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SAMENVATTING

In dit onderzoek is de temperatuurafhankelijkheid van l/f-ruis gemeten

aan samples van monokristallijn p-type germanium met verschillende

acceptorconcentraties. Tweepuntsmetingen hebben plaatsgevonden in een

temperatuurgebied van 77 tot 300 K aan samples, die zijn voorzien van

opgedampte ohmse goudcontacten.

In de onderzochte samples kan de verstrooiing van de ladingsdragers

beschreven worden met twee mechanismen, te weten lattice scattering

en impurity scattering.

Aan de hand van de gemeten l/f-spectra is bij talrijke temperaturen

de l/f-ruisparameter a berekend. Voor elk van de samples is aldus de

temperatuurafhankelijkheid van deze parameter bepaald en in grafieken

weergegeven.

De gevonden resultaten worden vergeleken met een empirische relatie,

die a-waarden voorspelt. Er blijkt, dat deze relatie bij 300 K goede

overeenstemming oplevert met de experimentele resultaten. Bij tempera

turen lager dan 300 K geldt dit echter niet meer. De oorzaken hiervan

zijn onbekend.

In een beperkt temperatuurgebied blijkt een exponentieel verband te

bestaan tussen a en de absolute temperatuur. Dit kan gekarakteriseerd

worden met een activeringsenergie van ongeveer 0,1 eV. De temperatuur

afhankelijkheid is het sterkst voor hoogohmige samples. Bij verder

gaande daling van de temperatuur treedt een stabilisatie van a op.

Een soortgelijk gedrag van de l/f-ruis is door andere onderzoekers

waargenomen in metaalfilms en in silicium.

Bij de berekening van de resultaten is rekening gehouden met en zonodig

gecorrigeerd voor enkele storende effecten. De ontaarde structuur van de

valentieband van germanium is hierbij echter niet in de beschouwingen

meegenomen. Van de invloed van deze structuur op de l/f-ruis is op

basis van eenvoudige berekeningen een schatting gemaakt. Daaruit blijkt,

dat genoemde invloed niet sterk genoeg is om de gevonden afwijkingen

ten opzichte van de empirische relatie voor a te kunnen verklaren.
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1. INLEIDING

In elektronische systemen ondervindt men vaak hinder van fluctuerende

signalen , die gegenereerd worden in componenten van elektronische

schakelingen. Deze spontane elektrische fluctuaties worden doorgaans

betiteld als "ruis". Afhankelijk van de fysische processen, die eracm

ten grondslag liggen, kan men een aantal typen aanwijzen. De meest

bekende zijn thermische ruis, schrootruis (En: shot noise), generatie

recombinatieruis en l/f-ruis. Bij vrijwel aile ruistypen bestaat goede

overeenstemming tussen theorie en experiment, echter met een duidelijke

uitzondering: l/f-ruis.

Dit ruistype, waarvan de spectrale dichtheid omgekeerd evenredig is met

de frequentie, manifesteert zich in de vorm van fluctuaties in de

elektrische geleiding. Als gevolg van het ontbreken van een theoretisch

model ligt het zwaartepunt van het l/f-ruisonderzoek op het experimentele

,vlak: Theoretische voorstellen worden getoetst met behulp van relatief

eenvoudige experimenten.

In de vakgroep Elektrotechnische Materiaalkunde van de Technische

Hogeschool Eindhoven wordt onderzoek verricht naar de fysische aspecten

van l/f-ruis, toegespitst op onder meer de relatie tussen de grootte

van l/f-ruis en de strooiings- (En: scatterings-) mechanismen van de

ladingsdragers. Doordat de verschillende strooiingsmechanismen andere

temperatuurafhankelijkheden vertonen, kan men door de temperatuur te

veranderen de onderlinge mengverhouding tussen de mechanismen bein

vloeden.

Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het hier

boven genoemde project en betreft een onderzoek naar de temperatuur

afhankelijkheid van l/f-ruis in p-type germanium.

