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1 Inleiding

Voor de spectrale ruisdichtheid gemeten met de vierprobesmethode hebben

zowel Kleinpenning [11 als Vandamme en Van Bokhoven [2] een algemene

relatie opgesteld. Bij een tweedimensionale geleider (figuur 1) luidt

deze relatie:

en voor een driedimensionale geleider (figuur 2):

5 (w) = A(w).E;
vJ-Ji ~. A

waarin

0<
: -11.f

met 0( de door Hooge experimenteel bepaalde konstante van ongeveer

2X10-3[3,4]; n de dichtheid van de vrije ladingsdragers; f=CJ/21T de

frequentie; E het homogene elektriese veld in de stationaire toestand;o
d de afstand tussen de meetelektroden en ~ een karakteristieke lengte.

De konstante in vergelijking (2) is bij Kleinpenning 21t2 en bij Vandamme

en Van Bokhoven 8.

r 1
I 2.

1

x,o x.L
Fig. 1. Elektrodenconfiguratie
bij tweedimensionale geleider

J ...... J,
11'3 .71'

~aO

Fig. 2. Elektrodenconfiguratie
bij driedimensionale geleider.

Kleinpenning gaat bij de afleiding van (1) en (2) uit van de basisvergelij-
.. -..a .. .,a

kingen van het elektriese veld: J(r,t)= ~(r,t)E(r,t) en div J(r,t)=O,

waarin J(r,t) de stroomdichtheid, cr (r,t) de geleidbaarheid en E(r,t)

het elektriese veld ter plaatse 1 en ten tijde tis.
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Gebruikmakend van het ruimtelijk ongecorreleerd zlJn van de weerstands

fluktuaties komt hij met behulp van Fouriertransformatie tot een algemeen

geldende uitdrukking. Voor een homogeen elektries veld en dus meetkontak

ten met een tot nul naderende diameter komt hij tot de vergelijkingen (1)

en (2). De karakteristieke lengte is hier een korrelatielengte /l, die

zodanig is dat fluktuaties in de geleidbaarheid op afstandenkleiner dan ~c

volledig gecorreleerd zijn en op afstanden groter dan il~ volledig onge

correleerd zijn.

Vandamme en Vaa Bokhoven hanteren een geheel andere berekeningswijze.

Zij benaderen de geleider door een weerstandsnetwerk en maken dan gebruik

van het toegevoegd netwerktheorema [5] en de uitwerking daarvan door

Director en Rohrer (6]. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meetkontakten

met een eindige diameter. De karakteristieke lengte ~ dient nu opgevat

te worden als de straal a van de meetkontakten. We zullen experimenteel

materiaal presenteren waaruit blijkt dat bij kontakten met een eindige

diameter de karakteristieke lengte )l inderdaad geinterpreteerd dient te

worden als de straal van de meetkontakten.

Vervolgens zullen we relaties afleiden voor de spectrale ruisdichtheid te

meten met de·. drieprobesmethode. We zullen dit langs twee wegen doen:

eerst volgens de door Kleinpenning gegeven methode (1 ] en vervolgens ook

met de door Vandamme en Van Bokhoven gegeven methode (2J . De resultaten

zullen onderling en met die voor de vierprobesmethode vergeleken worden.

Tevens is enig experimenteel materiaal aanwezig.

Vaes (7 ] geeft uitdrukkingen voor de 1/f-ruis in het Hall-effekt in half

geleiders volgens de door Kleinpenning gegeven berekeningsmethode [1 J, zo

weI voor het geval de 1/f-ruis veroorzaakt zou worden door fluktuaties in

de beweeglijkheid als voor het geval fluktuaties in de deeltjesdichtheid

de 1/f-ruis zouden veroorzaken. Hij werkt zijn berekening uit voor de situ

atie waarin roosterverstrooilng domineert.

Wij zullen aantonen dat de door Vandamme en Van Bokhoven gegeven berekenings

wijze [21 tot hetzelfde resultaat leidt. We zullen vervolgens de algemene

relatie uitwerken voor het geval de verstrooiing door verontreinigingen

domineert.
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2 l/f-ruis in geleider s

2.1 Vierprobesmethode

Zoals opgemerkt in de inleiding wordt de spectrale ruisdichtheid van

l/f-ruis bij de vierprobesmethode voor een tweedimensionale geleider gege

ven door:

(1)

en voor een driedimensionale geleider door:

(1)

2.2 Drieprobesmethode

Bij de vierprobesmethode wordt het elektriese veld aangebracht tussen de

elektrodes 1 en 2 (figuren 1 en 2) en de ruis gemeten over de kontakten

3 en 4. Bij de drieprobesmethode wordt het elektriese veld eveneens

aangebracht tussen de elektrodes en 2, doch wordt de ruis gemeten tus

sen een van de kontakten 3 en 4 en een van de kontakten 1 en 2. In het vol

gende zullen we de kontakten 2~en 3 nemen.

2.2.1 Methode Kleinpenning

2.2.1.1 Algemeen

De berekening van de spectrale ruisdichtheid met de door Kleinpenning

gegeven methode [1 J verloopt voor de drieprobesmethode aanvankelijk

parallel aan die van de vierprobesmethode. We kunnen daarom uitgaan van

formule 8 van (1 J.
+1>0

~(r;...) =f[[-jCTlk:",)/cr. k'][E(k-t')·(l. ~P(jU) J~ .& (4)

-60

waarin ~ (r,w) de potentiaal ter plaatse F en met radiEHe hoekfrequentie
~ -W is, r:r de geleidbaarheid, k en k' golfvektoren geintroduceerd
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door Fouriertransformatie van AfO!,t) respectievelijk 4 (J"(~ t), waarbij

.A~(;:,t') en Acr(~t) fluktuaties van .p(?,c) en (J'(~~) zijn, t het elek

triese veld en j=~ • Index nul geeft de gemiddelde waarde aan.

