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Förord

�När man gör experiment är det väldigt viktigt att man inte vet vad man håller
på med� konstaterade min brorsdotter Lotta redan före hon började skolan. I börj-
an av arbetet med denna avhandling följde jag det rådet väldigt väl, jag tog mig
an problemet utan att förstå syftet eller sammanhanget med det. Hela projektet
kändes länge som en väldigt lång och väldigt intressant räkneövning. Arbetet var
både givande och roligt även om jag hittade många återvändsgränder. Så småningom
började jag också bättre förstå sammanhanget även om jag fortfarande lätt förivrar
mig in i problemlösningens förunderliga värld och glömmer omständigheterna som
problemet uppstått i.

Jag är väldigt tacksam att jag �ck möjligheten att jobba med ett så intressant pro-
jekt, ett stort tack till professor Ronald Österbacka för det. Jag vill också tacka både
Ronald och mina handledare, Simon Sandén och Oskar Sandberg, för alla möten och
diskussioner vi haft under årets gång som både minskat min förvirring och givit ar-
betet riktning. Ett särskilt tack till Simon som både hjälpt mig mycket med arbetets
skriftliga form och som fått mig att inse att resultaten har något värde utöver att
vara intressanta att räkna ut. Oskar vill jag särskilt tacka för hjälpen med att hitta
fel i mina beräkningar och förklarandet av �era oklarheter. Tack även till professor
Markus Lindberg för matematiska insikter. För många diskussioner, uppmuntran
och stöd, särskilt de dagar jag har varit övertygad om att allt jag hittills gjort varit
fel, vill jag slutligen tacka Henrik Mannila.
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Abstrakt

I organiska halvledare påverkas mängden laddningsbärare kraftigt av indirekt rekom-
bination, det vill säga processen då fria laddningsbärare försvinner genom att kom-
bineras med orörliga laddningsbärare av motsatt laddning. De orörliga laddnings-
bärarna uppstår när laddningsbärare fastnar i fällor, som är energitillstånd med
låg energi och densitet. Utöver indirekt rekombination sker även direkt rekombin-
ation mellan fria laddningsbärare. Då man tillverkar solceller av organiska halv-
ledare påverkas e�ektiviteten av energidistributionen och rekombinationsprocesser-
na i materialen. Utveckling av olika metoder för undersökning av dessa egenskaper
är således till nytta i jakten på bättre solcellsmaterial.

Målet med detta arbete var att vidareutveckla dataanalysen för cwPA-mätningar
(från engelska continuous-wave Photoinduced Absorption) för att ur resultaten få
information om indirekt rekombination och fälldistributioner. I cwPA-mätningar
studerar man fotoinducerad absorption, det vill säga förändringen i absorption hos
ett prov då densiteten av fotogenererade laddningsbärare varierar. Laddningsbärarna
genereras av ett pumpljus vars intensitet ges av en fyrkantsvåg som växlar mellan
0 och I med vinkelfrekvensen ω. Resultaten fås i form av i-fas-signal (PAI), som
har samma frekvens och fas som pumpljuset, och kvadratur (PAQ), som har samma
frekvens som pumpljuset men är fasförskjuten 90◦. Fördelen med denna mätning är
förutom känsligheten att den är kontaktlös, vilket gör att den visar egenskaperna
hos det undersökta materialet utan att påverkas av elektriska kontakter.

För att undersöka inverkan av indirekt rekombination på cwPA-mätningar simule-
rades mätresultat genom att använda numeriska beräkningar. Grunden för simule-
ringarna var att lösa di�erentialekvationer för densiteter av laddningsbärare i olika
tillstånd. Beräkningarna använde en modell med transporttillstånd och fällor pla-
cerade så att energidistributionen var symmetrisk för elektroner och hål. Modellen
antog att laddningsbärare inte kunde röra sig direkt mellan fällor utan endast via
transporttillstånd.

Från simuleringarna erhölls användbara samband mellan fotoinducerad absorption
och olika fälldistributioner. Särskilt påverkade distributionerna i-fas-signalen för hög
intensitet på pumpljuset och kvadraturen för låg frekvens på fyrkantsvågen. För en
exponentiell fälldistribution hittades samband mellan mätresultat och distribution-
ens karakteristiska energi (Ech) i förhållande till temperaturen (T ). Dessa är för hög
intensitet PAI ∝ I1/(1+Ech/kT ) och för låg frekvens PAQ ∝ ωkT/Ech . Resultaten visade
att man kan skilja på en exponentiell fälldistribution, en gaussisk fälldistribution och
ett system som domineras av direkt rekombination genom att göra cwPA-mätningar
vid olika temperaturer.
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Kapitel 1

Inledning

En av de mest omtalade teknologiska utmaningarna i dagens samhälle är hur man
kan ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Som en lösning eller dellösning
föreslås ofta solenergi. Försök att e�ektivt och billigt omvandla solljus till elektrisk
ström har lett till utveckling av �era olika slags solceller. De mest använda bland dem
är baserade på kisel och används redan på vissa platser för storskalig elproduktion [1],
medan de i Finland huvudsakligen försörjer byggnader utanför elnätet [2]. Under
1970-talet gjordes upptäckter om elektriska egenskaper hos organiska material som
så småningom ledde till forskning kring organiska solceller. Dessa har utsikten att
ge solceller som är �exibla, eftersom de inte är kristallina till sin struktur, och har
låg produktionskostnad, eftersom de baserar sig på lättillgängliga grundämnen som
är relativt lätta att bearbeta [3].

Trots tiotals år av utveckling har organiska solceller inte ännu gjort något genom-
brott till konsumentmarknaden. Problem som kvarstår är solcellernas relativt låga
e�ektivitet, med rekordet 11,5 % i laboratorieförhållanden [4], och korta livstid. För
att e�ektivera dessa materials solcellsegenskaper krävs förbättrad förståelse av de
fysikaliska processerna som sker i dem. Några olika egenskaper hos organiska sol-
cellsmaterial behandlas kortfattat i kapitel 2. Den fysikaliska process som denna
avhandling fokuserar på är rekombination, som minskar antalet laddningsbärare i
materialet innan de hinner utvinnas som ström.

Tanken med detta arbete är att vidareutveckla dataanalysen för cwPA-mätningen,
en mätteknik för att mäta fotoinducerad absorption som förklaras i kapitel 3, så att
man från mätresultaten kan få ut mera information om energistrukturen i de under-
sökta proven. Denna mätning har fördelen att den inte använder sig av elektriska
kontakter genom vilka strömmen tas ut, vilket gör att man kan mäta egenskaperna
hos det undersökta materialet utan att resultaten påverkas av kontakternas egen-
skaper. För arbetet användes numeriska beräkningar för att studera hur olika typer
av rekombination tar sig uttryck i mätningen. De numeriska beräkningarna baserar
sig på de modeller som presenteras i kapitel 4. Resultaten, som presenteras i kapitel
5, visar några användbara samband mellan energistruktur och mätresultat.
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Kapitel 2

Organiska halvledare

Organiska halvledare är material för vilka det är karakteristiskt att de består av
molekyler med en stomme av kolatomer som binds både med σ- och π-bindningar [5].
Molekylerna är konjugerade, det vill säga tre av varje kolatoms fyra valenselektroner
deltar i σ-bindningar och en i π-bindningar med de två närmaste kolatomerna, vilket
illustreras i �gur 2.1. Detta leder till en situation där elektronerna i π-bindningarna
blir delokaliserade över molekylen. Som exempel på sådana molekyler kan näm-
nas konjugerade polymerer där en del av elektronerna är delokaliserade längs långa
polymerkedjor [6]. Elektronerna i π-bindningarna är de svagast bundna elektroner-
na i molekylen och besätter det som kallas molekylens π-orbitaler. Den π-orbital
med högst energi som fylls av elektroner i molekylens grundtillstånd kallas HOMO-
nivå (från engelskans Highest Occupied Molecular Orbital) medan det lägsta av de
tomma tillstånden, π∗-orbitalerna, kallas LUMO-nivå (från engelskan Lowest Unoc-
cupied Molecular Orbital) [5]. Eftersom det �nns ett energigap mellan HOMO- och
LUMO-nivåerna som är från en till �era elektronvolt [7] kan man betrakta dessa
material som halvledare där HOMO-nivån motsvarar valensbandets övre kant (EV)
och LUMO-nivån ledningsbandets nedre kant (EC).

Figur 2.1: Schematisk bild av elektrondistributionen för valenselektronerna i kolatomer
före de bildar en konjugerad molekyl (vänster) och i bindningarna i en konjugerad polymer
(höger). Vid varje kolatom (svart) innehåller orbitalen markerad med blått en elektron
och de tre orbitalerna markerade med rött innehåller varsin elektron. I den konjugerade
molekylen har elektronerna från de blåa orbitalerna blivit delokaliserade över molekylen
i π-bindningar medan de övriga är lokaliserade i σ-bindningar med andra kolatomer eller
med andra ämnen (vita).

Till skillnad från de �esta oorganiska halvledare bildar organiska halvledarmaterial
typiskt inte regelbundna kristallstrukturer utan är oordnade till sin struktur. Oord-
ningen tar sig till exempel uttryck i olika längder på polymerkedjor och olika orienter-
ing mellan molekylerna. Detta leder till att alla molekyler upplever lite olika om-
givningar, vilket i sin tur påverkar energinivåerna [5]. När man betraktar materialet
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som helhet ser man därför en viss distribution av energinivåer i stället för väl-
de�nierade energiband som sträcker sig genom hela materialet. Det här har viktiga
konsekvenser för laddningarnas transport, som kommer att ske med så kallad hopp-
transport i stället för via ett traditionellt ledningsband. Hopptransport baserar sig
på kvantmekanisk tunnling i kombination med termiskt aktiverade processer [8, 9].
Om densiteten av tillstånd är tillräckligt hög kan man ändå dra nytta av att be-
trakta energinivåerna som ett kontinuerligt band. Fördelningen av tillstånd följer
oftast en gaussisk distribution [10].

Ytterligare komplexitet i energistrukturen tillkommer från att olika slags defekter
kan ge upphov till nya energitillstånd. Defekterna kan till exempel vara förgreningar
i polymerkedjan [7] eller olika kemiska avvikelser från den perfekta molekylen [11].
Dessa tillstånd är lokaliserade eftersom de endast �nns vid defekten. Dylika tillstånd
kallas fällor om de är så glest placerade att laddningsbärare kommer att ha svårt
att ta sig bort från dem, vilket oftast är fallet. Det är till exempel möjligt att ha en
exponentiell fördelning av fällor, så som illustreras i �gur 2.2 i kombination med en
gaussisk tillståndstäthet.

Figur 2.2: Schematisk bild av distributionen av energitillstånd med en gaussisk distribut-
ion kombinerad med en exponentiell distribution. De lågenergetiska tillstånden med låg
tillståndstäthet fungerar som fällor.

2.1 Exciterade tillstånd

Genom att belysa en organisk halvledare kan man excitera en elektron från HOMO-
nivån till LUMO-nivån ovanför energigapet. Samtidigt blir det kvar en elektronva-
kans i HOMO-nivån som kan behandlas som en positivt laddad partikel kallad hål.
Dessa laddningar är inte fria utan elektronen är fortfarande bunden till hålet på
grund av coloumbväxelverkan. Det här tillståndet kallas för en exciton och har spinn
0 (singlett). I �gur 2.3.a illustreras elektronkon�gurationen för olika tillstånd hos
molekylen, bland annat grundtillståndet (S0) och singlettillståndet (S1).

Från singlettexcitonen kan tillståndet övergå till en triplettexciton (T1), med spinn
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1, eller till polaroner (utom för polymerer med ett degenererat grundtillstånd) [7]. I
�gur 2.3.b visas schematiskt hur övergångarna mellan olika tillstånd sker. Polaroner
(P+/P−) fås då elektroner och hål separeras till olika molekyler och molekylernas
geometri förändras som följd av laddningarnas närvaro. En polaron är en kvasi-
partikel som består av en elektron eller ett hål kombinerat med den deformation som
laddningen orsakat. Denna deformation ger upphov till två nya energinivåer inne i
bandgapet, så som illustreras i �gur 2.3.a [5]. Existensen av polaroner är typisk för
organiska halvledare eftersom de är så mjuka att de lätt deformeras. Ytterligare en
form av excitation fås när två polaroner binds till varandra och bildar ett polaron-
par. Eftersom det experiment som simuleras i detta arbete fungerar på tidskalan
µs�ms är de långlivade excitationerna, det vill säga polaronerna, polaronparen och
triplettexcitonerna, av intresse [12].