De opdracht was drieledig:

(i) Het vervaardigen van geschikte ohmse samples van monokristallijn

p-type germanium met verschillende acceptorconcentraties.

(ii) Het meten van de grootte van de l/f-ruis als functie van de

temperatuur in een gebied van 77 tot 300 K.
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(iii) Interpretatie van de verkregen resultaten in termen van beweeglijk

heidsfluctuaties ten gevolge van roosterstrooiing (En: lattice

scattering) •

Dit verslag is in eerste instantie een beschrijving van het verloop en

de resultaten van het afstudeeronderzoek. Daarnaast wordt enige inlei

dende achtergrondinformatie gegeven over ruisonderzoek in het algemeen

en l/f-ruis in het bijzonder.

1.1. SPECTRALE DICHTHEID EN CORRELATIEFUNCTIE

Voor een grootheid X, die fluctuaties oftewel ruis vertoont, kunnen we

schrijven:

X(t) a <x> + ~X(t) (1. 1)

<x> is de gemiddelde waarde van X(t) na voldoende lange middeling, ~X(t)

is de afwijking van X op het tijdstip t ten opzichte van het gemiddelde.

Wanneer de ruis stationair is, geldt dat de variantie <{~X(t)}2> constant

is. Elke ruiscomponent met willekeurige frequentie f. is over de tijd
~

gemiddeld gelijk aan 0:

<~X > = 0
i

(voor aile i) (1. 2)

De hoeveelheid ruis per eenheid bandbreedte noemt men de spectrale

dichtheid Sx(f). In de praktijk meet men de ruis niet bij een discrete

frequentie f, maar in een smal frequentiebandje ~f rond f. Sx(f)

is nauw verbonden met de autocorrelatiefunctie ~x(t) van het ruisende

proces: Beide zijn namelijk elkaars Fourier-getransformeerde. ~x(t)

geeft aan hoe sterk een fluctuatie ~X(t ) op tijdstip t doorwerkt
o 0

in X op een later tijdstip t + t (t > 0). De autocorrelatiefunctie
o

~x(t) van X is gedefinieerd door:

~X(t) =<6, X(t ).~X(t + t»
o 0

(1. 3)
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Hierbij wordt verondersteld, dat het ruissignaal ergodisch is (dat wil

zeggen, dat voor het signaal geldt: ensemble-gemiddelde is gelijk aan

tijdgemiddelde). Het verband tussen ~x(t) en SX(f) wordt gegeven door

de Wiener-Khintchine-relaties:

SX(f) = 4 Joo~x(t) cos2~ft dt = 2 F{~x(t)}
o

~x(t) = JooSx(f) cos2~ft df = ~ F-
1
{Sx(f)}

o

(1. 4)

(1. 5)

Hierin is de Fourier-transformatie voorgesteld door F. Voor een

uitgebreider behandeling van deze theorie wordt verwezen naar

bijvoorbeeld MacDonald {1} of.van der Ziel {2,3}.

Een uitdrukking voor de correlatiefunctie kan men vinden met behulp

van de differentiaalvergelijking, die - in het fysisch model van een

ruissignaal - de kinetiek van het ruisende proces in kwestie beschrijft.

Verder is direct duidelijk, dat voor de variantie geldt:

~x(O) = <{~(to) }2> = «~)2> = f~Sx(f) df
o

1.2. RUIS IN HALFGELEIDERS

1.2. 1. ENKELE BELANGRIJKE RUISTYPEN

(1.6)

In halfgeleiders kan men een aantal ruisende processen onderscheiden.

De meest bekende zijn thermische ruis, schrootruis, generatie

recombinatieruis en l/f-ruis. Alvorens uitgebreider in te gaan op

l/f-ruis, eerst een korte beschrijving van deze vier fluctuatie

verschijnselen:

(i) Thermische ruis (ook wei genoemd Johnson- of Nyquist -ruis) is

het gevolg van de thermische (of Brownse) beweging van ladings

dragers. Bij aile meetbare frequenties vindt men een zogenaamd

"wit" spectrum, dat wil zeggen de spectrale ruisdichtheid is

onafhankelijk van de frequentie:
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(1. 7)

met kB = constante van Boltzmann, T = absolute temperatuur en

R = weerstand.

