 

niveaus iets boven de onderkant van de geleidingeband WFl.ar de toestandsdichtheid 
groter is. 



Sb 

- De korrektiefakteren voor de s1 zijn niet experimenteel bepaald maar uit 

li t te ra tuur-gegevens gehaald (appendix G). IX=! korrektieraktoren van de s
20 

vertonen in de buurt van 900 nm een onnauwkeurigheid van 30 c;s ( 16). 

- In figuur 6.1 is de E t (0.06 eV) gebruikt cUe volgt uit de thermische ac 
quenching van het niveau. Voor de optische overgang van de valentieband 

naar dit niveau geldt een andere waarde. De verhouding van de energie behorend 

bij een thermische overgang tot de energie behorend bij de optische overgang 

bedr;:J.agt in ZnS 1.0/1.6 en hangt af van de polariaeerbaarheid van het rooster 

( 34). Uit de bestaande litteratuur blijkt niet of de optische- dan wel de 

thermische energie gebruikt moet worden om de bandafstand ,, kloppend" te maken. 

- Ook in de li tter<'!.tuur is er geen overeenstemming over de waarde van de 

ba"lrhfst.ann van CdGa2s
4 

(-) (par.3.4.?). 

Opmerking: Je traps worden veroorzaakt door v
3
+ en V}+. Tijdens belichten 

•) 

(T.S.L.) vangen deze niveauR elektronen in en gaan daardoor over in V,, - res-
0 

pektlevelijk V...,"!.. niveaus. Bij verhogen van de temperatuur ontsnappen de elek-
;::, 

tronen uit de laatst genoemde niveaus en wordt. dus in feite de trapdiepte var. 

rie V~-; - en V S;_ niveaus bepaald. Toch zullen de trapcentra om verwarring te 

voorkomen a?ngegeven worden met V + en v"2+. Deze laatste zijn immers hij tem-
S 

3
.:> 
- 2-peratuurevenwicht a.anwezig. Voor de VGa -en V::;d -niveaus kan hetzelfde woreen 

opgemerkt. 

Uit röntgenanalyses van CdGa2s
4 

(In) ~i 6 (par.3.4.3) blijkt dat In voor

namelijk als In (2.3] en hoogst waarschijnlijk ook als Inl)J wordt ingebouwd. 

In het kristal zijn tevens nog Ga,Cd en S vakatures aanwezig (3 %). 
Op grond van deze gegevens en op basis van het gekozen model zouden de waar

genomen verschijnselen als volgt verklaard kunnen worden. 

Door toevoegen van In zal ten opzichte van CdGa2s
4 

(-) het aantal VCd en V Ca 

afnemen. Hierdoor ne~mt ook het aantal,, gekompenseerde" v8 af. In [2,3] is van 

nature een elektronentrap vanwege zijn elektronP.gativiteit (par.3.2.2.e). In(U 
is een donor en kan mi ts.,gekompenseerd" een elektronentrap geven. 
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De int"'n~iteit vrt.n de "'.L. piek bij horre tAmpPratuur rand de ?.0 eV wordt 

.r<:>rmoP.del:ijk v~roorzHakt door V!' (zie onder a) hoewel hij verschov"!n is t~:m ,,a 
; n:, i en te v<tn r'l0 V" pi"' 1r in r~o r;:'-l-?, s

4 
(-). Dit k0mt w~ar2cH jn H jk f! 0<:)!" 0 e:! :> ~:.n-. ra 

-.;r:z: .'~id 'f;-tr, "n in her. r-oost:e..l'. De int<:>nsiteit neemt qf aL; funkt5f:' v~;.n s•~r: 

toene;w:~nd!:" ho~>veelhein In (fig.5.9). Dit zou ilus het gevolg zijn va1'1 eFm toP

nemende r.oe-veelheid In t2,3] • De piek verdwijnt niet volledig. Per slot z.ijn 

over (par.3.4.3). 

~oordat Tn chemisch nauwverwant is aan Ga is het plausibel aan te nemen 

dat ile trapdiep te v~w In(2, 3} klein zal zijn (gering verschil in elekt:ronet:,'"a

ti.vite:it;. ~~ intensiteit van de glowpiek,veroorzaakt door In\2,3) ,bij 110 K 
1 r • c "fJ \ t t 1 f kt • d k t ti T } 1 ,.1g."' ... : ') neem oe a s .un 1e van e oncen ra e .. na. s gevo g van een 

V .,,., ~1~ [? ~1 
('.l..ti .<.J '--J/j• 

in tegenstel lint~ tot In [2, 3] elektronf>n v0or de ,
1 
kompensa ti~" 

' • ' • d H + H ? f. d -' • + d k 'l • 'l oe aanwez1gne1 van v 0 en v 0 op -E?n nU1JI" r;1eJ... noo .ZA.~t::.ilJK 
,J ... J 

meP r en er ku;;nen traps verdwijnen. Een nieuwe trap (blj 180 K) komt ervoor 

• rl l "t- ' t 0 T (1] • n t i , 1J 
2

- d t t rl T 1r1 .e p a"-.~,,ne geen an ~n 1s. He aan !:t.l Cd zou us me oenemen .. e :n 

rnoet~>n 2fnemen. De intensiteit van de 1<,. L. piek bij 1. 84 eV ,..,..,a,1rschijr:lijk 
?-

ook veroorzaakt door V C:d , zou r1us ook mo0ten afnemen. :!r, '"'"''"'" 1 c• ~ n i'd ,..a ~ c " \:" ~ 1 t:J _.... ~::- J. - .. .,._,.,_ .,1 2 t..) 4 

pRr.S.?.2 bleek d:ü een derg-elijke afname niet optreeèit. Hit analyses volgt 

(p;u·.).l;. 3) dat wel het aantal V Cd verminderd is ten opzichte van het onver

or.treinigde m;:::.teriaal maar dtü dit aantal nog al tijd 3 ~!, is. 