Voor fluktuaties in de open-spanning tussen een puntelektrode ter plaatse
....
r en de stroomvoerende elektrode met potentiaal nul kunnen we stellen:

(S)

Veronderstellen we dat de flUktuaties in de geleidbaarheid ruimtelijk

ongecorreleerd zijn, dan kunnen we voor de kruisgecorreleerde spectrale

dichtheid van de ruis schrijven:

waarin T de duur van de ensemble-elementen en b de Dirac delta funktie,

terwijl de asterisk de complex geconjugeerde aangeeft. Fouriertransformatie

naar de golfvektorrepresentatie van (6) geeft:

(11

Met (4), (5),(6) en (7) vinden we voor de spectrale ruisdichtheid van de open

spanningsfluktuaties bij de drieprobesmethode:
+'00

5 (T,W)::~ (((rkl.E('-'I'lrrk'.E(I~·-")1~kJk'Jk (8)
\j.J l.l1T)~))J kJ. L K: A

-N

Als het aangelegde elektriese veld homogeen is en niet verstoord wordt

door de meetkontakten, dan geldt:

Hiermee vereenvoudigt vergelijking (8) tot:

+- -
5 (;:! w) =~ f( k.Eo )1. Jk
~-J' ().1r)J 1(4

-/iO

(9)

(fO)
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2.2.1.2. Tweedimensionale toepassing

Met het elektriese veld E langs de x-as gericht (figuur 1) kan vergelijkingo
(10) geschreven worden als:

of""
S IT,W):~' (( 1<~Eo! Q(.k <!k
~.3 (;t1rl_~ l1c~ l' l\y)~ " Y

Berekenen van de integraal geeft:

~2. «>

5 (r,w) =Acw) ~o Ln k I
~., 11T' x 0

(11)

(12)

De oplossing is zowel aan de benedengrens als aan de bovengrens divergent.

De oorzaak hiervan is gelegen in het verwaarlozen van de fysiese beper

kingen die aan de integraalgrenzen gesteld moeten worden. Enerzijds worden

de k-waarden beperkt door de maximale afmetingen van het blokje

(k . =2Tr/L)t anderzijds zijn de weerstandsfluktuaties niet volledigmln
ruimtelijk ongecorreleerd. Dit laatste leidt tot de aanname van een

karakteristieke lengt~}l zodanig dat de weerstandsfluktuaties volledig

gecorreleerd zijn op afstanden kleiner dan A~ en volledig ongecorreleerd

op afstanden groter dan Il~. Met deze grenzen wordt de oplossing van ver

gelijking (11):

(t3)

Volgens deze methode is de verhouding van de spectrale ruisdichtheid bij

de vierprobesmethode en bij de dri.eprobesmethode in het tweedimensionale

geval:

5 ~(~).... VJ• .:,
-1..~. 5v2• a ~(~A)

~.,f .!,

('4)

!

2.2.1.3. Driedimensionale toepassing

Veronderstel het elektriese veld weer gericht langs de x-as (figuur 2)

dan wordt vergelijking (10):
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+t>o

5 (i~,w) = A(MI' ((( k: ~/ ak Ak dk (15)
v1.-j (~1r jJJJJ(k; +k;l'k;) 1 '" -.., Z

-1>0
Oplossen hiervan analoog aan het oplossen van vergelijking (11) met in

acht name van dezelfde bovengrens geeft:

.5 (T,W): Ai"') E; (16)
\11--) 411'1 A

Volgens deze methode is de verhouding van de spectrale ruisdichtheid bij

de vierprobesmethode en bij de drieprobesmethode in het driedimensionale

geval:

= 2 ('7)

2.2.2. Methode Vandamme en Van Bokhoven

2.2.2.1. Algemeen

De door Vandamme en Van Bokhoven gehanteerde methode is gebaseerd op

netwerktheorema's. Het sample dat, afgezien van fluktuaties in de geleid

baarheid ,homogeen wordt verondersteld in de geleidbaarheid, wordt eerst

benaderd met een weerstandsnetwerk (figuur 3a). Aan dit netwerk wordt een

tweede netwerk toegevoegd waaraan als enige eis gesteld wordt dat het

_.- _. .- _..

1
,

2
4

_.- i-. _ .- ~.-

Fig. 3a. Weerstandsnetwerk
met weerstand R in iedere tak.
Ingang: 1-2; uitgang: 3-4.

- . l"" • , .... . -

1 3- .l-

2
14

1-. _ .- - -
Fig. 3b. Toegevoegd netwerk
met impedantie Z. in tak i.
Ingang: 1-2; uit~ang: 3-4.
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dezelfde graph heeft als het oorspronkelijke netwerk

eisen van gelijke graphen te stellen kan op de beide

theorema [8 ] worden toegepast:
1\.6

2: VIC. t'" =0
1c:r1

(figuur 3b). Door de

netwerken het Tellegen

(18 u..)-.

(18£'):0

en r ~v;.
1<:1

Hierin zijn i k en vk stroom en spanning in de k-de tak van het oorspronke

lijke netwerk, terwijl 2k en Vk 'stroom en spanning in de k-de tak van

het toegevoegde netwerk zijn. Er zijn in totaal nb netwerktakken. We

willen nu de invloed weten van een verandering van de weerstandswaarde in

de k-de tak van het oorspronkelijke netwerk op de uitgangsspanning v3_4.

Door de verandering van de weerstandswaarde in de k-de tak veranderen ook

de spanning en stroom in die take De graph verandert evenwel niet zodat

we weer het Tellegen-theorema kunnen toepassen:

~ (Vk."'~V") ~Ic:-o (19a)
k=1

en

~ (~ +~ tk) ~ ~ 0
ks1

Uit de vergelijkingen (18) en (19) voIgt:

~ (.!1V". t" _ A i". ,~) ::& 0
"&1

(19 J, )

De produkten voor in- en uitgangstak kunnen we buiten het somteken

brengen:
"'\.:.2.