(ii) schrootruis (En: shot noise~ treedt op wanneer discrete deeltjes

(ladingsdragers) onafhankelijk van elkaar uit een kathode treden

of een potentiaalbarriere passeren. Ret is infeite een fluctuatie

van het aantal deeltjes in kwestie. Evenals thermische ruis

vertoont schrootruis een "wit" spectrum voor aIle bereikbare

frequenties. De spectrale dichtheid is:

SI(f) = 2qI

met q = elementaire lading en I elektrische stroom.

(1. 8)

(iii) Generatie-recombinatieruis (vaak afgekort tot GR-ruis) is het

gevolg van generatie-recombinatieprocessen, die tussen de

geleidingsband (of valentieband) en traps optreden. Ret aantal

vrije elektronen (respectievelijk gaten) N zal hierdoor

fluctueren. Wanneer de generatie-recombinatieprocessen met een

relaxatietijd T beschreven kunnen worden, dan vertoont GR-ruis

een zogenaamd Lorentz-spectrum:

(1. 9)

(iv) l/f-ruis (ook weI genoemd excess noise of flicker noise)

manifesteert zich als een fluctuatie in het elektrisch geleidings

vermogen met een spectrale dichtheid, die omgekeerd evenredig is

met de frequentie. l/f-ruis treedt onder andere op in contacten ,

films, weerstanden en in vrijwel aIle halfgeleiderbouwstenen

(devices). In tegenstelling tot de drie bovengenoemde ruistypen,

ontbreekt voor l/f-ruis nog steeds een theorie, die de ter beschik

king staande experimentele gegevens afdoende kan verklaren. In de

loop der jaren zijn er weliswaar enkele theoretische modellen
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voorgesteld, maar deze blijken strijdig te zijn met experimentele

resultaten.

1.2.2. l/f-RUIS

We beschouwen een homogeen halfgeleidersample met ohmse contacten.

Wanneer hieraan ruismetingen verricht worden blijkt, dat we, wanneer

er geen stroom vloeit (evenwichtssituatie), aileen te maken hebben met

thermische ruis. Vloeit er daarentegen wei stroom, dan neemt men in een

groot aantal gevallen een ruisspectrum waar met een spectrale dichtheid,

die in een al dan niet groot frequentiegebied omgekeerd evenredig is

met de frequentie: l/f-ruis.

Er blijkt (Voss and Clarke {4,S}):

C1/ f

f

(1.10)

Hierin is V de spanning, I de stroom, R de weerstand, G = l/R de

geleiding en C
1

/ f een dimensieloze grootheid, die onafhankelijk is van

V en I. Voor een goed begrip dient opgemerkt te worden, dat V, I, R en

G infeite (over de tijd) gemiddelde grootheden zijn. Experimenteel is

aangetoond (Hooge {6}), dat voor homogene samples en niet al te grote,

uniforme elektrische veldsterkten geldt:

(1.11)

N is het totale aantal vr1Je ladingsdragers en a een dimensieloze

empirische grootheid van de orde 2.10-3 voor aile samples waarin

roosterstrooiing domineert. Zoals gezegd geldt (1.11) aileen voor

homogene samples en niet al te grote, uniforme elektrische veldsterkten.

