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1 Inleiding

Het experimentele deel van mijn bachelorproef heb ik bij de afdeling electro-
optische materialen van Umicore in Olen gedaan. Umicore is de grootste pro-
ducent van germanium in de wereld en produceert verschillende producten voor
optische toepassingen in het infrarood gebied. Ik heb met hoog zuiver germa-
nium (HPGe, ’high purity germanium’) gewerkt bestemd voor de productie van
γ-stralingsdetectoren.

In dit werk staat de beschrijving van drie verschillende metingen op HPGe
die uitgevoert zijn, namelijk Hall-metingen met de Van der Pauw methode, Deep
Level Transient spectroscopy (DLTS) metingen en levensduurmetingen. Al deze
metingen zeggen iets over de kwaliteit en de zuiverheid van het germanium.

Ik wil mijn dank betuigen aan Igor Romandic, Wim Geens en Walter Biese-
mans. Zij hebben mij van de nodige literatuur en technische uitleg voorzien die
nodig was om de metingen uit te voeren.

1.1 Productie van germanium kristallen

Germanium wordt in kleine concentraties aangetroffen in bepaalde ertsen en
mineralen, waar het altijd geassocieerd is met een ander metaal zoals zink, lood
of koper. Het wordt meestal uit de productie van zink gehaald. Het residu van
zinkuitloging bevat typisch 0,5% Ge. Na het uitlogen van dit residu bereikt
men een concentratie van 50% Ge. Chloreren en distillatie leveren ultrapuur
GeCl4. Hydrolyse van GeCl4, filtratie en het drogen ervan levert verschillende
graden van GeO2. GeO2 van elektronische graad wordt gereduceerd in een
waterstof atmosfeer. Men moet ervoor zorgen dat de aanmaak van het vluchtige
tussenproduct GeO geminimaliseerd wordt. Na volledige reductie wordt het
germanium gesmolten en wordt er een polykristallijne staaf van gemaakt. De
zuiverheid van het Ge is dan van de orde 10 ppb.

Het verdere zuiveringsproces van Ge is gebaseerd op de segregatie van onzuiv-
erheden aan het vloeibaar-vast vlak. Elke onzuiverheid heeft een vaste fractie
van concentratie in vloeibaar (Cvl) en in vast (Cv) germanium als de twee fasen
in evenwicht zijn. Deze fractie noemt de segregatie coëfficiënt K met:

K =
Cv

Cvl
. (1)

Het evenwicht aan het tussenvlak wordt bereikt door diffusie, bijgevolg wordt de
segregatie verstoord door de eindige kristal-groei snelheid en het bevriezen van
vloeibaar Ge. Hierdoor zal de effectieve segregatie coëfficiënt dichter bij 1 liggen
dan de theoretische. De zone zuivering techniek maakt hiervan gebruik. Men
beweegt een smalle vloeibare zone germanium traag door een lange staaf germa-
nium. Dit proces wordt meerdere malen herhaald waardoor de onzuiverheden
verzameld worden door segregatie. Hoe kleiner de segregatie coëfficiënt, hoe
makkelijker een onzuiverheid verwijderd kan worden. Hierna is de zuiverheid
van het centrum van de staaf van de orde 1 ppb.

Hierna wordt voor de productie van HPGe de mono zone zuivering tech-
niek toegepast, dit is hetzelfde als de zone zuivering techniek, maar nu wordt de
vloeibare zone bij de start in contact gebracht met een monokristallijn entkristal.
Op deze manier bekomt men een monokristallijne staaf, waaruit de overgebleven
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Figuur 1: Illustratie bij het Czochralski groei proces.

onzuiverheden aan korrelgrenzen zijn verwijderd. Deze staven hebben een zuiv-
erheid van de orde 0,01 ppb.

Tenslotte wordt er een monokristallijn kristal gegroeid met het Czochralski-
proces. Het basis principe is weergegeven in figuur 1. Het materiaal wordt
gesmolten in een smeltkroes. Men dipt er dan een monokristallijn entkristal in,
welk men dan, al roterend, langzaam verticaal wegtrekt uit het gesmolten ma-
teriaal. Hierbij kristalliseert het vloeibaar Ge aan het ent. De drijvende kracht
achter deze overgang van de metastabiele vloeibare fase naar de stabiele vaste
toestand is de onderkoeling van het gesmolten materiaal in de nabijheid van
het kristal/vloeibaar vlak, gëınduceerd door de verticale temperatuur gradiënt
in het kristal-vloeibaar systeem. Tijdens de kristalgroei wordt er constant een
geschikte stroom van een inert gas of H2 toegevoegd, om vervuiling van het
gesmolten materiaal tegen te gaan door deeltjes en/of verdampte materialen.
De additieven (om te doperen) kunnen bij het start materiaal gevoegd worden
in elementaire vorm of in een vaste oplossing met Ge (de laatste is het beste als
men een laag doperings gehalte wilt verkrijgen). Het entkristal is meestal een
kleine cilinder, gesneden uit een monokristallijn Ge kristal, met de cilinder as
langs de kristallografische richting waarin men het kristal wilt groeien. Men laat
het zaad tot dicht bij het gesmolten materiaal zakken, waar het even blijft zodat
het in thermisch evenwicht kan komen, terwijl het al aan het roteren is. Door
de rotatie van het kristal tijdens de kristal groei zal het uiteindelijke kristal min
of meer de vorm van een cilinder hebben. In figuur 2 staan de laatste stappen
in het productieproces van HPGe afgebeeld, zoals toegepast bij Umicore.

1.1.1 Groei van kristallen voor γ-stralingsdetectoren

Voor de groei van HPGe kristallen voor γ-stralingsdetectoren moet de onzuiv-
erheidsdichtheid van het materiaal waaruit een kristal getrokken wordt minder
dan 1011 cm−3 zijn (≈0,01 ppm). Dit niveau kan men bereiken met de mono
zone zuiveringstechniek.

Uit onderzoek blijkt dat zuiver waterstof de beste atmosfeer is om kristallen
te groeien voor γ-stralingsdetectoren. Waterstof is echter door zijn hoge ther-
mische geleiding een slechte atmosfeer als men naar de temperatuursdistributie
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Figuur 2: De laatste stappen in het productieproces van HPGe bij Umicore.

kijkt. Waterstof is ook oplosbaar in germanium en vormt complexen met punt
defecten. Deze complexen zijn belangrijk voor de elektrische eigenschappen van
het germanium, aangezien zij energieniveaus veroorzaken in de bandkloof, welke
trapping veroorzaaken waardoor de werking van de detector verslechtert.

Deze complexen vormen zich vaak aan vacatures, welke zelf ook trapping
veroorzaken. De concentraties van vacatures kan klein gehouden worden als
er dislocaties aanwezig zijn met een concentratie > 100cm−2. Aan de andere
kant mag de dislocatie dichtheid niet meer zijn dan 105cm−2, omdat dislocaties
ook trapping veroorzaken. Hiertoe wordt een entkristal gebruikt met reeds een
lage dislocatiedichtheid en wordt het kristal getrokken in de <100> richting.
Hierdoor kan men het aantal dislocaties meten door het tellen van de putjes op
het (100) vlak die ontstaan na etsen.

Ultrazuivere kristallen voor stralingsdetectoren mogen slechts een onzuiv-
erheidsconcentratie van 109 tot 2.1010cm−3 hebben. Hiervoor gebruikt men
smeltkroezen gemaakt uit kwarts.

Te zuivere kristallen zijn ook niet geschikt voor stralingsdetectoren, aangezien
men dan regio’s heeft met n-type en regio’s met p-type (p/n-type). Het is be-
langrijk dat het volledige kristal van hetzelfde type is. Daardoor zal men de
kristallen een beetje doperen, door er fosfor (n-type, K = 0, 08) of indium
(p-type, K = 10−3) bij te voegen voor de kristal groei. Voor stralingsdetec-
toren heeft men een doperingsconcentratie van ongeveer 109 doperingsatomen
per cm3, wat een zeer lage concentratie is. Men doet dit door een legering van
onzuiverheid-germanium of een kristal met een hogere doperingsconcentratie bij
het gesmolten germanium te voegen.
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2 Hall-meting met de van der Pauw methode

Met een Hall-meting worden de resistiviteit ρ, de netto onzuiverheidsconcen-
tratie NA − ND, de Hallmobiliteit, de Hallconstante en het type van geleiding
(n- of p-type) van het materiaal bepaald.

2.1 Theorie

Het Hall effect werd in 1879 ontdekt door Edwin Hall. Het beschrijft het elek-
trisch veld tussen twee kanten van een geleider, in de richting ~j × ~B, als er een
stroom ~j door een magnetisch veld ~B loopt. De bewegingsvergelijking van de
ladingsdragers in een stationair regime (d~v

dt = 0) is gegeven door:

m~v

τ
= q( ~E + ~v × ~B), (2)

met m de effectieve massa, q de lading, ~E het elektrisch veld, ~B het mag-
netisch veld en ~v de snelheid. De eerste term is de wrijvingsfactor, met τ een
evenredigheidsconstante. Nu laten we de x-richting samenvallen met de richting
waarin de stroom loopt en de y-richting zo dat de Hallcontacten in deze richting
staan. Als men uitdrukt dat er geen stroom loopt in de y-richting, vindt men:

I =
nq

B

1
γ

Ey, (3)

met I de stroom door de geleider, n de dichtheid van de ladingsdragers, B de
grootte van het magnetsich veld, Ey het elektrisch veld in de y-richting en
γ =< τ2 > / < τ >2. De Hall constante RH is gedefinieerd als:

RH = γ
1
nq

. (4)

Het Hallveld (Ey) wordt dus gegeven door:

Ey = RHBI. (5)

Uit de definitie van de Hall constante RH blijkt dat men uit een meting van het
Hall effect de concentratie der ladingsdragers kan afleiden en hun teken. Verder
heeft men nog de uitdrukking voor de Hall mobiliteit (met σ de geleidbaarheid):

RHσ = γ
1
nq

nqµ = γµ = µH , (6)

welke de Hallmobiliteit µH geeft, deze is benaderend gelijk aan de gewone mo-
biliteit µ.