Figur 2.3: (a) Elektronkon�gurationen i olika tillstånd för molekylen: grundtillstånd
(S0), singlettillstånd (S1), triplettillstånd (T1), positiv polaron (P+) och negativ polaron
(P−) [5]. Pilarna representerar elektroner med olika spinn och linjerna olika orbitaler.
Observera att �guren inte är lämpad för att jämföra tillståndens energier sinsemellan.
(b) Övergångar mellan olika tillstånd för molekylen. Absorption av en foton leder till ett
exciterat vibrationstillstånd av singlettillståndet (S∗

1) som via relaxation går till S1.
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2.2 Rekombination

Efter att laddningsbärare genererats kommer de att börja försvinna genom re-
kombination, vilket är processen där en elektron går till ett ledigt tillstånd under
energigapet. Det �nns olika typer av rekombination som leder till olika förhållanden
mellan rekombinationsrat och laddningsbärardensitet. Här betraktas situationen då
laddningsbärarna uppstått genom fotoexcitation, vilket leder till att densiteten av
elektroner (n) och hål (p) kommer att vara lika (n = p). I �gur 2.4 illustreras olika
typer av rekombination. Då en elektron och ett hål som är bundna till varandra i
en exciton rekombinerar kallas processen monomolekylär rekombination. Sannolik-
heten för denna process beror på mängden sådana par, som är proportionell mot
den totala elektrondensiteten n. Man kan alltså använda

dn

dt
= −n

τ
, (2.1)

där τ är en livstid. Vid direkt bimolekylär rekombination är både elektronen och
hålet som rekombinerar fria. Då två fria polaroner möts och rekombinerar är det
fråga om bimolekylär rekombination. Processen kräver att en elektron och ett hål
möts, vilket leder till att rekombinationen (i ett tredimensionellt system) följer

dn

dt
= −βbimn2, (2.2)

där βbim är den direkta bimolekylära rekombinationskonstanten. Storleken på βbim
kan uppskattas med Langevins teori utgående från coloumbväxelverkan till βbim =
e(µn+µp)

εε0
[6, 13]. I uttrycket är e elektronladdningen, ε den relativa permittiviteten,

ε0 permittiviteten i vakuum samt µn och µp mobiliteten för elektroner respekt-
ive hål. Utöver dessa kan man till exempel ha tvådimensionell direkt bimolekylär
rekombination där rekombinationen är proportionell mot n5/2 [14] och eventuellt
trimolekylär rekombination med n3 [15, 16].

Om materialet innehåller lokaliserade tillstånd som fungerar som fällor blir beskriv-
ningen mer komplicerad eftersom den indirekta rekombinationen, som sker via fällor-
na, måste beskrivas för sig. Om man betraktar rekombination för fångade hål kom-
mer raten för indirekt rekombination att bero både av densiteten av fria elektroner
(n) och av fångade hål (pt) enligt dn/dt = −Cnpt [17]. Man kan anta att konstanten
C kommer att se ut som βbim förutom att mobiliteten för den ena laddningstypen
är noll, det vill säga C = eµn

εε0
. Även om den indirekta rekombinationen ibland kal-

las bimolekylär, eftersom laddningsbärarna är separerade, avses i denna avhandling
med bimolekylär rekombination alltid direkt bimolekylär rekombination.
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Figur 2.4: Schematisk bild av olika typer av rekombination.

2.3 Organiska solceller

Om man vill använda organiska halvledare som solceller är det �era processer man
måste beakta för att få hög e�ektivitet. Man vill ha hög absorption av fotoner,
e�ektiv separering av laddningarna efter excitering, låg rekombination och snabb
laddningstransport. Absorptionen beror på hur stort energigapet mellan HOMO-
och LUMO-nivån är. För att optimera solcellen bör denna energi överensstämma
möjligast väl med solens spektrum, i vilket det största in�ödet av fotoner sker i det
infraröda området [18]. Detta skede fungerar oftast bra i organiska solceller då till
exempel de polymerer som används typiskt har ett bandgap mindre än 2 eV, vilket
motsvarar en våglängd på 620 nm [10].

För en solcell räcker det inte med att excitoner skapats utan det behövs långlivade
fria laddningsbärare. För att få e�ektiv separering av laddningarna i en exciton
använder man ofta i solceller två material med sådana energinivåer att det är en-
ergetiskt fördelaktigt för elektroner att överföras till det ena (acceptor) och hål
till det andra (donator). Eftersom detta endast kan ske vid materialens gränsyta
ökas denna genom att använda en blandning av materialen (solcellen kallas då bulk
heterojunction solar cell på engelska), så som illustreras i �gur 2.5 [19]. Efter att
laddningsbärarna separerats transporteras elektronen genom acceptorn till en katod
och hålet genom donatorn till en anod, där de kan utvinnas som elektrisk ström. En
ofta använd kombination av material är en polymer som donator och ett fulleren-
derivat som acceptor. Ett exempel på material som används visas i �gur 5.21.

För att laddningsbärarna ska vara långlivade bör rekombinationen vara så låg som
möjligt. De olika typerna av rekombination påverkas av olika egenskaper hos sol-
cellen. Den monomolekylära rekombinationen kan minskas genom att få e�ektiv
laddningsseparation. Den bimolekylära rekombinationen å sin sida hålls mindre ju
lägre laddningsbärardensiteten och mobiliteten är. Tyvärr passar detta dåligt ihop
med att en hög densitet och mobilitet eftersträvas för att få hög ström. Indirekt
rekombination är av särskilt intresse eftersom den går att påverka mera än den bi-
molekylära rekombinationen. Genom att välja material eller framställningssätt kan
man påverka mängden och typen av fällor. Genom att minska tätheten av fällor
eller deras djup kommer laddningsbärare inte att fastna i dem lika länge, vilket ger
laddningarna kortare tid under vilken de kan rekombinera. För att producera ef-
fektiva solceller är det således av vikt att känna till distributionen av fällor i olika
material.
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Fällorna kommer även att ha en negativ inverkan på transporten eftersom de kraft-
igt saktar ner laddningsbärarna. Transporten beror även i övrigt starkt på energi-
strukturen: ju högre densitet av tillstånd desto e�ektivare transport [20]. Det är
även önskvärt att tillstånden inte varierar mycket i energi och om det är fråga om
en blandning av två material att morfologin gör det möjligt för laddningarna att
nå respektive elektrod. E�ektiv transport leder till att laddningarna kan extraheras
innan de hinner rekombinera.

Figur 2.5: Schematisk bild av en solcell bestående av en blandning av två material. Ett
av dem fungerar som acceptor och det andra som donator.
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Kapitel 3

Fotoinducerad absorption

I detta arbete simuleras mätresultat från fotoinducerad absorption. Det är en mät-
teknik där man belyser provet med en ljuskälla, kallad pumpljus, för att generera
excitationer i materialet och därmed förändra provets absorption. Samtidigt under-
söks absorptionsförändringen med hjälp av en annan ljuskälla, kallad mätljus. Man
mäter transmissionen genom provet utan (T ) och med (T +∆T ) pumpljus. För en
tunn �lm med tjockleken d är förändringen i transmission (∆T ) direkt proportionell
mot densiteten av absorberande laddningsbärare som pumpljuset genererat, N . Då
dessas absorptionstvärsnitt betecknas med σ gäller [3]

−∆T
T

= Nσd. (3.1)

För en tjock �lm kan man använda samma uttryck efter att man ersatt d med invers-
en av materialets absorptionskoe�cient vid den använda våglängden på pumpljuset,
1/αL [10]. Genom att mäta förändringen i transmissionen kan man alltså direkt få
information om mängden excitationer i provet. Eftersom olika typer av excitationer
absorberar ljus av olika våglängder och har olika rekombinationsdynamik kan man
från mätningen få information om speci�ka excitationstyper.

I den typ av experiment som simulerades för detta arbete har man som pumpljus
en periodiskt varierande ljuskälla och undersöker transmissionen med hjälp av en så
kallad lock-in-förstärkare. Denna sorts mätning, som illustreras i �gur 3.1.a, kallas
cwPA-mätning enligt en förkortning av engelskans continuous-wave Photoinduced
Absorption. Genom att leda det transmitterade ljuset genom en monokromator kan
man studera transmissionen för olika våglängder separat. Som pumpljus används en
laser vars ljus går genom en så kallad chopper, som består av en roterande skiva
med hål i som periodiskt släpper igenom respektive blockerar ljuset. Det här leder
till att intensiteten av ljuset som trä�ar provet kan beskrivas med en fyrkantsvåg.
Chopperns frekvens ges åt lock-in-förstärkaren som utgående från den skapar en sin-
usoidal referenssignal med samma frekvens och fas. Efter detta kan den faskänsliga
lock-in-förstärkaren ge vilken komponent av transmissionsförändringen (∆T ) som
har samma frekvens och fas som referenssignalen (i-fas-signal) och viken komponent
som har samma frekvens men är fasförskjuten med 90◦ (kvadratur). Detta illustreras
schematiskt i �gur 3.1.b medan en matematisk beskrivning ges i kapitel 4. Fördelen
med cwPA-mätningen är att lock-in-förstärkaren eliminerar största delen av bruset,
det vill säga de slumpmässiga �uktuationerna i signalen. Endast det brus som har
samma frekvens som choppern kommer att störa mätningen [21].
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Figur 3.1: (a) Schematisk bild av mätuppställningen för en cwPA-mätning.(b) Illustrat-
ion av vad en lock-in-förstärkare mäter. Den totala transmissionsförändringen (mörkgrå
bakgrund) kan ses som en summa av �era sinus- och cosinusfunktioner med olika frekvens
(ljusgrå bakgrund). Lock-in-förstärkaren jämför den totala signalen med referensen och
plockar ut de komponenter som har samma frekvens.
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Kapitel 4

Modellering

Så som diskuterades i kapitel 2 har organiska halvledare relativt komplicerade energi-
strukturer och transportegenskaper, till exempel kan de ha olika distributioner av
energitillstånd mellan vilka laddningar rör sig med hopptransport. För beräkningar-
na i detta arbete användas dock en förenklad modell både för energistrukturen och
transporten. Modellen antar ett homogent material som är en traditionell halvledare
där fria elektroner och hål erhålls då elektroner exciteras från valens- till lednings-
bandet, som separeras av ett energigap Eg. Denna typ av modellering har visat sig
vara fungerande för organiska halvledare, även då man använder en blandning av
två olika material [22�26]. De fria elektronerna kan sedan rekombinera med hål eller
fångas av fällor. Laddningsbärare som fångats i fällor kan inte för�ytta sig och så-
ledes kan de inte rekombinera sinsemellan utan endast med fria laddningsbärare. I
simuleringarna beaktas inte laddningarnas position och transport utan här används
en nolldimensionell modell där laddningsbärarnas rymdfördelning inte tas med.

4.1 Modellering av laddningsbärardensitet

Eftersom förändringen i transmission som fås från mätningar av fotoinducerad ab-
sorption kan antas vara direkt proportionell mot densiteten av genererade laddnings-
bärare kan man genom att studera laddningsbärardensiteten förutsäga hurdana re-
sultat man kan förvänta sig av en cwPA-mätning. Grundprocesserna som kommer
att påverka densiteten är rekombination samt fotoinducerad och termisk generering.
Eftersom termisk energi genererar en del laddningsbärare kommer det att �nnas en
viss intrinsisk densitet som erhålls i termisk jämvikt. Då symmetri mellan elektroner
och hål råder fås för deras intrinsiska densitet uttrycket

ni = pi = NC/V

√
e−Eg/kT , (4.1)

där k är Boltzmanns konstant, T temperaturen ochNC/V tillståndstätheten i lednings-
bandet och valensbandet [16]. I notationen som används framöver avses med gener-
ering, G(t), den fotoinducerade genereringen medan den termiska genereringen, som
är märkbart mindre, negligeras eller inkluderas i rekombinationstermen (i form av
ni).

I cwPA-mätningar kommer G(t) att vara en fyrkantsvåg som periodiskt byter värde
mellan 0 och G. Eftersom G är direkt proportionell mot pumplaserns intensitet
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talas framöver om intensitetsberoende då beroendet av G avses [12]. I många fall
kan rekombinationen beskrivas med hjälp av en rekombinationsordning, δ. Denna
de�nieras genom att den ger en rekombinationsrat av formen b · N δ, där b är en
konstant och N den totala densiteten av laddningsbärare. Om man bortser från den
termiska genereringen kommer di�erentialekvationen som beskriver densiteten att
bli

dN(t)

dt
= G(t)− bN(t)δ. (4.2)

Vilket värde δ antar beror på typen av rekombination, till exempel ger tredimensionell
direkt bimolekylär rekombination δ = 2. Hur denna typ av ekvation tar sig uttryck
i cwPA-mätningar diskuteras i stycke 4.3.