.4V1.'~" - ~ii'~ ... J;1y....r.. -.4\a..Vu -+~1(.dV".~_Aik·~):O (21)

Maken we gebruik van stroomsturing en meten we de uitgangsspanning stroom

loos dan geldt:

.0 1,i =0 en A 1.-" =0 (21.)
Kiezen we nu in het toegevoegde netwerk de ingang zo dat :r.=O (open klemmen)

1

en de uitgang zo dat er een stroomboon T =i. op werkt dan wordt vergelijking
u 1

(21)
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n.
.4V". it. .. Z. (.A v" ,'it - .4 i",v,,) :: 0 (13)

Jesf

De stroom i k door de k-de tak hangt af van de spanning vk over die tak

en de weerstand Rk van die tak. De weerstand kan afhangen van grootheden

zoals de concentratie van vrije ladingsdragers n of de beweeglijkheid }4 .

Duiden we deze parameter aan met p dan geldt in het algemeen:

l,t4}

Taylorreeks-ontwikkeling hiervan geeft in eerste orde:

(.26)

Kiezen we de elementen in de takken van het toegevoegde netwerk gelijk

aan de weerstanden in de takken van het oorspronkelijke netwerk dan zijn

de coefficH~nten van ~ vk in (26) nul. In dat geval is immers ~ i k/ ~ Vk=Rk- 1

en Vk=Rk~k' Vergelijking (26) gaat dan over in:

(.11)

Nemen we voor p de weerstand Rk van de k-de tak dan is

0';'" : "i" = V"-
~RI< - R1

'31' Ie

waarmee vergelijking (27) overgaat in:

(28)

'" - "'"
~V14 ii -:.2 (- Vk

• ~ ,LlRk ) ~ 2. -~.-rl< A~
k: 1 R", R" k:1

Na kwadrateren en middelen geeft dit vergelijking (2) van referentie [2 J :

(30)
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Het analogon hiervan in de continue situatie is:

sv"_,, (w) : n,clft: Sf(J.j )2.~V (31)

.. V
De juistheid van deze uitdrukking wordt uitvoerig bewezen door Van Bok-

" hoven [9 f.
. r,.;:iIt:~ ' ...

2.2.2.2. Tweedimensionale toepassing

Ten einde de bij de vierprobesmethode te meten ruis te vergelijken met die

te meten bij de drieprobesmethode kunnen we op twee manieren te werk gaan.

In het eerste geval maken we gebruik van de door Vandamme en Van Bokhoven

gevolgde redeneerwijze [2] . De stroomdichtheid J in het oorspronkelijke

netwerk is konstant en gericht langs de x-as. Voor de berekening van de-stroomdichtheid in het toegevoegde netwerk J wordt ervan uitgegaan dat de

kontakten zover van elkaar verwijderd zijn dat de stroomverdeling rond

beide kontakten radieel kan worden verondersteld. De integraal van het

produkt (J.j)2 over het oppervlak rond het kontakt is voor beide kontakten

gelijk. De ruis voor de vierprobesmethode wordt daarom gevonden door de

integraal voor een kontakt te berekenen en het resultaat te verdubbelen.

In eerste instantie wordt de ruis voor de drieprobesmethode gevonden door

de verdubbeling weg te laten. Voor de verhouding van de ruis in beide ge

vallen voIgt dus een faktor twee.

In het tweede geval maken we gebruik van de door Vandamme en Groot [10 ]

beschreven veldlijnenconfiguratie (figuur 4) in het toegevoegde netwerk.

Het coordinatenstelsel (v,u) wordt zo gekozen dat v:konstant de equipo

tentiaallijnen beschrijft en u:konstant de elektriese veldlijnen. We ver

gelijken dan de vierprobessituatie in figuur 5a met de drieprobessituatie

in figuur 5b.In het oorspronkelijke netwerk worden bij de vierprobes

methode de lijnkontakten als ingang beschouwd en de puntkontakten als uit

gang. Bij de driepr~besmethode worden de lijnkontakten weer als ingang

beschouwd en het puntkontakt samen met het lijnkontakt dat als "spiegel"

fungeert als uitgang.

Volgens Vandamme en Kamp [11] geldt voor de ruis bij de vierprobesmethode

indien de meetkontakten evenwijdig, zijn geplaatst aan de veldlijnen in
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Fig. 4. Coordinatenstelsel (U,V) ten opzichte van (X,Y)-stelsel.
Equipotentiaallijnen: v=konstant; elektriese veldlijnen: u=konstant.

x
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Fig. 5a. Vierprobessituatie
met enkele veldlijnen.

I

1

W

lllL-----
Fig. 5b. Drieprobessituatie
met enkele veldlijnen.

het oorspronkelijke netwerk (longitudinale plaatsing):

5 :: o(f~I1 [-Sirdtv.+fsW...1~+V1Jv,, )-4 l1rn. f WI.

Indien de meetkontakten zo geplaatst zlJn dat hun verbindingslijn de veld

lijnen in het oorspronkelijke netwerk loodrecht snijdt (transversale plaat

sing) geldt:

Hierin is:

(33)

I
(34)

I de toegevoerde stroom en W de lerigte van de lijnkontakten (figuur 5a).

In het geval van de driepuntsprobe hebben we te maken met kontakten even

wijdig aan de veldlijnen in het oorspronkelijke netwerk. In het oorspron

kelijke netwerk is de stroomdichtheid rechts van het spiegellijnkontakt

(figuur 5b) gelijk aan nul. In dit gebied is derhalve het produkt van J,.,
en J nul, zodat we hier voor de ruis vinden:

waarin
'L I L' L' 1

: ~\~ t l~)_1 )

(35)

(30)
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met L' de afstand van het meetkontakt tot het spiegelkontakt (figuur 5b).