In 1958 bedacht L.J. van der Pauw een methode om de specifieke resistiviteit
en het Hall effect te meten op vlakke materialen met een willekeurige vorm.
Daarvoor waren voor een meting van het Hall effect materialen met nogal in-
gewikkelde vormen nodig. De methode is geldig voor platte materialen (ho-
mogeen in dikte en zonder gëısoleerde fysische gaten), met een willekeurige
vorm en met de contacten voldoende klein, gelegen aan de omtrek (de periferie)
van het materiaal.
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Figuur 3: Sample met willekeurige vorm met vier kleine contacten op vier
willekeurige plaatsen aan de omtrek voor de Van der Pauw methode

De methode gaat als volgt: eerst brengt men vier contacten aan op willekeurige
plaatsen aan de omtrek van het materiaal (zie figuur 3). We definieren nu de
weerstand RAB,CD als het potentiaalverschil VD − VC tussen de contacten D
en C gedeeld door de stroom die door de contacten A en B loopt. De stroom
gaat het materiaal binnen langs contact A en verlaat het via contact B. RBC,DA

wordt analoog gedefinieerd. Van der Pauw toonde nu aan dat volgende formule
geldt:

exp (−πRAB,CDd

ρ
) + exp (−πRAB,CDd

ρ
) = 1, (7)

met ρ de resistiviteit van het materiaal en d de dikte van het materiaal. Het
blijkt dus dat om de resistiviteit van een materiaal te bepalen het voldoende
is de twee weerstanden RAB,CD en RBC,DA te bepalen. Om ρ makkelijker te
bepalen wordt vergelijking (7) ook wel geschreven in de vorm

ρ =
πd

ln 2
RAB,CD + RBC,DA

2
f(

RAB,CD

RBC,DA
), (8)

waar f een soort van correctie is voor asymetrische samples waar RAB,CD 6=
RBC,DA. Ze voldoet aan de relatie

RAB,CD −RBC,DA

RAB,CD + RBC,DA
= f arccos (

exp (ln 2/f)
2

). (9)

De correctie factor f kan niet in een gesloten functie worden gegeven. Ze is wel
reeds berekend en kan in tabellen opgezocht worden als functie van de symmetrie
factor Sym:

Sym =
RAB,CD

RBC,DA
. (10)

De Hall mobiliteit kan bapaald worden door de verandering van de weerstand
RBD,AC te meten als er een magnetisch veld is aangelegd loodrecht op het
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materiaal. De Hall mobiliteit wordt dan gegeven door:

µH =
d

B

∆RBD,AC

ρ
, (11)

waar B de magnetische inductie is en ∆RBD,AC de verandering van de weerstand
RBD,AC tengevolge van het aangelegde magnetische veld.

Al de resultaten gelden voor oneindig kleine contacten die perfect op de
omtrek liggen. Als de contacten een eindige grootte hebben en/of niet perfect
op de omtrek van het sample liggen kan er worden aangetoond dat er fouten
zullen optreden op de berekende waarden voor de specifieke resistiviteit en Hall
mobiliteit.

Nog enkele theoretische opmerkingen voor het experiment:

• De injectie van minderheidsdragers tijdens de metingen kan de gevonden
waarde voor de resistiviteit bëınvloeden. Het resultaat is dat het materiaal
niet in een lineair I/V regime zit. Het is dus belangrijk dat metingen
gebeuren in het gebied met een lineaire I/V karakteristiek. Ook moet er
met kleine stromen gemeten worden om fouten snel te kunnen detecteren.

• Fotovoltäısche effecten kunnen de resistiviteit ook bëınvloeden, vooral als
het om materiaal met een hoge resistiviteit gaat. Daarom moet men er
voor zorgen dat het experiment in een donkere omgeving gebeurt.

• De resistiviteit van halfgeleiders is sterk afhankelijk van de temperatuur.
Hierdoor is het belangrijk dat de temperatuur van het materiaal goed
gekend is tijdens de metingen. Ook moet men ervoor zorgen dat er slechts
een kleine stroom wordt gebruikt om effecten ten gevolge van opwarming
in een weerstand te vermijden.

• Men moet er op letten dat er geen lekstroom langs het oppervlak loopt,
welk tot foute resultaten zou kunnen leiden.

• Er moet voor gezorgd worden dat de stroom en het transversale elektrische
veld loodrecht staan op het magnetisch veld.

• Er zullen fouten optreden als de contacten van eindige grootte zijn en/of
niet perfect op de omtrek staan zoals hiervoor besproken.

2.2 Het experiment

Het experiment wordt uitgevoerd met het RH 1030 HALL syteem. Dit bestaat
uit een magneet die kan omgepoold worden en software die automatisch de
verschillende metingen uitvoert. In de rest van deze sectie staat beschreven wat
er juist gebeurd en wat de software berekent.

Bij de voorbereiding van het experiment wordt er, loodrecht met de kristal
groei as, een schijf uit de kop en de staart van het kristal gesneden met een
dikte van ongeveer 5mm (zie figuur 4). Uit deze twee schijven worden twee
kleine vierkanten gesneden met zijdes tussen de 10 en 15 mm. Eén vierkant
wordt in het midden van de schijf uitgesneden, en één in de [100] hoek. Soms,
als er onduidelijkheid is, wordt er ook een vierkant op halve straal gebruikt,
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dit is op 15mm van de rand. Dan worden er kleine inkepingen gemaakt in het
midden van de zijdes van de vierkanten (zie figuur 4). Het sample wordt nu
nog geëtst om lekstromen langs het oppervlak tegen te gaan. Figuur 5 toont
een foto van de gebruikte samples. Tenslotte worden er in de inkepingen Ohmse
contacten gemaakt met een eutectisch mengsel van Hg-In.

Figuur 4: a) Twee vierkanten worden uit de schijf gesneden; b) Het vierkant
met de contactpunten aangeduid.

Tijdens het experiment wordt het sample steeds bij een temperatuur van
77 K gehouden door het onder te dompelen in vloeibaar stikstof. Het mag-
netisch veld dat gebruikt wordt voor de Hall-metingen heeft een grootte van
B = 0, 35T . Het sample wordt zo in de opstelling geplaatst zodat de groei as
(de [100] richting) parallel is met het magnetisch veld.

De meting bestaat uit een 2 punts-, een 4 punts- en een Hall-effect meting.
De resistiviteit wordt steeds uit een I/V curve gemeten. Hiervoor wordt er
gebruikt gemaakt van een variabele stroombron en een spanningsmeting. Het
is dus belangrijk dat we in een lineair deel van de I/V karakteristiek meten.
De stroombron en meetcontacten voor de spanning kunnen naar elk van de
contactpunten van het sample gebracht worden d.m.v. een relais matrix. De
I/V curves worden automatisch gemeten met 10 meetpunten. Om de weerstand
te bepalen wordt de richtingscoëfficiënt van de I/V rechte berekend met lineaire
regressie.

Nu nog enkele definities van de gebruikte grootheden. Als de stroom of de
spanning gegeven zijn met daarachter twee cijfers dan staan deze cijfers voor
het gebruikte contactpaar (zie figuur 4). Als er bijvoorbeeld I(1, 2) staat, dan
is er een stroom aangebracht door contacten 1 en 2, staat er V (2, 4), dan wordt
de spanning gemeten over contacten 2 en 4. De weerstand wordt gegeven met
twee contactparen, waarbij het eerste slaat op de stroom en het tweede op de
spanning. Staat er bijvoorbeeld R(1, 2; 3, 4), dan loopt er stroom door contacten
1 en 2 en wordt de spanning gemeten over contacten 3 en 4. Bij de Hall metingen
wordt de zin van het magnetisch veld aangegeven als +B of -B vanachter in de
notatie. Als er bijvoorbeeld R(1, 2; 3, 4,+B) staat, dan is B = +B, staat er
R(1, 2; 3, 4,−B), dan is B=-B. Als de twee contactpunten hetzelfde zijn (bij 2
puntsmetingen) worden ze slechts 1 keer gegeven.

Eerst wordt er een test gedaan om te bepalen hoeveel stroom (in Ampère)
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Figuur 5: De gebruikte samples voor de Hall metingen.

er gebruikt zal worden. De weerstand wordt bij verschillende grootte ordes van
stroom gemeten over de verschillende contacten. Dan wordt er gekeken tot welke
stroom de weerstand over de verschillende contacten niet te veel afwijkingen
vertoont, en dus ongeveer gelijk blijft. Dit bepaalt de maximum stroom die zal
gebruikt worden tijdens het experiment.

De 2 puntsmeting wordt gedaan om de weerstand van het materiaal te
berekenen. De stroom wordt gevarieerd, tussen de positieve maximum waarde
en de negatieve maximum waarde, en door 2 contacten gestuurd. De span-
ning wordt gemeten over dezelfde contacten. Dit gebeurt tussen aanliggende
en overliggende contactpunten. Er worden 10 meetpunten uitgezet en uit de
richtingscoëfficiënt van de bekomen rechte wordt de weerstand bepaald. Verder
wordt er met deze metingen niet echt iets berekend, ze zijn eerder een aanwijzing
voor de homogeniteit van het plaatje.