Då man börjar se på system där alla laddningsbärare inte kan behandlas lika blir
ekvationen mer komplicerad. När man inför fällor kommer man att vara tvungen att
separat ta i beaktande densiteten av fria och fångade laddningar. Om man antar att
den indirekta rekombinationen påverkar alla fångade laddningar likadant, oberoende
av fällans djup, och känner till förhållandet mellan densiteten för fria (n) och fångade
laddningar (nt) kan man använda en ekvation av typen

dN(t)

dt
= G(t)− Cn(t)nt(t), (4.3)

där C är en konstant [27]. Ekvationen förutsätter också att den direkta rekombin-
ationen är negligerbart liten. Om man vill behandla fällor av olika djup separat
måste man ställa upp skilda ekvationer för laddningarna i de olika fällnivåerna, lösa
dessa och sedan addera resultaten för att få den totala densiteten. Beräkningar för
två sätt att betrakta indirekt rekombination presenteras i stycke 4.4 respektive 4.5.

4.2 Modellering av cwPA-resultat

Efter att man har räknat ut densiteten som funktion av tid bör man för att simu-
lera cwPA-mätningen räkna ut i-fas-signalen och kvadraturen. Då choppern roterar
med konstant hastighet kommer ljuset som trä�ar provet att beskrivas med en fyr-
kantsvåg. Transmissionsförändringen som man mäter kommer att uppnå en kvasi-
jämvikt där den beror periodiskt av tiden. Antalet perioder det tar för kvasijämvikt
att nås beror på omständigheterna; antalet minskar om frekvensen sjunker eller
genereringen ökar. Ett exempel på hur densiteten når kvasijämvikt vid relativt låg
intensitet och hög frekvens visas i �gur 4.1.a. Figur 4.1.b visar hur ∆T kan förhålla
sig till pumpljusintensiteten i kvasijämvikt vid medelhög frekvens och intensitet.
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Figur 4.1: (a) Illustration av hur det ser ut när signalen uppnår kvasijämvikt för två
låga intensiteter, varav den svarta är 100,5 gånger så stor som den röda. De horisontella
linjerna �nns till för att göra det lättare att se när densiteterna uppnått kvasijämvikt.
(b) Illustration av hur transmissionsförändringen ∆T (t) i förhållande till pumpljusets
intensitet I(t) kan se ut när kvasijämvikt nåtts med medelhög frekvens och intensitet.

Om N(t) har simulerats med G(t) i form av en fyrkantsvåg kommer denna periodiska
funktion med vinkelfrekvensen ω i likhet med alla andra periodiska funktioner att
kunna beskrivas med en fourierserie [28]. Fourierserien för N(t), som redan konstat-
erats vara direkt proportionell mot −∆T (t)/T , är

N(t) =
a0
2

+
∞∑
j=1

(aj cos jωt+ bj sin jωt) . (4.4)

I uttrycket är

aj =
ω

π

∫ c+2π/ω

c

N(t) cos jωt dt (4.5)

bj =
ω

π

∫ c+2π/ω

c

N(t) sin jωt dt (4.6)

och c en godtycklig konstant [29]. Om man antar att fyrkantsvågen har samma fas
som sinusfunktionen kommer lock-in-förstärkaren att jämföra signalen med denna
och ge i-fas-signalen (PAI) och kvadraturen (PAQ). Dessa motsvarar b1 respektive a1
i ekvation 4.4, det vill säga konstanterna framför sin(ωt) och cos(ωt) i fourierserien.
Då man med PAI och PAQ menar komponenter av förändring i absorption så kan
man med hjälp av ekvation 3.1 de�niera dessa som [30]

PAI =
ωσd

π

∫ c+2π/ω

c

N(t) sinωt dt (4.7)

PAQ = −ωσd
π

∫ c+2π/ω

c

N(t) cosωt dt. (4.8)

Alla resultat i detta arbete kommer från att lösa ekvationerna 4.7 och 4.8 numer-
iskt efter att först simulera N(t). Olika modeller och tillhörande ekvationer på vilka
simuleringarna baserar sig presenteras i avsnitt 4.3�4.5.
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Eftersom resultaten fokuserar på att undersöka beroendet av G och ω, som man kan
variera experimentellt, är grunden i programmet som utför de numeriska beräkn-
ingarna att för olika värden på G och ω simulera N(t). Simuleringarna har gjorts i
Octave [31], ett programmeringsspråk utvecklat för numeriska beräkningar, och an-
vänder di�erentialekvationslösaren LSODE [32]. Noggrannheten hos varje körning
påverkas av två parametrar: det maximala antalet perioder av fyrkantsvågen som
simuleras (Np) och antalet datapunkter per period (m). Programmet testade efter
varje period om kvasijämvikt nåtts och använde i så fall densiteten från den senaste
perioden som N(t). Antalet perioder måste vara stort för hög frekvens eller låg in-
tensitet eftersom det då tar länge för densiteten att nå sitt kvasijämviktsläge. När
frekvensen är låg eller intensiteten hög krävs å andra sidan ett stort antal data-
punkter per period för att fånga beteendet hos de få punkter som inte följer formen
av en fyrkantsvåg. Detta fenomen kan ses i �gur 4.2.
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4.3 Godtycklig rekombinationsordning

Härnäst diskuteras hur en ekvation av formen 4.2 tar sig uttryck i mätningar av
fotoinducerad absorption. Genereringen G(t) som har formen av en fyrkantsvåg med
vinkelfrekvensen ω, kommer här i vissa fall att approximeras med en sinusoidal våg.
Av särskilt intresse är rekombinationsordningarna δ =2, 3 och 5/2 eftersom de mot-
svarar de fysikaliskt intressanta fallen som diskuterades i kapitel 2.

För fallet δ = 2 har ekvation 4.2 lösts exakt av Westerling et al. [30]. Dessvärre
verkar samma lösningsmetod varken fungera i fallet δ = 3 eller då δ inte är ett
heltal. På grund av detta betraktas situationen först utgående från den sinusoidala
approximationen som ger många goda resultat i det bimolekylära fallet. Resultat
från numerisk lösning av 4.2 med fyrkantsvågsgenerering ges i stycke 5.1.

4.3.1 Sinusoidal approximation

För fallet med endast bimolekylär rekombination ges en lösning till ekvation 4.2 med
sinusoidal generering (G(t) = G/2(1 + cos(ωt))) av Westerling et al. [33]. Denna
approximation ger goda resultat i många situationer och därför kan det vara till
nytta att tillämpa den även på andra rekombinationsordningar. Den fotoinducerade
absorptionen ges för δ = 2 av [33]

PAI(G,ω) =

(
Gτβ

2

)(
ω0τβ

(ω0τβ)2 + (ωτβ)2

)
σd (4.9)

PAQ(G,ω) =

(
Gτβ

2

)(
ωτβ

(ω0τβ)2 + (ωτβ)2

)
σd, (4.10)

där

ω0τβ =

√
−1

2

(
(ωτβ)2 − 2

)
+

1

2

√(
(ωτβ)2 + 2

)2
− 2. (4.11)

I uttrycket är τβ en livslängd med bimolekylär rekombination vid jämvikt som ges
av τβ = (βbimG)−1/2, då βbim är den bimolekylära rekombinationskonstanten. För
att härleda en motsvarighet till τβ för en godtycklig rekombinationsordning, τδ, be-
traktas först situationen i jämvikt med konstant generering G(t) = G. Då generer-
as lika många excitationer som det rekombinerar (dN/dt = 0) och densiteten blir
N0 = (G/b)1/δ, där b motsvarar konstanten i 4.2. Om man sedan återgår till ekvation
4.2 och ersätter rekombinationstermen med en enklare term som motsvarar mono-
molekylär rekombination med en e�ektiv livstid τδ fås från G(t)−bN δ = G(t)−N/τδ
att τδ = 1/bN δ−1. När man efter detta antar att man be�nner sig nära jämvikt
(N ≈ N0) fås för livstiden

τδ ≈ b−1/δG−1+1/δ. (4.12)

Hurudant beteende denna e�ektiva livslängd leder till och hur väl det överens-
stämmer med en numerisk lösning för generering i form fyrkantsvåg diskuteras i
stycke 5.1.
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Från tidigare arbeten gällande bimolekylär rekombination är det klart att ekvation-
erna 4.9 och 4.10 ofta inte överensstämmer med experiment [10,12,34]. Detta beror
delvis på att modellen inte tar i beaktande dispersion som uppkommer på grund av
oordning i systemet och e�ektivt ger upphov till en distribution av livstider [12,34].
Matematiskt behandlas detta ofta med hjälp av en empirisk formel som ersätter
ekvation 4.9 och 4.10 med

PAI(G,ω) =
Gτ0[1 + cos (απ/2)(ωτ0)

α]σd

1 + 2 cos (απ/2)(ωτ0)α + (ωτ0)2α
(4.13)

PAQ(G,ω) =
Gτ0 sin (απ/2)(ωτ0)

ασd

1 + 2 cos (απ/2)(ωτ0)α + (ωτ0)2α
, (4.14)

där α, för vilken 0 < α < 1, är dispersionskoe�cienten som beskriver kraftigare
dispersion ju mindre den är [10]. Denna nya ekvation ger några anmärkningsvärda
förändringar, även då α ≈ 1. De förändringar som införandet av dispersion ger upp-
hov till diskuteras i avsnitt 5.1.
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4.3.2 Approximation för ωτδ � 1

Eftersom det är känt från tidigare arbeten att den sinusoidala approximationen inte
ger goda resultat för kvadraturen vid låg frekvens eller hög intensitet undersöks detta
område med generering i form av en fyrkantsvåg via en analytisk approximation. För
fallet med bimolekylär rekombination, det vill säga δ = 2, har en exakt lösning i
området ωτβ � 1 (ω litet och/eller G stort) härletts av Westerling et al. [30]. Enligt
denna härledning kommer man att ha

−PAQ '
ωσd

2πβbim
ln

(
C2βbimG exp (−αLd/2)

ω2

)
, (4.15)

där C2 ≈ 1,46, βbim är den bimolekylära rekombinationskoe�cienten, αL är ab-
sorptionskoe�cienten, d är provets tjocklek och σ är absorptionstvärsnittet. För
att undersöka motsvarigheten med en godtycklig rekombinationskonstant gjordes
approximationen att excitationsdensiteten omedelbart stiger till jämviktsnivån (G =
bN δ

0 ) då provet utsätts för ljus. Ett exempel på hur densiteten som funktion av tid
kan se ut i detta fall visas i �gur 4.2.

Figur 4.2: Densitetens tidsberoende under en period då frekvensen är mycket låg.

För en godtycklig rekombinationsordning kan ekvation 4.2 utan generering (G(t) =
0) lösas enligt

dN

dt
= −bN δ

=⇒
∫

dN

bN δ
= −

∫
dt

=⇒ N−δ+1

b(−δ + 1)
= −t−K

=⇒ N = [b(t+K)(δ − 1)]1/(1−δ), (4.16)

där K är en konstant, med enheten tid, som bestäms av randvillkoren. Då ljus når
provet antas densiteten vara vid jämvikt, N(t) = N0 = (G/b)1/δ, det vill säga man
får

N(t) =

{
(G/b)1/δ då G(t) = G

[b(t+K)(δ − 1)]1/(1−δ) då G(t) = 0.
(4.17)

Funktionen antas vara kontinuerlig då genereringen går från G till 0 men diskonti-
nuerlig då den går från 0 till G. Här antas att G(t) har perioden 2π/ω och att G(t)
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går från G till 0 vid t = 0. För analysen räcker det med att se på en period och för
det väljs perioden mellan −π/ω och π/ω. Från kontinuitetskravet vid gränsen t = 0
fås en ekvation för K,

(G/b)1/δ = [bK(δ − 1)]1/(1−δ) =⇒ K = G(1−δ)/δb−1/δ(δ − 1)−1. (4.18)

För att nu få kvadraturen insätts ekvation 4.17 i ekvation 4.8,

−PAQ ≈
ωσd

π

∫ 0

−π/ω
cos (ωt)N(t)dt︸ ︷︷ ︸
:=I1

+
ωσd

π

∫ π/ω

0

cos (ωt)N(t)dt︸ ︷︷ ︸
:=I2

. (4.19)

Den första integralen går lätt att evaluera,

I1 =
ωσd

π

∫ 0

−π/ω
cos (ωt)(G/b)1/δdt = 0, (4.20)

medan den andra kräver mera arbete. Ekvationen kan förenklas med variabelbytet
v = ωt,

I2 =
σd

π

∫ π

0

cos (v)[b(v/ω +K)(δ − 1)]1/(1−δ)dv

=
σd

π
(b(δ − 1)/ω)1/(1−δ)︸ ︷︷ ︸

:=A

∫ π

0

cos (v)

(v + ωK)1/(δ−1)
dv. (4.21)

Sedan antas att ωK � 1 eftersom ω är litet och/eller G är stort, vilket leder till att
K ∝ G(1−δ)/δ är litet om δ > 1. När ωK → 0 fås

I2 → A

∫ π

0

cos (v)v1/(1−δ)dv. (4.22)

För att undersöka integralens konvergens kan man dela in den i två delar:∫ π
π/2

cos (v)v1/(1−δ)dv där integranden inte divergerar och
∫ π/2
0

cos (v)v1/(1−δ)dv där
integranden divergerar när v → 0. I den andra delen är integranden positiv i hela
intervallet och integralen begränsas uppåt av

∫ π/2
0

v1/(1−δ)dv, som konvergerar då
δ > 2. För dessa δ kommer alltså integralen

∫ π
0
v1/(1−δ)dv att konvergera och anta

ett värde, B(δ) <∞, som endast beror på rekombinationsordningen. Därmed fås

−PAQ =
B(δ)σd

π

(
b(δ − 1)

ω

)1/(1−δ)

∝ ω1/(δ−1) då δ > 2. (4.23)

Frekvensberoendet i ekvation 4.23 används i resultatanalys i kapitel 5.

