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Inleiding. 

Bij metingen aa.n korte samples van n-type GaAe ontdekte Gunnl) dat, 

wanneer de veldsterkte in het sample een bepaalde kritische vaarde van 

enkele duizenden volts per centimeter overschreed, coherente stroomos

cillaties werden gegenereerd. De frequentie van deze oscillaties (l-5 

GHz) was ongeveer gelijk aan het quotient van de driftsnelheid van de 

elektronen bij de kri tische veldsterkte ( R:::' io7 cm/sec) en de lengte 

van het sample. 

Voorts bleek uit metingen met een "capacitive probe" dat de oscillaties 

verband hielden met de beweging va.n een hoog-veld domein en een daaraan 
2) 

verbonden bewegende ruimteladingsdipool. 

Ridley3) had reeds aangegeven dat het optreden van daze domeinen voor 

het geval van spanningssturing een natuurlijk gevolg was van negatief 

differentiele geleidingseffecten zoals die door Ridley en Watkins4 ) ge

formuleerd waren. ~n van deze mechanismen was gebaseerd op de mogelijk

heid dat elel<tronen vanuit de centrale 11va11ey 11 in de geleidingsband 

naar hoger gelegen "sub-valleys", waar de elektronen een lagere beveeg

lijkheid hebben, gestrooid l<unnen worden, en dientengevolge een geringe

re bijdrage tot de stroomdichtheid geven. Dit nu blijkt in GaAe inder

daad het geval te zijn. 

~edert de ontdekking van ueze stroominstabiliteit, naar de ontdekker 

ervan Gunn-effect geheten, zijn door verschillende auteurs suggeeties 

gedaan voor een aa.nvaardbaar model voor de beschrijving van het gedrag 

van ue ladingsdragera, om zodoende inzicht te verkrijgen in de invloed 

van diverse grootheden op het ~'unn-effect. Vooral door Mccumber en 

Chynoweths ) is op dit gebied belangrijk werk verricht. Dit model leent 

zich echter niet voor directe berekening vanwege de niet-lineariteit van 

de differentiaal -vergelijkingen en de gecompliceerde functievoorschrif • 

ten. 

In het voigende worden enkele ana1ytische relatiea ar~gegeven, waarbij 

de veldafhankelijkheid van de elektronentemperatuur het uitgangspunt 

vormt, waarmee op betrekkelijk eenvoudige wijze directe berekeningen aan 

het Gunn-effect gedaan kunnen worden. 

Na een phenomenologische behaudeling in hoofdstuk l van enkele aspecten 

Tan het Gunn-effect warden in hoofdstuk II de transportvergelijkingen 

voor hoog-energetische elektronen opgesteld. Hoofdstuk III behandelt het 

aodel van McCwnber en Chynoweth waa.rna in hoof dstuk IV de analytieche 

functies uitgebreid besproken zullen worden. In hoofdstuk V wordt het 

uitgangspunt voor berekeningen van Gunn-domeinen geformuleerd vaarna de - ·" 

resultaten van deze berekeningen besproken zullen vorden. 



I . Phenomenologische aspekten . 

Het "electron-transfer" - mechanieme van Hidley ea Watkins dat ale 

verklaring voor het optreden van het Gunn effect algemeen aanvaard is ., 

is gebaseerd op de bijzondere vorm van de geleidingsband die schema

tisch in figuur 1 is aangegeven. (Het verloop van de geleictingsband is 

daa.r waar de "lower valley" L aaneluit aan de "upper valley" U.niet be

kend. In f iguur 1 is het verloop in dit gebied >SeStippeld aangegeven). 

m• ts de 

effect ieve 

massa 

I 
I 

E 

I 

.(1 00 > k :O 
f i guur 1 . Schema geleidi ngsba nd Ga As . 

fi : 0.36 eV 

-+ 

k 

Elektronen die in afwezigheid van een elektrisch veld energietoesta.nden 

in de "lower valley" L bezetten wac..r zij een kleine effektieve massa 

en een hoge beweeglijkheid ( ~ 6000 cm2 /Vsec) hebben, worden door het 

veld zodanig verhit dat zij energietoestanden gaan bezetten in de hoger 

gelegen "sub-valleys" waa.r hun effektieve massa groter en hun be

weeglijkheid lager is ( ~ 100 cm2/Vsec) . Een vereiste is hierbij dat 

het energieverschil ~ (zie figuur l) tussen de energieminima van de 

"sub-valleys" en het minimum van de "lower valley" enkele malen groter 

is dan cte gemiddelde thermische energie van de ladingsdragers opdat 

het aantal elektronen in de "sub-valleys" bij lage waaraen van de veld

sterkte relatief zeer klein zij . /::,, mag echter weer niet zo groot zijn 

dat voor het verhi tten van de elektronen tot energieen E. ~ !:J. t8 grote 

elektrische velden vereist zouden zijn . Dit laatste .in verband met de 

warmte-ontwikkeling. Om stootionisatie te voorkomen moet ti uiter-

aard kleiner zijn dan de b&ndafstand E. E is l . ) eV voor Ga.As . 
g g 

Gezien de grote effektieve massa in de "upper valley" (hoge effekt iev' 

energietoestandsdichtheid) is het zeer waarschijnlijk dat ladingsdragers 

in L met een energie E :: f. naar een van de "upper valleys" gestrooid 

worden. Ook dje elektronen met een energie ~~ 6 die in L blijven zullen 
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een veel lagere beweeglijkheid hebben (d.w.z. een gerif18ere bijdrage 

tot de stroom leveren) dan de elektronen met lage energieen daar t.g.v. 

de grote overgangswaarschijnlijkheid van deze hoogenergetische elek

tronen naar de "upper val.Ley" U de impulsrelaxatietijd klein ia. 

Als deze overga.ng van elek tronen voldoende sterk toeneemt met_ toene

mende veldsterkte leidt dit tot een negatieve helling in de stroom~ 

veldsterktek&rakterisdek(zie figuur 2). ~anneer de aangelegde veld

~ E 

Figuur 2. 

sterkte in Jit negatief dif

ferentiele geleidingsgebied 

ligt zal de aanvankelijke 

uniforme ve.Laverdeling op

spli tsen in een gebied met 

hoge veldsterkte en in een 

gebied met lage veldsterkte. 

Veronderstel nl. dat op een 

bepaalde plaats, (bijv. t.g.v. 

thermische agitatie) de elek-

tronen..iichtheia groter. is dan 

daarbuiten (zie figut.r 3). Ale ae aangelegde velasterkte ~ in het posi

tief differentiele geleidingsgebied ligt zal de elektronenstroom J
2 

gro-

ter zijn dan j l en zal de verstoring dissiperen. 

n 
' I 
I 
I 

l ~~~--~~~--~ 

E 

1 

Piguur 3. 