In vele andere gevallen kan men (1.11) echter toch nog toepassen op

( - ook qua stroomdichtheid - homogeen veronderstelde) deelvolumes,

waarna over al die deelvolumes moet worden geintegreerd. Op deze wijze

kan ook l/f-ruis in elektronische devices beschreven worden. \
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Voor een extrinsieke n-type halfgeleider geldt voor het geleidings-

vermogen (J :

(J = qJ.ln (1. 12)

q is de elementaire lading, J.l de beweeglijkheid en n de concentratie

van de vrije ladingsdragers. Uitgaande van het feit, dat het geleidings

vermogen fluctueert met een l/f-spectrum, kan men zich afvragen of deze

fluctuaties ~(J veroorzaakt worden door fluctuaties in de beweeglijkheid

~J.l of door fluctuaties in de concentratie ~n. Hooge, Kleinpenning and

Vandamme {7} hebben verschillende grootheden en effecten in halfgeleiders

onderzocht en zijn tot de slotsom gekomen, dat de oorzaak van l/f-ruis

gelegen moet zijn in beweeglijkheidsfluctuaties. Voor homogene samples

met N vrije ladingsdragers geldt voor uniforme velden:

S (f)
J.l

2
J.l

0.13)

Daarbij is aangenomen, dat de beweeglijkheden van de vrije ladings

dragers onafhankelijk van elkaar fluctueren.

Uit verder onderzoek (Hooge and Vandamme {8}) is gebleken, dat bij

kamertemperatuur de volgende empirische betrekking geldt:

a.
latt= Nf

(1.14)

Met andere woorden:

(1.15)
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Voor a
latt

blijkt:

a ~ 2.10-3
latt

Mits het sample niet te dun is, geldt voor~:

-1 -1 -1
~ = ~latt + ~imp

(1.16)

(1.17)

Hierin zijn ~l tt en~. de beweeglijkheden, die het gevolg zijn van
a 1~

enkel lattice scattering respectievelijk enkel impurity scattering.

Men spreekt van lattice scattering (roosterstrooiing) wanneer elektronen

door roostertrillingen verstrooid worden, en van impurity scattering

wanneer elektronen verstrooid worden door (geladen) onzuiverheden in

het kristal. Beide scatteringsmechanismen zijn voldoende om de strooiing

van elektronen in halfgeleiders en metalen te beschrijven, behalve in

het - niet beschouwde - geval van dunne films. Uit de resultaten van

het laatstgenoemde onderzoek van Hooge and Vandamme {S} blijkt dus,

dat enkel lattice scattering verantwoordelijk is voor het ontstaan

van l/f-ruis.



-17-

2. HET METEN VAN l/f-RUIS

2.1. CONFIGURATIES VOOR HET METEN VAN l/f-RUIS

Voor het meten van l/f-ruis staan een aantal mogelijkheden ter beschik

king. Van belang zijn vooral:

(i) Vierpuntsmetingen: Bij deze methode zijn er aparte stroom- en

spanningscontacten. Het aantrekkelijke van deze configuratie

is de minimale invloed van ruis, die in de stroomcontacten

gegenereerd wordt. Daar staat dan echter wei het grote nadeel

tegenover, dat de interpretatie van hetgeen men meet gecompli

ceerder is.

(ii) Tweepuntsmetingen: Hier worden stroom en spanning over de dezelfde

contacten gemeten. Deze configuratie is zeer geschikt wanneer

men ruisarme contacten kan maken.

(iii) Puntcontacten: Wanneer men betrouwbare contacten kan realiseren,

zijn puntcontacten buitengewoon geschikt voor het meten van

l/f-ruis. Dit is het gevolg van hun kleine effectieve volume,

waardoor een hoge ruisopbrengst wordt bereikt.

Alvorens uitgebreid in te gaan op l/f-ruis van puntcontacten, dient

nog even het begrip "effectief volume" te worden toegelicht:

Voor tweepuntsmetingen geldt:

=
C1/ f= =f

a. (2. 1)

Met andere woorden:

(2.2)

Hierin is n de concentratie van de vrije ladingsdragers en W
eff

het

effectieve volume van het sample in kwestie. Voor een homogeen sample,
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waarin een uniform elektrisch veld heerst, is het effectieve volume

Weff gelijk aan het werkelijke samplevolume W. Dan geldt ook nW
eff

=
nW = N, waarmee men weer bij relatie (1.11) uitkomt.