Fallet δ = 2 undersöks som ett specialfall. Insättning av denna rekombinations-
ordning i ekvation 4.21 ger

I2 =
ωσd

πb

∫ π

0

cos (v)

v + ωK
dv. (4.24)
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För att dela upp denna integral i integraler vars gränsvärden kan undersökas används
identiteten cos(v) = 1− 2 sin2(v/2) [29].

I2 =
ωσd

πb

(∫ π

0

1

(v + ωK)
dv −

∫ π

0

2 sin2(v/2)

(v + ωK)
dv

)
=
ωσd

πb

(
ln(v + ωK)

∣∣∣∣π
0

−
∫ π

0

2 sin2(v/2)

(v + ωK)
dv

)
(4.25)

ωK→0−−−−→ ωσd

πb

(
ln
( π

ωK

)
−
∫ π

0

2 sin2(v/2)

v
dv︸ ︷︷ ︸

Konvergerar

)
. (4.26)

Den sista integralen som innehåller sin2(v/2) konvergerar eftersom sin2(v/2)/v → 0
då v → 0 och kan beräknas till konstanten κ ≈ 1,65. Således fås

−PAQ =
ωσd

πb

(
ln

(
π
√
Gb

ω

)
− κ

)

=
ωσd

πb
ln

(
π
√
Gb e−κ

ω

)

=
ωσd

2πb
ln

(
π2Gb e−2κ

ω2

)
. (4.27)

Detta uttryck överensstämmer nästan med uttrycket 4.15 (med αLd → 0), som
skulle fås genom att multiplicera logaritmens argument med två. Denna skillnad
har väldigt små konsekvenser i praktiken.

Härledningens giltighetsområde

I härledningen har ekvation 4.2, som antar att laddningsbärardensiteten är mycket
högre än den intrinsiska densiteten (N � Ni), använts. För väldigt låg frekvens där
det �nns en lång tid för rekombinationen att minska på antalet laddningar är detta
inte nödvändigtvis fallet. Detta begränsar giltighetsområdet för denna härledning.
För att approximationen ska gälla måste N > Ni även i dess lägsta punkt. Därför
undersöks nu punkten t = π/ω där N är som lägst. Uttrycket, som fås från ekvation
4.17, blir

N(π/ω) = [b(π +Kω)ω−1(δ − 1)]1/(1−δ). (4.28)

Om man antar att ω är litet och/eller att G är stort samt att δ > 1 kommerKω � π.
Därmed fås kravet

N(π/ω) ≈ [bπ(δ − 1)/ω]1/(1−δ) > Ni. (4.29)

Under en mätning där frekvensen varieras innebär detta att nedre gränsen för
giltighetsområdet för ekvation 4.23 och 4.23-2 är

ω > bπ(δ − 1)N δ−1
i . (4.30)
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4.4 Indirekt rekombination med Fermi-Dirac-statistik

Till näst behandlas rekombination mellan fria och fångade laddningar via en modell
där elektronpopulationen i alla tillstånd beskrivs med Fermi-Dirac-statistik. Det-
ta innebär att de fria och de fångade laddningarna är i inbördes jämvikt även om
de inte är i termisk jämvikt. Man kommer att ha två kvasiferminivåer, en för hål
och en för elektroner. I modellen antas att fria laddningar rör sig i ett kontinuerligt
ledningsband nedanför vilket det �nns lokaliserade tillstånd som fungerar som fällor,
till exempel distribuerade som i �gur 4.3.a. Då fullständig symmetri mellan egen-
skaperna hos elektroner och hål antas kommer deras densiteter alltid att bete sig
identiskt (n = p, nt = pt). Distributionerna av acceptorfällor, det vill säga fällor som
är negativt laddade då de innehåller en elektron, och donatorfällor, som är neutrala
då de innehåller en elektron, är symmetriska. Den totala laddningsbärardensiteten
(N) antas bero av densiteten för fria (n) och fångade (nt) elektroner enligt

dN(t)

dt
= 2G(t)− 2βbim(n(t)2 − n2

i )− 2C(n(t)nt(t)− nint,i). (4.31)

Här är βbim den bimolekylära rekombinationskonstanten, C en rekombinationskonstant
medan ni och nt,i anger de instrinsiska densiteterna av fria respektive fångade ladd-
ningar. Observera tvåorna som kommer från att genereringen och rekombinationen
nu de�nierats så att G(t), βbim och C beskriver densitetsförändringen hos endast en
sorts laddningsbärare. Insättning av N = n+ p+ nt + pt = 2n+ 2nt ger

dn(t)

dt
= G(t)− βbim(n(t)2 − n2

i )− C(n(t)nt(t)− nint,i)−
dnt(t)

dt
. (4.32)

För att denna ekvation ska kunna användas krävs att man känner till förhållandet
mellan n och nt. Denna information fås då man antar att de fria och de fångade
laddningarna följer Fermi-Dirac-distributionen med samma kvasiferminivå. Insätt-
ning av nt = nt(n) ger

dn(t)

dt
= G(t)− βbim(n(t)2 − n2

i )− C(n(t)nt(n(t))− nint(ni))−
dnt(n(t))

dn

dn(t)

dt

=⇒ dn(t)

dt
=
G(t)− βbim(n(t)2 − n2

i )− C(n(t)nt(n(t))− nint(ni))
(1 + dnt(n(t))

dn
)

. (4.33)

Ekvation 4.33 kan sedan lösas numeriskt för att ge n, från vilken N kan erhållas
som 2n+ 2nt(n). Då man erhållit N(t) kan PAI och PAQ räknas ut numeriskt.

4.4.1 Exponentiell distribution

I enlighet med behandlingen gjord av Westerling et al. [35] antas här en tillstånds-
täthet för elektroner som består av ett kontinuerligt band av transporttillstånd och
en exponentiell distribution av lokaliserade tillstånd under denna, enligt �gur 4.3.a.
Denna typ av �svans� av lokaliserade tillstånd understöds av �era experimentella
resultat [24, 36, 37] och motsvarar �Urbach-svansen� som studerats hos oorganiska
halvledare [38]. Tillståndstätheten för elektronernas transporttillstånd ρC och för
acceptorfällorna ρt ges av
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ρC(E) =
NC

ε
, E ∈ [EC, EC + ε] (4.34)

ρt(E) =
Nt

Ech
exp

(
E − EC

Ech

)
, E ∈]−∞,EC]. (4.35)

Här är NC den totala tätheten i ledningsbandet med bredden ε medan Nt är den tot-
ala tätheten för de lokaliserade tillstånden vars distribution beskrivs av den karakt-
eristiska energin Ech, som också är fällornas medeldjup.

Figur 4.3: Tillståndstätheten för de olika energinivåerna med en exponentiell distribution
av fällor (a) och schematisk bild av hur elektronerna fördelar sig i systemet (b).

Om man antar att Fermi-Dirac-statistik beskriver vilka tillstånd som är besatta fås
för tätheten av besatta tillstånd i valensbandet

n =

∫ EC+ε

EC

ρC(E)dE

e(E−EF)/kT + 1
≈
∫ EC+ε

EC

NC/ε

e(E−EF)/kT
dE = N∗C exp

(
EF − EC

kT

)
, (4.36)

då N∗C = NC

(
kT
ε

) (
1− e−ε/kT

)
och EF är kvasifermienergin. Här har antagits att EF

är så mycket mindre än EC att man kan approximera integranden med Maxwell-
Boltzmann-statistik. För de lokaliserade tillstånden fås på motsvarande sätt

nt =

∫ EC

−∞

ρt(E)

e(E−EF)/kT + 1
dE ≈

∫ EF

−∞
ρt(E) dE = Nt exp

(
EF − EC

Ech

)
. (4.37)

Här har antagits att den största kontributionen i integralen kommer från energier
under EF samt att kT/Ech < 1. Det som man antagit är alltså att alla fångade
laddningar ligger under kvasifermienergin, så som illustreras i �gur 4.3.b.
Med hjälp av ekvation 4.36 och 4.37 kan man skriva nt som

nt(n) = Nt

(
n

N∗C

)kT/Ech
. (4.38)

Insättning av ekvation 4.38 i ekvation 4.33 ger den di�erentialekvation som används
i en del av beräkningarna för en exponentiell distribution, vilkas resultat presenteras
i stycke 5.2.
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4.4.2 Gaussisk distribution

Det �nns även belägg för att anta en gaussisk distribution av fällor [39], vilket kan
beskrivas med tillståndstätheten

ρt(E) =
Nt

σ
√

2π
exp

(
−(E − E0)

2

2σ2

)
, E ∈]−∞,EC], (4.39)

där Nt är den totala densiteten av fällor. En avsevärd skillnad till det exponentiella
fallet är att den gaussiska distributionen beskrivs av de två parametrarna visade i
�gur 4.4, E0 som ger energin för distributionens mitt och σ som beskriver toppens
bredd.

Figur 4.4: Schematisk bild av en gaussisk distribution av fällor.

Om man följer samma argumentering som i stycke 4.4.1 kommer man för densiteten
av fria elektroner att få samma uttryck eftersom dessas tillståndstäthet inte ändrar.
Däremot fås för fångade elektroner

nt =

∫ EC

−∞

Nt

σ
√

2π
exp

(
−(E − E0)

2

2σ2

)
1

1 + e(E−EF)/kT
dE. (4.40)

En approximativ lösning till en integral av denna typ, med∞ som övre gräns, ges av
Paasch och Scheinert [40]. De approximerar integralen med olika uttryck beroende
på ferminivåns position. Här införs beteckningarna ζ = (EF−E0)/kT och ŝ = σ/kT .
Uttrycken för integralen i 4.40 blir

nt = Nt exp

(
ŝ2

2
+ ζ

)
1

exp (K(ζ + ŝ2)) + 1
då ζ ≤ −ŝ2 (4.41)

nt =
Nt

2
erfc

(
− ζ

ŝ
√

2
H

)
då ζ ≥ −ŝ2. (4.42)

Värdena på K och H, som bestäms så att funktionen och dess första derivata är
kontinuerlig i ζ = −ŝ2, är

H =

√
2

ŝ
erfc−1

[
exp (−ŝ2/2)

]
(4.43)

K = 2

{
1− H

ŝ

√
2/π exp [ŝ2(1−H2)/2]

}
. (4.44)
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I uttrycken är erfc(x) den komplementära felfunktionen (engelska complementary
error function) och erfc−1(x) dess invers. Dessa uttryck används i simuleringar-
na genom att först beräkna fermienenergin från ekvation 4.36 och sedan använda
ekvation 4.41 eller 4.42. Efter detta kan ekvation 4.33 lösas för att få den totala
densiteten. Resultat från detta presenteras i stycke 5.3.

4.4.3 Monoenergetisk distribution

Som ett specialfall av den gaussiska distributionen kan man se på det enkla fallet
då alla fällor ligger vid samma energi, E0. Här antas fortfarande att ekvation 4.36
gäller för det kontinuerliga bandet medan de lokaliserade energinivåerna beskrivs av
ρt = δ(E − E0)Nt som leder till

nt =

∫ EC

−∞
ρt(E)(e(E−EF)/kT + 1)−1 dE =

Nt

e(E0−EF)/kT + 1
. (4.45)

Med hjälp av ekvation 4.36 kan man uttrycka Fermienergin som EF = EC+kT ln (n/N∗C)
och insättning av detta i ekvation 4.45 ger

nt(n) = Nt

(
N∗C
n

e(E0−EC)/kT + 1

)−1
. (4.46)

Ekvation 4.46 i kombination med ekvation 4.33 används för simuleringar som pre-
senteras i stycke 5.4
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4.5 Indirekt rekombination med SRH-statistik

För att få en fysikaliskt mer realistisk modell frångås antagandet att distribution-
en av fångade laddningar skulle följa Fermi-Dirac-statistik. Härledningen utgår från
samma grund som härledningarna gjorda av Würfel [27] och Willemen [41]. Här
används en modell där den indirekta rekombinationen sker via två steg, först fångas
en elektron i fällan och sedan tillförs ett hål till samma fälla. Utöver detta införs
möjligheten att laddningsbärare kan lämna fällorna och återgå till transporttillstån-
den, för vilket sannolikheten beror på fällornas djup. Lednings- och valensbandens
transporttillstånd är alla placerade vid energin EC respektive EV. Den statistik som
beskriver elektronfördelningen i tillstånden i ett dylikt system kallas SRH-statistik
efter Shockley, Read och Hall [42, 43]. Först betraktas fallet med endast en mono-
energetisk fällnivå som är av acceptortyp, det vill säga fällorna är negativt laddade
då den innehåller elektroner. I �gur 4.5.a illustreras de olika processerna som på-
verkar populationen i fällan. Motsvarande bild för en donatorfälla, det vill säga en
fälla som är neutral då den innehåller en elektron, visas i �gur 4.5. I de kommande
härledningarna beaktas inte bimolekylär rekombination utan den inkluderas först
i de slutgiltiga uttrycken. Raterna som ökar eller minskar på antalet elektroner i
fällorna presenteras i ekvation 4.47 och 4.48.