HPt vp~·schuiven van de piek bij 1.94 eV ln CdGa')S, naar kleinere energie,_ q 

!:lr, :1a to<'Voeging van In (Tn is 3 waardig en zt.-aarder dan '}a) heeft een ana-

logie in Zn~~. Hier blijkt eenzelfde verschuiving van de F. L. piek ap tf' tr<?cli"r, 

1 '7 dt d 0 d ( "d • 2 d. ., d z ' f I')~ ' -,., a. s ._n vervangen wor oor " .._, 1s waar 1g en zwaareer an _,n 1 \ __ 1 1 • , __ _ 

oorzaAk wordt t,revonden in r:1en lineaire verkleining van de bi"ndafstand nz.;.ar- 1\)o.;y 
mate dA hoeveelheid Cd toeneemt. Daar Gdin?S• een bandafsta.r:d van 2.3 ,::.V hr.~oft 

'- 'r 
een versehuiving van 1.0 eV rloor een verontreiniging hierfioor ~lleen niet 

helema~l te verkla.ren. Mogelijk speelt een struktuurverandering ( thiogallA_at

spinelstruktuur) ook nog een rol. 

AR..'1gezien de '<'.L. pieken bij 1.84 en 1.25 eV ook gelijke aktivl'>ringsP.nPrgie

~n hebben k;qn analoog aan Cdr.a
2

s
4 
(-) een model opgesteld worden zoah; in f 

6.2 gegeven wordt. 



Tniien het rekombimttiespektrum van het T.S.L. (fig.5.24) indedaad een 

:r.0.xi~·:~1"T' h0ef-':. i.n het jnfr:1rood is het waarschijnlijk ebt b~·i.~t> :raps bl1J 
('d~ :• I ' ( fJ• 0" t:; '13\ llp •· ~........ vrl'J···A \-; \ ... ·t.., ....... r... i• 1.1.; ..... . . , 

58 

"r. 1~L'l,.Ü ccv•~r v,:d 2- lr:<cglopen,:?.oals de v~/ in 

,·cr:·.,::·:;il is ·,,ier r->chter dat geen lokaal maximum in de huurt van î .8,1 eV wor,':t 

~_~Pvon:~r ''• ]i t kan veroorz.a.akt worden door een verschil .h: 0\'"'l'(,"angr.;w:->Hrs ... ;::i~:·:-

l ijkheid. 

Fig.6.7 u,, rdt>nr.:od~ 1 '"0" Y' 0 .-J ,..., C' ~)(-::i.~>- ·-1 .IO -.:-;_.L lo' .._,_.... I..Al 1 ICL')''·J

4 c. 
(In). 

Uit ~1,:;-uur 6.2 bPrek0nde bandA.fstand is gelijk aR.n ~.29 eV. 8rntrcnt df:Z0 

c - cw;:-~"= ll (Ag) 
t'. -t 

~:rit de röntgena."'lalyses aan CdGa2S~Q 30 (par.3.4.3) blijkt dat zowel op 

Cn als op 1 ~a. pla~{tsen ongeveE-r ? % .~g ingebouwd wordt. Er zijn echter nog 5 '}S 

en ·{,." tet,renover 4 r1. 5 71· 
.• !, 

in h~t onverontreinigde materiaf'l en een 

~'"l.ntal V" (1 ;1,) aanwezie-. 
J 

l)oor >le inbouw van Ag op kationvakaturepla:üsen ontsta<m er .8.c-:::epto r·ni ve:'1ur1 

(par.3.?.~). Deze ku.."'ln~n door invangen va.n elektronen van karAkter verander-"n. 

Voor het hE-reiken van de ,, gekornpenseerde" toestand zijn minder elektronen no.::ig 

dan l'n het gPval v "'n" '-"""'komp"'n"'P"'-..J" rnoe~en worde,., '.L'e +ot..,_,le 'no<'>.·."P ... ~•.'.·\.·:_,_1_r1 . • ~ . v,.. ·• Y 0 .-J <'>ç; . r. n .• <0 LU • J • do u n v ,. . ••• 
'1 1_;-R, •.JU U 

Vc+ en v~·+ zal daarom kleiner zijn da.n in het niet bevmst verontreinigd~=> rn::tt2-
~· 

riaal. ·Sovendi.en blijkt dat de totale hoevet-:~lheid V .. ., kleiner is dan in ·;d~a"~~ 
~ ~ ~ 

.. + 'f 2 + ..J t k t t . ~ kl . Het aëJntal "" en <1.a 8n on s aAn 1s cqn e1ner. 
~' s 

f '· 



(' p hA t F'. L. ;;pekt rum is Pr biJ la(;'e lempt>m tuur een duid1~1 iJke invloPrl vrH. 

( r. . r ) \ 1 ll~. ~ ) • 

ev~nals in Znb {21} ker1nel i,;k r>f'n pff"·~l.iPfrc·knm!Jinat1r>~r>ld.rwn ;:-r'r·-rt. !Ir> lu

\'hin<scenlti~ înt~nsitoe.it ne~mt t.o~> :<l~1 runktiP van h~t. :c•ri1.:1l '1P rno,r-rplant~Jtan 

int~•·l.c.uMle ~g :ttnmr·n tntdat f'r eP.r: hep:-i~lldf' koncPntratiP berr:.ikt in ~fig.·).1?). 