Bij de 4 puntsmeting worden de stroom- en spanningscontacten onderling
gewisseld. Dit wordt gedaan tussen aanliggende contactpunten. De waarden
mogen maximaal 10% van mekaar afwijken, anders is er waarschijnlijk iets mis
met de contacten. De resistiviteit wordt dan met de formule van van der Pauw
(vergelijking (8))berekend als:

ρ =
πdf

ln 2
1
2
[R(1, 2; 4, 3) + R(2, 3; 1, 4)], (12)

met d de dikte van het sample (in cm). De resistiviteit wordt dan gegeven in
Ohm-cm. f is de correctiefactor, ze wordt opgezocht in een tabel als funtie van
de symmetriefactor Sym (zie vergelijking (10)). Er zijn twee verschillende con-
figuraties mogelijk om de resistiviteit te berekenen (één is hierboven gebruikt).
De andere is met R(3, 4; 2, 1) en R(4, 1; 3, 2), deze configuratie wordt ook geme-
ten en ρ wordt berekend als gemiddelde van de twee. De vlakke resistiviteit ρ’
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(’sheet resistivity’, de resistiviteit gedeeld door de dikte van het sample) wordt
ook berekend.

Nu volgen de Hall-effect metingen. Hierbij is het belangrijk dat er een config-
uratie wordt gebruikt zodat de stroom en spanning loodrecht tegenover mekaar
staan. R(1, 3; 2, 4) en R(2, 4; 3, 1) zijn mogelijke configuraties die gebruikt wor-
den. Er gebeuren telkens vier metingen met dezelfde contacten, maar met een
verschillende stroomzin en zin van het magneetveld. Bij ideale samples (per-
fecte vierkanten) moet de spanning 0 zijn als er stroom door het sample loopt
en geen magnetisch veld is aangelegd. Bij echte samples zal er echter steeds een
spanning zijn, de zogenaamde spanning door slechte uitlijning (’misalignement
voltage’). Als deze spanning groter is dan de Hall spanning kan deze grote fouten
introduceren. Het gebruikte systeem heeft hiervoor een hardware compensatie
waardoor deze fouten verwaarloosbaar worden. Als het magnetisch veld wordt
ingeschakeld kan de Hall spanning gemeten worden. Uit vergelijking (5) volgt
een uitdrukking voor de Hall spanning:

VH =
Ey

d
=

RHIB

d
, (13)

met VH de Hall spanning, RH de Hallconstante, I de stroom door het sam-
ple, d de dikte van het sample en B het magnetisch veld. Hieruit wordt de
Hallconstante berekend met de formule

RH =
dVH

IB
=

d[R(1, 3; 2, 4;B)−R(1, 3; 2, 4;−B)]
2B

. (14)

De metingen van ρ en RH kunnen nu gebruikt worden om de onzuiverhei-
dsconcentratie, het type van de ladingsdragers en de mobiliteit van de ladings-
dragers te bepalen.

Uit definitie (4) volgt dat het teken van de Hallconstante afhankelijk is van
het type van de ladingsdragers. Het teken is dus ook een meetresultaat, als het
positief is dragen gaten de lading en is het materiaal p-type, is het negatief dan
zijn de elektronen de ladingsdragers en is het materiaal n-type.

Nu wordt de Hall mobiliteit nog berekend met de formule (zie vergelijking
(6)):

µH = RHσ =
RH

ρ
. (15)

Tenslotte wordt de netto onzuiverheidsconcentratie berekent met de formule:

NA −ND =
1

ρµq
, (16)

met q de lading van de ladingsdragers, µ de mobiliteit van de ladingsdragers, ρ
de resistiviteit en NA en ND de concentratie aan donoren en acceptoren, respec-
tievelijk, in het materiaal. De onzuiverheidsconcentratie wordt niet berekend
met de Hallmobiliteit. Aangezien deze theoretisch niet gelijk is aan de echte
mobiliteit zal deze nooit een juist resultaat geven. Ze wordt berekend met de
theoretische mobiliteit. Deze bedraagt voor een Ge-monster bij een temper-
atuur van 77 K en met een aantal onzuiverheden < 1013/cm3 en een goede
fysische perfectie: µ = 42000cm2/V s voor p-type en µ = 36000cm2/V s voor
n-type. Hieruit blijkt dat de afwijking van de Hallmobiliteit van deze theoretis-
che mobiliteiten een maat is voor de inhomogeniteit van het monster. Er wordt

10



gesteld dat als de Hall mobiliteit kleiner is dan 10000cm2/V s het type van de
ladingsdragers niet eenzijdig is in het vierkant. Het materiaal is dan als het
ware p/n-type.

Als de onzuiverheidsconcentratie bepaald is in het midden en aan de hoek
van het kristal wordt ook de radiale dispersie (RD) van de schijf berekend. Deze
is gedefinieerd als volgt:

RD = 2|nH − nM

nH + nM
|.100%, (17)

met nH de onzuiverheidsconcentratie in het vierkant uit de hoek van de schijf
en nM de concentratie in het midden van de schijf.

2.3 Meetresultaten

Het experiment is uitgevoerd op een p-type kristal en op een n-type (bepaald
door dopering met fosfor of indium tijdens de kristalgroei). Elk sample krijgt
een identificatie, deze bestaat uit de nummer van de oven waarin het gegroeid is,
de volgnummer van het kristal en welk vierkant er gebruikt wordt (midden: M,
hoek: H of halve straal: HS). De localisatie van de schijf in het kristal wordt ook
ingegeven. cz5-1930-M is bijvoorbeeld het middenste vierkant uit de schijf (M)
van kristal nummer 1930 uit oven 5 dat met de Czochralski-methode gegroeid
is. Als men dan nog bijvoorbeeld cm 5.7-6.2 ingeeft is de schijf op 5,7 cm van
de kop afgezaagd.

De stroom die gebruikt wordt zal steeds maximum 1µA bedragen. Dit is
standaard zo ingesteld in de software en dit kan wel veranderd worden, maar
uit het verleden blijkt dat dit een goede grootte is voor de stroom.

2.3.1 N-type (Fosfor dopering)

De metingen zijn gedaan aan het kristal Cz5-1935 op twee schijven, één aan
de kop van het kristal (cm 0,5-1,0) en één aan de staart (cm 16,7-17,2). De
resultaten staan in tabel 1. De grafieken van de 4 puntsmeting en Hall meting
voor de middenste plaatjes staan in figuur 6 en 7.

De radiale dispersie van de onzuiverheidsconcentratie van de Cz5-1935, cm
16,7-17,2 schijf is:

RD = 2|2, 96.1010 − 3, 00.1010

2, 96.1010 + 3, 00.1010
|.100% = 1, 3%. (18)

2.3.2 P-type (Indium dopering)

De metingen aan het kristal Cz5-1930 zijn enkel aan de kop van het kristal
gedaan (cm 5,7-6,2). De resultaten staan in tabel 2. De grafieken van de metin-
gen van de 4 puntsmeting en de Hall meting op het middenste plaatje staan in
figuur 8.

De radiale dispersie van de onzuiverheidsconcentratie van de Cz5-1930, cm
5,7-6,2 schijf is:

RD = |3, 68.1010 − 4, 93.1010

3, 68.1010 + 4, 93.1010
|.100% = 29, 0%. (19)
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Figuur 6: Resultaten van de 4 puntsmeting en Hall meting op het sample Cz5-
1935-M cm 0,5-1,0.

Figuur 7: Resultaten van de 4 puntsmeting en Hall meting op het sample Cz5-
1935-M cm 16,7-17,2.
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Cz5-1935-M, cm 0,5-1,0 Cz5-1935-M, cm 16,7-17,2
ρ (Ohm-cm) 7, 91.105 5, 76.103

ρ’ (Ohm) 1, 44.106 1, 15.104

Sym 1, 17.101 1, 46
f 6, 72.10−1 9, 88.10−1

RH (cm3/As) −4, 07.108 −1, 61.108

µH (cm2/V s) 5, 14.102 2, 80.104

|NA −ND| (cm−3) 2, 18.108 3, 00.1010

Cz5-1935-H, cm 16,7-17,2 Cz5-1935-HS, cm 16,7-17,2
ρ (Ohm-cm) 5, 83.103 6, 78.103

ρ’ (Ohm) 1, 17.104 1, 41.104

Sym 3, 20 1, 25
f 8, 96.10−1 9, 96.10−1

RH (cm3/As) −1, 13.108 −1, 98.108

µH (cm2/V s) 1, 94.104 2, 91.104

|NA −ND| (cm−3) 2, 96.1010 2, 55.1010

Tabel 1: Resultaten voor het n-type kristal.

Cz5-1930-M, cm 5,7-6,2 Cz5-1930-H, cm 5,7-6,2
ρ (Ohm-cm) 3, 01.103 4, 03.103

ρ’ (Ohm) 6, 25.103 8, 37.103

Sym 1, 06 1, 71
f 9, 99.10−1 9, 79.10−1

RH (cm3/As) 1, 15.108 1, 74.108

µH (cm2/V s) 3, 83.104 4, 31.104

NA −ND (cm−3) 4, 93.1010 3, 68.1010

Tabel 2: Resultaten voor het p-type kristal.

2.4 Besluit

De belangrijkste resultaten hieruit zijn de Hall mobiliteit µH en de onzuiverhei-
dsconcentratie. Uit de Hall mobiliteit wordt bepaald of het kristal homogeen is
(eenduidig p- of n-type). De onzuiverheidsconcentratie geeft een maat voor de
kwaliteit en de bruikbaarheid van het kristal.

Voor het n-type bleek bij de meting aan de voorste schijf (cm 0,5-1) reeds
dat het om p/n-type ging (zie figuur 6). De Hall mobiliteit was lager dan 10000
cm2/Vs en de grafieken waren ook niet lineair. Ook uit de metingen met een
magnetisch veld bleken de richtingscoëfficiënt van de V/I rechten een verkeerd
teken te hebben. De voorkant van dit kristal is dus duidelijk p/n-type. De
achterste schijf is wel n-type, met een radiale dispersie van 1,3%. Aan dit
kristal zullen er dus extra metingen gedaan worden om te bepalen welk deel van
dit kristal homogeen is.