I 
I 

_ _j 

- afstand 

:j-elektronenstroom 

Als echter E in het negatief 

dif ferentieel geleidingsge

bied ligt zal j 
2 

kleiner zijn 

dan j l (I neemt af met toene

mende E) en de elektronendicht

heid in dat gebied toenemen 

(accumulatie); het voorgaa.nde 

is eveneens geldig voor het 

geval er plaatselijk minder 

elektronen aanwezig zijn (de

p.Letie). ~lfs wanneer er geen 

fluctuaties zouden zijn, kan 

zich aan de kathode altijd een accumulatielaa.g vormen aangezien de veld~ 

sterkte daar van een kleine waarde in het contact anel naar een veel 

grotere waarde in het sample stijgt. '!1ijdens de groei van de accumulatie

laag blijft de veldsterKte aan ae anodezijde in het negatief aifferentiee1 ' 

gebied en kan zich in dat gebied een depletielaag vormen, waardoor de veld

sterkte aan de anodezijde zal dalen, totdat de veldsterkte gedaald is tot 

een waarde kleiner dan de drempelwaarde ~· 



E 

i 
n 

r n 
0 

Figuur 4. ~chema veld- en 
elektronenverde
ling. 

In de stationaire toeetand vormen de accu

mulatielaag en de depletielaag een rtiimte

ladingsciipool en daara.an verbond.en een 

hoog-velddomein (zie figuur 4). Uiteraard 

moet de groeienelheid van de fluctuatie 

groot genoeg zijn opdat de ruimteladings

dipool voigroeid zij v66rdat deze de anode 

bereikt. Deze dipool, ook wel noog-veld

domein genoe•d, beveegt zich met een vri.j

wel constante snelheid naar de anode. In 
de omgeving van de anode zal de veldsterkte in het domein afnemen en 

buiten het domein stijgen. bod.ra de veldsterkte buiten het d.omein de kri

tische waarde ED overschrijdt zal zich aan de cathode een nieuw domein 

beginnen te vormen en de cyclus herhaalt zich. 

we onderscheiden in deze cyclus 3 fasens 

a. opbouw van het hoogvelddomein. De veldsterkte (en dus ook de stroomJ 

buiten het domein daalt beneden de drempelwaarde ~ totdat de statio

naire toestand bereikt is. 

b. In de stationaire toestand beweegt het domein zich met een enelhei4 

die ongeveer gelijk is aan de driftsnelheid van de ladingsdracers bui

ten het domein, in de richting van ~e anode. 

c. Verd.wijning van het domein aan de anode waardoor de veldsterkte bui

ten het domein stijgt (en eveneens de stroom) totdat de kristische 

waarde bereik t wordt en .zich aan de cathode een nieuw domein opbouwt. 

Het beeld van de stroom I als functie van de tijd is schematisch weerge

geven in figuur '· 

b b 

Figuur 5. Stroomtijdkarakteristiek. 

tt • de looptijd van het 

domein voor het sample.• 



6 

II. De Bolt~mann transportvergelijkiE,I• 

Voor een correcte beschrijving van transportverschijnselen ia ~et nood

zakelijk de verdeiing van (ie ladingsdragers over de energieniveaux te 

kennen. In het geval van ha.Lfgeleiders met een "multi-valley" gelei

dingsband zoals GaAs is het karakter van deze verdeling in het ener

giegebied waar "intervalley'' strooiing belangrijk wordt van grote be

tekenis. 

Een rechtstreekse aanpak van dit prob.Leem is het oplossen van de Boltz

mann-vergelijking, die in het stationaire geval de vorm heeft: 

~ 

..... 
( C> f(P) ) 

C> t E 
+ 

.... 
l e> f (P) ) 

C> t bots 
0 ( 2.1 ) 

waarin P de kristalimpuls is van het elektron • .LJe eerste term is de ver-

andering van ne verdelingsfunctie t.g.v. het aangelegue ve1d en de twee

de term is de verandering ten gevolge van de verschillende strooiings

mechanismen. 

Atgezien van de enorme problemen die zich hierbij voordoen, vooral bij 
• 

hoge waarden van de veldsterkten, zijn enlcele grootheden, zoals bijv. de 

deformatiepotentiaal, onvoldoende bekend en bestaat er in dit veldsterk

tegebied nog steeds onzekerheid over de relevante strooiprocessen. 

Ten einde deze moeilijkheden gedeeltelijk te omzeilen wordt meeatal ver

ondersteld dat de verdelingsfunctie een in de snelheidsruimte verschoven 

Maxwell-verdeling is: 

=. - m 
r - e 

Hier in is: 

m• de effectieve maesatenaor, 
-=> 
w de snelheid, 
~ 

de gemidd.elde d.riftsnelheid, y 

t de constante van Boltzmann, 

T de elektronentemperatuur. 

tv1i~ de constante van Planck. 

cw - v/. 
2kT ~ w ,. -

m" 
( 2.2 ) 

Uitgaande van de Boltzmann-transportvergelijking kan dan m.b.v. de be

houdswetten voor impuls en energie de driftsnelheid en de elektronen.tem

peratuur Tan de ladingsdragers als functie van de veldsterkte bepaald 

worden. De botsingsterm is echter meestal dermate gecompliceerd dat de 

afgeleide betrekkingen tussen v en E, en T en E moeilijk te hanteren zijn. · 

I 
·,\ 

c: I 

;.\i 
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Bovendien geeft he t sleohts een beeld van de stationaire toestand. 

wanneer we eohter een aa.ntal min of meer gerechtvaardigde aannamen maken 

o.a. wat betreft de botsingsterm en ons beperken tot de belangrijkste etrooi

prbcessen kunnen we uitgaande van de Boltzmann-transportvergelijking de 

* traneportvergelijkingen Toor hoogenergetische elektronen opstellen. 

De Boltzmann-transportvergelijking voor het geval van een niet-ontaarde 

half geleider bij afwezigheid van een magnetisch Tela luidt: 

(E . v r) - < 8 rt > 
" 

0 bots 

q = de elementaire lading van het elektron. 

(In deze vergelijking is geen rekening gehouden met mogelijke generatie

en recombinatie processen). 

In Tgl. ( 2.3 ) is -; de plaa:tscoordinaat en ~ de snelheia van het elektron. 

Bij definitie voeren we voor het gemiddelde Tan een willekeurige groot

heid G (;, ~' t) in: 
] Gt d~ - .... 

G (r, t) - J r d~ 
Jr ~ er, i) dw = n • aantal elektronen • 

In het algemeen is f • f (1, ~' t). 

Voor het geval van een enkele "valiey" in de geleidingsband wordt gein

tegreerd over de gehele snelheidsruimte. 