'iir:.rrlonr nr>r~mt de lumine:1centie ten gevolt,"t~ vr-tn de V,., Pn V"~ f:tf. 
1-.Ja ... A. 

·:-Jn t.('~ i::; ";P.kend d;lt het in een tetraer1risehe omringing een grote rliameter her::t 

Dit kan inhou~en dai tlr!.. een grote invangsdoorsnedc heeft 

~aJ:·,. v~rkla8.rd worden wa~lrom kleine koncentraties t..g reeels ee11 grote in~"1oed op 

het Y.L. s:o;ektrum hebben. 

~iJ P•"n toenemende hoeveelheid Ag neemt hei. T.S.L. signaal .1-f. Aller~::".rst 

verrlw1 ,jnt de piek bij 'P",280 K (v,, 2+) en daarna ge deel telijk de piek bij ::'?\ t, 
'-' 

c~s·>. nit komt overeen met de voorspelde vermindering van het aant~l vs2
+ 0n 

"T'J ' 

'' let;in van deze paragraaf. Bovendien ontstaat in het rr.;). L. signaaJ 
,_; 

:~i~ toenemcmde Ag koncentratie een steeds intensievere" piek" bij T (. 1CO K. TJi t 

kan •?Venals in ZnS (21) veroorzaakt worden door 11 Tunneln11chleuchten". 1'i t 
K•M et'"\~ i-Of~ 

Tunneln8.chl,.,uc~hten na belichten het Ag
0 (1] (eeioniseerde Ag-(1)) w1nwet:.;e 

-'Jo aHnwczi{;'~:eiri van V"' in de buurt direkt,vrijwel onafhankelijk van de tempe-
,) 

r;c;tw1r
1 

ir. Li3"l oorspronkelijke toestand (Ag-(1]) terugkee"t· Bij verdrr 

opwarm~-m z1.;n vo-:r de rekombinatie alle.:_m nog kationv8katures 'I C'd en ';;:-,;, 
" /'-

ovr>r die niet door Ag bezPt zijn.t> it kP..n verklaren waarom het fTI.S.L. rekor;b~-
J 

+ • k 1 ru ro -~ 1 A \ 1 • 'k • d + ""' r'- ,~ 1 
\ 

1 f. !"t;:l.clespe ;-::--ctm van ·-" ,a:?;->
4 

( .g1 on~veer ge lJ 15 aan a" v:ln ,.,.vro. 2.J4 ',-" \ 1g. 

5.~5 en 5.24). Het ontbreken ViUl .straling met een hoge energie ten opziehte van 

CdGa
2
s

4 
(-) kan eer, gf'Volg zijn van het kleinere aantal VGa in 

Voor :::dGa
2

3 
4 

(Ag) kan nu een bandenmodel worden opgesteld zoals gegeven is 

in fi(,'UUr 6. 3.a. 

l.'l.t 
l.-

\1+ 0.\'l._.l--_ ~~ 

-- ~~~>1o~\\~b.~) 
,..~J~(!) (...-.()-=-~...-~ -r--r--r--,---r-.,.---r-.,.-.,.--.---.--.,--..,,__,, \De.\ . '\,~a . 

'j;'. 6 3 ~ d d l "d " " (A \ .lg ••• a !.-a.nenmoe voor(..;~.a2 .::" 4 g;. 
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f. \.. 

l'. \.\.. 