Voor het p-type kristal blijkt uit de metingen dat de schijf homogeen p-type
is, met een radiale dispersie van 29,0%. Aangezien deze metingen aan de kop
zijn gedaan zal het kristal waarschijnlijk overal homogeen p-type zijn.
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Figuur 8: Resultaten van de 4 puntsmeting en Hall meting op het sample Cz5-
1930-M cm 5,7-6,2.

3 Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS)

De DLTS methode wordt gebruikt om diepe niveaus (zie verder) op te sporen
in HPGe. Er wordt gebruik gemaakt van een Schottky diode. De plaats van het
energieniveau in de bandkloof en de concentratie van de onzuiverheden worden
berekend met DLTS.

3.1 Theorie

3.1.1 Het emissie en invang proces

Diepe niveaus zijn energieniveaus gelegen in de bandkloof, waarvan het energiev-
erschil tot de conductie- of valentieband een belangrijke fractie bedraagt van de
bandkloof. De grens tussen diepe en ondiepe niveaus is ongeveer de thermis-
che energie bij kamertemperatuur (±10 meV). Als men een materiaal dopeert
creëert men ondiepe niveaus. Al deze energieniveaus zijn het gevolg van ver-
storingen in de periodieke structuur van het rooster door puntdefecten en/of
roosterdefecten.

Het fundamentele proces dat met DLTS geobserveerd wordt is de emissie
van een elektron of een gat van een diep niveau naar de conductieband of de
valentieband, respectievelijk (zie figuur 9). Bij thermisch en elektrisch evenwicht
is de bezettingswaarschijnlijkheid van elektronen in diepe niveaus een functie
van het Fermi niveau, welk een functie is van de temperatuur. Men onderscheidt
twee soorten niveaus: donoren en acceptoren. Een donor wordt gedefinieerd
als een niveau dat neutraal geladen is als het Ferminiveau EF zich boven het
energieniveau E van de donor bevindt, en dat positief geladen wordt als EF

onder E komt te liggen. Analoog is een acceptor een niveau dat neutraal geladen
is als EF zich onder E bevindt, en negatief geladen wordt als EF boven E ligt.
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In de beschrijving die volgt zal het steeds over een donor niveau gaan, tenzij
anders vermeld.

De emissie van een elektron (gat) is het proces waarbij een elektron (gat) van
het energieniveau naar de conductieband (valentieband) gaat. De vangst van
een elektron (gat) is het proces waarbij een elektron (gat) van de conductieband
(valentieband) naar het energieniveau gaat. Zie figuur 9 ter verduidelijking. Uit
het principe van de gedetailleerde balans kan men de emissiesnelheid en afleiden:

en = σnvth,nχnNc exp(−Ec − ET

kT
), (20)

met σn de werkzame doorsnede voor elektronen, vth,n de thermische snelheid
van de elektronen, χn de entropiefactor, Nc de elektronendichtheid in de con-
ductieband, Ec − ET het energieverschil tussen de conductieband en het diepe
niveau, k de Boltzmann constante en T de temperatuur. Aangezien Ec−ET voor
ondiepe niveaus van de orde van de thermische energie bij kamertemperatuur is,
zullen zij bij kamertemperatuur hun elektronen afgeven aan de conductieband,
welke voor geleiding zorgen. De emissiesnelheid is er sneller dan de vangstsnel-
heid. Doordat Ec −ET veel groter is voor diepe niveaus hebben ze een grotere
vangssnelheid dan emissiesnelheid. Diepe niveaus vangen de elektronen dus erg
snel uit de conductieband en emmiteren ze trager terug. Hierdoor lijkt het dat
bij thermisch evenwicht elk diep niveau gevuld is met elektronen. Men noemt
de onzuiverheden die de oorzaak zijn van deze diepe niveaus ’vallen’.

Figuur 9: Het emissie en vangst proces (aangegeven als elektronenovergangen):
emissie van een elektron (en), vangst van een elektron (cn), emissie van een gat
(ep) en vangst van een gat (cp).

Het emissie proces wordt als functie van de tijd t beschreven door

nT (t) = NT exp(− t

τe
), (21)

met nT (t) het aantal vallen bezet met een elektron, NT de totale concentratie
aan vallen en τe de tijdsconstante voor emissie, gegeven door:

τe =
1
en

. (22)

In thermisch evenwicht zal zowel emissie als invangen gebeuren en kan men
ze niet afzonderlijk observeren. Enkel het resultaat, de effectieve concentratie
aan elektronen in de conductieband, kan geobserveerd worden. Daardoor heeft
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men een toestand nodig die uit evenwicht is om de tijdsconstante van de emissie
te kunnen meten. Een mogelijkheid om zo’n situatie te creëeren is met behulp
van een uitputtingsgebied. In de praktijk gebruikt men een Schottky diode of
een p-n junctie om een uitputtingsgebied te creëren.

Voor het volgende wordt er uitgegaan van een invers gepolariseerde Schottky
diode, gemaakt van een halfgeleider met een ondiep niveau en een diep niveau
(zie figuur 10.a). Oorspronkelijk zijn, als men lang genoeg wacht, al de niveaus
in het uitputtingsgebied leeg (er zijn geen elektronen aanwezig om te vangen).
Als men nu met een spanningspuls de inverse polarisatie vermindert, zullen de
banden minder afbuigen en het uitputtingsgebied zal kleiner worden(zie figuur
10.b). Het Fermi niveau zal het diep niveau snijden in een punt dichter bij de
junctie dan voordien. Als men deze puls nu lang genoeg laat duren (veel langer
dan de tijdsconstante voor elektronenvangst), dan zullen al de diepe niveaus
onder het Fermi niveau gevuld zijn met elektronen. Als de puls nu wordt uit-
geschakeld, en er dus wordt teruggegaan naar de oorspronkelijke inverse polar-
isatie, is de situatie niet meer in evenwicht. Een deel van het diepe niveau is
bezet met elektronen, terwijl het boven het Fermi niveau ligt (zie figuur 10.c).
Dit heeft tot gevolg dat de waarde van de capaciteit van de diode (C) en de
breedte van het uitputtingsgebied (W ) een andere waarde als oorspronkelijk
hebben. Dit kan men zien uit de formules voor een Schottky diode:

W =

√
2ε(Vbi − V )

qND
; (23)

C = A

√
εqND

2(Vbi − V )
, (24)

met ε de diëlektrische constante, q de lading, ND de concentratie aan gëıoniseerde
donoren, Vbi de ingebouwde spanning in de diode, V de aangelegde spanning
en A de oppervlakte van het Schottky contact. Aangezien de concentratie aan
gëıoniseerde donoren voor de puls (ND + NT ) groter is dan direct na de puls
(ND), zal de capaciteit direct na de puls kleiner zijn en de breedte van het
uitputtingsgebied groter dan oorspronkelijk. De diepe niveaus zenden hun elek-
tronen nu terug uit naar de conductieband volgens formule (21). Deze emissie
kan geobserveerd worden in de transiënt van de capaciteit C(t). Deze zal ex-
ponentiëel terug naar zijn oorspronkelijke waarde terugkeren, met dezelfde tijd-
sconstante als het emissie proces, volgens de formule:

C(t) = Ci −DC exp(− t

τe
); (25)

DC =
CiNT

2NS
als NT << NS , (26)

met t de tijd, Ci de capaciteit bij de oorspronkelijke inverse polarisatie, DC de
amplitude van de transiënt, NT de concentratie van de vallen, NS de concen-
tratie van de ondiepe niveaus en τe de tijdsconstante voor emissie van de elektro-
nen. De spanningspuls en het gedrag van de capaciteit tengevolge van deze puls
zijn weergegeven in figuur 11. De amplitude van de transiënt is evenredig met
de concentratie van de vallen, men kan uit deze amplitude dus de concentratie
van de vallen berekenen (zie verder).
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Figuur 10: Bandendiagram van de Schottky diode tijdens de verschillende stap-
pen in de DLTS methode (voor de duidelijkheid is het linkse deel zonder ondiep
niveau voorgesteld en het rechtse deel zonder buiging van de banden), met de
verschillende W’s de breedte van het uitputtingsgebied. a) inverse polarisatie;
b) tijdens puls, inverse polariatie is verminderd; c) puls is terug weg, terug
oorspronkelijke inverse polarisatie.

Figuur 11: a) De aangelegde spanningspuls over de diode; b) De capaciteit van
de diode, tengevolge van de spanningspuls.
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De moeilijkheid is nu uit de capaciteitstransiënt de tijdsconstante τe te
bepalen, dit gebeurt via een correlatie functie, welke uitgelegd staan in de vol-
gende sectie. Stellen we nu dat τe bepaald kan worden. Door nu het vorige te
herhalen bij verschillende temperaturen bepaald men τe in functie van de tem-
peratuur. Nu kan men de energie van het diep niveau en de werkzame doorsnede
vinden met behulp van een zogenaamde Arrhenius plot. Deze zet de logaritme
van de tijdsconstante uit tegenover de reciproke waarde van de temperatuur,
men vindt dan uit vergelijking (20) en (22):

ln(τevth,nNc) =
EC − ET

k

1
T
− ln(χnσn). (27)

De richtingscoëfficiënt van de gevonden lijn geeft de plaats van het energieniveau
in de bandkloof en het snijpunt met de y-as geeft het product χnσn. Er wordt
dus steeds χnσn bepaald i.p.v. de werkzame doorsnede. Nc en vth,n kunnen
berekend worden uit:

vth,n =

√
3kT

m∗
n

; (28)

Nc = 2(
2πm∗

nkT

h2
)3/2, (29)

met m∗
n de effectieve massa van de elektronen.