Zij nu G (J;, ~' t) een willekeurige functie Tan r,-: en t dan geeft '(2 . 3) 
...... 

na vermenigvuldiging met G en integratie over w: 

;t (n G) - n( ~ ~ ) + V r • (n G ~) - n v. V r 

qn _-+ __ _ 

G - ---.,. E. 'iJ wG = lAn G)bots (2. 
m 

Het rechterlid in (2 .4) is een eymbolische aanduiding voor de boteings

term, die later bij de beschouwing over de strooiingsmechanismen bespro

ken zal worden. 

Kies G (f, \/, t) .. i. 

we m. b. v . ( 2 • 4) : 

o G zodat Tt =- O, 'iJ .G • 0 r en V G • 0 w 
dan vinden 

(2 . 5) 

Het rechterli li is bij deze keuze van G gelijk aan nul aangezien t.g.v. 

de strooiingsmechanismen het aant&l ladingsdragers niet verandert . 

De snelheid w kunnen we beschouwen ale de $amengestelde van de gemid-

ll'- '' II Men spree~t ook Yel van hete elek t r onen. 

., 
. .,... 

,, 
' 
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delde driftsnelheid -; van de elektronen en de thermieohe enelheid ~: 

~ ~ -w = v + u 

en geldt: 
--+ __. ~ 

w .. v en u = o. 

Vgl. (2.5) wordt dan: 

e>n '\/ tn ~) .. 0 (2.6) C> t + r . 
de oontinuiteitsverge~ijking. 

Kiezen we vervolgens G .. ;.-: dan volgt uit(2.4)de impulstraneportver

gelijkillK: 

= 

_...,, 
2 

(n v ) 

.... 
n q ~ 

= (2. 7) 

Immers 'iJ 
w 

l m~. eenheids tensor, zodat 

-?2 Kiezen we t ens l ot te t; .. t m:t- w dan volgt ui t (2. 5) de ener~et~port-

vergelijking: 

C) • = 2 • = -'>2 
c:> t (t n m~ u + t n m.,. v ) + I/ r 

[ 
- ~2 

+ vr . . Ctn ;g 11r u .J.. - ~2 -+} + 2" n m"' v ) v 
-

- - 2 - n q v • E •!in• (~ · n w )bots 

2. E!-~!~!~!!~!~· 

(2.a)' 

Voor een correcte behandeling van de botsingstermen in (2.7) en (2.8) zou

den we de niet-evenwichtsverdeling f (r, -:, t) moeten kennen onder invloed 

van een uitwendig veld en de exacte vorm van de relaxatieprocessen • ln het 

volgende zal een meer phenomenologische weg gevolsdworden. 

Neman we aan dat de verdelingfunctie f Cr': ;, t) voor alle waarden van de 

veldsterkte beschreven kan worden met een verechoven Maxwell-verdeling, 

waarbij we de elektronen-temperatuur als vo l gt de!inieren: 

. ~2 3; t m* u • 2 kT, 

en verder dat deze verdeling isotroop blijft met betrekking tot de ther-
-+ 

mische snelheid u dan kunnen we vergelijking (2.7) en (2.8) aanzienlijk 

vereenvoudigen. Wat betreft het rela.xatieproces nemen we aan dat het ge

oorloofd is deze te scheiden in een snelheide- en een energierelaxatie- . 

proces: 
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( df ) ,. ( E_ ) ( dv ) ( CJ t ) ( !!, ) 
dt bots a v dt bots + TT dt bots 

Voor de botsingstermen sohrijven we: 

v . --
"t m 

en 
( dT ) 

dt bots 

T - T ___ o ~ 

(2.11) 

hierin is T de roostertemperatuur. De aanname dat de botsingstermen (2 .10) 'j 
0 

en ( 2 .11) beschreven kunnen worlien met een eenvoudig relaxa tieproces i2' 

Yoor strooiing &' Ill optische phononen nauwelijks geoorloofd. 

Di t strooiproces overheerst in GaAs bij lage vaarden van de veldsterkte. ,,, 

(Bij hogere waarden van de veldsterkte is "intervalley"-strooiing dominant.) 

Als echter: 
k (T - T ) > h V t , o op 

is een redelijke aanname voor de mate waarin energie vordt afgestaan &an 

de optisohe phononen: 

hierin is h V de energie van C1e optische phononen en is voor GaAe onge

veer gelijk aan 0.03~ eV. Het ligt voor de hand voor ( ~ ) te aohrijven: 

( dv ) 
dt bots 

v ---
l:opt 

Stellen we nu t t • t en op m 

k 1 
('l' _ ,1, ) opt 

0 h v opt 
= T T , dan kunnen we de 

beschrijvingewijze van de botsingstermen volgens (2.10) en (2 .11) hand

haven, vaarbij t m en "t T dan geinterpreteerd dienen te worden ale 

quasi-relaxatietijden, die afhankelijk zijn van de energie van de elec• 

tronen. 

Een redelijke benadering voor ( ~! ) is: 

C> f 1 { } C> v .. v f (v, '1') - f (0, 'l') 

aangezien i m v2 
<.< 3/2 kT. 

a t 
C> T benaderen we eveneens met het eerste orde differentiequotient: 

( "d f ) r (?, T) - f ,-;, 'l'o) 
o T • T-T 

' t is geen relaxatietijdl . opt 

0 

·•·; 

- ~ 
• ~1 
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In het geval van "hete elektronen" is deze benadering minder nauwkeurig 

daar de elektronentemperatuur dan enige malen groter kan zijn dan de 

roostertemperatuur T
0

• 

Vergelijking (2.~J wordt zodoende: 

( df ) f {~. T) - f (0, T) 

t m 
+ 

f (;, T ) - f l-:, To) 

dt bots ""C 'l' 

Hat rechteriid in (2.7) wordt: 

( /1 .... ) j ( df ) ~ ~ n w bots a dt bots • w d w 

en het rechterlid in (2.8) 

. = ( 2) = f < df ) . 4 2 --+ 
' m• /1 n w bots = m*' dt bots w d w 

a -

(2 .12) 

(2.13) 

hierin zijn de bijdragen Tan de termen met i m~ T2 verwaarloosd. De ver

gelijkingen die de transportverschijnselen in een valley beschrijven zijn 

nu mid,iels (2.6), (2 .7), (2.8), (2.12) en (2.13) aangegeTen. 