-~..----~~(·1o~ ";t1.~J 
~~~~~~·~0~~~~~~~~~~~~~~~--~~\.~~~~. 

?i.g.6.3.b TJA.ndenrnodel voor CdGa;:>s
4

(Ag). 

::oe br-mdafstand berekend uit figuur 6.3.a is gelijk arm (3.10t0.08) eV. 

~·<: .v;:;'lrde is echter Ri.gnificant te klein. Het is de vraa.g of de mogelj jke 

fouten waarover in 6a gesproken is dit verschil kunnen verklaren. Bovendien 

wordt het 11 nachleuchten" niet verklaard met dit model. 

~;en model dat rekening houdt met de aanwezigheid van het \\ Tunnelnachleuch+.er," 

wordt gegeven in fig. 6. 3. b. Dit model houdt in dat bij de F .L. vooral het 

11 t.ünnel~n" van elektronen een rol speelt. 

~ b::mdafstand,die berekend wordt uit figuur 6.3.b (F.L.)
1 

is t,"elijk aqn 3.52 eV. 
~"·"""'' .... " ')t>ZA afstAnd in echter nu te groot ten opzichte van de~andafstand van 3.4C eV. 

De bandafstand (fig.6.3.b)>berekend uit de overgangen
1
die gelden voor het T-.3.1. 

rekornbin:ltiemechanisme .is gelijk aan 3.27 eV. I'.€ waarden voor de afst:md•:n tus

sen neze nive::ms zijn echter gelijk genomen aan die van CdGa,.,SA (-).Het is de 
~ .. .,_ 

vra~tg of nn inbouwen van Ag deze waarden nog zo precies gehandhaafd kwmen worr1~'r.. 

Het model gegeven in figuur 6. 3. b verdient de voorkeur wegens de a:mwezi.g

heid van V,..d en V,., • Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of een van deze :no-c.l. · .... .ra 
dellen alle meetresultaten bevredigend kunnen verklaren. 

In het algemeen kan nog worden opgemerkt worden,dat J,g evenals Cu een bekende 

aktivator is i:1 ZnS (21 ). Het ontstaan van de 11 zilverpiek" wordt niet arm het 

zilver alleen toegeschreven. Veel meer wordt de oorzaak gezocht in de vorming 

van associaten,dat wil zeggen een aktivator gekoppeld aan een zogena::>Jnde koak

tivator. In het geval van Cdr..a
2
s
4 

(Ag) zou dit kunnen betekenen dat de lunlines·cen

t1e-verschijnselen zich voornamelijk afspelen binnen bijvoorbeeld het associa;:;t 

'•·~[1]'r) 0 
\ ."i..G ! \(.,I • 

._; c.'ll.c.<b\.ie 
Dus: (Ag-[1] V:/) ~ • (Ag

0 (1] 
'\t\<.of"\ \,·,11'1 i'\~t 
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Vrn1 elf' J.,,, tch·-·~~ vProntreinied :net zowel Ag als Tn zijn g'('f'n rönlgenan~ll,yse~\ 

P,"ema::1ki. T\1wmdit>n is het rekombi.natiespektrum van de 'P.~3.L. pi.eken niet ;;e-

meten. :;U; bemoeilijkt het opstellen van een defekt-chemiseh model,dat ü~n 

ty-ondslag ligt aan het luminescentiemechanisme. 

Hit de 

.in het 

~ T 
.J._ • .u. (fig. 5.13) blijkt dat het Ag a.ls aktivator dienst doet. I~:veYJals 

(Ag) geeft ook hier een kleine hoeveelheid Ag reed~ een veran-

nering van het F.L. mechanisme. Er ontstaat een piek bij '1.74 eV. Een ever.tueel 

d::l,.)!:' In vProorzaakte piek bij 1.84 eV is niet aanwezig,hetgeen wel het geval is 

in bijvoorbeeld JiGa
2
s
4 

(In) Q 28-2. Dit is een reden om l'ian te nemen,dat het 

In r:_~ P t i! i r.ekttt.n rekombinatiecentrum geeft maar slechts een s·tc11ndaire invloed 

-'P 1:d F.l,. mechanisme (zie ook b)~u.~-t. 

::e; · · .,, b<J•u;de In heeft wel invloed op de F.L. intensiteit. bij 1. 74 eV als funk

tie V8.n rle terr.peratuur (fig. 5.14 en 5.10). Dit verschijnsel lijkt veel op het

t;een ~;es:ÏL,'ïlaleerd wordt in ;)1Ga
2
s
4

(In) Q 28-1 (fig.S.S). Een verklarir.g hiervoor 

is echter nog niet bekend. 

signaal vertoont de karak teristiekf" pieken van In n:unel ijk In[:] 

T [" ~, ' • • kt~ 1 . 'k 180 110 K De T s T • k h t j en _~ n /, <J olJ re spe . .1..eve lJ en . • .1 . . • • .u. pH~ e::1 van • e onveron ;,-

rej n1 gèe :na ter:ia;Ü bij :J?:J en ?80 K zijn ook nog in het ,; pektruin aanwezig. Ye:-.

:'le1ijk zijn voor het hereiken van de gekompenseerde" toet:;tano behalve In(Ü 
..c 

.J0k no~~- ,Je·· 1T ?+ ' en .,,... r,od1g. 
~) 

:~ekonkludeerd mag worden, dat de luminescentieeigenschappen van C:dGa2:: 
4 

(In-Ag:: 