Tot nu toe is er steeds gesproken over een diep niveau dat een donor is in
n-type materiaal. Hetzelfde principe kan gebruikt worden voor acceptoren in
p-type materiaal, met als enige verschil dat de capaciteit na de puls groter zal
zijn dan oorspronkelijk. Dit is een direct gevolg uit formule (24) en het feit dat
de concentratie aan gëıoniseerde acceptoren voor de puls nu kleiner is dan direct
na de puls.

Al het voorgaande gaat over de emissie van meerderheidsdragers. Om vallen
van minderheidsdragers te detecteren moeten de diepe niveaus minderheids-
dragers kunnen vangen. Men kan de techniek voor meerderheidsdragers met
een kleine aanpassing ook gebruiken voor het detecteren van de emissie van
minderheidsdragers. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar hier wordt er
gebruik gemaakt van optische capaciteits DLTS (OCDLTS). Hierbij worden de
minderheidsdragers gëınjecteerd m.b.v. lichtpulsen i.p.v. spanningspulsen.

We beschouwen weer n-type materiaal met een Schottky contact. Het spec-
imen wordt weer invers gepolariseerd, maar met een spanning zodat het uit-
puttingsgebied zich niet over het hele specimen uitstrekt. Men maakt gebruik
van een laser met intrinsiek licht, dit wil zeggen dat de energie van de fotonen
groter is dan de bandkloof energie (hν > EG). Het specimen wordt belicht
langs het Ohms contact met licht dat een indringdiepte heeft die veel kleiner
is dan de dikte van het neutraal materiaal, zodat het licht dat tot aan het uit-
puttingsgebied geraakt verwaarloosbaar is. Hierdoor worden elektron-gat paren
gecreëerd in het neutraal gebied. De gegenereerde elektronen en gaten diffun-
deren dan naar de barrière en onder invloed van het elektrisch veld in het uit-
puttingsgebied zal er slechts één type ladingsdragers (minderheidsdragers) door
het uitputtingsgebied diffunderen en beschikbaar zijn voor vangst (zie figuur
12 ter verduidelijking). Men moet er wel letten dat de diffusielengte van de
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Figuur 12: Schematische voorstelling van OCDLTS met een n-type sample

Figuur 13: De aangelegde fotonflux en de capaciteitsreactie van het sample.

minderheidsdragers voldoende groot is in vergelijking met de breedte van het
neutraal gebied.

Na het uitschakelen van het licht zullen de gevangen ladingsdragers terug
emitteren naar hun oorspronkelijke band, en dus terugkeren naar de evenwicht-
stoestand. Deze transiënt van de bezetting van diepe niveaus weerspiegelt zich
weer in een capaciteitstransiënt. De verdere bewerking van het signaal gebeurt
analoog aan de gewone DLTS zoals hierboven besproken. De aangelegde foton-
flux en het gedrag van de capaciteit over de diode, tengevolge van de fotonflux
is weergegeven in figuur 13.

Er zijn nog andere methodes voor de belichting, maar de meeste leiden tot
complicaties bij het interpreteren van de spectra, aangezien zij ook aanleiding
geven tot het vullen van vallen voor meerderheidsdragers.

3.1.2 Correlatie functies

De grootste moeilijkheid van het DLTS systeem is het analyseren van de ca-
paciteitstransiënten. Hiervoor worden zogenaamde correlatie functies gebruikt.
De gebruikte software gebruikt de dubbele Boxcar methode en een Fourier trans-
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formatie. De werking van deze correlatie functies wordt hieronder geschetst.

Bij de dubbele Boxcar methode wordt er slechts op twee bepaalde tijdstippen
t1 en t2 (het zogenaamde venster) het transiëntsignaal gemeten. Het verschil
signaal dC = C(t1)−C(t2), het zogenaamde DLTS signaal, wordt opgeslagen en
uitgezet als een functie van de temperatuur. De waarde van dit DLTS signaal
is afhankelijk van de amplitude en de tijdsconstante van de transiënt. Als de
tijdsconstante heel snel is, vergeleken met de gemeten tijden t1 en t2, zal de
dC waarde bijna 0 worden. Bij lange tijdsconstante zal enkel het begin van de
transient gemeten worden en het dC signaal zal dan ook heel klein zijn.

Voor elk gemeten DLTS signaal op de tijdsstippen t1 en t2 bestaat er een
tijdsconstante van de transiënt, die optimaal in het venster past. Aangezien
τe exponentieel afhankelijk is van de temperatuur, zal τe sterk variëren met de
temperatuur. Bij een welbepaalde temperatuur zal het DLTS signaal dus door
een maximum gaan (zie figuur 14). Elk defect zal dus een piek vertonen bij
een bepaalde temperatuur voor een bepaalde ingestelde waarde van het ven-
ster. Om τe te bepalen wordt het dC signaal bij een vast venster gemeten, en
de temperatuur van het monster wordt gevarieerd. Bij het maximum kan de
tijdsconstante berekend worden als:

τe(max) =
t2 − t1

ln( t2
t1

)
. (30)

De truc om de concentratie van het defect te berekenen is te werken met een
vaste, simpele relatie tussen t1 en t2. Als men bijvoorbeeld t2 = 2t1 gebruikt
dan vindt men voor de concentratie:

NT = 2NS
dC(max)

2Ci
. (31)

De factor 2 zal veranderen als men een andere relatie tussen t1 en t2 gebruikt.
Als men het dC signaal dus uitzet als functie van de temperatuur zal er

voor elke observeerbare val in het temperatuur interval een maximum verschij-
nen, dit noemt men een tempscan. Elk maximum stemt overeen met een wel-
bepaalde emissie tijdsconstante om te gebruiken in de Arrhenius plot. Om nu
een nauwkeurige bepaling van de energie te bekomen uit de Arrhenius plot
heeft men meerdere maxima nodig voor dezelfde val. Dit kan op verschillende
manieren gebeuren. Men kan meerdere relaties tussen t1 en t2 kiezen en voor elke
keuze een nieuwe temperatuur scan uitvoeren. Dit is een tijdrovende bezigheid,
maar de enige mogelijkheid bij een analoog systeem. Men kan ook verschillende,
onafhankelijke correlatie functies gebruiken. Zij zullen elk een temperatuur scan
opleveren met een maximum dat kan gebruikt worden voor de evaluatie van de
emissie tijdsconstante. Dit is vooral handig bij digitale systemen, die de volledige
transiënt meten en dan het dC signaal berekenen met een correlatie functie die
in de software zit. Men kan dus verschillende correlatie functies gebruiken die
verschillende maxima zullen geven, terwijl men slechts één keer de temperatuur
moet overlopen.

De gebruikte software maakt gelukkig gebruik van het tweede principe. Hij
berekent 20 verschillende correlatie functies en 6 box-car correlatie functies met
verschillende relaties tussen t1 en t2.
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Figuur 14: Illustratie bij de dubbele boxcar techniek

In de gebruikte software wordt een Fourier transformatie gebruikt. Dit is enkel
mogelijk in digitale systemen waar de transiënt gemeten wordt met een eindig
aantal datapunten met equidistante tijdsintervallen. Er kan dan een discrete
Fourier transformatie van de gemeten capaciteit transient C(t) gedaan worden:

C(t) =
a0

2
+

N−1∑
n=1

an cos(
2πnt

L
) +

N−1∑
n=1

bn sin(
2πnt

L
), (32)

met t de tijd, N het aantal meetpunten, L de lengte van het totale interval (N
× de grootte van het interval) en an en bn de Fourier coëfficiënten.

De Fourier coëfficiënten bevatten al de informatie over de gemeten transient,
maar nu, in plaats van als funtie van de tijd, als functie van de frequentie. Het
is echter niet handig om al deze coëfficiënten bij te houden. Er is aangetoond
dat bijna al de informatie over de transient vervat zit in de eerste coëfficiënten.
De software houdt enkel de eerste 16 coëfficiënten bij (a0, ..., a7, b1, ..., b8). De
delen met de grootste frequentie worden verwaarloost, aangezien deze toch bijna
alleen uit ruis bestaan is dit geen slechte benadering.

De belangrijkste eigenschap van de Fourier transformatie is dat elk deel van
bovenstaande som als een correlatie functie kan gebruikt worden, en al deze
functies zijn onafhankelijk van mekaar. Ook de Fourier transformaties gedaan
met intervallen met de grootte L/2, L/4 of L/8 geven onafhankelijke correlatie
functies en kunnen gebruikt worden.

De verschillende coëfficiënten kunnen direct gebruikt worden als dC signaal.
De software berekent voor elke gemeten transiënt 20 verschillende dC signalen,
en bewaart deze. Gemeten als functie van de temperatuur geeft dit 20 verschil-
lende scans over de temperatuur.

Voor de berekening van de concentratie van de val herschrijven we eerst

21



formules (25) en (26) als:

C(t) = Ci −
CiNT

2NS
exp(− t

τe
), (33)

met C(t) de gemeten transiënt. Extrapolatie van de gemeten transiënt naar
t = 0 geeft:

C(t = 0)
Ci

= 1− NT

2NS
(34)

⇔ NT = 2NS(1− C(t = 0)
Ci

). (35)

Waar C(t = 0) berekent kan worden uit de opgemeten waarden voor de transiënt,
Ci is de capaciteit voor de puls en kan dus ook gemeten kan worden en NS is
de concentratie van ondiepe niveaus, welke uit een C/V curve berekend kan
worden. Alles uit formule (35) is dus bekend en de concentratie aan vallen van
het diepe niveau kan berekent worden.