Voor het een-dimensionale geval vinden we: 

L. ..£.... (n v) - 2- ( n µ kT ) + n µ t: • n v 
"" G> t C> x q 

(2 .14) 

en 

: 

l 

~ ( 5; 2 n k T ) o ( 3;2 nkT v ) 
C> t q + Tx q - n v t: • -

3 n k (T - To) (2.l&f 
q "'C T ,-<J 

- 2 'I Hierin is ~ m• v verwaarloosd t.o.v. 2 kT ; en is µ de beweeglijkheid 

Tan de elektronen die gedefinieerd is als: 

q "'( m 
p- • Iii" 

De tweede term in het rechterlid van (2.14) kan opgevat worden ale een 

niet-isotherme diffusieterm. Uitwerking van deze term geeft: 

(~ ) ~ + n 2 (..bl:.!! ) 
q C> x C> x q (2.16) 

De eerste term is de bekende term voor isotherme diffusie terwijl de twee

de term ae bijdrage a.a.ngeeft t.g.v. een gradient in de elektronentempera

tuur. Vanwege de aanname van een verschoven Maxvell-verdeling en de ver-

vaarlozing van ~ m•v2 t.o.v. 3/2 kT geldt de relatie van ~instein: 

';J 



Il k'!' D .. ..i::::.:.:=. 
q 

.. µ T 

11 

(T in °K) 

(T in eV). 

Wanneer de geleidingsband meerdere minima heeft kunnen we in grote lijnen 

dezelf de analyse volgen als tenminste de aanname van een verschoven Max

well-verdel ing voor de verdelingsfunctie f i voor iedere valley i geoor

loofd is: 

f . - exp 
1 

Hierin is Ki de golfvector in het minimum van de valley. 

'l'oepassing van de behoudswetten op iedere Talley afzonderlijk, waarbij 

dan ge!nte; greerd wordt oYer dat gebied in de snelheidsruimte vaar f 1 

groot is, geeft dan tezamen met de neutraliteitsconditie: 

~ ff i ( -; ) d ~ .. ~ n1 .. n 

'. . ~ 

(n a de totale ladingsdrageradichtheid) een beschrijving van de transport-.. 
verschijnselen . 
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III. Het "two-valley" model Tan McCWnber en Chynoweth. 

l. ~!-~~~~!!:~!!4~!~~~· 

.Al.le grootheden die betrekking hebben op de "lower valley .. zullen we 

aangeven met de index L en die van de "upper valley" U met de index U. 

De "upper valley" U representeert al1e hoger gelegen valleys in de 

eerste Brillouin-zone, die beschouwd warden ale zijnde isotroop en 

onderling equivalent. 

McCumber en Chynoweth nemen in bun model aan dat de elektronentempera

tuur T in beid.e vaileys gelijk is evenals de tijdconstante t 'r , die 

bovendien constant wordt verondersteld, en dat de strooiing tussen de 

beide valleys L en U elastisch is, waardoor zowel impuls ale energie 

behouden blijven. 

De intervalleystrooiingstij d (grootte-orde lo~ 3 lo-14 sec) is klein 

t.o.v. de dieelel< trische relaxatietijdl:D zodat het inToeren Tan ge

wogen gemiddelden geoorloofd is. 

l:D is nl. gelijk aan: 
,.{: 

l:D = 4 Tt q µ n 

hierin i s~de diel ektrische constante (..t-= 12,~ voor GaAs). 
2 14 - ) -11 Als µ"" 5000 cm /Vsec en n = 10 om volgt: 1 D ,. l,4·10 • 

De transportvergelijkingen voor het " two-valley"-model worden nu voor 

he t een-dimensiona.le geval: 

C>~ 0 
(~ vu) o. 

~t 
+ --C)x 

Optelling geeft: 

o (nL + ~) _i [ nL vL • ~ "u 
(nL + 11J) J = ( nL + '1J ) at ox 

. I 

f., 

11i, + ~ = n = totale ladingsdragersd.ichtheid, zodat voor de continuiteits- .. ] 

vergelijking Tolgt: <~:~ 

'C) n o 
at= -~ ln v) (3.1) 

Hierin is v de gemiddelde snelheid van alle elektronen. Hierbiiis aange

nomen dat het aan ta l geioniseerue donoren constant is. 
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Impul s trans port. 

Aangezien t voor de elektronen in beide "valleys" klein is, kunn•n we 
m 

bij relatief langzame veranderingen de eerste term in (2.14) verwaar-

lozen. We vinden dan: 

n Y • n -µ E -2.... - C> x {n µ T) {3.2) 

Hierin is µ. de gemiddelde beweeglijkheid Tan alle elektronen: 

µ .. 

In het model van McCumber en Chynoweth warden µ 
1 

en µ U constant ver

ondersteld. ·r .g. v. "intervalley"-strooiing ~n de hoge effectieve maasa 

zal µ U aanmerkeiijk kleiner zijn dan µ1 (grootte-orde tt ~ • 0.01 - 0.02): 

Voor de gemiddelde diffusie-coefficient D volgt m.b.v. de relatie van 

Einstein: 

• jJ. T 

Energietransport. 

Bij het opstellen van de energie transportvergelijking dienen we er re

kening mee te houden dat de elektronen in de "upper valley" behalve 

thermische energie ook potentiele energie bezitten. 

Na enige omwerking m.b.v . (2.6) geeft toepassing van (£.15)op U en L: 

.. - v (3.3) 

Hierin is £ ae gemiddelde elektronenenergie van alle elektronens 

nL EL + nu E U 
E "" -"'--~---

2. Berekening vn.n n1 en 1\J• 
------------~----------
Het uitgangspunt van McCwnber en Chynoweth Toor de berekening van de 

relatieve bezetting van de valleys is dat deze bepaald wordt door de 

elektronentemperatuur T die tevens een maat is voor de gemid<1elde ener

gie van de ladingsdragers. 

In .thermisch evenwicht geldt voor de verhouding 
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( ~ ) • A exp [- !:. J 
nL ! 

ttierin is A de verhouding van de effectieYe toestandsdichthedenB
11 

enl,Jt, 

( 1.2 
o.oe 

'12 
) 

(N) 
(m is de effectieve energie toestandedichtheidemassa ~! ) 

De gemiddelde elektronenenergie E is dan: 

E • 
nL E L+~ EU 

nL + nu 

( 111 ) EL + EU nL 
= 

l + ( ~ ) 
nL 

3/2 T + 
A fJ. exp [-%] 

= 

[- ~] 1 + A exp 

T.g.v. "interval.ley"-strooiing zal cle beweegliikheid Y&n df"elektronen in L 

met een energie E~ !:. ongeveer gelijk zijn aan o.e beweeedtlltheid vy 4-t tl:e&s• 

tronen in U. 

Voor het aantal ladingsdragers n
1 

met de beweeglijkheid µ
1 

vinden we dan: 

!::. 

n 2 f E* exp[ n dE nL .. 
+ A e - !::. /T ( n T3 )i l 

0 
,......, n {1 - (l !:. ) 8 - li /T} ,....., 

+A e-!::./T 
+-

l T 

en Yoor het aanta.l 111 met de beweeglijkheid µU 

-b.!T " ne / u 
n.. • n - n1 • ( A + l + -T ) 

u 1 + A e- !::. /T 

n ~ totaal aantal lauingsdragers per volume-eenheid. 