Voor de verhouding van de ruis bij de vierprobesmethode en die bij de drie

probesmethode vinden we bij longitudinale plaatsing van de meetkontakten

bij de vierprobesmethode:

5Yll J.-4 ::. 2 {-~:Vl +t~ loY,'" \11 l
5 - SU\h; ~+ t ~h, 2. \I~ + Vz. ]

Bij transve~~le plaatsing van de meetkontakten

vinden we:

(31J

bij de vierprobesmethode

SY.L 3-4 :.: 2 { sU1k.a. V1 - t~ ~\j ... v, }
(3&)

5 -~~\l1 +t~ :lV1 -1-VZY:z..3 ..
Wanneer de afstand van de meetkontakten d zeer veel groter is dan de straal

a ervan is sinh2v1,2~~sinh2v1,2en gaan de formules (37) en (38) over in:

hetgeen

(39)

(14) verkregen met de methode

Kleinpenning.

2.2.2.3. Driedimensionale toepassing

Bij de driedimensionale toepassing kunnen we de door Vandamme en Van Bok

hoven [2 J gevolgde redeneerwijze toepassen. We vinden dan geheel analoog

aan het tweedimensionale geval:

5)_4 ~.2. (~,

52 _)
Dit is in overeenstemming met formule (17) gevonden met de door Klein-

penning gegeven methode.

Uiteraard is een uitbreiding van de door Vandamme en Groot [10] gegeven

veldlijnenconfiguratie tot een driedimensionale configuratie mogelijk. We

laten dat hier achterwege.
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2.3. 1/f ruis in het Hall-effekt

2.3.1. Inleiding

Vaes

ruis

niet

[7] heeft voor de berekening van de verhouding r van de Hall-effekt

S (B) (figuur 6) en de gewone open spanningsruis S (B=O) voor
v).14 v'J."

gedegenereerde halfgeleiders de methode gebruikt zoals aangegeven door

rrx
y .31

!-..
I . .

Z.
..a -4

05

(2"1)

Fig. 6. Hall-sample met orientatie ten opzicht van (X,Y,Z)-stelsel.

Kleinpenning (1 ]. In het volgende zullen we laten zien dat de verhouding

rook kan worden berekend met behulp van de door Vandamme en Van Bokho

ven [2 ] gegeven berekeningswijze. We maken daarbij gebruik van de onder

2.2.2.1. beschreven methode.

2.3.2. Eluktuaties in de geleidbaarheid

2.3.2.1. Algemeen

Bij de berekening van de ruis in het Hall-effekt gaan we uit van formule (27):

'"
.dv~ 1.i =2 (" i k • ~ .t1" )

k.1 ),

Geheel analoog aan de uitwerking van formule (30) kunnen we deze formule

voor twee dimensies omrekenen tot:

5 (w) • -!. (~()j . E )2. ~2. dA (4,)
v 1.~ ~l)p nf

Bij de afleiding van deze formule is aangenomen dat de fluktuaties in de

geleidbaarheid ruimtelijk volledig gecorreleerd zijn binnen een gebiedje g
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terwijl tussen twee zulke gebiedjes de fluktuaties volledig ongecorreleerd

zijn.

Nemen we aan dat de fluktuaties in de geleidbaarheid niet aIleen ruimte

lijk ongecorrleerd zijn maar ook energeties [12] dan kunnen we de gelei

dingsband onderverdelen in subbandjes waarbinnen de fluktuaties in de ge

leidbaarheid energeties volledig gecorreleerd zijn, terwijl tussen twee

zulke bandjes de fluktuaties volledig ongecorreleerd zijn. In zo'n subband-

je tussen £. en e..,. d.e geldt dan p=p (Eo ) a.£. en n=n ( f. ) J.£

Formule (41) toegepast op een subbandje en geintegreerd over de hele

geleidingsband wordt dan:
#0

5" (w) : +-2. J ((( ~j(9 •Et 0(' f~(t' ~ de. (4.1)
1"i JJ ~ p tL(t) f

l:u A
waarbij 0(' de konstante van Hooge 0( is voor een subbandje.

2.3.2.2. Fluktuaties in de beweeglijkheid

Fluktuaties in de geleidbaarheid ten gevolge van fluktuaties in de be

weeglijkheid zijn zowel ruimtelijk als energeties ongecorreleerd, zoals

beschreven in de vorige paragraaf. We moe ten hier dus formule (42) toepas

sen met p=~ .

Voor de stroomdichtheid in het oorspronkelijke netwerk en in een subbandje

tussen E. en f l' iA.£, geldt [13 J :

D

waarin: A :: cr(e, ;, ~) dE,

1 ....;,,2.(f.,r,t:) 8 1

:: <r(t,~t')i"(t:,r,~).B ~

1 +;U~(£,;:,t'JBz-

~,& ~ ) . - 2.f --
v~,",t ='l,f4l£,r,t}3kT 11{ftr,~)

(43 a)

(45bJ

(44&)

t44c)
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De afgeleiden van de stroomdichtheden naar de beweeglijkheid worden:

l~b)

Met (44c) en (45):

Om de spectrale ruisdichtheid verder te kunnen berekenen dienen we nog de

elektriese veldsterkte in het toegevoegde netwerk te kennen. In het toe

gevoegde netwerk was aan de ui tgangsklemmen 3-4 een stroombron ter sterkte

i. aangesloten terwijl de ingangsklemmen 1-2 open waren. (zie 2.2.2.1.).
1

Veronderstellen we de kontakten 3-4 voldoende ver van elkaar en cirkel-

vormig met straal a dan kunnen we de stroomverdeling rond de kontakten

radieel veronderstellen (zie ook 2.2.2.3. en ref [2 J ) wanneer geen
-2magneetveld aanwezig is. De integraal van (J.J) over het oppervlak is

voor beide kontakten gelijk, zodat we de integraal ook over het oppervlak

rond een kontakt kunnen nemen en het resultaat verdubbelen. Bij het aan

leggen van een magneetveld verande~t deze procedure niet.