Figur 4.5: De olika raterna som påverkar elektronpopulationen i en fällnivå av acceptortyp
(a) och donatortyp (b).

r1 =β0
nn(nmax

t − nt) (Elektroninfångning)

r2 =ε−n nt (Elektronemission)

r3 =β−p pnt (Hålinfångning)

r4 =ε0p(nmax
t − nt) (Hålemission)

(4.47)

r̃1 =β+
n npt (Elektroninfångning)

r̃2 =ε0n(pmax
t − pt) (Elektronemission)

r̃3 =β0
pp(p

max
t − pt) (Hålinfångning)

r̃4 =ε+p pt (Hålemission)

(4.48)
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Här anger nt och pt densiteterna av fångade elektroner respektive hål, n och p dens-
iteterna av fria elektroner respektive hål medan pmax

t och nmax
t anger den maximala

mängden laddningar i fällorna. De övriga termerna, β0
n, ε

−
n , β

−
p , ε

0
p, β

+
n , ε

0
n, β

0
p och ε

+
p ,

är ratkonstanter. Processerna beskrivna av r3 och r̃1 ger indirekt rekombination och
således är β−p = eµp

εε0
och β+

n = eµn
εε0

, enligt diskussionen i avsnitt 2.2. Som exempel på
hur raterna i ekvation 4.47 motiveras kan man betrakta r1, som anger raten för att
elektroner går från ledningsbandet till en fällnivå. Denna är proportionell mot hur
många fria laddningar det �nns (n), hur många lediga tillstånd det �nns i fällnivån
(nmax

t − nt) och konstanten β0
n. Ofta skrivs β0

n = vthσ
0
n, där vth är elektronernas

hastighet och σ0
n tvärsnittet för fällorna. De övriga raterna är uppbyggda på mot-

svarande sätt, dock antas att antalet lediga tillstånd i lednings- och valensbandet
alltid är så stort att raterna inte behöver inkludera sådana termer.

Raterna r2, r4, r̃2 och r̃4 som beskriver för�yttning till högre liggande energitillstånd
har ett energiberoende som �nns i emissionskonstanterna (ε−n , ε

0
p, ε

0
n och ε+p ). För

att avgöra beteendet hos emissionskonstanterna betraktas situationen i jämvikt i
mörker. Då man antar detaljerad balans, det vill säga att netto�ödet mellan varje
enskild fällnivå och ledningsbandet är noll, kommer för de fria laddningarna att gälla

dn

dt

∣∣∣∣
eq

= −β0
nn

eq(nmax
t − neqt ) + ε−n n

eq
t = 0. (4.49)

I denna situation kan man å andra sidan även anta att laddningarna i fällorna följer
Fermi-Dirac-statistik vilket kombinerat med 4.49 ger

neqt =
β0
nn

eqnmax
t

ε−n + β0
nn

eq
=

nmax
t

1 + exp (Et−EF
kT

)
, (4.50)

där Et är fällans energi. Genom att anta att populationen av fria laddningar i
ledningsbandet följer Maxwell-Boltzmann-statistik och därför använda ett motsvar-
ande uttryck som i ekvation 4.36 (med ε = 0) fås neq = NC exp (−(EC − EF)/kT ).
Om man sedan löser ut ε−n fås

ε−n = β0
nNCe

(Et−EC)/kT . (4.51)

Analogt fås från situationen i valensbandet

ε0p = β−p NVe
(EV−Et)/kT (4.52)

och för raterna som berör donatorfällorna [41]

ε0n = β+
n NCe

(Et−EC)/kT (4.53)

ε+p = β0
pNVe

(EV−Et)/kT . (4.54)

Först studeras dynamiken i ett system med endast en fällnivå av acceptortyp, vilket
ger

dn

dt
= G(t)− β0

nn(nmax
t − nt) + β0

nNCe
(Et−EC)/kTnt (4.55)

dnt
dt

= β0
nn(nmax

t − nt)− β0
nNCe

(Et−EC)/kTnt − β−p pnt+

β−p NVe
(EV−Et)/kT (nmax

t − nt). (4.56)
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För att sedan numeriskt undersöka situationen med en kontinuerlig distribution, till
exempel av exponentiell form som den i ekvation 4.35, måste denna approximeras
med ett ändligt antal diskreta fällnivåer. Beroende på fällnivåns energi Ej har den
en viss maximal population (njmax). Vid övergången från en fällnivå till �era kommer
ekvationerna 4.55 och 4.56 att ersättas med

dn

dt
= G(t)− β0

nn
∑
j

(njmax − n
j
t) + β0

nNC

∑
j

(e(E
j
t−EC)/kTnjt) (4.57)

dnjt
dt

= β0
nn(njmax − n

j
t)− β0

nNCe(E
j
t−EC)/kTnjt − β−p pn

j
t+

β−p NVe(EV−E
j
t )/kT (njmax − n

j
t). (4.58)

Figur 4.6 illustrerar vilka processer de olika termena motsvarar i en situation där
man approximerat en kontinuerlig distribution med fyra diskreta fällnivåer.

Figur 4.6: De olika raterna som påverkar elektronpopulationen i en distribution av
acceptorfällor som approximerats med fyra fällnivåer. Varje fällnivå har en viss energi
(Ejt ) och maximal population (njmax). De olika färgerna motsvarar olika termer i ekvation
4.57�4.58. Termerna som innehåller β0

n visas som blåa pilar, termerna med β−
p som röda

pilar och genereringen G med en grön pil.

Om man inför en distribution av donatorfällor tillkommer termer som ger sannolik-
heten för fria elektroner att komma från och försvinna till donatorfällorna. Raterna
som påverkar densiteten i en donatorfälla beskrivs i ekvation 4.48. Av raterna kom-
mer r̃1 och r̃2 att påverka densiteten av elektroner i ledningsbandet medan ekvat-
ionen för njt inte förändras på grund av de nya fällorna om man fortsätter att anta
att inga laddningar rör sig mellan fällorna. För att man ska kunna lösa ekvation-
erna som uppstår efter att man inkluderat donatorfällor måste man även ta med
ekvationer för densiteten av hål i valensbandet och donatorfällorna. Dessa beskrivs
av motsvarande ekvationer som elektronerna men man måste observera att de rater
som ökar antalet elektroner kommer att minska antalet hål och vice versa. Man kan
undvika att lösa ekvationen för fria hål genom att kräva total laddningsneutralitet
och använda p = n+ nt − pt. Ekvationerna som fås blir
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dn

dt
= G(t)− β0

nn
∑
j

(njmax − n
j
t) + β0

nNC

∑
j

(e(E
j
t,n−EC)/kTnjt)− β+

n n
∑
j

(pjt)

+ β+
n NC

∑
j

e(−EC+E
j
t,p)/kT (pjmax − p

j
t) (4.59)

dnjt
dt

= β0
nn(njmax − n

j
t)− β0

nNCe(E
j
t,n−EC)/kTnjt − β−p (n+

∑
j

(njt)−
∑
i

(pit))n
j
t

+ β−p NVe(EV−E
j
t,n)/kT (njmax − n

j
t) (4.60)

dpjt
dt

= β0
p(n+

∑
j

(njt)−
∑
i

(pit))(p
j
max − p

j
t)− β0

pNVe(−E
j
t,p+EV)/kTpjt

− β+
n np

j
t + β+

n NCe(−EC+E
j
t,p)/kT (njmax − p

j
t). (4.61)

För att jämföra detta med tidigare uträkningar antas förenklingen att fullständig
symmetri råder mellan elektroner och hål, vilket innebär att n = p, njt = pjt . Här
införs beteckningen β0

n = β0
p = β1 och β−p = β+

n = β2. För att inkludera bimolekylär
rekombination läggs en term av typen −βbim(n2 − n2

i ) till i den första ekvationen,
vilket ger

dn

dt
= G(t)− β1n

∑
j

(njmax − n
j
t) + β1NC

∑
j

(e(E
j
t−EC)/kTnjt)− β2n

∑
j

(njt)

+ β2NV

∑
j

e(EV−E
j
t )/kT (njmax − n

j
t)− βbim(n2 − n2

i ) (4.62)

dnjt
dt

= β1n(njmax − n
j
t)− β1NCe(E

j
t−EC)/kTnjt − β2nn

j
t

+ β2NVe(EV−E
j
t )/kT (njmax − n

j
t). (4.63)

Ekvationerna 4.62�4.63 har används i största delen av beräkningarna, vars resultat
presenteras i kapitel 5. Med denna modell är det mycket enkelt att testa olika distrib-
utioner av fällor, det enda man behöver variera är hur njmax beror av E

j
t . Nackdelen

är dock att man måste approximera en kontinuerlig distribution med ett räknebart
antal fällor. För varje diskret fällnivå som används måste en ekvation lösas och för
att få pålitliga resultat måste man använda tiotals nivåer eller mera.
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Kapitel 5

Resultat och analys

I det här kapitlet presenteras och diskuteras resultat från de olika modellerna be-
handlade i kapitel 4. Av modellerna som beskriver indirekt rekombination kallas
den enklare modellen baserad på Fermi-Dirac-statistik (avsnitt 4.4) här för FD-
modellen medan den mer fysikaliskt realistiska modellen som använder Shockley-
Read-Hall-statistik (avsnitt 4.5) benämns SRH-modellen. I alla beräkningar med
indirekt rekombination har tredimensionell direkt bimolekylär rekombination också
inkluderats. För alla energistrukturer analyseras intensitets- och frekvensberoendet
hos i-fas- (PAI) och kvadratursignalen (PAQ). Eftersom genereringen G antas vara
direkt proportionellt mot pumpljusets intensitet menas här med intensitetsberoende
att värdet på G varieras. Giltigheten av detta antagande kan ifrågasättas då både
intensiteten och densiteten av djupa fällor är hög. Man kan då få en saturering
av laddningsbärardensiteten där genereringen inte längre kan öka i takt med in-
tensiteten eftersom en avsevärd andel av fällorna redan är fyllda med laddnings-
bärare [12, 44].

I tabell 5.1 ges de parametrar som använts i samtliga beräkningar om inget annat
nämns. Innebörden av konstanterna har presenterats i kapitel 4. För beräkningarna
utan fällor har samma parametrar använts som för SRH-modellen, utom att fällor-
nas densitet varit Nt = 0. Då annat inte nämns har fullständig symmetri mellan
positiva och negativa laddningsbärare antagits. Beräkningarna är då alltid utförda
för elektroner och det totala antalet laddningbärare sedan erhållet genom att multi-
plicera med två. Således avses i texten med en distribution av fällor med tillstånds-
tätheten ρt(E) att det �nns en dylik fördelning av acceptorfällor och en fördelning
av donatorfällor med tillståndstätheten ρt(EV − E).

I graferna som presenteras i detta kapitel �nns det cirka 40 datapunkter per kur-
va och eventuella linjära anpassningar är gjorda med de två datapunkter som är
närmast kurvornas ändpunkter, för att så väl som möjligt motsvara extremfallen
ωτδ � 1 eller ωτδ � 1. För att approximera de kontinuerliga fördelningarna vid
tillämpning av SRH-modellen användes 100 jämnt fördelade fälldjup mellan EC och
EV.
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Tabell 5.1: Värden som använts i beräkningarna då annat inte nämns. G�x är det värde
på G som använts i frekvensberoendet och ω�x det värde på ω som använts i intensitets-
beroendet.

FD-modell SRH-modell

Eg 1,2 eV 1,2 eV
NC 1020 cm−3 1020 cm−3

Nt 1020 cm−3 1020 cm−3

kT 0,025 eV (290 K) 0,025 eV (290 K)
ε 0,1 eV -

βbim 5 · 10−12cm3s−1 5 · 10−12cm3s−1

C 2,5 · 10−12cm3s−1 -
β1 - 1 · 10−10cm3s−1

β2 - 2,5 · 10−12cm3s−1

σd 3 · 10−20cm3 3 · 10−20cm3

G�x 1021cm−3s−1 1021cm−3s−1

ω�x 628 rad/s 628 rad/s
Np 100 100
m 105 105

5.1 Godtycklig rekombinationsordning

Här presenteras resultaten som erhållits för situationen med en godtycklig rekom-
binationsordning och avsaknad av fällor. Ekvationen som använts är alltså av typen

dN(t)

dt
= G(t)− bN(t)δ. (4.2)

Exempel på hur en numerisk lösning till 4.2 ser ut för tre fysikaliskt relevanta
rekombinationsordningar ses i �gur 5.1�5.2. Figur 5.1 visar intensitets och frekvens-
beroende för PAI och PAQ på dubbellogaritmisk skala medan �gur 5.2 visar kvad-
raturens intensitetsberoende på semilogaritmisk skala.