Door de partiele afgeJ.eiden naar pJ.aats en tijo. gelijk nul te stellen ver- . 

krijgen we de vergelijkingen die het gedrag van de ladingsdragers in de 

stationaire toeetand homogene geval beschrijven. 

"'·~~ ·~ 

, J 

. ··~ 
' 
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-De gemiddelde snelheid v is in dit geval B!lijk aan de gemiddelde dritt-

snelheid vdr en volgt uit vgl. (}.2J: 

(3.6 ) 

M. b. v. he t bovens taanc1e en vgl. t3.)) vol gt: 

t.• -µ ... 2 
T cir'.i:. = .i:. 

Yoorts geldt: ~ + n .. n 
L o 

n is het a.anta l geioniseerde donoren per volume-eenheid en verd reed.a 
0 

eerder constant verondersteld. 

M. b.v. de uitctrukkingen (3.4) en (3 . 5) voor n1 en ~ kunnen we nu de ge

middelde elektronentemperatuur Ten de driftsnelheid vdr als functie van 

de veldsterkte berekenen. 

Middels cte relatie van Einstein D • µ Tis ook de gemidctelde diftuaie

coeffioient ala functie van de veldsterkte bekend. 

In het algemeen echter zullen de grootheden met de plaats en de tijd ver

anderen. Aangezien de "intervalley"-strooiingstijd zeer kJ.ein is mogen 

we aannemen dat alle grootheden instantane functies zijn van de veldsterk-
6) 

te. Copeland heeft bij zijn onderzoek aan domeinen voor deze functies de 

stationaire oplossingen van het McCumber-Chynoweth model gekozen . 

De functievoorechriften blijven echter nog del'lllate gecompliceerd dat zij . 
zioh nauwelijks lenen voor direkte berekeningen . 
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IV. De analytische funkties. 

1. ~!!~~~E~!. 

Wanneer we in aanaluiting op het voorafgaande aannemen dat a l le 

grootheden instantane funkties van de veldsterkte zi j n, en dat de veld

afhankelijkheiu van deze grootheden volgt uit de stationaire oplos

singen van het McCumber-C.:hynoweth model, kum1en we ons afvragen of het 

ni et mogelijk zou zijn eenvoudige analytische relaties aan te geven 

tussen de diverse grootheden en de veldsterkte om zodoende op betrek

kelijk eenvoudige wijze berekeniAgen te kunnen doen en inzicht te ver

krijgen over het gedrag en de invloed van verschillende grootheden. 

Ale uitgangspunt van <ie hier te volgen analyse kiezen we de veldaf

hankelijkheid van de elektronentemperatuur T(E) zoals d~ze volgt uit 

het model van Mccumber en Chynoweth voor het stationaire , homogene ge

val. Ala we 'l' als funktie van~ kennen, kunnen we m.b.v. (3.7.) de be

weeglijkheid µ (E) berekenen via 

de driftsnelheid ala funktie van het veld. De diffusie 

wordt bepaald middels de relatie van ~instein: 

D = µ T 

constante D 

Ala ui t gangspunt voll r de ve1safhankelijkhei<1 van ae el ektronentempera

tuur C ki.ezen we : 

(4 •. 1) 

Hierin is ~ de waarde van een nog nader te bepalen referentieveldo 
eterkte. 

Voor de driftsnelheid vol gt m.b.v . l3·7) : 

3 {(<xF-: )p 
- T01 vdr = 2 "C T E 

(4.2) 
0 

Het optreden van een negatief differentiele beweeglijkhei<l eist: 

dvdr 
<ii"" < 0 als F > FD • (4 . 3) 

Uitgaande van (4 . 2) leidt dit tot de volgende voorwaarde voor p: 

Met opzet ie deze voorvaarde geformuleerd in termen van de elektronen

tempera tuur TD bij F • FD. 

·' 

f 
' 
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De parameterwaarden ex en 6 worden bepaald uit twee karakteristieke 

vaarden van de elektronentemperatuur nl . uit de waarde van T bij F •FD 
en uit de waarde van T als ~ • n1 . Beide zijn nl. onafhankelijk van 

de waarden van de beweeglijkheden, hetgeen van belang is als men de 

invloed van de beweeglijkheid nader wil onderzoeken. 

De waarden van beide temperaturen behorende bij de set parameters 

Ii • O. 36 eV T
0 

= 0.025 eV 

zijn: 
T ( F .. FD ) 0 .0715 eV 

en 

T ( n1 = ~) ~ o.oe~o ev 

De voorwaarde (4.5) wordt: 

p <::... 0.65, 

zodat de keuze p = 0.5 gerechtvaardigd is. 

-2 t T • 2.10 sec 

Met deze keuze voor p volgt voor oc. en ~ t ongeacht de waarden van µ 
1 

en µ u) 

-2 
~ . 0 .154 •10 

waarbij voor de vaarde van de referentie- veldsterkte E die waa.rde van 
0 

de velds terkte gekozen is, waarbij n
1 

• 11;• E 
0 

kunnen we berekenen m.b.v. 

(3. 7). 

Ale nL .. ~ is de gemiddelde beweeglijkheid µ gelijk aa.n: 

µ .. 
µ L + µU 

2 

en volgt: 

E2 3 • 
{ T ( n1 • 11; ) - ·r 

0 
~ 

= 
0 

l: T ( µL+ µu) 

of: 

3·10' 
E = )i 0 

( µ L + µu 

(4 .4) 

Voor enkele waarden van de beweeglijkheiden µ 1 en µ U zijn de bijbeho

rende waarden van B in tabel I aangegeven. 
0 

. . 

.,,/". 

. ~ 
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Tabel I 

2 2 
( VJ cm ) µL ( cm /Vsec ) µ u ( 

cm ) E /Vsec 
0 

~000 
I 100 4200 

! 

6000 100 3840 

7000 100 3560 
8000 100 3333 

9000 100 3145 
10000 100 3000 

Resumerende zijn de analytische uitdrukkingen: 

vocr de ~middelde beweeglijkheid: 

3; 2 [ (aF 
, 

- ·ro} µ (F) 
~ }~ (4. 5) 

i:T ~ 2 
F 

voor de gemiddeld.e driftsnelheid: 

v dr(P) ,. 
3/ 2 f 0F 

- @)~ -To} (4.6) 
i: '1' Eo 1'' 

voor de diffusie-constante: 

D (F) "' T • 
3/2 ['"F -Pl - Tg ( ex F - Plt ) (4.7) µ • 

i: E2 F2 
T o 

2. ~!~~~!!~~~!~~!~:_!!~~!~j~!~~-!~-~!-~!l!~~~~!-!~~:~!!!!!~§?!!~!! 