Leggen we het magneetveld aan dan kunnen we voor de beweging van de elek

tronen bij een kontakt de bewegingsvergelijking opstellen (13], die in

cilindercoordinaten luidt:

(47~)

(47b)

waarin vr de radiele snelheid, v~ de tangentiele snelheid, e de lading

en m" de effektieve massa van het elektron, terwijl W/2:rr =e );/I11~~1Y dee
cyclotronfrequentie voorstelt waarbij B het magneetveld in de z-richting is.
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De oplossing van dit stelsel vergeIijkingen is [13 J

j,. =AEr - DE, l48~,
'\

_ (4gb)

voIgt uit het rotatiesymme-~ E'f d4f =0

tries zijn van de configuratie dat :

waarin A en D gegeven worden door de vergeIijkingen (44a) en (44b).
... -Daar rotE= 2>6/~t =0 en dus

(49 )

Met j .21l"r=I voIgt uit (48) en (49):
r

(so)

dus

,...., rE : _ c;.o-;, UJ

".tltrAo '

E - I ~lD
Y -21l"rAo -,

Met (46) en (51) voIgt:

(51 a.)

(51 b)

M)

5 (w) ~ 0(' ~ ~"" . Eo; .... Eo~1 1 . 01£) doe. (52)
v 11Yf A: 0 (1""r\£)6~~ Y\.tt:)

Deze uitdrukking is geIijk aan formule (16) van referentie [7 ] wanneer

we de karakteristieke Iengte )l opvatten als de straal a van het kontakt.

2.3.2.3. FIuktuaties in het aantal vrije Iadingsdragers

Voor fIuktuaties in het aantal vrije Iadingsdragers zlJn de fIuktuaties

in de geleidbaarheid energeties gecorreleerd. Immers, iedere afwijking

van de Fermi-verdeling zal binnen zeer korte tijd (= 10-12sec ) verspreid

worden over de gehele geleidingsband in overeenstemming met de Fermiver

deling. Op grond hiervan kunnen we hier gebruik maken van vergeIijking

(41) met p=n. Voor de vergeIijkingen (45) kunnen we nu schrijven:
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De afgeleiden van de stroomdichtheden naar n met

~ = Ao ( 1 i' ;1) E~
~~ n Al.

0

~ : 0
')n..

Met (51) en (54) vinden we voor (41) :

(53a)

(53")

<jij > =0 worden:

(54& )

(55 )

in overeenstemming met vergelijking (22) van referentie [ 7 J als de

karakteristieke lengte A weer opgevat wordt als de straal a van het kon

takt.

2.3.3. Verstrooiing door verontreinigingen

2.3.3.1. Algemeen

Bij vers trooiing door verontreiniging geldt (13]:

waarin k de konstante van Boltzmann. h de konstante van Planck. T de
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absolute temperatuur, iF de energie van het Ferminiveau en C een evenre

digheidsfactor. In de stationaire toestand geldt:

~ t: 'I. "'-oro

Po : ~ .(kT)3/~ r(t .. i)/ r'i)

2 (11r'~Jc.T rh. tf/lcT
')'\.0 : eo

(574 ,

(57')

terwijl voorts geldt:

met

r rttJ r(~)
:

rt4)
(56 b)

Teneinde (52) en (55) te berekenen voor verstrooiing door verontreinigingen

dienen we A en D te kennen. We kunnen deze grootheden vinden door A en Do 0

(vergelijking 44a,b) te integreren over de geleidingsband. Daartoe ontwik-

kelen we de noemer in een reeks waarbij we voor fA... 'E> ~ 0,5 ,termen in

B van vierde en hogere macht verwaarlozen. We vinden dan:

110

A 1 ( 1 ( 2 '5
a. Sa)0:= <r(f.) 1-r(f,) El at: : 0; 1_ - I'"H

" ~!! '1tr

l591)..J

(59 b)

2.3.3.2. Fluktuaties in de beweeglijkheid.

Teneinde de spectrale ruisdichtheid S~(w) te berekenen voor fluktuaties

in de beweeglijkheid in geval verstrooiing door verontreinigingen domineert,

dienen we nog de in (52) voorkomende integraal te kennen. Ontwikkelen we

de noemer weer in een reeks met dezelfde restrictie als in het voorgaande,
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d~ vinden we: 1~

1 (f"(t.' e.t£ z 1_1. ~(£, B1 (12(£, d£f.( H,«WB'j'" "(~I •(~ ) t\ If'
Met (52), (59) en (60) vinden we dan:

5 (w) =30(' E:x 1.... :! {1 + (1- 157.2'0) 2. Bl }
________ \' 16 nt .1~ ., 7q.9~~ .#-tt

Voor de verhouding r van de 1/f-ruis over de kontakten 3 en 4 met en

zonder magneetveld en bij konstant elektries veld E vinden we:
o

2·~. 1 (1 157. ) 112.1 / % a.2-r -= i" - II l'-H LJ = 1- 0}6)-l~ J;1
7rr.9 ..