• • ..'l l •.;. d • ' pe 0dr", Q fTn~ "D"'1'Z~J'nq I, ~r~""') v:r.L,; go0<. vo gen u1~ .e e1genscnap_ n van "'-'a?u4 ,i 1 '" _ ........ , "'·~·· 1 er. 

C:rll';a
2
s

4 
(Ag) anderzijds (reko:nbinatiecentru."Tl). 

e - CdGa
2
s
4 

verontreinigd met respectievelijk Au, Cu, Mg, Sn Pn ":-t""• 

.1\a.r.ne:-r,ende dat Cu en Au vanwece hun eenwa,-trdige positieve valentie even2.ls 

A.g voo::na.n:elijk op kationroosterplaatsen ingebouwd worden zal hun invloed or. 
::e F. L. nngeveer gelijk zijn aan die van Ag. Vooral als er sprake is van a:::

soci.aat vorming (zie c). 

~,,;ide introduceren bij ln.ge temperatuur inderdaad een nieuwe piek r'ij <::;;;

geveer '1.56 eY in het F.L. spektrum (fig.5.18 en 5.19). 1):; intensiteiter.. hier
I. .. ~ 

van zijr. P.chter"dan in het met Ag verontreinigde geval hetgeem mogelijk -.rer-

klaard kan Vtrorden uit het feit dat er minder~ en Au ingebouv.rd .is d~~n At; (1Y-:T~. 

3.4. 2). Ook sp~len hiArbij de invangsdoorsnede'lvan deze atomen e~:n rel. 



n. ~ 1 cJ Lot;,?r0 tempera tuur heeft \u evenals Ag geen piek meer in het F.L. spek-

t. rHrr· • :~omm i ge kristallen verontreinigd met Cu vertonen wel een piek bij ho;-;P 
,." anrJe r~ nj et. Tn c'le Gu kristallen die in het ~'. L. spektrum nog een piek hi.J 

hogr~ t"mpe ra tuur vertonen is kennelijk nog een hoeveelheid V" aanwezig. :11 t 
\.fa 

kan er op wijzen dat Cu slechter inbouwt dan Au,ondanks dat in beldf> gevallP.n 

~0 m ~t. bij de kristaleroei is aangeboden (par.3.4.2). Inderdaad blijkt ook 

uit de analyses dat er een grotere hoeveelheid Au in de kristallen aanwezig ls 

dan ':'u. De nog ;lanwezige VG in het koper kunnen u gekompenseerd" worden door 
... a 2 

\',"die dan overeaar1 in v3+ en v
8 

+ (traps). Het T.S.L. signaql van Cu vertoont 

inderdaad nof~ 11e pieken bij 220 en 280 K (tabel 5.1. b) terwijl t~u slechts een 

piek van g-eringe intensiteit bij 220 K vertoont. 

S zal vmwege zijn 2 waardigheid voornamelijk inbouwen als Mgt11 • Indien 

~·?~. a::'"' M;=;[?, 3] ingebouwd wordt zal dit het rekombinatiemechanisme bei~vloeflen. 

Pet • : .• spektrmn (fig. 5. 1"5) wordt kennel ijk door kleine hoeveelheden Mg niet 
" 5-beinvl0ed,hetgeen er op duidt dat er nog voldoende V,..~,:- en V,.. aanwezig h; • 

.... a ua 
De tnbouw van ;.~g[1} verklan.rt de lagere intensiteit van à.e F.L. piek bij lage 

temperatuur ter:. opzichte van die van CdGa
2
s
4 

(-). 

3ij hoge temperatuur treedt er nog een piek op bij 1. 96 eV waarschijnlj jk ten 

gevolge v::.J! het nog a::mwezige V,.., • 
Lra 

'!et ':'.s.T ... signaal (tabel 5.1. b) vertoont in ne glowcurve nog de ?. piPken van 

het onverontreinigde materiaal. 

Voo1· !-'1r:t ? waardige ~ geldt hetzelfde als voor :t.rg. Dit kan niet verk18.r<:n 

dat het F. L. signaal bij :: . .,ge temperatuur geen piek meer verta::mt (gt·en 

Het I; waardige Sn ingebouwrl op Ga plaatsen kan dit wel verklaren. 

·u ~ 
... " / . 

'~.t:-t 

Tn de ;;Low(~urve kan de eJ.ektronentrap,die het 4 waardige Sn[2, 3] geeft,"en 

piek veroorzaken. Er zijn inrlikaties voor dat dit gebeurt. De piek bij 280 K 

en ook bij ?2C K zijn niet meer in de glowcurve aanwezig. 

Crl".a2 :~ 4 (.:;e) vertoont bij lage temperatuur een nieuwe piek bij 1.50 éV in 

het "~<'. L. spektrum. Di.t kan er op wijzen dat Ge 2 waardig inbouwd op t>:I maar 

aok op Ga plaatsen. Door de inbouw van Ge op kationroosterplaatsen zullen er 

. . V+ d" . . k t• " h t k kl we1n1g 0 r,o 1g ZlJn voor ,1 ompensa 1e e geen an ver aren waarom er n:<J-

welijks een ~.2.1. signaal aanwezig is. 



- "et ko~>lPnd vermogen van de gebruikte kryosta;ü gevu1.0 mE'lt L l~~ is voor-

~11 tli,j l·1.g<"' temperAturen ee:r.ing-. In de toekomst verdient het dan ook aanbeve

linr; om è!~ kristalhouder niet viR een warmtewisselaar mP.ar direkt met een sta:1f

kop,~r ::ret. de stikstofpot te verbinden. Het aantal metingen,dat per dag verricht