~!-~!~-~~2~~!!:2~~~!!~=~~~!!· 

Uiteraard heeft de beschrijvingswijze m.b.v. analytische funkties beperk

te geldigheid, hetgeen direkt is in te zien uit het verband tussen de 

gemiddelde elektronentemperatuur en de veldsterkte volgens·vgl. (4.1). 

Een dergelijk verband kan nooit geldig zijn in het "Ohmse" gebied van de 

v-E-kurve, waar T nauwelijks toeneemt met toenemede ~. De beschrijvings

wijze volgens (4.l) kan slechts van toepassing zijn wanneer we te maken 
• 

hebben met "hete elektronen", d.w.z. wanneer de gemiddelde temperatuur 

van de elektronen a.anzienlijk groter is ct.an de roostertemperatuur T0 · 

Met het McGu.mber-Chynoweth-model zijn voor de waarden van de ·beveeglijk.

heden µ
1 

• 8000, µ U = 100 T, v dr' µ en D als funktie van de 

veldeterkten numeriek berekend (zie·figuur 6) . 

.. 
. , 

.. 
I 

,, 

,:,:; 
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Vergelijking van de T-E-kurve volgene (4.1) met die van MeCwnber en 

Chynoweth laat zien dat vanaf ! • 0.040 eV (F is d.&n ~ t FD ) nauve

lijks enig verschil tussen beide kurven optreedt tot aan T • 0.2:50. 

Dit geldt ook voor vdr" µen D als funktie van E. 

Boven deze waarde neemt de temperatuur in het McCumber-Chynoweth-model 

vrijwel lineair toe met de veldsterkte. 

Vergelijking van beide v-1!;-kurven laat zien dat die volgens McCumber 

en Chynoweth boven F = 10 langzaam begint te stijgen terwijl de v(~~

kurve volgens (4.6) langzaam blijft dalen. ln het model van McCumber en 

Chynoweth nadert de gemiddelde beweeglijkheid µ langzaam tot µ U en 

neemt de diffUssie-coefficient boven F m 12 langzaam toe, terwijl de 

gemiddelde beweeglijkheid volgens (4 . )) langzaam blijft afnemen even

als de diffusie-coefficient volgens (4.7). 

3. Enkele karakteristieke punt~n van de v-E karakteristiek. 

~ 
De waarde van de drempelsterkte FD volgt uit de voorwaarae dat voor 

dv (F) 
F • FD : dF ~ 0 

Gebruikmakend van (4.6) leidt <iit tot: 

Hieruit voigt: 

en we vinden voor de waarde FD na substitutie van de getalwaarden &ls 

ex , T
0 

en TD : 

De driftsnelheid in dit punt van de karakteristiek is: 

T - T D o ( 

SUbstitutie van (4.4) voor ~ leidt tot: 
0 

FD 
) 
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In tabel II zijn voor enkele waarden van µL en µU de waarden van En 
en v (ED) aangegeven. Ter vergelijking zijn voor twee geval1en de waar

de van En en v {ED) berekend met het McCumber-Chynoweth-model en in A• 
tabel opgenomen. 

•rabel II 

µL µu ED v {l!: )·10-7 
D 

5000 100 3180 1.09 

Mccumber-Chynoweth )000 100 3163 1.10 

6000 100 2915 1.20 

7000 I 100 27ou 1.29 
I 
I 

100 2530 1.38 8000 I 

Mc (,'wnber-~hynoweth 8000 I 100 2J03 1.39 

9000 100 2380 1.46 

10000 100 2275 l.:>4 

----- - · - ---·--··- ·- ~-·----- -- -------

2 
µ .1. en µU in cm / Vsec 

ED in v/cm 

v (BD) in cm/sec. 

De differentiele beweeglij~heid berekenen we nu als volgt: 

dv l dv 
dE = T dP 

0 

en is negatief ala E >ED. 

M.b.v. {4.6) leiden we af: 

dv 3/2 
dE '"' t E2 

T o 2 F 

I 

l 
' 
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Het is echter zinvol om ~ uit de te drukken in de elektronentempera

tuur T. Er geldt: 

zodat: 

T2 + ~ 
p ... ---

{ 

(T - T ) 

- (T2 + ~;2 + (48) 
2 T 

De waarde van de elektronentemperatuur TB is in het punt van de karak

teristiek waar : minimaal is onafhankelil)k van µ 1 en µU en is~ O.l eV. 

·tie vinden, na substltutie van (4.4) voor E 
0 

2 2 dv 2 ' 
Voor ,u 1 • )OUO cm / Vsec e;-i )J U • 100 cm ;vsec vol gt \ ~ ) . • - )10 cm /Vat 

min ... ~ 

~it is in goedt overeenstemming met de waarde die volgt uit het McCumber

Chynoweth-model. ,owel uit de theorie7) ale het experiment8) volgt een 
2 waarde tussen de ;woo - }OUO cm /Vsec. 

De geformuleerae velaafbankelijkhein van de elektronentemperatuur \met P-i) 
heeft de eigenschap dat geldt: 

waaraoor vele berekeningen aanzienlijk vereenvou~igd worden. 
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V. Analyse van Gunn-domeinen. 

We beschouwen een stabiel aomein dat zich met een constante snelbeid c 

Tan de cathode naar de anode beveegt d.oor een "sample" met uniforme 

donorendichtheid n (zie figuur 7) . 
0 

E 

l 
nmax 

n 

i no 

nmin 

fi guu r 7 
0 ., afs tan c! 

Behalve in de vorm van het domein zijn we ook geinteresseerd in de do

meinpotentiaal VD' die we als Yolgt definieren: 
+ 00 

VD • J { E ( x) - E1} dx 

- oO 

en in de wa.&rde van de domeinsnelhei~ c. M.b.v. deze gegevens kunnen 

we nl. bij gegeven voorspa.nning VBover een "sample" met lengte L de fre

quentie van de stroomoscillaties berekenen •. 

De randvoorwaaruen voor de veld.verdeling B(x) en de elektronendichtheids

verdeling n(x) zijn: 

E (- co) • E (+oo) 

n (-co) • n (+=) ""n 
0 

De to tale stroomdichtheid .Ti> constant en bui ten het 

domein gelijk a.an: 

(5.1) 

De basisvergelijkingen zijn de Yergelijking Yoor de totale · stroomdicht

heid: 
0 

J • n q v (E) - q ~ (n.D) 

en de vergelijking Yan Poiaion: 

<>E • i.!1..9. (n - n ) 
o x K o 

.k.. 
+--

4 Tt 

C> E 
ot 

(5.3) 



23 

Daar de domeinsnelheid c constant is, kunnen we voor de verplaateings

stroomdichtheid in (5 . 2) schrijven: 

en volgt m.b.v . vgl. (; .3): 

(5.4) 

Substitutie van l?.l) en (5 .4) in (5 . 2) geeft na enige omwerking: 

~x ( n. D) • n [ v ( E) c } - n 
0 

[ v ( E1 ) - c } 

In het algemeen zal de snelheid c van het domein groter zijn dan de drift

snelheid v(E1) van de elektronen buiten het domain. 