2.3.3.3. Fluktuaties in het aantal vrije ladingsdragers

(61)

(01)

Met (55) en (59) vinden we voor de spectrale ruisdichtheid voor het geval

de l/f-ruis wordt veroorzaakt door fluktuaties in het aantal vrije ladings

dragers:

(63)

zodat we voor y vinden:

(64)

2.3.3.4. Conclusie

Wanneer de 1/f-ruis in het Hall-effekt wordt veroorzaakt door fluktuaties

in de beweeglijkheid en de verstrooiing aan het rooster domineert dan is

volgens Vaes (7] :

r : 1 + 1,8;U~ .6" (65 )

Willen we voor de fluktuaties in de geleidbaarheid duidelijk kunnen discrimi

neren tussen fluktuaties in de beweeglijkheid en fluktuaties in het aantal

vrije ladingsdragers dan kunnen we het beste meten aan een helfgeleider

waarin verstrooiing door verontreinigingen domineert.
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3 Meetresultaten

3.1. Opstelling

Voor het meten van de ruis werd gebruik gemaakt van de in figuur 7 gegeven

meetopstelling. De metingen vallen uiteen in drie gedeelten:

[>1

Fig. 7. Opstelling voor het meten van ruis.
1: Brookdeal Nanovolt Preamplifier 5003.
2: Brookdeal Lownoise Amplifier type 453.
3: P.A.R., Selective Amplifier type 210A.

1. metingen aan een driedimensionaal object (kubus van n-Ge ( f:. 2o~ em. )

met ribben van ca 14 rom) ter bepaling van de invloed van de karakteris

tieke lengte i\ op de ruis.

2. metingen aan weerstandspapier (9 =4,1 kQ. ) ter bepaling van de ruisver-

houding S IS (figuur 1).
v'_4 v2,-3

3. metingen aan een Hall-sample ter bepaling van de verhouding r
Het kubusvormige blokje n-Ge werd evenals het weerstandspapier tijdens de

meting in een kooi van Faraday geplaatst om externe storingen te onderdruk

ken. Het Hall-sample (p-Si) werd in een kryostaat geplaatst (Cryoson,

XL-1/2 liquid nitrogen cryostat (gemodificeerd)) en daarin afgekoeld tot

77 K met behulp van vloeibaar stikstof teneinde in een temperatuurgebied

te komen waar verstrooiing door verontreinigingen overheerst.

3.2. Preparatie van de samples

3.2.1. Kubusvormig sample

Het kubusvormige n-Ge sample werd op twee verschillende manieren van meet

kontakten voorzien. Bij beide methoden werden de stroomvoerende kontakten
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op tegenover elkaar liggende oppervlakken aangebracht en weI zodanig dat het

gehele vlak bedekt was, zodat een 'homogeen elektries veld in het blokje kon

worden aangebracht (figuur 2). Deze stroomvoerende kontakten (1-2) werden

op het vlak gesoldeerd op de door Stroeken en Kleinpenning [14] beschreven

wijze. De meetkontakten (3-4) werden bij de eerste methode eveneens op deze

wijze aangebracht. Bij de tweede methode werden de meetkontakten gemaakt

door twee'met~len, puntvormige probes op het ruw gemaakte kristaloppervlak

te drukken. Het kristaloppervlak werd ruw gemaakt omdat dan de vorming van

kontakten het gemakkelijkst bleek te zijn. Vervolgens werd door een aantal

keren een condensator (C=220~F) over de aldus gevormde kontakten te ont

laden getracht de kontakten te verbeteren. (15 J.De ontlaadspanning liep

hierbij op van 40-190V. Bij iedere spanning werd zolang gevonkt dat hier

door geen verandering van de kontaktweerstand meer optrad.

3.2.2. Weerstandspapier

De afmetingen van het als weerstandspapier gebruikte Teledeltospapier

(100mmx100mm) waren groot in verhouding tot de straal van de meetkontakten

(a=1mm). De afstand tussen twee meetkontakten varieerde van 10mm tot 40mm.

De soortelijke weerstand ~ was 4,1X103SL en de effektieve waarde

voor ~/n was S,5x10-S mm2 • De kontakten werden aangebraGht met Leitsilber.

3.2.3. Hall-sample

De 1/f-ruis is omgekeerd evenredig met de totale hoeveelheid Iadingsdragers

in het sample-volume. Overheerst verstrooiing door verontreinigingen dan

dient de concentratie van vrije ladingsdragers groot te zijn. am toch vol-

doende 1/f-ruis door het sample op te laten wekken dienen de afmetingen

ervan klein te zijn (figuur S). De keuze van de soortelijke weerstand

wordt bepaald door twee overwegingen. Enerzijds mag de 1/f-ruis niet veel

kleiner zijn dan de Nyquistruis. Dit stelt een minimumeis aan de aan te

leggen spanning. Omdat daarnaast het in het sample opgewekte vermogen niet

te groot mag zijn wordt een ondergrens aan de soortelijke weerstand gesteld.

Anderzijds mag, om impurityscattering te krijgen het aantal verontreini-
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Fig. 8. Hall-sample met de positie van de kontakten.

gingen niet te laag zijn. Dit stelt een bovengrens aan de waarde voor de

soortelijke weerstand ~ . De verlangde waarde van ~ werd uit deze

twee eisen bepaald op 1,5.n. em, •

Vanwege de geringe afmetingen werd de vervaardiging van het Hall-sample

uitbesteed aan de vakgroep Elektronische Bouwstenen (EEA).

3.3. Procedure

3.3.1. Kubusvormig sample

Ten einde een indruk te krijgen van de grootte van de karakteristieke

lengte )\ ten opzichte van de straal a van het meetkontakt werd de laatste

bepaald via weerstandsmeting. Daarbij werd gebruik gemaakt van de door

Holm [16] gegeven formule:

R.~.L (66)
41'

waarin R de weerstand van het kontakt is. Vervolgens werd het quotient ~

bepaald uit (vergelijking 2):

De zo verkregen waarden werden tegen elkaar uitgezet in een grafiek.
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.3
De waarde van 0( werd bepaald aan aparte samples van 0, 5xO, 5xO, 1cm

De tegenover elkaar liggende vlakken van O,5xO,5cm2 werden van soldeer

voorzien. Deze kontakten waren zowel de stroomvoerende kontakten als de

meetkontakten.