Figur 5.1: Intensitetsberoende (a) och frekvensberoende (b) från numerisk lösning av 4.2
för några olika rekombinationsordningar (δ). Värdet på rekombinationskonstanten b har
valts så att ωτ0 ska ligga vid samma värde på G (a) respektive samma värde på ω (b).
De�nitionen för b var 106s−1 · τδ = 106s−1 · b−1/δG−1+1/δ = 1.
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Figur 5.2: Intensitetsberoende för kvadraturen från numerisk lösning av 4.2 för några
olika rekombinationsordningar (δ). Observera att kurvorna är normaliserade för att vara
lättare att jämföra.

För att analysera resultaten används den analytiska approximationen med G(t) i
form av en sinusoidal funktion som ger ekvation 4.9-4.10. Ersättning av τβ i ekvat-
ion 4.9�4.10 med τδ från ekvation 4.12 kommer tillsammans med approximationer
att ge följande beroende av G och ω:

ωτδ � 1

(G stort och/eller ω litet)
=⇒

{
PAI ∝ G1/δ

PAQ ∝ G−1+2/δω

ωτδ � 1

(G litet och/eller ω stort)
=⇒

{
PAI ∝ G2−1/δω−2

PAQ ∝ G1ω−1.

(5.1)

När G är mycket litet, det vill säga vid låg intensitet på pumpljuset, eller ω är myc-
ket stort fås fallet ωτδ � 1 medan hög intensitet eller låg frekvens ger ωτδ � 1. När
ωτδ � 1 kommer densiteten att ligga nära jämviktsvärdet N0 = (G/b)1/δ medan
densiteten är mycket under detta värde då ωτδ � 1. Så som diskuteras av Wes-
terling [12] ger inte den sinusoidala approximationen rätt intensitetsberoende för
PAQ vid hög intensitet i fallet δ = 2. Man bör därför förhålla sig speciellt skeptiskt
till denna del av approximationen även för andra δ. Eftersom kvadraturen för låg
frekvens motsvarar en likande fysikalisk situation kan man inte heller lita på det
förutsagda frekvensberoendet i detta område.

Man kan se att beteendet i �gur 5.1 väl motsvarar approximationerna i ekvation
5.1 utom för kvadraturen då ωτδ � 1, som väntat. Varken lågfrekvensberoendet
eller högintensitetsberoendet ger de lutningar som ekvation 5.1 förutsäger. En nog-
grannare granskning av högintensitetsberoendet än vad som är möjligt från �gur 5.1
visade att kvadraturen inte ens följer ett beteende av formen Gkonstant. Lågfrekvens-
beteendet däremot kan förklaras med analysen i avsnitt 4.3.2 eftersom lutningarna
rätt så väl följer

PAQ ∝ ω1/(δ−1), (5.2)

utom för δ = 2. Denna förväntas följa beteendet PAQ ∝ ω ln (ω) enligt ekvation 4.15.
Ekvation 4.15 förutsäger även att kvadraturen för hög intensitet borde se linjär ut
på en semilogaritmisk skala då δ = 2 , vilket överensstämmer med �gur 5.2. Man kan
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från den numeriska lösningen konstatera att de andra rekombinationsordningarna
inte följer detta logaritmiska beteende.

Om man inkluderar dispersion via ekvation 4.13-4.14 kommer beteendet att för-
ändras något från ekvation 5.1. Frekvens- och intensitetsberoendet från ekvation
4.13-4.14 med en dispersionskoe�cient på α = 0,9 för några olika rekombinations-
ordningar ges i �gur 5.3. Den största förändringen sker i i-fas-signalen för ωτ0 � 1
som kommer att bli PAQ ≈ G(1+α(δ−1))/δω−α, vilket är samma beroende som fås
för kvadraturen. Till och med när α ≈ 1, det vill säga dispersionen är mycket liten,
kommer alltså PAQ och PAI att ha samma lutning i detta område, både i intensitets-
och frekvensberoendet. Det som inte ses i denna behandling, som endast antar en
rekombinationsterm med en rekombinationsordning, är att då monomolekylär re-
kombination inkluderas kan man få en situation där PAI och PAQ separerar, det
vill säga i-fas-signalen är hela tiden större än kvadraturen. Precis som ekvation 5.1
visar �gur 5.3.a en negativ högintensitetslutning för kvadraturen då δ > 2, vilket
inte stämmer överens med den exakta numeriska lösningen visad i �gur 5.1.a.

Figur 5.3: Intensitetsberoende (a) och frekvensberoende (b) från ekvation 5.1 för några
olika rekombinationsordningar (δ) och dispersionskoe�ecienten α = 0,9. För att göra
kurvorna lättare att jämföra har värdet på rekombinationskonstanten b har valts så att
ωτ0 ska ligga vid samma värde på G (a) respektive samma värde på ω (b), vilket i
frekvensberoendet leder till att kurvorna för alla rekombinationsordningarna sammanfal-
ler.
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5.2 Exponentiell distribution av fällor

Här presenteras de resultat som erhölls vid antagandet av exponentiella distribut-
ioner av fällor i bandgapet. Tillståndstätheten för acceptorfällor ges alltså av

ρt(E) =
Nt

Ech
exp

(
E − EC

Ech

)
, E ∈]−∞,EC]. (4.35)

Modellerna och ekvationerna som används hittas i avsnitt 4.4.1 respektive 4.5.
Energistrukturen använd för SRH-modellen ses i �gur 5.4 medan situationen för
FD-modellen visats i �gur 4.3. Den enda skillnaden mellan energistrukturerna är
FD-modellens kontinuerliga band av transporttillstånd jämfört med SRH-modellen
monoenergetiska nivå. Beräkningar med FD-modellen hade fördelen att vara rela-
tivt snabba eftersom endast en ekvation behövde lösas numeriskt. En annan fördel
är att denna enkla modell ger möjlighet att göra analytiska approximationer, vars
giltighet sedan kunde undersökas med den mer fysikaliska och beräkningsmässigt
tidskrävande SRH-modellen. I nästan alla här presenterade resultat antas den expo-
nentiella distributionen ha djupet Ech = 0,04 eV. Detta frångås endast då situationen
med olika distributioner för positiva och negativa laddningsbärare undersöks.

Figur 5.4: Energistrukturen för SRH-modellen med en exponentiell distribution av fällor.

5.2.1 Inverkan av Ech i förhållande till kT

I �gur 5.5 och 5.6 ses intensitets- och frekvensberoende vid några olika temperaturer
för FD-modellen respektive SRH-modellen. Observera att graferna, så som de �esta
i detta arbete, är på dubbellogaritmisk skala. Inskrivet i graferna �nns lutningen på
de delar av kurvorna som verkar bete sig linjärt på den använda skalan. Figurerna
visar att modellerna stämmer rätt så väl överens, utom för i-fas-signalen då ωτδ � 1,
det vill säga vid hög frekvens och låg intensitet. Dessa lutningar beror på konstanten
β1 och behandlas i stycke 5.2.3.

Man kan i �gur 5.5.a observera att för in-fas-signalen verkar summan av lutningen
vid låg intensitet och hög intensitet vara nära två. Detta tyder på att ett uttryck av
formen i ekvation 5.1 skulle kunna användas, situationen kan alltså beskrivas med
en e�ektiv rekombinationsordning. Närmare undersökning visar att högintensitets-
beteendet överensstämmer rätt så väl med

PAI ∝ G1/(1+Ech/kT ). (5.3)
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Detta motsvarar en temperaturberoende rekombinationsordning

δ = 1 + Ech/kT, (5.4)

vilket är samma uttryck som Kirchartz et al. har härlett som rekombinationsordning
för fångade laddningar i en exponentiell distribution [45]. Uttrycket kan förstås
om man betraktar rekombinationsratens beroende av densitet, nnt, och antar att
det �nns mycket mera fångade laddningar än det �nns fria. Förhållandet mellan
dessa densiteter för den exponentiella distributionen ges enligt ekvation 4.38 av
n ∝ n

Ech/kT
t . Således fås rekombination proportionell mot n1+Ech/kT

t och samma
rekombinationsordning som simuleringarna gav.

För frekvensberoendet i �gur 5.5.b och 5.6.b kan man se ett väldigt direkt förhållande
till fälldjupet då lutningen på kvadraturen för låg frekvens verkar ges av

PAQ ∝ ωkT/Ech . (5.5)

Även för detta fungerar förklaringen med rekombinationsordningen δ = 1 +Ech/kT
då man tar i beaktande härledningen gjord i avsnitt 4.3.2 för kvadraturens låg-
frekvensberoende, som gavs av PAQ ∝ ω1/(δ−1). Alla andra lutningar i frekvens-
beroendet är oberoende av rekombinationsordningen och antar för FD-modellen för-
väntade värden. Simuleringar visar att ekvationerna 5.3�5.5 gäller då Ech är större
än kT men av samma storleksordning.

En jämförelse av de lutningar som δ = 1 + Ech/kT förväntas ge och det som si-
muleringarna ger presenteras i tabell 5.2. Här tas med endast de lutningar där FD-
och SRH-modellen överensstämmer. Dessutom är lågintensitets- och högfrekvens-
beroendet hos PAI av mindre intresse eftersom de starkt påverkas av dispersion i en
riktig fysikalisk situation, så som diskuterades i 4.3.1, och dispersionsfenomen inte
erhålls ur den använda modellerna.

Tabell 5.2: Jämförelse av analytiska approximationer med rekombinationsordningen
1+Ech/kT och resultat från simuleringar för två olika lutningar. Teorin förutsäger högin-
tensitetslutningen 1/(1 + Ech/kT ) och lågfrekvenslutningen kT/Ech. (Ech = 0,04 eV)

PAI, höga G PAQ, låga ω
T kT Teori FD SRH Teori FD SRH

232 K 0,020 eV 0,33 0,34 0,34 0,50 0,49 0,49
290 K 0,025 eV 0,38 0,39 0,38 0,63 0,61 0,61
348 K 0,030 eV 0,43 0,43 0,41 0,75 0,74 0,75
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Figur 5.5: FD-modellens resultat för fotoinducerad absorption som funktion av generering
(a) och frekvens (b) för några olika temperaturer. Beteendet hos kurvan i utkanterna av
grafen inritat i de områden som ser linjära ut på denna skala. (Ech = 0,04 eV)

Figur 5.6: SRH-modellens resultat för fotoinducerad absorption som funktion av generer-
ing (a) och frekvens (b) för några olika temperaturer. Beteendet hos kurvan i utkanterna
av grafen inritat i de områden som ser linjära ut på denna skala. (Ech = 0,04 eV)

Eftersom det är av intresse att veta när kvadraturens lågfrekvensbeteende ωkT/Ech
kan observeras testades förutsägelsen i ekvation 4.30. Detta gjordes genom att för
FD-modellen studera beteendet vid väldigt låg frekvens och variera energigapets
storlek (Eg = EC − EV), vilket påverkar ni enligt ekvation 4.1. Resultatet kan
ses i �gur 5.7. Det observerades att det verkligen verkar �nnas en frekvens som
utgör en lägre gräns på beteendet och denna punkts uppskattade position �nns
inritat i grafen. Värdena på gränsfrekvensen beräknat med hjälp av ekvation 4.30
(ω > bπ(δ − 1)N δ−1

i ) och värdena utlästa ur grafen jämförs i tabell 5.3. Teorin ger
rätt storleksordning på gränsfrekvensen även om approximationen inte verkar klara
av att ge exakt rätt värde.
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Tabell 5.3: Värden på den frekvens som utgör nedre gräns på intervallet i vilket lutningen
kT/Ech erhålls för PAQ:s frekvensberoende. Jämförelse av förutsägelse från analytiska
approximationer och resultat från simuleringarna visade i �gur 5.7.

Eg ωteori(rad/s) ωsim(rad/s)

1,0 eV 0,85 1,3
0,8 eV 47 60

Figur 5.7: FD-modellens resultat för lågfrekvensberoendet hos PAQ med olika bandgap.
Inringningarna anger de punkter där beteendet avviker från PAQ ∝ ωkT/Ech .