Om de concentratie aan onzuiverheden die voor het ondiepe niveau zorgen
(NS) te berekenen, gebruikt men de fomule voor de capaciteit van een Schottky
diode (formule (24)):

C = A

√
εqND

2(Vbi − V )
(36)

⇔ 1
C2

=
2

εqNDA2
(Vbi − V ). (37)

En door het uitzetten van 1/C2 tegenover de aangelegde spanning over de
diode V kan men uit de richtingscoëfficiënt NS berekenen, aangezien in het
uitputtingsgebied de diepe niveaus leeg zijn en ND dus gelijk is aan NS . De
richtingscoëfficiënt wordt berekend d.m.v. lineaire regressie.

Een voordeel van de Fourier analyse is dat de emissie tijdsconstante τe di-
rect uit de Fourier coëfficiënten kan berekent worden. Er zijn drie mogelijke
methodes:

τe(an, ak) =
2π

L

√
an − ak

k2ak − n2an
, n < k; (38)

τe(bn, bk) =
2π

L

√
bn − bk

k2bk − n2bn
, n < k; (39)

τe(an, bn) =
2πbn

Lnan
. (40)

Met an en ak de cosinus coëfficiënten van de nde en de kde orde, bn en bk de
sinus coëfficiënten van de nde en de kde orde en L de grootte van het interval.
Deze formules zijn onafhankelijk van de amplitude van de transiënt, en dus ook
van de temperatuursafhanklijkheid van de amplitude. Hierdoor worden system-
atische fouten die het gevolg kunnen zijn van deze temperatuursafhankelijkheid
vermeden. De drie methodes zijn onafhankelijk, en als de basis een perfecte
exponentiële functie is zullen ze alledrie hetzelfde resultaat geven.
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Onzuiverheid T (K) ET (meV)
Cu (1) 26 37

CuH (1) 38 62
V2H 43 69

CuLiH 80 150
CuH (2) 97 185
Cu (2) 137 300

Tabel 3: Observeerbare diepe niveaus in HPGe (de energieniveaus ET zijn uitge-
drukt t.o.v. de valentieband).

3.1.3 Identificatie van de energieniveaus

Als de energieniveaus bepaald zijn worden de defecten die de oorzaak zijn van de
energieniveaus gëıdentificeerd. Dit gebeurt met waarden die men in de literatuur
terugvindt voor de verschillende energieniveaus. Het zijn allemaal zogenaamde
’grown-in’ defecten, dit zijn defecten die tijdens het Czochralski groeiproces zijn
gëıntroduceerd. Hieronder staat een opsomming van de verschillende mogelijke
defecten.

Een groot aantal van de defecten zijn Cu gerelateerd. Dit volgt uit de grote
diffusiecoëfficiënt van Cu en dat het makkelijk complexen vormt. Deze effecten
zijn ook heel belangrijk voor γ-stralingsdetectoren, voor p-type HPGe werd
er een verband aangetoond tussen de totale concentratie elektrisch actieve Cu
gerelateerde effecten en de spectrale resolutie. Substitutioneel Cu vormt drie
acceptorniveaus in Ge, deze horen bij verschillende ladingstoestanden van het
defect, er kunnen er slechts twee worden waargenomen met DLTS. Dan zijn er
nog defecten die het gevolg zijn van Cu gerelateerde complexen met Li en/of
H. De Cu gerelateerde complexen zijn allemaal acceptoren. Dan zijn er nog
energieniveaus die het gevolg zijn van het divacature-waterstof (V2H) complex
en een zuurstof gerelateerde complex. In tabel 3 staan de niveaus die met DLTS
kunnen waargenomen worden, samen met de temperatuur waar ze ongeveer
waargenomen worden en hun plaats in de bandkloof.

Een andere mogelijkheid voor pieken in het DLTS spectrum is tengevolge van
energieniveaus die het gevolg zijn van dislocaties. Deze geven eerder aanleiding
tot brede banden in het spectrum dan tot pieken. Voor p-type HPGe heeft men
twee banden ten gevolg van dislocaties: één band rond 20 K, en één rond 45
K. Deze komen overeen met energieniveaus in de bandkloof bij EV + 0,08 eV
en EV + 0,04 eV, respectievelijk. In n-type HPGe kan men één band vinden
tengevolge van dislocaties, namelijk rond 50 K, welke overeen komt met een
energieniveau bij EC - 0,1 eV.

3.2 Het experiment

Het experiment wordt uitgevoerd op n-en p-type materiaal. Voor het n-type
werd het sample uit de schijf Cz5-1916 10,1-10,6 (n-type) gehaald, en voor het
p-type werd het sample uit de schijf Cz5-1929 20-20,5 (p-type) gehaald.

Eerst wordt er een Schottky diode gemaakt van het materiaal. Het monster
wordt gezaagd en geschuurd tot het een cylinder met een diameter van ongeveer
14 mm en een dikte van ongeveer 2mm. Dan wordt er een metaal opgedamt
in een opdampapparaat bij hoogvacuüm. Bij p-type materiaal wordt er In
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opgedampt, bij n-type is dit Au. Op de opgedampte laag en aan de andere
zijde van het monster wordt een Ohms contact aangebracht. In figuur 15 is er
een foto te zien van de twee gebruikte samples.

Figuur 15: De gebruikte Schottky diodes voor de DLTS metingen. Links is
p-type materiaal met In opgedampt, rechts is n-type met Au opgedampt.

De diode wordt nu in de houder geplaatst. Deze wordt in de cryostaat
gebracht, welke met vloeibaar He tot 4,2 K wordt gekoeld. Tijdens het afkoelen
worden er reeds enkele metingen verricht om enkele zaken te controleren. Zo
wordt NS , de concentratie aan onzuiverheden die voor het ondiepe energieniveau
zorgen, reeds berekent uit het meten van de capaciteit C als functie van de
aangelegde spanning V (via formule (36)).

Als de temperatuur van vloeibaar He bereikt is, wordt de diode terug opge-
warmd, door middel van een weerstand naast het sample, tot ongeveer 200 K.
Voor het bepalen van diepe niveaus voor meerderheidsdragers wordt tijdens
de opwarming bij 512 verschillende temperaturen een spanningspuls aangelegd.
Voor de minderheidsdragers worden 512 keer een optische puls gegeven, hiervoor
wordt een laserdiode met een golflengte van 904 nm gebruikt. Telkens wordt de
transiënt opgenomen, en via een correlatie functie omgezet in een dC signaal.
Uit deze transiënts wordt d.m.v. de Fourier analyse de emissie tijdsconstanten
berekent bij de pieken van het dC signaal. Dit gebeurt allemaal automatisch
door de software en uiteindelijk worden de concentraties van de diepe niveaus
berekend. Dit gebeurt allemaal automatisch.

Achteraf worden de pieken gëıdentificeerd door ze te vergelijken met de
getabuleerde waarden voor de plaats in het energiediagram voor een bepaalde
onzuiverheid. Er blijkt dat de meeste pieken het gevolg zijn van Cu. Aangezien
alle Cu gerelateerde onzuiverheden acceptoren zijn, moet men eigenlijk enkel in
het onderste deel van de bandkloof gaan kijken. Dit doet men dan ook bij Umi-
core. Op n-type Ge doet men enkel OCDLTS metingen, en op p-type gewone
DLTS metingen. Er wordt op het n-type sample ook een gewone DLTS meting
uitvoeren om te zien of we de dislocatie band kunnen vinden.

Uit de metingen wordt de totale concentratie aan Cu-gerelateerde onzuiver-
heden berekend. Op deze concentratie staat een limiet waaruit bepaald wordt
of het kristal bruikbaar is als stralingdetector. Bij Umicore is deze limiet voor
p-type materiaal 4,5 109 cm−3 en voor n-type materiaal 5 108 cm−3.
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Figuur 16: 1/C2 tegenover de aangelegde spanning bij 77,2 K.

3.3 Meetresultaten

De oppervlakte van de Schottky contacten is altijd 5,03.10−1 cm2.

3.3.1 N-type

Eerst werden de OCDLTS metingen gedaan. Tijdens het afkoelen van het sam-
ple wordt, bij een temperatuur van 77,2 K, de capaciteit opgenomen bij verschil-
lende spanningen over de diode. Hieruit kan dan via het gebruik van formule
(36), en het uitzetten van 1/C2 tegenover de aangelegde spanning, de concen-
tratie aan ondiepe niveaus NS berekend worden. De grafiek van 1/C2 tegenover
de aangelegde spanning is te zien in figuur 16. De ingebouwde spanning zit mee
in de capaciteit in de figuur. Aan de grafiek wordt een rechte gefit, waaruit de
richtingscoëfficiënt wordt gehaald, waaruit NS kan berekend worden, deze blijkt
1,66 1010 cm−3 te zijn.

Bij Umicore gebruikt men de grafiek van de Fouriercoëfficiënt b1 om de lo-
catie van de energieniveaus te bepalen. Deze grafiek is weergegeven in figuur
17. Via de verschillende correlatie-functies wordt er nu voor elke piek de con-
centratie bepaald. De software doet dit automatisch, met de berekende waarde
voor de concentratie aan ondiepe niveaus, maar bij Umicore gebruikt men de
met Hall metingen bepaalde waarde voor de concentratie aan ondiepe niveaus,
omdat deze nauwkeuriger is. Uit de grafiek van de capaciteit over de Schottky
diode in evenwicht (zie figuur 18) kan men de capaciteit halen bij de verschil-
lende pieken, welke nodig zijn om via formule (35) de concentratie van het diepe
niveau te bepalen. De berekende waarden voor de concentraties van de onzuiv-
erheden staan in tabel 4. Hieruit kan de totale concentratie aan Cu berekend
worden, welke 3,43 .109 cm−3 bedraagt.