3.3.2. Weerstandspapier

De stroom werd toegevoerd aan de kontakten 1 en 7 (figuur 9). Bij de

vierprobesmethode werd gemeten tussen het kontakt 2 en een van de kontakten

1 7

I
Fig. 9. De positie van de kontakten op het weerstandspapier.

3,4,5,6. Bij de drieprobesmethode werd gemeten tussen de kontakten 2 en

7. Geconstateerd werd dat meten tussen kontakt 7 en een van de kontakten

2,3,4,5,6 steeds evenveel ruis gaf, in overeenstemming met vergelijking 13.

3.3.3. Hall-sample

Door afkoeling wordt het sample op 77 K gebracht opdat het in een tempera

tuurgebied komt waar de verstrooiing door verontreinigingen overheerst.

Vervolgens wordt dan de verhouding r gemeten. Door de berekende waarde

voor l als funktie van ;«..! voor beweeglijkh~idsfluktuaties en

voor fluktuaties in het aantal vrije ladingsdragers te vergelijken met de

gemeten waarde zou voor de oorzaak van 1/f-ruis een konklusie ten gunste

van een van deze twee fluktuaties getrokken kunnen worden.
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3.4. Meetresultaten

3.4.1. Kubusvormig sample

Voor ieder meetkontakt werd steeds eerst nagegaan of het voldeed aan de

volgende drie voorwaarde:

1. De (I,V)-karakteristiek moest recht zijn over een voldoende groot

gebied. De spanning werd daartoe gevarieerd van 50mV tot 1V.

De 1/f-ruis gemeten over de meetkontakten bij stroomdoorgang door de andere
kontakten moest:

2. evenredig zijn met het kwadraat van de aangelegde spanning. Karakte

ristieke waarden van de aangelegde spanning liggen tussen de O,5V en 3V.

3. omgekeerd evenredig zijn met de frequentie. Gemeten werd steeds in het

frequentiegebied van 500Hz tot 5kHz, terwijl de aangelegde spanning in het

algemeen tussen de 1V en 2V lag.

AIleen kontakten die aan aIle drie voorwaarden voldeden werden voor de

metingen gebruikt. Uit de bij eis 3 genoemde afhankelijkheid werd de ver

houding J\/o( bepaald (vergelijking 65) terwijl ui t de onder eis 1 ge

noemde karakteristiek de straal a bepaald werd (vergelijking 64). Deze

twee grootheden zijn in grafiek 1 tegen elkaar uitgezet. De getrokken lijn

geeft het verband aan wanneer ~ de experimenteel bepaalde waarde
-22x10 heeft.

3.4.2. Weerstandspapier

Voor ieder van de meetkontakten werd nagegaan of het voldeed aan de onder

3.4.1. genoemde eisen. De aangelegde spanning lag daarbij tussen de 1V

en 3V. Met de drieprobesmethode werd de 1/f-ruis gemeten. Dit werd gedaan

voor verschillende afstanden van het meetkontakt tot het spiegellijnkontakt.

In grafiek 2a worden de resultaten gegeven. Tevens zijn hierin de berekende

grafieken gegeven volgens de methodes Kleinpenning (vergelijking 13) en

Vandamme (vergelijking 35/36). Hierbij zij het volgende opgemerkt. Bij

de berekening van vergelijking 13 zijn de grenzen asymmetries genomen

(k . = l1t/ L ,k =" /A ) .Nemen we de grenzen symmetries dan verdwijntmln max
de faktor 2~ onder het logaritmeteken. In dat geval stemmen de gemeten

waarden en de met de methode Kleinpenning berekende waarden ook numeriek

goed overeen.
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Vervolgens werd ook met de vierprobesmethode de 1/f-ruis gemeten over ver

schillende kontaktpunten. De verhouding hiervan en van de 1/f-ruis gemeten

met de drieprobesmethode waarbij S konstant werd gehouden (d.w.z.
vZ_)

L':konstant) is in grafiek 2b uitgezet als funktie van de afstand van de

meetkontakten bij de vierprobesmethode. Laten we ook hier de faktor 2rr

weg dan stemmen de gemeten waarden en de met de methode Kleinpenning bere
kende waarden aanmerkelijk beter overeen.

Htl+tt-H-t-H-t+H-H+~f i,-++Hfd',; ~ -h.J~-" r+ HhHHl

rt~-'r-: r-':1 ;.-t---------,•. --~-.J..--;. __.-4.~ -i---- LL.L..:, .• "' ~- --1 ,'--, '~ ~- "",-r..,--; -.
" +h+.,..rf+ -+ --r- .,-L- '-T-: i ,-: H-H-r-H--+ +--H-Ht+ - -r

-+ -+ - ._+.............J.-. -r-'''--'' ~- --+.---+-+,--;-
1 ---; 1 -+-~+ --f-; ,+ t-f--+--i--

Grafiek 1. De karakteristieke lengte ).. als funktie van de
straal a van het kontakt voor een kubusvormig n-Ge sample
(9 =20.n(im, ,M-=4000 vmz.;Vs ) met ribben van 1,3 em: De
getrokken lijn geeft het_~erband wanneer ~ de experlment:el
bepaalde waarde van 2x10 heeft. Meetpunten: • gesoldeerd,
o metalen punt op oppervlak.
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Grafiek 2a. De spectrale ruisdichtheid bij de drieprobes
methode als funktie van de afstand L' van het meetkontakt
tot het spiegellijnkontakt bij weerstandspapier (j =4,1 kJl).
-- --volgens methode Kleinpenning (vergelijking 13);
-. - volgens methode Vandamme (vergelijkingen 35 en 36);
•• meetpunten.