Voor het linkerlid in vg1. t5·?) schrijven we: 

d 
dx (n . D) • 

d 
dB (n. D) 

dE 
dx 

Op1ossing van de aldus ver kregen differentiaal-vergelijking geeft: 

E 

( ~) - l n ( ...!!.. ) - l 
• 4 rt~ n0 f v(E~ - c dE 

n n D B) 
0 0 

E l 
E E 

dD 
.k. {c -v(Ki~ j (no)~ -j ( dl!; ) 

( .E.. • l) dE + 4 n q n D(E) n D n 
0 0 

El El 

Iedere waarde van het rechterlid in vgl . (5.6) geeft twee oplossingen 

voor ( ...!!.. ) : ~~n in de accumulatielaag waar ( JL) /' l en een voor. de no no 
depletielaag waar ( .E.. ) < l . 

Als Ea~ (zie figu~ 1) is ~a 0 en is dus n ~ n
0

• Het linkerlid 

is dan gelijk aan nul. 

Voeren we de integratie in het rechterl i d ( 5. 6) uit van E1 tot ~ sowel 

over de accumulatielaag al a over de depletielaag dan vinden we uit beide 

resultaten de volgende uitdrukking voor c - v(E
1
): 

... t 
.-"j 

'• 
' 
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E h I {< t ) a - , :
0 

) d J 
l 

dE 
D 

~ 
D 

(5.7) 

De indices a en d geven aan of de integratie over de accumulatielaag resp. 

depletielaag uitgevoerd is. 

Uit de vergelijing van l 'oisson: 

~ 4 tt q n 
-dx = ___ o ( _!!.. - l) 

K. n 
0 

volgt dat bij gegeven domeinvormen E(x) ( _!!.. ) afneemt als n ld.einer 
no d o 

wordt. Uit \5.7) volgt Qan dat ook c - v(E
1

) afneemt als n
0 

kleiner 

wordt. Bovendien zal c - v(E1J kleiner zijn naarmate ~ groter is (en 

dus E
1 

kleiner!J daar in dat geval ( ~ )d zeer kle1n is in vrijwel de 
0 

gehele depletielaag. In di t gebieu is ook ~ klein • ...iubati t 'ueren we nu 

(5.7) in ().6) dan zien we dat de tweede term in het rechterlid klein is 

t.o.v . de eerste term bij integr atie over ae depletiela.ag &ls n klein ge-. 0 

noeg is. N.a.v. de derde term merken we op dat deze eveneeRS klein zal 

zijn en bovendien tegengesteld van teken. 

In eerste benadering kunnen we ala n klein genoeg is (n ~ io15 cm-3) 
. 0 0 

bij integratie over de depletielaag de bijdrage Tan beide termen Terwaar-

lozen. 

Ook bij integratie over de accumulatie verwaarlozen we de bijdr&ge van 

beide termen hoewel dit aanleiding zal geTen tot onnauwkeurigheden. 

De tweede term is weliswaar erg klein, de derde term daarentegen zal 1 .h.a. 

aanzienlijk groter zijn dan bij integratie oYer de depletielaag. We ver

wachten dat t.g.v. de verwaarlozing van deze term accumulatie zvakker z&l 

zijn en zodoende de breedte van de accumulatielaag groter. 

De domeinpotentiaal VD z&l hierdoor echter niet veel veranderen. In feite 

betekent de ve:rwaa.rlozing van beide termen da t de bijdrage tot de totale 

stroomdichtheid t.g.v. een gradient in de elektronentemperatuur Tervaar. 

loosbaar is als n ~ io15. 
0 

Vgl. (5.6) wordt nu: 

E 

( n 
) - l n ( 

n 
) - l .. 

k. J v(E~ - c - dE n n 4 Tt q n D E) 
0 0 0 

(5.8) 

Et ' '·' ; 



Ala v(E) en D(E) bekend zijn kunnen we m.b.v. (5.8) n ale functie van~ 

berekenen met Ei als parameter . M. b.v . de vergelij~ing van Poisson kun

nen we tenslotte de domeinvorm en de vorm van de ladingsdipool bepalen. 

Immers: 

dE 
( n - n 

0 
) "" x. 

De domein-potentiaal VD is nu eenvoudig te berekenen en daar de domein

snelheid c gelijk is aan de driftsnelheid van de elektronen buiten het 

domein •(E1) is ook deze grootheid bekend. 

Zij nu VB de voorspa.nning over een "sample" met lengte L dan geldt 

(5.9) 

en wordt~1 nu bepaald door het snijpunt van de curve VD versus El zoals 

die volgt door oplossing via (5 .e) met de lijn VD versus ~l die volgt 

uit (5.~) . In principe is het probleem hiermede opgelost. 

2. Hesultaten. 

We kiezen nu voor v(E) en ~(E) de analytische uitarukkingen (4 .6) en (4.7) . 
(De integraa1 in het rechteriJ.(1 van (5 . 8) is nu in gesloten vorm oplos

baar). Voor de waarden Tan de beweeglijkheaen µ
1 

en µ U kiezen we: 

~ µ
1 

• 5000 cm /Vsec en 2 
µ U • 100 cm /Vsec. 

Voor enkele waarden van E1 zijn de domeinvormen in de figuren (8), (9): 
(10) en (11) aaneegeven en de d&&rbij behorende vurm van ue ruimteladings

... 
0 
> ....... 

D 
> 

ro 
Ill 
-<..J 

c 
Q) .... 
0 
0. 
c 

10 

8 

6 

Q) 4 
E 
0 

-0 

2 

1.5 2.0 

figuur 12 

2.5 3.0 
El (kV/cm) 

dipolen. De wa•irden Ya.rt El en ~, 

de domeinpotentiaal VD en de do

meinsnelheiu c zijn voor ieder ge

val in de figuur opgegeven. Figuur 

(12) geeft de domeinpotentiaal als .~ 

functie van ~l voor twee waarden 

Yan de donorenaichtheid n : 
0 

n a io14 en n "" io15. 
0 0 

ln de figuur is de lijn VB ~ VD + 

E1 · L Yoor de va~de VB• 10Vaan

gegeven waarbij we voor de sample

J. engte L :=50 ,..,. m gekozen hebben. 

Het snijpunt van beiae curven g~tt 
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de waarde E1 en de do°"'inpotentiaal. 
! . 