De software biedt ook een mogelijkheid om de Arrhenius plot af te beelden,
en hieruit de plaats van het energieniveau in de bandkloof te berekenen en de
werkzame doorsnede σ (eigenlijk χnσn) via formule 27. De Arrhenius plot is
weergegeven in figuur 19. Dit wordt niet gebruikt bij Umicore, omdat men
daar reeds uit ervaring weet waar elke piek ligt en met welk energieniveau deze
overeenstemt.
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Figuur 17: Fouriercoëfficiënt b1 in functie van de temperatuur bij OCDLTS
metingen (n-type).

Figuur 18: De capaciteit van de diode in evenwicht in functie van de temperatuur
(n-type).

Onzuiverheid Concentratie (109 cm−3)
Cu (1) 0,02

CuH (1) 0,02
V2H 0,19

CuLiH 1,06
CuH (2) 0,00
Cu (2) 2,35

Tabel 4: Resultaten van de DLTS metingen (n-type).
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Figuur 19: Arrhenius plot en de hieruit verkregen resultaten voor het energie-
niveau, werkzame doorsnede en de concentratie (n-type).
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Figuur 20: Fouriercoëfficiënt b1 in functie van de temperatuur bij DLTS metin-
gen (n-type).

Onzuiverheid Concentratie (109 cm−3)
Cu (1) 0,13

CuH (1) 0,22
V2H 0,0,15

CuLiH 0,99
CuH (2) 0,06
Cu (2) 0,13

Tabel 5: Resultaten van de DLTS metingen (n-type).

Op hetzelfde sample zijn ook OCDLTS metingen gedaan. De resultaten van
de fourier coëfficiënt b1, uitgezet tegenover de temperatuur zijn te zien in figuur
20. Op deze grafiek ziet men duidelijk de band rond 50 K die het gevolg is van
dislocaties. De andere piekjes bij hogere temperaturen hebben waarschijnlijk
als oorzaak dat het sample reeds enkele dagen open en bloot lag, waardoor
er oppervlakte vervuiling kan zijn opgetreden. Dit blijkt uit de ervaring van
Umicore die hier in het verleden nooit een piek hebben gevonden.

3.3.2 P-type

Op het p-type materiaal zijn er enkel DLTS metingen gedaan. Uit metingen
van de capaciteit in functie van de aangelegde spanning bij een temperatuur
van 77,2 K bleek dat de concentratie van de ondiepe niveaus 6,30 109 cm−3

bedraagt.
De grafiek van de Fouriercoëfficiënt b1 tegenover de temperatuur is weergegeven

in figuur 21. In tabel 5 staan de resultaten voor de concentraties van de onzuiv-
erheden. De totale concentratie aan Cu blijkt 1,34 109 cm−3 te zijn.
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Figuur 21: Fouriercoëfficiënt b1 tegenover de temperatuur bij DLTS metingen
(p-type).

3.4 Besluit

De belangrijkste resultaten uit deze metingen zijn de totale concentraties aan
onzuiverheden gerelateerd aan Cu in het HPGe, waaruit men kan bepalen of
het kristal al dan niet geschikt is om te gebruiken in een stralingsdetector. Voor
het n-type blijkt deze 3,43 .109 cm−3 te zijn, welk boven de limiet (5 108 cm−3)
ligt. Dit kristal is dus niet geschikt om als stralingsdetector te dienen. Voor
het p-type kristal is de totale concentratie aan Cu 1,34 109 cm−3, welk onder
de limiet (4,5 109 cm−3) ligt. Het p-type kristal is dus wel geschikt om een
stralingsdetector van te maken.
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4 Levensduurmetingen

De levensduurmetingen worden bij Umicore normaal gezien niet uitgevoerd op
HPGe. Normaal worden ze op Ge Wafers voor zonneceltoepassingen uitgevoerd,
welke hooggedopeerd p-type zijn.

4.1 Levensduur

Als men over levensduur spreekt bedoelt men eigenlijk de minderheidsdragers
levensduur, maar men zegt kort gewoon levensduur. Dit komt omdat als men
elektron-gat paren genereert dit vooral een groot effect heeft op de concen-
tratie van de minderheidsdragers, aangezien de concentratie van de minderhei-
dsdragers in evenwicht slechts een kleine fractie is van de concentratie van de
meerderheidsdragers. Als men elektron-gat paren genereert, bijvoorbeeld door
licht in te sturen, zal de concentratie van de minderheidsdragers een nieuw
evenwicht bereiken bij een hogere concentratie. Als men nu stopt met paren te
genereren (men schakelt de lichtbron uit), zal de concentratie van de minderhei-
dsdragers volgens een exponentieel verval afnemen. De tijdsconstante van dit
verval noemt men de levensduur.

Als we nu kijken naar een indirecte halfgeleider (zoals Ge), dan blijkt dat een
elektron en een gat niet zomaar kunnen recombineren zonder dat hun (quasi)
golfvector verandert, dit zou ingaan tegen de wet van behoud van de kristal
impuls. Voor recombinatie is er een derde energieniveau nodig dat het gevolg
is van een defect in de kristalstructuur. Bij directe halfgeleiders kunnen het
elektron en het gat wel direct recombineren. Hierdoor zullen levensduren in
indirecte halfgeleider typisch langer zijn dan deze in directe halfgeleiders. De
levensduur in indirecte halfgeleiders wordt dus bepaald door defecten in de
kristal structuur, waardoor deze een goede maat is voor de concentratie aan
onzuiverheden en andere defecten in het rooster. Hoe langer de levensduur, hoe
minder intermediaire energieniveaus, hoe minder defecten in de structuur.

Het probleem met levensduur metingen is dat men niet enkel de levensduur
van de ladingsdragers in de bulk (τbulk) meet, maar de effectieve levensduur
(τeff ). Deze is niet enkel het gevolg van recombinatie in de bulk, maar ook
van oppervlakte recombinatie. Voor oppervlakte recombinatie moeten de lad-
ingsdragers eerst diffunderen naar het oppervlak. Hieruit volgt dat de effectieve
levensduur gegeven is door:

1
τeff

=
1

τbulk
+

1
τdiff + τopp

(41)

met:

τdiff =
d2

π2D
(42)

τopp =
d

2S
. (43)

Met τdiff de tijd die een lading nodig heeft om van het midden van de wafer
naar het oppervlak te diffunderen, τopp de karakteristieke tijd van de opper-
vlakte recombinatie, d de dikte van de wafer, D de diffusie constante van de
ladingsdragers en S de oppervlakte recombinatie snelheid.
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Het is dus duidelijk dat het oppervlak een grote invloed kan hebben op de
effectieve levensduur. Het oppervlakte recombinatie proces bestaat uit twee
stappen: diffusie naar het oppervlak en recombinatie aan het oppervlak, deze
worden met twee onafhankelijke parameters beschreven: τdiff en τopp. Als
men een gewoon sample neemt (zonder bewerking van het oppervlak) zal de
oppervlakte recombinatie snelheid zeer hoog zijn. Dit is het gevolg van de
relatief veel defecten aan het oppervlak tengevolge van het niet meer periodisch
zijn van het rooster. Bij hoge recombinatie snelheid is het diffusie proces het
limiterend proces. Hieruit volgt dus dat hoe langer de bulk levensduur, hoe meer
de levensduur bepaald wordt door de diffusie levensduur, zoals men kan zien in
figuur 22. Aangezien men enkel gëınteresseerd is in de bulk levensduur moet
men dus het oppervlakte recombinatie proces zoveel mogelijk onderdrukken.
Voor Ge zijn er schattingen dat de oppervlakte recombinatie snelheid (S) groter
is dan 103 cm/s. De waarde van S stijgt naarmate het oppervlak minder goed
is afgewerkt.

Figuur 22: Theoretische correlatie curves van de gemeten (effectieve) levensduur
tegen de bulk levensduur

De oplossing voor de onderdrukking van het recombinatie proces is pas-
siveren. Bij passivatie worden de hangende bindingen (’dangling bonds’) aan
het oppervlak onderdrukt. Hierdoor zal de oppervlakte recombinatie snelheid
drastisch verlagen. Afhankelijk van de efficiëntie van de passivatie kunnen bulk
levensduren veel langer dan de diffusie levensduur gemeten worden. Het effect
van oppervlakte recombinatie kan echter nooit volledig vermeden worden.

Auger processen kunnen ook een belangrijke rol spelen in de bepaling van de
levensduur van een materiaal. Auger processen zijn echter vooral belangrijk bij
sterk gedopeerd materiaal, en we kunnen deze processen hier dus verwaarlozen.

Ook de dikte van het sample heeft een invloed op de levensduur. Dit kan men
makkelijk inzien als men bedenkt dat hoe dikker het sample, hoe verder sommige
ladingsdragers moeten diffunderen alvorens ze aan het oppervlak komen. Dit
effect gaat natuurlijk niet oneindig door, maar stopt als de diepte van generatie
van ladingsdragers onder het oppervlak zo is, dat de ladingsdragers enkel naar
het bovenste oppervlak kunnen diffunderen.
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Er is ook een verband tussen het aantal gegenereerde elektron-gat paren en
de opgemeten levensduur. Hoe meer ladingsdragers, hoe meer energieniveaus
(tengevolge van defecten) opgevuld worden voor de recombinatie, en dus hoe
trager de recombinatie zal gaan. Hieruit volgt dat hoe meer ladingsdragers er
worden gegenereerd, hoe langer de gemeten levensduur zal worden.

Tijdens en onmiddellijk na het genereren van de elektron-gat paren zullen
de ladingsdragers zich zo schikken dat de verdeling van de ladingsdragers terug
homogeen wordt. Dit is een effect waar men tijdens de metingen ook rekening
mee moet houden.