kan worden,kan hiP.rdoor verdubbelen. De modifikatie moet dan wel zodanig uit

gevoerd worden,dat de mob~lijkheid om met vloeibaar Helium te kunnen meten blijft 

hestasn. 

- ~)m de tijd te besparen,di.e nu verloren gaat met het tekenen van de figuren, 

kunnen de gegevens,door de P9200 nu in tabelvom. u.itgepr.int,:neteen geplot <..-ordi'n 

- 01'11 ::c- c.auwkeurigheid van de metingen te verhogen is het nuttig dat de tram',

rr,i ssie v:-;.n de monochromator in de buurt van de 1000 nm Pn r1e quanten effidcn~y 

van d0 :\ "Xperlmente~'>1 bepaald worden. 

- :Je terr·perntuur reg'f'J !'lar moPt vervangen worden door een universele .. snello" -::-e-

- ~, in-;ü,lling van de lamp moet zodanig verbeterd worden rlr<t bij elke mPt.inL; 

;1an e<:?n anner kristal precies hetz,e1fde aantrll fotonen op het kristal valt. 

- ~I·"t vP.rdient <1-anbeveUng om enkele experimenten op te zetten met een la.'11p 

wa<1.rvan het eksi tatiel icht een grotere energie heeft dan de 365 nm lijn van de 

~:wik lamp. Dit om te kontroleren of de I-f(T) karakteristieken van CdGa2s 
4 

(-,In, 

~g-In) ver<1.nèeren (fig.5.?.,5.5 en 5.14). 
- '1)e ::3ignaal-ruüwerhouding kan door verkleining van de dikte van het k:r.'istal 

nog verbeterd worden. 

- Eet etsen en polijsten van de kristallen moet met a;mschaf van middelen i.n 

eigen t,Toep verbeterd kunnen worden Wa::J.rdoor met name de spreiding in intensi t-"i t 

tussen de kr.i.stallen uit eenzelfde batch verkleind kan worden. 

- ~~fkroanaly<>es zouden in eigen beheer uitgevoerd moeten wordf!n. Aa..'1 alle catchP:c 

zou dan gemeten kunnen worden. Bovendien is dan de nauwkeurigheid bekend. 

- Ie werkhesprekingen,gehouden in een groep van zeer geïnteresseerden, zijn een 

onml.sbare schakel geweest in de voortgang van het onderzoek. Zij :11oeten da~crom 

in deze vorm voortgezet worden. 



DP donr :;prin{{fnrrl (zie hoofdstuk 1) in het. onverontreinigde matPrÜtal hij 

l:1;:;-e temps:>r:,tuur cevonden piek bij 1.63 eV wordt. waarschijnlijk vrr·oor7.a:tkt 

door een hoeveelb:~id Cu in de kristallPn die voor de metingen gebruikt zijn. 

Kennelijk loopt deze piek nog door tot in het infrarood wat in onze kristallen 

r,og met de ~ 1 bepa:üd moet worden. Yan een intensi te i tsverlaging aan de infra

rode bmt van de piek bij 1.é3 eV is bij Springford nauwelijks iets te merken. 

De oorz::Ja.k ligt waarschijnlijk gedeeltelijk in de onnauwkeurig-heid ir. de door 

ons gebruikte korrektiefakteren in de buurt van 900 nm. Overit,"ens is over de 

'"~".:.to!on::mwkeurigheid van de door Springford gepresenteerde gegevens niets be

~enn. De piek bij hoge temperatuur komt overeen met de door ons gevonden piek 

';. hf:'; 0'1Vr>rontreinigrle materiaal (fig.5.1). 

Aan de in hoofdstuk 1 gestelde 3 ledige doelf'ltE>lling is grotendeels vold11an. 

Zoker gelrit dit voor de CdGa
2
s
4 

kristaller; die niet bewust- en bev.ust veront

r.einir-;d zijn met Ag en In. Voor deze laatste kristallen is aan de hand v:-:;.n N:n 

d0fekt-chemiscll model een interpretatie van de meetresultaten gegeven Wélarbij 

ook thermoluminescentiemetingen,röntgen- en spektragrafische analyses betrekker. 

zijn. Voor het niet bewust en met In verontreinigde CdGa
2
s
4 

kan een bandenmodel 

opgesteld worden hetgeen een bevredigend inzicht geeft in de processen, die plac~ ts 

vinden voor het met Ag verontreinigde meteriaal. 

Var1 rle andere verontreinigingen kan uitgaande van enkele veronderstel! inger~ 

reeds een interpretatie gegeven worden die aansluit bij die van de reeds eerder 

t,""enoemde kristallen. Htlntgenanalyses en F.L. metingen aan verschillende hoeveel

heden van deze verontreinigingen zullen echter de gedane beweringen nog moeten 

staven. 

Uit metingen blijkt dat de luminescentieverschijnselen aan meerdere kristallen ,, 