5.2.2 Inverkan av fällornas densitet (Nt)

För FD-modellen undersöktes även inverkan av fällornas densitet, vilket presenteras
i �gur 5.8. Som väntat kommer beteendet för mycket låg densitet att domineras av
den bimolekylära rekombinationstermen (δ = 2). I intensitetsberoendet ses detta
på att i-fas-signalens högintensitetslutning går mot 0,5. I frekvensberoende är det
endast kvadraturens lågfrekvenslutning som ändrar och går mot större värden utan
att nå 1, i enlighet med resultaten för δ = 2 i �gur 5.1.b.

Figur 5.8: FD-modellens resultat för olika fälldensiteter. Intensitets- (a) och frekvens-
beroende (b).
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5.2.3 Inverkan av elektroninfångningskoe�cienten (β1)

Under arbetet observerades att värdet på β1, konstanten som hör ihop med sannolik-
heten för en laddning att fångas i en fälla, påverkar vissa lutningar för SRH-modellen.
Detta beteende presenteras i �gur 5.9. Man kan notera att ju större β1 är desto mera
påminner resultaten om FD-modellen, vilket är att förvänta då det blir allt lättare
för systemet att uppnå jämvikt mellan fria och fångade laddningar.

Figur 5.9: SRH-modellens resultat för olika värden på β1. Intensitets- (a) och frekvens-
beroende (b). För alla kurvor är β2 = 2,5 · 10−12cm3/s.

5.2.4 Olika Ech för elektroner och hål

För den exponentiella fälldistributionen testades även en asymmetrisk situation där
fällorna för elektroner och fällorna för hål hade olika värden på Ech. Dessa resultat,
som är erhållna med ekvation 4.59�4.61 från SRH-modellen, visas i �gur 5.10. I
�guren har donatorfällorna alltid den karakteriska energin Ech,p = 0,04 eV medan
Ech,n för acceptorfällorna varieras. Jämförelse mellan simuleringens resultat och de
lutningar som teorin ger för symmetriska distributioner med Ech = Ech,n eller Ech =
Ech,p ges i tabell 5.4. Man kan konstatera att simuleringen överensstämmer bättre
med de lutningar som man skulle förvänta sig från den grundare distributionen.
Överensstämmelsen är inte perfekt men det är i alla fall tydligt att sänkning av
den djupare distributionen inte påverkar beteendet nämnvärt. Det verkar alltså vara
den grundare fördelningen som dominerar beteendet, vilket överensstämmer med
resultat från Kirchartz et al. [45].

37



Figur 5.10: SRH-modellens resultat när donator- och acceptorfällorna har olika djup.
Intensitets- (a) och frekvensberoende (b). (Ech,p = 0,04 eV)

Tabell 5.4: Analys av den asymmetriska situationen med olika distributioner för acceptor-
och donatorfällor. I tabellen anges lutningarna för kurvorna om båda fälltyperna hade
djupet Ech,n, om båda fälltyperna hade djupet Ech,p och lutningarna för kurvorna från
SRH-modellen med oberoende Ech,n och Ech,p. (Ech,p = 0,04 eV)

PAI, höga G PAI, låga ω
Ech,n(eV) Ech = Ech,n Ech = Ech,p SRH Ech = Ech,n Ech = Ech,p SRH
0,030 eV 0,45 0,38 0,42 0,83 0,63 0,76
0,035 eV 0,42 0,38 0,40 0,71 0,63 0,67
0,040 eV 0,38 0,38 0,38 0,63 0,63 0,61
0,045 eV 0,36 0,38 0,37 0,56 0,63 0,59
0,050 eV 0,33 0,38 0,37 0,50 0,63 0,60
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5.3 Gaussisk distribution av fällor

Till näst diskuteras resultat erhållna med en gaussisk distribution, det vill säga en
täthet av acceptorfällor given av ekvationen

ρt(E) =
Nt

σ
√

2π
exp

(
−(E − E0)

2

2σ2

)
, E ∈ [EC,−∞[. (4.39)

För FD-modellen innebär detta att ekvationerna i stycke 4.4.2 använts. I detta
fall �nns det jämfört med det exponentiella fallet en parameter �er som beskri-
ver fälldistributionen eftersom den både har en bredd, σ, och en position för top-
pen på distributionen, E0. Här fokuseras på energistrukturer där distributionen för
acceptorfällor är centrerad kring ledningsbandets kant, kring en punkt 0,04 eV under
ledningsbandet respektive kring mitten av bandgapet. I alla simuleringarna används
σ = 0,1 eV och en distribution för donatorfällor symmetriskt placerad i förhållande
till acceptorfällorna.

5.3.1 Distribution centrerad vid E0 = EC

Resultatet med E0 = EC för några olika temperaturer presenteras för FD- och SRH-
modellerna i �gur 5.11 respektive 5.12. Här bör poängteras att lutningarna som
anges i �gurerna är tagna från de två datapunkter som är närmast ändpunkten på
respektive visade kurva. Detta är av särskild vikt eftersom en del av det beteendet
som såg linjärt ut för den exponentiella distributionen inte längre gör det i det
gaussiska fallet. Varken högintensitetsbeteendet hos PAI eller lågfrekvensbeteendet
hos PAQ kan beskrivas som linjärt på denna dubbellogaritmiska skala. Från detta
kan man dra slutsatsen att systemet inte kan beskrivas med en konstant e�ektiv
rekombinationsordning. Det är också värt att notera att lutningen hos PAI för hög
intensitet är liten i jämförelse med det exponentiella fallet. Då man jämför 5.11
och 5.12 kan man observera att modellernas resultat överensstämmer rätt så väl.
Eftersom dessa distributioner verkar ge relativt komplicerade och svårkvanti�erbara
resultat används för resten av de gaussiska distributionerna dock alltid den mer fy-
sikaliska SRH-modellen.

Figur 5.11: FD-modellens intensitets- (a) och frekvensberoende (b) med E0 = EC och
σ = 0,1 eV för olika temperaturer.
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Figur 5.12: SRH-modellens intensitets- (a) och frekvensberoende (b) med E0 = EC och
σ = 0,1 eV för olika temperaturer.

5.3.2 Distribution centrerad vid E0 = EC − 0,04 eV

I �gur 5.13 ges resultaten från SRH-modellen med fälldistributionen centrerad 0,04
eV under ledningsbandet. Även i detta fall är kurvorna svåra att beskriva kvantitativt
eftersom de inte har välde�nierade lutningar. Resultaten påminner mycket om fallet
med E0 = EC, men till exempel blir högintensitetslutningen för PAI ännu mindre.
För att undersöka beteendet närmare kan man variera Nt och resultat för detta ses
i �gur 5.14. I �gur 5.14.a visar intensitetsberoendet att mindre fälldensiteter gör att
beteendet närmar sig det som skulle förväntas från bimolekylär rekombination där
högintensitetsberoendet för PAI ges av G0,5. En förändring i fälldensiteten leder i
denna situation till att ωτδ ≈ 1, det vill säga området där kurvorna kraftigt ändrar
lutning, förskjuts märkbart. Eftersom de numeriska beräkningarna blir mer tidskrä-
vande ju längre från detta område man går beräknades inte kurvorna för olika Nt

i samma intervall, som kan ses i �gur 5.14. För�yttningen av ωτδ = 1 kan tolkas
som att livstiden τδ kraftigt beror på fälldensiteten. Detta kan förklaras med livs-
tiden för fångade laddningar är längre eftersom de endast kan rekombinera med fria
laddningar, medan fria laddningar kan rekombinera med vilka som helst laddnings-
bärare av motsatt laddning. När densiteten av fällor sedan sjunker minskar andelen
laddningar med längre livstid och den e�ektiva livstiden som ses i mätningen blir
kortare. Att detta fenomen är tydligare än för den exponentiella fördelningen, visat
i �gur 5.8, tyder på att en större andel av laddningarna är fångade i det gaussiska
fallet.
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Figur 5.13: SRH-modellens intensitets- (a) och frekvensberoende (b) med E0 = EC−0,04
eV och σ = 0,1 eV för olika temperaturer.

Figur 5.14: SRH-modellens intensitets- (a) och frekvensberoende (b) med E0 = EC−0,04
eV och σ = 0,1 eV för olika Nt.

5.3.3 Djupare distributioner

I �gur 5.15 visas inverkan av den gaussiska distributionens djup genom variation
av E0. Observeras bör att bandgapet är 1,2 eV och E = 0 har de�nierats ligga vid
valensbandets kant. Man kan se att när distributionen blir djupare verkar den ge
resultat som påminner om en höjning av rekombinationsordningen. Detta ses i den
minskande högintensitetslutningen för PAI och lågfrekvenslutningen för PAQ. För
fällor centrerade mitt i bandgapet (E0 = 0,6 eV) ser PAI ut att saturera och gå
mot en konstant för hög intensitet. Utgående från analysen att lutningen i detta
område ges av 1/δ, enligt ekvation 5.1, skulle detta motsvara att rekombinations-
ordningen är oändlig. Detta kan ses som att en ökning av densiteten av excitationer
i systemet ökar rekombinationen oändligt mycket. Det här motsvarar att alla till-
förda laddningsbärare rekombinerar omedelbart, vilket förklaras av att det �nns en
mycket stor mängd laddningar i de djupa fällorna. Då man sedan genererar fria
laddningar �nns det en stor mängd fångade laddningar för dessa att rekombinera
med och rekombinationen blir mycket e�ektiv. Kvadraturen verkar vid hög intens-
itet uppvisa en negativ lutning efter vilket den saturerar. Frekvensberoendet i �gur
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5.15.b visar en negativ lågfrekvenslutning för PAQ, vilket inte kan förklaras med en
väldigt stor rekombinationsordning eftersom detta inte är möjligt med ett uttryck
av typen PAQ ∝ ω1/(δ−1).

Figur 5.15: SRH-modellens intensitets- (a) och frekvensberoende (b) med olika värden
på E0. Observera att här är bandgapet Eg = 1,2 eV och nollnivån har de�nierats enligt
EV = 0.

För djupa tillstånd centrerade i mitten av energigapet med σ = 0,1 eV görs en nog-
grannare undersökning. För det här fallet ges resultat för några olika fälldensiteter
i �gur 5.16. I dessa beräkningar blir det eventuellt ett problem att ingen rekom-
bination mellan fångade partiklar sker. Eftersom fällorna här är placerade vid låga
energier kommer de att fyllas väldigt enkelt och den termiska emissionen av ladd-
ningar från fällorna till fria tillstånd blir mycket liten eftersom de ligger så djupt.
Detta innebär att vid låga G kommer det att �nnas mycket få fria laddningsbärare
som de fångade laddningarna kan rekombinera med och således uppnås kvasijämvikt
långsamt. Därför simulerades 1000 perioder för dessa resultat istället för Np = 100,
som använts hittills.

I �gur 5.16.a kan man se att en minskning av densiteten sänker den intensitet vid
vilken PAI :s högintensitetslutning går från nära noll till 0,5, som kännetecknar bi-
molekylär rekombination. Detta kan förklaras med att bimolekylär rekombination
mellan fria laddningar börjar dominera beteendet när intensiteten blir så hög att
n � nt. Lågfrekvensberoendet för PAQ i �gur 5.16.b ser för medelhöga densiteter
(till exempel Nt = 1016 cm−3) ut att ha två toppar, varav den ena ligger vid lägre
frekvens än vad som simulerades. I en graf för ett system där alla laddningar har
samma rekombinationsdynamik ger kvadraturens topp punkten ωτδ = 1 och därmed
inversen av livstiden. Således kan man tolka kurvorna som en kombination av två
livstider: en för fria laddningsbärare på ca 10−5 s och för fångade laddningsbärare
som inte kan avläsas ur �guren men är längre än 1 s. Beteendet för hög frekvens kan
förklaras med att toppen för fångade laddningar blir så stor att det börjar överlappa
med toppen för fria laddningar.
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Figur 5.16: SRH-modellens intensitets- (a) och frekvensberoende (b) med olika värden
på fälldensiteten Nt för en gaussisk distribution centrerad mitt i bandgapet.
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5.4 Monoenergetisk distribution av fällor

Som ett specialfall av den gaussiska distributionen kan man ta en monoenergetisk
distribution av fällor, det vill säga man har σ = 0 och alla fällor ligger vid samma
energi. För FD-modellen �nns ekvationerna som beskriver denna situation i avsnitt
4.4.3. I detta fall vinner man dock inte mycket beräkningstid på att använda FD-
modellen, där man behöver lösa en ekvation, eftersom SRH-modellen här endast
kräver två ekvationer. För att jämföra med de gaussiska distributionerna i stycke
5.3 (med σ = 0,1 eV) användes även här E0 = EC − 0,04 eV och E0 = EV + Eg/2.

5.4.1 Fällor vid E0 = EC − 0,04 eV

I �gur 5.17 visas SRH-modellens resultat för temperaturberoende med grunda acceptor-
fällor 0,04 eV under ledningsbandet. Man kan se att denna har en negligerbar e�ekt
på mätningen som nästan inte alls ändrar från det som endast bimolekylär rekom-
bination skulle ge.