4.2 Het experiment

Met een infrarode halfgeleider laser worden elektron-gat paren gegenereerd on-
der het verlichte oppervlak van het sample. Er wordt een laser gebruikt met
een golflengte van 904 nm. De recombinatie wordt gemeten met behulp van de
reflectie van microgolf stralen. Aangezien de vrije ladingsdragers recombineren
zal hun concentratie, en dus ook de geleiding van het sample, verminderen na
de excitatie. De verminderende geleiding kan gedetecteerd worden door de re-
flectie van microgolven, aangezien het gereflecteerde vermogen van de microgolf
proportioneel is tot de geleiding van het sample. Dit wordt gemeten als functie
van de tijd.

De laser en de microgolf bron zitten samen in één kop die over het sample
kan bewegen. In de kop zit ook een sensor die de positie, grootte en vorm van
het sample kan bepalen. Dit wordt automatisch gedaan door de software. In
figuur 23 is een schematisch diagram van het gebruikte systeem weergegeven.

Figuur 23: Schematisch diagram van het gebruikte systeem voor de levensdu-
urmetingen.

De gemeten microgolf reflectie vermindering wordt automatisch gefit aan een
exponentiëel verval. Via een algoritme wordt hieruit de tijdsconstante bepaald,
welke de effectieve levensduur is aan de gemeten plaats van het sample. Er moet
wel rekening gehouden worden met het feit dat onmiddellijk na het genereren
van de ladingsdragers deze zich zo zullen schikken dat er terug een homogene
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ladingsverdeling is. Dit zal ook een effect hebben op de geleiding dat geen rol
in de fit mag spelen. Dit is mee verwerkt in het algoritme, zodat de fit aan het
verval niet direct na de uitschakeling van de laser begint.

Als het sample geladen is worden eerst de parameters bepaald. Dit zijn
de frequentie van de microgolven, het vermogen van de laser (aantal fotonen
per puls, welke 200 ns duurt) en het aantal opgenomen transiënts per rooster-
punt waarvan de levensduur bepaald wordt en waaruit de effectieve levensduur
gehaald wordt door het gemiddelde te nemen. Deze worden automatisch door
de software bepaald.

Dan wordt er een map van gemaakt, de levensduur wordt over de hele schijf
gelezen op roosterpunten. De afstand tussen deze roosterpunten kan gekozen
worden. Dit wordt dan omgezet in een kleurmap die de verschillende levensduren
weergeeft. De gemiddelde levensduur en maximum en minimum waarde worden
ook bepaald.

Er kunnen ook verschillende controle-metingen gedaan worden op één punt.
Zo kan men de levensduur uitzetten tegenover de tijd. Deze meting geeft een
idee over hoeveel waarden men moet middelen om een goede levensduur te
bekomen. Men kan ook de invloed tussen de levensduur en het vermogen van
de laser bekijken. Deze twee zijn van mekaar afhankelijk en het is dus belangrijk
dat vergelijkende metingen bij hetzelfde vermogen gebeuren. Tenslotte kan men
ook de exponentiële transiënt bekijken op een log-schaal, en zo controleren dat
het wel degelijk een exponentiëel verval is.

Er zijn metingen gedaan aan drie schijven HPGe (n-type bij kamertemper-
atuur), met als identificatie (zie Hall): Cz5-1935 cm 17,2-17,7 (S1), Cz5-1945
cm 12-12,5 (S2) en Cz5-1956 cm 11-11,5 (S3). Eerst zijn de metingen gedaan op
de schijven zonder passivatie, daarna werden de metingen nog eens uitgevoerd
nadat de schijven gepassiveert zijn met I2. De verwachtingen zijn dus dat de
effectieve levensduren hoger zullen zijn in de gepassiveerde samples, omdat bij
deze het oppervlakte recombinatie proces een veel kleinere rol speelt.

4.3 Meetresultaten

4.3.1 Zonder passivatie

In figuur 24 is een foto te zien van het sample S1 zonder passivatie.
De door de software bepaalde en gebruikte waarden voor het laservermo-

gen en de frequentie van de microgolven staan in tabel 6. Er worden steeds 4
transiënts gefit per punt, van de 4 bekomen levensduren wordt dan het gemid-
delde genomen. De kleurmap voor het sample S1 is weergegeven in figuur 25,
met 0,5 mm tussen de aanliggende roosterpunten. De resultaten voor de gemid-
delde levensduur, de minimum waarde en de maximum waarde, verkregen uit
de kleurmappen, zijn weergegeven in tabel 7 voor alle samples.

sample freq. (GHz) laservermogen (1010 fotonen)
S1 10,043 120
S2 10,144 120
S3 10,186 120

Tabel 6: Gebruikte frequentie en laservermogen voor de levensduurmetingen
(zonder passivatie).
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Figuur 24: Foto van gebruikte sample S1 (zonder passivatie).

sample gem. τ (µs) Afwijking (%) min. (µs) τ max. (µs) τ
S1 141,6 30,1 17,25 1106
S2 89 26,5 49,34 338,7
S3 91,18 92,8 13,07 1468

Tabel 7: Meetresultaten van de levensduur (τ) van de samples (zonder passi-
vatie).

Figuur 25: Kleurenmap van de levensduren voor S1 (zonder passivatie).

34



In figuur 26 is één van de opgenomen transiënts van S1 weergegeven op een
logaritmische schaal, aangezien er duidelijk een rechte te zien is, is het duidelijk
dat het om een exponentiëel verval gaat.

Figuur 26: Eén van de transiënts opgenomen van sample S1. Links weergegeven
op een lineaire schaal, rechts op een logaritmische schaal (zonder passivatie).

De levensduurafhankelijkheid van de tijd in het midden van de samples is
ook nagegaan voor al de samples. Over een tijdsverloop van 100 s werden er
continu achter mekaar levensduur metingen uitgevoerd in het centrum van de
schijf (elke keer een transiënt is opgenomen start er een nieuwe meting). In
tabel 8 zijn de gemiddelden van de levensduren en de afwijkingen weergegeven.

sample gem. τ (µs) Afwijking (%)
S1 73,09 9,22
S2 103,5 2,44
S3 72,23 1,39

Tabel 8: Afhankelijkheid van de levensduur (τ) van de tijd, over een periode
van 100 s (zonder passivatie).

Voor één sample (S1) is ook de afhankelijkheid tussen de levensduur en het
vermogen van de laser nagegaan. Dit blijk een lineair verband te zijn, tot het
vermogen te klein wordt om nog metingen uit te voeren. De software bepaalt
vanaf welk vermogen het lineair verband van toepassing is en berekent er de
richtingscoëfficiënt van, deze is 0,0345.

4.3.2 Met passivatie

In figuur 27 is een foto te zien van het sample S1 nadat het gepassiveerd is.
In tabel 9 staan de door de software bepaalde en gebruikte waarden voor

de frequentie van de microgolven en het laservermogen. Er werden terug steeds
4 transiënts opgenomen waarvan de levensduur bepaald werd, van deze 4 werd
dan het gemiddelde genomen. De kleurmap voor het sample S1 is weergegeven
in figuur 28, met terug 0,5 mm tussen de roosterpunten. De resultaten voor de
gemiddelde levensduur, de minimum waarde en de maximum waarde, verkregen
uit de kleurmappen, is weergegeven in tabel 10 voor alle samples.

Eén van de opgenomen transiënts van S1 is weergegeven in figuur 29 op een
logaritmische schaal. Men ziet duidelijk terug een rechte verschijnen.

35



Figuur 27: Foto van gebruikte sample S1 (met passivatie).

sample freq. (Ghz) laservermogen (1010 fotonen)
S1 10,166 120
S2 10,263 120
S3 10,249 120

Tabel 9: Gebruikte frequentie en laser vermogen voor de levensduur metingen
(met passivatie).

sample gem. τ (µs) Afwijking (%) min. (µs) τ max. (µs) τ
S1 69,68 52,6 19,1 1447
S2 72,07 5,34 50,99 87,71
S3 68,43 10,7 14,74 111,8

Tabel 10: Meetresultaten van de levensduur (τ) van de samples (met passivatie).

Figuur 28: Kleurmap van de levensduren voor S1 (met passivatie).
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Figuur 29: Eén van de transiënts opgenomen van sample S1, weergegeven op
een logaritmische schaal (met passivatie).

In tabel 11 zijn de gemiddelden van de levensduren over een periode van 100
s en de afwijkingen weergegeven.

sample gem. τ (µs) Afwijking (%)
S1 56,64 0,93
S2 75,35 0,59
S3 65,43 0,42

Tabel 11: Afhankelijkheid van de levensduur (τ) van de tijd over een periode
van 100 s(met passivatie).

De richtingscoëfficiënt van het lineaire verband laservermogen en levensduur
bedraagt nu voor het sample S1 0,4818.

4.4 Besluit

Uit de metingen blijkt dat de levensduren afhankelijk zijn van het vermogen
van de laser, waardoor het belangrijk is dat men bij vergelijkende studies het-
zelfde vermogen gebruikt. Er blijkt een sterkere afhankelijkheid te zijn bij de
gepassiveerde samples. Uit de opgenomen transiënts blijkt duidelijk dat het wel
degelijk om een exponentiëel verval gaat.

Als we de samples met passivatie vergelijken met deze zonder dan blijkt
dat de levensduur bij de samples met passivatie korter is dan bij deze zonder.
Dit is niet wat men zou verwachten, aangezien men met passivatie de opper-
vlakte recombinatie snelheid verlaagt, waardoor men beter de bulk levensduren
zou kunnen meten. Er valt ook op dat bij de samples met passivatie over het
algemeen de afwijkingen kleiner zijn, dit is waarschijnlijk het gevolg van dat
door de passivatie de oppervlakte recombinatie meer homogeen wordt over het
oppervlak.
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