uit een b;=ttch onderzocht moeten worden. Dit om eventuele ,. uitschieters in de 

batch niet voor serieus te nemen. 

Hit de int(~rpretatie volgt da.t hoewel de traps en rekombinatiecentrr:t door 

verschillende roosterfouten veroorzaakt wordl~n, er toch een soort ladings wis

selwerking tussen de niveaus bestaat,die verantwoordelijk is voor de rol,die 

beide niveaus bij het luminescentieproces spelen. 



APPENDIX A 

I~'T' KO~H'U'T'ERPHOGH.AMMA. 

Voor de automatische verwerking van de meetgegevens met de P9200 is 

fS8bruik gemaakt van onderstaand komputerprogramma. 

LISTING P9200 PR0GRAMMA F1..U0f~ 

WAlT 
0010'8EGIN''ARRAY'LATSECC1:87J,INTC0:100QJ, 
0020RI NTC 0: 1 000 J, 
003QF,E,KC1:88JJ 
0040 I I NfEGER IN, L, MMAX, M, }\; 
0050'REAL'B,x,STAP,X1,X2,XIP,Y1,Y2,0S,VMJ 
0060'PR0CEDURE'F0UTJ 
0070'BEGIN'1'-LCRJPRINTTEXT< "< 'F0UT GETAL NR'> 'HABSFIXT<3,0,M+3H 
0080*G0T0'EINDE;'ENO'; 
0090'REAL 1 'PR0CEDURE'IP<X1,X2,XIP,Y1,Y2>;'REAL'X1,X2,XIP,Y1,Y2J 
0100'BEGIN''REAL'AJ 
0110A:=CY2-Y1>*<XIP-C'IF'Y2>Y1'THEN'X1'ELSE'X2>>1CX2-Xl)J 
0120IP:=A+C'IF'Y2>Y1'THEN'Y1'ELSE'Y~>; 
0130 1END'; 
0 140 '!~AL I I PR0CEDURE I 0; 
0150 1 BEGIN' I INTEGER 1 NUM,A,C; 
016~~M:=READ#4; 

0170'IF 1 NUM=999999 1 THEN' 1 G0T0'EINDE; 
0180'IF'ABSCNUM>>10t7'THEN'NUM:=NUMI10; 
0190 1 Ir 1 ABSCNUM>>10t7'THEN'F0UTJ 
0200A:=ENfiERCENTIERCÁBSCNUM>I1000+10)/1000>J 
0210'IF 1 A=O'THEN 1 F0UT; 
0220A:=A8SCNUM>-A*1000000+.1J 
0230C:=A'/ 1 100000J 
0240A:=A-G*100000; 
0250'IF'ABS<A-10192)<3 1 THEN' 
0260'BEGIN''IF'R=M-1 1 THEN''G0T0'DD'ELSE'R:=MJ'ENU'; 
0270C: =C-6; 
0280D:=A*C10tC>; 
0290'EN0 1

; 

0300 1 F~~'N:=1'STEP'1 1 UNTIL 1 87 1 D0 1 K(NJ:=READ#4J 
0310'F0R'N:=1 1 STEP'1 1 UNTIL 1 87'D0'LATSECCNJ:=READ#4J 
0320PRINTTEXT< I (I IS Fl_UDATA !vET rYEETGEGEVENS GEVULD???? I) I); f'l..CRJ NLCR'; 
0330PRINTTEXTC 1 C1 ER IS GEMETEN 0M DE CIN SEC>: 1

)
1 )J 

0340STAP:=1·8JABSFIXTC1,1,SfAP>;NLCR; 
0350PRINITEXTC I ('DE tv:0:-.JJCHR0MAT0l-<SNEUIEID IS • ) I); 
0360VM:=1JABSFIXTC1,Q,VM>JNLCRJNLCRJ 
0370PRINfTEXTC I ( 

1 KHISTAL: I) I )JNLCRJ 
0380PRINfTEXTC 1 C1 DATUM:'>'>JNLCRJ 

65 



0390PP: 
0400'F0R'N:=1'STEP'1'Ul'>JTIL'87'D0'ECNJ:=OJ 
0410'F0R'N:=O'STEP'l'UNTIL'l000'00'RIN![NJ:=OJ 
0420 I F0H IN:= 1 I STEP I 1 • UNT I L 1 87. D0. LATSEC [i'-J J: =LAT SEC [ N l* .2/VM; 
0430R: =1000; 
0440M:=O;X:=O; 
04SODS:=CD+D+D)/3; 
0460NLCRJPRINTTEXT<'C'TEMPERATUUR:'>'>;NLCR; 
0470PRINITEXT< '< 't<ETii'll NH' > 'HNLCR; . 
0480'F0R'M:=l'STEP'l'UNTILi1ÖOO'D0' 
0490'BEGIN' INHMJ: =1000*<0-DS> ;X: =;<+STAP; 
0500 I If 'X>5301VM'THEN'X: =X-STAP; 
0510'END'; 
0520DD:MMAX:=M-2J 
0530'F"0R'M:=3'STEP'1'UNTIL'MMAX-2'D0' 
0540'f0R'N: =M-2'STEP'1 'UNTIL 'M+2'D0'RINT[MJ:=RINHMJ+INHNH 
0550'F0R'M:=3'STEP'1'UNTIL'MMAX-2'D0'INT[MJ:=RINT[MJ/5; 
0560X:=StAP;M:=1J 
0570'F0R'N:=1~N+1'WHILE'M<MMAX'AND'N<87'D0' 
OSBO'IF'LATSEC[NJ>=X'THËN' 
0590 1 BEGIN' 'F0R'X: =X' STEP' STAP'UNTIL 'LATSEC[NJ '00 'M: =1"1+ 1; 
0600'IF'M<=MMAX'THEN'E[NJ:=IP<X-STAP~x~LATSEC[NJ~1NT[M-1J~INT[MJ>; 
0610'END'; 
0620'F0R'N:=1'STEP'1'UNTIL'87'D0'r[NJ:=K[NJ*E[N); 
0630H88 J: =O; 
0640NLCR; 
06SOPHINTTEXTC. (I E<EV> INT E<EV> 
066o • Ir' 'N0T' n12 J=O'THEN' PRINTTEXTC • < • 
0670'f0R'N:=l 1 STEP'1'UNTI('22'D0' 
0680'BEG1N' 

H'>JT 
E<EV> 

E<EV> INT'>'>; 
I NT' > '>J NLCH; 

0690'F0R'L: =0' STEP'22'UNTIL I (I IF 1 F[72J=O 'THEN'44'ELSE '66) '00' 'BEGIN. 
0700ABSfiXT<1~2~1·36+.02*<N+L>>; 
0710'IF'r[N+LJ<O'THEN'r[N+LJ:=O; 
0720ABSFIXT<4~2~r[N+LJ>; 

0730'END'; 
0740i'LCR; 
0750'Et'JD'; 
07601\LCR;NLCR; 
0770 1 F"0R 1 N: =1 'STEP'l 'UNTIL '87 'D0 1 LATSEC[NJ: =LATSEC[NJ*VM/.2J 
0780'G0T0'PP; 
0790EINDE: 
0800'END'; 
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;e pu]:"cn worrlP:i :,_fg,•leid van het 1ichtnf't. ~'e trr1mdst.nr '1'
1 

g·eleidt bij c'le 

pos i tiE>ve nuldoor[Y!.nf,f'n van het lichtnet. fuor de poortschakE>ling P1 wordPn 