Figur 5.17: SRH-modellens resultat för intensitetsberoende (a) och frekvensberoende (b)
med mononergetiska fällor vid E0 = 1,16 eV.

5.4.2 Djupare fällor

Även om grunda monoenergetiska fällor har en väldigt liten inverkan förändras situ-
ationen drastiskt när man �yttar fällorna mot mitten av energigapet, som kan ses i
�gur 5.18 för FD-modellen och 5.19 för SRH-modellen. Observeras bör att Eg = 1,2
eV och nollnivån har de�nierats som EV = 0. Modellerna ser ut att överensstämma
rätt så väl trots att de djupa fällorna inte skulle förväntas uppnå jämvikt med de fria
laddningarna, eftersom emissionen från fällorna till ledningsbandet är långsam. I-fas-
signalens högintensitetslutning går från 0,5 mot noll då fälldjupet ökar. Beteendet
påminner om det med σ = 0,1 eV i �gur 5.15 men övergången från högintensitets-
lutningen 0,5 till satureringsbeteende är mer abrupt. Både för den gaussiska och
den monoenergetiska distributionen visar lågfrekvensbeteendet för kvadraturen en
negativ lutning och högintensitetsbeteendet en negativ lutning följd av saturering
då E0 = EV − Eg/2.
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Figur 5.18: FD-modellens resultat för intensitetsberoende (a) och frekvensberoende (b)
med olika värden på E0 (Eg = 1,2 eV, EV = 0 eV)

Figur 5.19: SRH-modellens resultat för intensitetsberoende (a) och frekvensberoende (b)
med olika värden på E0 (Eg = 1,2 eV, EV = 0)

För att närmare undersöka de djupa fällorna studeras beteendet med E0 = EV +
Eg/2 för några olika fälldensiteter. Resultaten, som har erhållits med SRH-modellen,
ses i �gur 5.20. För att densiteten skulle hinna nå kvasijämvikt trots de djupa
fällorna användes för dessa simuleringar 1000 perioder istället för 100 som i de �esta
beräkningar i detta kapitel. Beteendet kan beskrivas med samma analys som för den
gaussiska distributionen i �gur 5.16. Till skillnaderna mellan den gaussiska och den
monoenergetiska distributionen hör att både PAI och PAQ konsekvent är lägre för
den monoenergetiska distributionen. Detta kan kanske förklaras med att en större del
av laddningsdensiteten i de monoenergetiska fällorna bibehålls oberoende av tiden,
och ses därför varken i i-fas- eller kvadratursignalen eftersom dessa inte påverkas av
en konstant densitet. En annan skillnad är att lågfrekvensberoendet för PAQ upp-
visar lägre lutningar i det monoenergetiska fallet. Detta kan eventuellt förklaras med
en mer entydigt de�nierad livstid för de fångade laddningarna som ger en skarpare
topp för ωτδ = 1, men det är även möjligt med en kortare livstid för de fångade
laddningarna eller en högre densitet av fångade laddningar. Gällande lågintensitets-
och högfrekvensberoendet är det svårt att säga något eftersom noggrannheten är
dålig vid höga fälldensiteter för dessa.
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Figur 5.20: SRH-modellens resultat för intensitetsberoende (a) och frekvensberoende (b)
med olika värden på Nt och E0 = 0,6 eV.
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5.5 Exempel på jämförelse med experiment

I detta avsnitt tillämpas resultaten som erhållits för den exponentiella distribution-
en för att tolka experimentell data. Datan kommer från cwPA-mätningar utförda
av Sandén et al. på pBTTT : PC60BM [46]. Blandningen består av den konjugerade
polymeren pBTTT och fullerenderivatet PC60BM, vilkas kemiska struktur visas i
�gur 5.21. Mätningen är utförd med en sådan våglängd på provljuset att mätning-
en visar densiteten av polaroner. Analysen tillämpas på lågfrekvensbeteendet hos
kvadraturen och högintensitetsbeteendet hos i-fas-signalen. Intensitetberoendet för
låg intensitet beaktas inte eftersom detta starkt påverkas av dispersion, som inte
ingår i detta arbetes modeller. Dispersionen märks i att i-fas- och kvadratursignalen
har samma lutning för låg intensitet. I �gur 5.22 presenteras mätdata vid 300 K med
förhållandet 1:1 mellan pBTTT och PC60BM, medan förhållandet är 1:4 i �gur 5.23.

I-fas-signalens intensitetsberoende för 1:1-blandningen ser ut att överensstämma väl
med en rekombinationsordning på 2,63, vilket motsvarar Ech = 0,042 eV enligt ekv-
ation 5.3. Detta värde användes sedan för att förutsäga lutningen på lågfrekvens-
beroendet hos kvadraturen enligt ekvation 5.5. Lutningarna som detta ger �nns
inritat för de olika temperaturerna i �gur 5.22.b. Överensstämmelsen i frekvens-
beroendet är god även om det inte de�nitivt går att avgöra att det handlar om en
exponentiell distribution. Åtminstone verkar det �nnas en klar förändring i lutning-
en med ändring i temperatur, vilket indikerar att rekombination via fällor dominerar.

För 1:4-blandingen indikerar högintensitesberoendet en rekombinationsordning på
2,38, enligt ekvation 5.1, medan lågfrekvensberoendet inte ändrar nämnvärt med
temperatur. En temperaturoberoende rekombinationsordning på 2,38 skulle enligt
ekvation 5.2 ge en lågfrekvenslutning på 0,72, vilket är något större än det som ex-
perimentet visar.

Man kan dra slutsatsen att i 1:1-fallet domineras rekombinationen av indirekt re-
kombination med ett fälldjup på ungefär 0,04 eV och i 1:4-fallet dominerar rekombin-
ation mellan fria laddningar. Att 1:1-blandningen uppvisar en fälldistribution med
Ech av denna storleksordning understöds av andra mätningar som ger Ech = 0,034
eV [47]. Rekombinationsordningen för 1:4-fallet ligger nära det som skulle förväntas
från tvådimensionell direkt bimolekylär rekombination, δ = 2,5. Detta värde på δ
skulle ge högintensitetsberoendet PAI ∝ I0,4 och lågfrekvensberoendet PAQ ∝ ω0,67.
Att det handlar om ett e�ektivt sett tvådimensionellt system understöds av resultat
från andra typer av mätningar [47]. Om 1:4-provet beter sig som ett tvådimensio-
nellt system är det motiverat att överväga om 1:1-provet skulle kunna domineras av
tvådimensionell indirekt rekombination. Resultat för detta presenteras inte i detta
arbete men planeras att publiceras senare [46].
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Figur 5.21: Kemisk struktur för pBTTT (a) och PC60BM (b)

Figur 5.22: Experimentellt erhållet (a) intensitets- och (b) frekvensberoende för
pBTTT : PC60BM i förhållandet 1:1. Linjär anpassning gjord i intensitetsberoendet från
vilken Ech räknats ut och sedan använts för att förutsäga lutningarna inritade i frekvens-
beroendet.

Figur 5.23: Experimentellt erhållet (a) intensitets- och (b) frekvensberoende för
pBTTT : PC60BM i förhållandet 1:4. Linjära anpassningar gjorda i både i intensitets-
och frekvensberoendet inritade.
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Kapitel 6

Slutsatser

Målet med detta arbete var att undersöka hur indirekt rekombination tar sig uttryck
då man utför cwPA-mätningar. De två modellerna för indirekt rekombination som
användes för de numeriska beräkningarna gav liknande resultat, vilket ökar trovärd-
igheten hos resultaten. Båda modellerna baserade sig på en mycket förenklad bild av
de fysikaliska egenskaperna hos en organisk halvledare. Eftersom modelleringen var
av väldigt allmän karaktär kan man tänka sig att resultaten även går att använda
för andra oordnade halvledare. Beräkningar utfördes på tre olika distributioner av
fällor: exponentiell, gaussisk och monoenergetisk.

Den exponentiella distributionen, som undersöktes noggrannast, gav några intres-
santa resultat och hade även fördelen att kunna understödas av analytiska ap-
proximationer. Lättanalyserade samband mellan mätresultat och den exponentiel-
la distributionens karakteristiska energi (Ech) erhölls. I-fas-signalens högintensitets-
beroende gav PAI ∝ G1/(1+Ech/kT ) medan kvadraturens lågfrekvensberoende blev
PAQ ∝ ωkT/Ech . Dessa observationer ger möjligheten att undersöka fälldistributio-
nens egenskaper genom att göra mätningar vid olika temperaturer.

Den gaussiska distributionens resultat var mer svåranalyserade än de motsvarande
exponentiella eftersom inga direkta matematiska förhållanden mellan beteende och
egenskaper hos distributionen erhölls. Det tydligaste resultatet för grunda gaussiska
distributioner var högintensitetslutningen för i-fas-signalen, som antog små värden
som minskade med ökande intensitet. De motsvarande monoenergetiska distribution-
erna som undersöktes ändrade nästan inte alls beteendet från det rent bimolekylära
fallet.

Undersökningen av distributioner centrerade mitt i energigapet, både gaussiska och
monoenergetiska, visade att dessa har en dramatisk inverkan på mätningen om fäl-
lornas densitet är tillräckligt hög. Här kan kurvorna för frekvensberoendet i vissa
fall se ut som kombinationen av två enskilda kurvor med olika livstid.

I tabell 6.1 sammanfattas kort de kännspaka dragen hos olika distributioner av fäl-
lor. Den gaussiska distributionen kan vara svår att skilja från den exponentiella om
man inte experimentellt kan erhålla datapunkter över ett tillräckligt stort inter-
vall eller med tillräckligt stor noggrannhet. En gaussisk distribution mätt i ett litet
intensitets- eller frekvensintervall kan se väldigt mycket ut som en exponentiell dis-
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tribution. För att minska risken för detta vore det viktigt att kontrollera att man får
samma värde på Ech från intensitets- och frekvensberoendet. Om man gör mätning-
ar och studerar hur lutningarna ändrar med temperaturen kan man dra slutsatsen
att indirekt rekombination dominerar i provet även om mätdata nödvändigtvis inte
är tillräckligt bra för att avgöra vilken typ av fälldistribution det är fråga om.

Tabell 6.1: Sammanfattning av de karakteristiska dragen för de olika distributionerna av
acceptorfällor (donatorfällor placerade symmetriskt till dessa) då fälldensiteten är så hög
att de fångade laddningarnas rekombination dominerar beteendet. Då fällor saknas eller
förekommer i en exponentiell fälldistribution fungerar det angivna lågfrekvensbeteendet
för kvadraturen sämre ju närmare två δ eller 1 + Ech/kT är.

Distribution PAI, stora G PAQ, små ω

Fällor saknas,
rekombinations-
ordning δ

G1/δ ω1/(δ−1)

Exponentiell G1/(1+Ech/kT ) ωkT/Ech

Gaussisk,
E0 nära EC

Gf(G,T ), där f(G,T ) är
en funktion som avtar
med ökande G

ωh(ω,T ), där h(ω,T ) är
en funktion som avtar
med ökande ω

Gaussisk,
E0 ≈ EV + Eg/2

Saturering, går mot en
konstant

Väldigt liten eller
negativ lutning

Monoenergetisk,
E0 nära EC

Ingen inverkan Ingen inverkan

Monoenergetisk,
E0 ≈ EV + Eg/2

Saturering, går mot en
konstant

Väldigt liten eller
negativ lutning

Det här arbetet utgör en kort överblick över sådant som kan ses i cwPA-mätningar
och undersöker inte nära på all information som skulle kunna fås ur mätningar-
na. Många beteenden väntar ännu på sin kvantitativa karakterisering, till exempel
de föränderliga lutningarna i det gaussiska fallet och PAQ:s högintensitetsberoende.
Här har inte heller presenterats resultat för tvådimensionella system även om en del
analys utfördes för det fallet.

Som det största problemet kvarstår att modellen inte klarar av att ge e�ekten av
dispersion. Eftersom denna har dramatisk inverkan på vissa lutningar skulle det vara
mycket önskvärt att få den inkluderad. Man borde till exempel få att i-fas-signalen
och kvadraturen har samma lutning vid låg intensitet. Detta beteende borde kunna
fås fram genom att använda en mer komplicerad modell som bättre skulle motsvara
den fysikaliska situationen. En hel del försök till detta gjordes, till exempel genom
att inkludera interaktion mellan fällor eller använda en densitetsberoende elektron-
infångningsfaktor (β1), men önskade resultat erhölls inte. Kommande försök kunde
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basera sig på att ta i beaktande att laddningsbärarna inte alla genereras i tillstånd
vid ledningsbandets nedre kant eller inkludera laddningarnas di�usion till fällorna.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att goda resultat erhölls som kan vara till
nytta vid experimentell karakterisering av organiska halvledare. Jämförelse med ex-
periment visade att modellen kan användas för att analysera riktiga experimentella
mätningar.
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