:~l"'"""C
1"'!""'Eee", ',IE"'!"'''' '"

f_t~~F~~:

~'1!f-'ffi:f~~~"~ffi~~:d""~ ....~~ ...., .•"" :.1, :(8... .. .nd ...... :<

iffiillt··~8 :~:F;+th~·-t-$':r.·~ "::.: [;qt-f~:~ ~~itH;~ki:;· :1;~:. :'~~F8~t~

r~~Ji:ct1;;Ih,i~,,·cc, .•'~:-l,jHjill~14f~l~l,,,~:i~~~I·,.f~
Grafiek 2b. De verhouding S /S als funktie van de
afstand der kontakten bij d~)Vierp~66~smethode terwijl S
konstant wordt gehouden. Metingen uitgevoerd aan weerstaXai
papier ( ~ = 4, 1 1<.0. ).

-- volgens methode Kleinpenning (vergelijking 14);
-. - volgens methode Vandamme (vergelijking 39);

• meetpunten.
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3.4.3. Hall-sample

De bij het Hall-sample gemeten soortelijke weerstand (~-=- 1S .n. "'"' ) lag

ver boven de gevraagde waarde (9~1.Sjt~). Bij afkoeling tot 77K bleek

de beweeglijkheid niet in het gebied te komen waar de verstrooiing door

verontreinigingen overheerst. Uit grafiek 3 blijkt immers dat de beweeglijk

heid zit in het gebied waar hij toeneemt met afnemende temperatuur (roos

terverstrooiing overheerst) en dat het gebied waar de beweeglijkheid af

neemt met de temperatuur (overheersing verstrooiing aan verontreinigingen)

nog niet is bereikt.

I I I I:i i 1 if" i

T1 '

I.' I
1-'-' -+- -f- ,

: ~+-- '..;.,' " -H

t:+T~+~T+ ~'

,++I~; N...... -,+ r+-+
+Tr-+-

>t-,- "
+ti '

_~ ..-:11:HftH- f+t+" t ~+ I' l:±± .. ! _'4~1 'm
Grafiek 3. De beweeglijkheid als funktie van de temperatuur
bij een p-Si Hall-sample.
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3.5 Discussie

3.5.1. KUbusvormig sample

Uit de in grafiek gegeven meetresultaten blijkt dat met de gesoldeerde

meetkontakten resultaten verkregen zijn die goed

overeenkomen met de verwachting dat voor kontakten met een eindige diameter

de karakteristieke lengte ~ opgevat moet worden als de straal a van het

kontakt. De resultaten verkregen door een metaalpunt op het Ge oppervlak

te drukken stemmen veel minder met deze verwachting overeen. Zij liggen

aIle onder de lijn ~ =a voor ~ =2x10-2 • Mogelijk is een verklaring hier

voor dat op het oppervlak niet een enkelvoudig kontakt ontstaat wa~neer de

metaalpunt erop wordt gedrukt maar een mUltispotkontakt. We zullen dit

nu onderzoeken.

Volgens Vandamme en TDburg [17] wordt de weerstand van een mUltispot

kontakt gegeven door:

R : 1.. {(l .. 1'! + 1J
.1:rrb ~ J/

(68)

met b de straal van het kontakt, a de straal van het subkontakt en 2xl de

afstand tussen de subkontakten. Berekening van de 1/f-ruis met behulp van

de formules (7b) en (11) van referentie [2 ] en het in [17] gegeven

model leidt tot:
1YJ. '% 1" ~ 5

5v (W):.:!..r.rI.1 • 4 [[ f {k/ (f·l)~dr.l(f.jt~}cUt~e (O'J)
f1.J 8:0 'Icc 1":1'" r=b

Met J ..=O leidt uiwerking hiervan tot:
lJ

l10 )

Uit (68) en (69) voIgt dat S (~) evenredig is met de kontaktweerstand R.
v

Op grond hiervan zou verwacht worden dat de gevonden meetpunten in grafiek

1 op een lijn liggen die een lineair verband geeft tussen ~/« en a.

Veronderstellen we dat de subk~ntakten niet steeds dezelfde diameter

hebben, maar weI op vaste afstand van elkaar liggen dan vinden we op

dezelfde wijze als boven:
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(71 ,

(11)s (w) = "'fJ.]: { b. ~a!1- a.~) + ,}
v "j 61Th t. {Z at )2-

Is I» a. dan is R_ 1/ <a > en S (w)...., <a3> / ( <a2 > )2 =
1 v

(3 «o~1+ a:)/((J'~+,a.;f wanneer voor de verdeling van de .stralen

van de subkontakten een normale verdeling genomen wordt met een gemiddelde

a en een standaarddeviatie ~2.0mdat negatieve diameters niet voor mogeno
komen moet cr klein zijn ten opzichte van a . In dat geval wordt

o
S (",) IV 1/a ...., R. We moeten hier dus dezelfde konklusie trekken als wan-

v 0

neer de diameters van de subkontakten gelijk zijn. Multispotkontaktvorming

is geen verklaring voor de afwijking van de met een metalen punt op Ge

gemeten 1/f-ruis van de verwachte lijn ,\ =a voor 0( =2x10-2 .

3.5.2. Weerstandspapier

Uit de grafieken 2 blijkt dat de berekende resultaten van beide methodes

in het tweedimensionale geval behoorlijk overeenkomen met de meetpunten.

Zoals reeds opgemerkt onder 3.4.2. leidt de keuze van symmetriese grenzen

bij de berekening van formule 13 tot een betere overeenstemming van de

berekende resultaten volgens de methode Kleinpenning en de meetresultaten.

3.5.3. Hall-sample

Tussen de verwachte soortelijke weerstand (f ~ 1,5 A un.) en de gemeten

soortelijke weerstand (f =15 .n vm ) ligt een groot verschil. Omdat daarnaast

ook de beweeglijkheid bij lage temperaturen niet in een gebied komt waar

verstrooiing door verontreinigingen overheerst, werd het Hall-sample

ongeschikt geacht om vergelijking (62) te testen.
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