: 1."rvnn ;::u1:s'"n met voldoend steile flanken gemaakt. DC 1 telt 10 pulsen, hierna 

(na o.~ s) worrit op ptmt Deen puls afgegeven,die door DC 2 geteld wordt. n~ 

~o Vd-~"1 ~:i.t soort pulsen (dus na ? s) wordt, op punt D vr-tn JJC ;:' een puls afgegevPr., 

rlie r:oor 3 g·eteld wordt. Met behulp van standenschakelaar SS wordt op de TI~::., 

ornzPtter ~e keuze bepaald,nél hoeveel "pakketjes" van ? s het eerste kommando aRn 

'T'::> w:)rot doorgegeven. In de getekende stand. is dit na? s (z.o.z.) 

"'loor :~. orr: ~.e s0hakelen korr:t DG 1 buiten::;pel te staan,zodat de hele :::yc1us l}en 

fa\~_ ~Oî' 1C kP"r ZO Snel ga1t. 

1v:e t rie infra~ooddetektor 1 D wordt de 900 run stand van de monochromator gedd.ek-

tee rd. 

'.'~:-l riP poortsché',kdJng P
2 

-.~·orden DC 1,? en 3 "count emtble'' gemaakt. tegeli.jker

t.ijd {;a,d_ Lunpje L branden. 

N:et schakeLL"ll' s
2 

kan de pulsgenerntor gereset worden. In c'le ir:gedruktP stand 

worden geen startpulsen afgegeven. 

~e ;;el.ijkspanning van 5 V,nodig voor de voeding wordt eveneens van het li-::::t

"'Pt ~fgel""~u~ (~r\ ... - . ct ') ...... ..._ . . l ' .: • 
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Tn ~ig-. .J.w~ ~. 5 zijn de korrektiefa.ktoPen,die gebruikt zijn hij de ui tw~->rking 

:Je ko rTek tie faktoren Vi'in de s?O zijn bep<'ta.ld door van der Leeden E'n van ?o

l Ï!1r;P.n ( ~ 6). lJ.e korrektJefaktoren van de ~:; 1 zijn als volgt tot stand gekomen: 

- ")? t r::msmissie van de monochromator .is ongeveer konstant genomen in het 

1::·ebiP.d v:m 900 tot 1200 nm. 

- '="' quanten•effidency van de s1 :is uit de litteratuur g·eha:üd (35;. 

·-'ok r'Jp dispcr~de van de monochromator komt uit littPr2tuur-gegevE>ns (36). 

IOO 

\<.(a.L) 

r 
10 

'ît· kor-r,.,kti('f~'-~toren van de s1- e!1 

S
20 

(g•t>rlr<>J.tPJijk) fotomultiplir-"r. 



Lm:1inescence of Tnorganic :;oJ.ids, Ac?liernic •• 1 
~orr:, 

/ .. f""l( /' \ 
\ ''_/ .. ;-: ,· t 

4-1. 

). Kw~;::Lit1.:1l,'T'h., ElektrotechnischE> Materialen II, Kollt>gerlikta?.t ~.H.E., (1()"1<;~ 
\ ' ,.." I ,/ ' • 

. :. v.Cvt>rtr;_;ggP:J,r:;., Afstucleerverslag, V:1.kgroep VR.ste Stof, (1972). 
b\l~ 

5. LePcic:·~ V8n cler,~.P.., Introductiecursus :lalfgeleicling, (1')72\ 

r.. :.~.je 4, hoofrlst11k II. 

q• ~=·th,W., Phjrsics and chemistry of :r - VI compounds, 1~orth-Hnlland PuèJllsti;~G 

>:pyrlf>n v::m rl.t?r, C., f. fntudeerverslag Voorlopige VP~kgroep 'hstc :-~tof, ( 1 q7 l \ 
\. ' , I ___. ~ • 

1• ?,ie A, b}7,. 1 3H er 139. 

1" ;rrr~r;"' r, "'·, 'T'he '1-lemistry of inperfect t:rystals, Horth-Holland Publishi !l.fi 

no~p~ny,A~~teroArn, (1964). 

1 ). ·.·:ijw~kker,~.:., St::J.g·Rverslag Voorlopige Vakgroep Vr>..ste Stof, (~973). 

'C• 7,olin~<;en van,R., Stagev"rslag Vakgroep Vaste Stof, ~19"!4). 

< '7 
' : . 
~'3. :<:mpel van,F., f..fstudeerv,~rslag Vakgroep Vé,ste Stof, Komt uit juni 1?74. 

19. Kipperr;--.rm,ft., Introduktiecursus Halfgele:iding, (197?). 

"G. Herdri-~xtJ•t Hsturleerverslag Vakgro9p Va.ste Stoft (î9?3). 

'): Riehl t N., F~_nfiihru::g in die Luminescence, Verlag Karl 'J'hiemi c K';., ~~mnchen, ( 1971). 

-:-~. ;~choe:nt.s,!I., Diplomarteit,rnechnische trniver.sität BArlin, (':971). 

?< '~rcpnl .,:an,F., Stageverslag Vakgroep Vaste Stof, (1973). 

?4. Oo['lterom van, 'I'., Stag,~verslag Vakgroep Vaste Stof, Komt uit april 1;?4. 

2 5. Stt.'·t~, J., ::~~.1-gevP.rslag· Vakgroep Vaste Stof, Komt uit april i 97,1. 
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t·. ;.,.,.A~-) '/oor hfd. typ<> werk. 

:;'r;1 r· :·~ \t0n r· dP rekombi!lq tj P-me tingen. 

.·'.n VOO" de technische bijstand. 

··inus voor de an:1ly:::;es en kristallen. 

~'on2 l. d voor de diskussies. 

Jan voor de sfeer. 

,Joep 

J·Jhan I! 

r:-1nt1 voor de röntgenanalyses. 
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