Kiezen we een andere waa.rde voor VB dan volgen we dezelfde procedure. 

en Tolgt uit het verband tuesen VD en E1 een relatie tussen VB en ;o. 

We verwachten in eerste benadering dat de frequentie f van de oecil

laties gelijk is aan ~· Het verband tussen de voorspanning VB en f 

is in figuur (13) aa.ngegeven. Figuur (13) la.at zien dat de frequenti• 

afneemt ala de voorepanning toeneemt. 

Bij de gegeven waarde van L • 50 µ zijn alleen dan stroomoscillaties. 

te verwachten ale Vi groter is dan de drempelwaarde ~ en bij de ge-

kozen parameterwaarden ongeveer 16 Volt. . 

Bij deze beschouwing hebben we echter geen rekening gehouden met de 

breedte van het liomein. ~od.ra n.l. het domein de anode bereikt heeft 

begint een nieuwe fase; de domeinpotentiaal neemt af waardoor de veld,,. 

sterkte in het overige deel van het sample stijgt en zod.ra aeze groter 

wordt dan de drempelwaarde BD zal zich aan de cathode een nieuv domein 

beginnen te vormen. Om deze reaen zal de werkelijke frequentie groter 
c zijn dan L . we vermoeden dat een meer reeele benadering voor f is: 

c 
f·i;--' 

eff. 

vaarbij Leff. gelijk is aan de lengte van bet sample, verminderd met de 

domein-breedte. 

:::>e domein-breedte• is de afstand tussen de snijpunten van de raaklijnen 

aan de E(x)-curve we.ar 
dE di extreem is met de x-ae 

(zie figuur 13). 
Piguur (14) geeft de do- • · .. "• 

mein-breedte ale funotie . ~,., 

I 

I . 

l,.- - -:-:- - do~eTnbre-;dte -=---=:t 
----1~~ afstand 

f iguur 13 

~'· 

van de domeinpotentiaal V»~ ; ~~ 

De frequentie f • y ala '!:1 
' . 

functie van de voor~ , · .... 

ning v lJ is in fieuur ( 15) 

gegeven voor L • 50 
Figuur (16) geeft de fre-

e quen tie r = r-- . 
ef f 

Uit figuur (16) zien we 

dat de frequentie f 

I i 

• Opm.: Copeland gebruikt een andere defi~itie waardoor bij lage waarden 
van de domeinpotentiaal verschillen optreden. 
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nauwelijks veranderd als de voorspanning veranderd. Dit is in overeen-
9) 

stemming met de experimenten van Ha.kki en Knight en is dit een mogelijke 

verklaring voor het feit dat de frequentie vaak aanmerkelijk groter is 

dan de waarde van de reciproke looptijd .h • c 

.i)e invloed van de donorendichtheid n0 • 

Uit vgl. (,.8) zien we dat donorenaichtheid n geen invloed heeft op de waar-o 
de van ~ daar deze bij gegeven Ei. bepaald wordt door v(E) en D(E). De do-

meinpotentiaal verandert uiteraard (zie figuur1t-'el evenals de domein

breedte. 

Uit vgl. (?.8) zien we eveneens dat de accumulatie en depletie extreem · 1
1 

zijn als de integraal in het rechterlid maximaal respectievelijk minimaal 

is. Dit is het geval als v(E) = c • • v(El ) waarbij we de triviale oplos

sing E • E1 uitsluiten. De waa.rde van E, wa.arbij v(E) • c wordt, vinden 

we m.b.v. de analytische uitdrukkine (4.6) voor de driftsnelheid. 

Schrijven we (4.6) in termen van de elektronentemperatuur T, dan vinaen 

we voor de waarde van de elektronentemperatuur waarbij de accumulatie 

maxima.al is en de depletie mininaal is: 

T = m 

is de waarde van de elektronentemperatuur bij E = E1). 

(5.10) 

(Te 

Bij [ 
E . l t 

gegeven B1 vinden we m.b.v. de relatie T .. ex ( Eo) - 13J de waarde 

van de velasterkte E en berekenen de integraal in ().8), die positief 
m . 

is bij integratie over de accumulatielaag en negatief bij integratie over 

de depletielaag. We kiezen nu verschillenue waarden voor de donorendicht

heia n en vinden door oplossing van ().8) de maximale accumulatie en 
0 

minimale depletie (zie figuur 17). 
De overeenkomst met de resultaten van Copeland (ref. 6 figuur 9) is voor 

de depletielaag opmerkelijk. wat de accumulatielaag betreft merken we op 

dat de accumulatie zwakker is zoals aan het begin van dit hoofdstuk ve~

moea werd, waarbij de overeenkomst voor het geval n • 1014 aanmerkelijk 
0 

beter is, daar voor dit geval de aepletie aanzienlijk sterker is dan voor 

het geval n ~ 1015 cm-3 • 
0 

.... 

' ·. ~ 
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Invloed van de beweeglijkheid.. 

~chrijven we vgl . (5 . 8) in termen van de elektronentemperatuur T dan 

vinden we m.b.v. (4 .4): 

[ 
·.r T 

(T
2 

+ 8) 

dT J 1 ( T
2 

+ '3 ) d 'L' -

(T - ·.r ) J e 0 (5 .11) 
(T2 + f3 ) (T - T

0
) 

Tl 
e 

Tl 

De integra.len in (5.11) zijn onafhankelijk van µ
1 

en µ u • 
Hierui t vo.1.gt d.at cte waarae van o.e elektronentt:mperatuur 'l'h bij E • ~ 

onafhankelijk is Yan ae beweeglijkheuen µ 
1 

en µ.U en u.at <.ie waarde Tan 

( -n ) de elektronentemperatuur 'l' , waarbij extr eem zijn, eveneens m n 
0 onafhankelijk is van µ 1 en µ U • 
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Conclusie. 

Enkele analytische re.1.aties zijn aangegeven met behulp vaarvan o.a. 

domeinvormen zijn berekend. 

Opmerke.J..ij.K. is 11e kwa.li tatieve en kwantl tatieve ovoreenkomst van d.ez~ 

berekeningen met aie Yan Cope.land. 

De meetresuitaten van Hakki en Knight zijn verklaaru door het ~nvoeren 

van een effectieve HEUnple-lengte. 

De beschri Jvingswijze heeft het mogeliJk gema.akt, m.b.v. ue analytische 

relaties, lle donorendichtheid en de beweeglijKheid op eenvou..tige wijze 

te bestuderen. 

Gezien ·le geformuleerde velciafharu..e.J..iji<.heid Vall J.e elektronentemperatuur 

zouden de analytische relaties wellicht met succes gehanteerd kunnen 

worden bij de analyse van de Thim et.al. Amplifier. 
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