Wanneer echter in een homogeen sample een niet-uniform veld heerst,

dan is W
eff

< W. De algemene uitdrukking voor het effectieve volume

in het geval van tweepuntsmeting aan homogene samples ziet er als

volgt uit:

(Iff
Weff =------ < w

Iff J4dW

(2.3)

Hierin is J de stroomdichtheid. Integratie dient plaats te vinden

over het hele sample met uitzondering van de contacten (elektroden).

Svlv2 wordt niet meer bepaald door het totale aantal vrije ladings

dragers in het sample: De l/f-ruis lijkt als het ware geconcentreerd

in een effectief volume met locaal verhoogde stroomdichtheid.

om experimenteel verkregen l/f-spectra te kunnen interpreteren in

termen van a's, hebben we voor elke toegepaste contactenconfiguratie

algemene uitdrukkingen nodig voor zowel de sampleweerstand R als de

spectrale dichtheid SR van de fluctuaties in die weerstand.

Het eenvoudigst zijn bedoelde uitdrukkingen uiteraard in het geval

van een homogeen rechthoekig sample (lengte 1) met planaire contacten

(oppervlak A), waarin een uniform veld heerst. R wordt dan gegeven

door:

R = £!
A

p is de resistiviteit van het sample.

Voor SR geldt:

(2.4)

a a
Nf = nWf

(2.5)
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Hierin stelt Whet werkelijk samplevolume voor: W = Al.

Bij puntcontacten is de situatie gecompliceerder, reden waarom deze

contacten in de volgende paragraaf uitgebreid aan de orde komen.

2.1.1. PUNTCONTACTEN

In het voorgaande hebben we gezien, dat puntcontacten vanwege hun

zeer kleine effectieve volume uitermate geschikt zullen zijn voor het

meten van l/f-ruis. In samples met puntcontacten zijn de velden echter

niet uniform, zodat Weff < W.

Een uitdrukking voor de l/f-ruis van een puntcontact, die de realiteit

goed benadert, is afgeleid door Bell {9} en Hooge and Hoppenbrouwers {10}.

Daarbij gaat men uit van het contact tussen twee grote geleidende

bollen (zie figuur 2-1).

~----,.. ...... - -- - '""-

/' /- --- ::" t1x
/' /'

/ /'
/ /

I /
, I

I '1/
geleidende bol

M

.1 :,2a
I I

geleide.nde bol

Figuur 2-1: Eenvoudig model van een puntcontact

tussen twee geleidende bollen. De stippellijnen

stellen halfbolvormige equipotentiaalvlakken voor.

Het contactgebied is cirkelvormig en heeft een

diameter 2a. M is het middelpunt.

Het contactvlak is een cirkel met straal a. Verder wordt aangenomen,

dat de equipotentiaalvlakken bolvormig en concentrisch zijn om het

middelpunt M van het contactvlak. We beschouwen een infinitesimaal

( - en derhalve homogeen schilletje met dikte dx tussen twee equi

potentiaalvlakken in een bol.Hierin mogen we de stroomdichtheid als

zijnde homogeen beschouwen. Dientengevolge kan men relatie (1.11)
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voor de l!f-ruis van homogene samples en uniforme velden toepassen.

Voor de weerstandsbijdrage van een dergelijk schilletje geldt:

dR (x)
p dx= --2-
2Trx

(2.6)

Integratie over aile schillen van een bol levert (zie bijvoorbeeld

Hooge, Kleinpenning and Vandamme {7}) de volgende uitdrukkingen voor
2

de zogenaamde constrictieweerstand R en de relatieve ruis SR!R van

een sampleconfiguratie met twee puntcontacten:

R = 2 fOOdR = -.e..
a Tra

respectievelijk:

(2.7)

(2.8)

Hierin is n de concentratie van de vrije ladingsdragers en p de

resistiviteit van de geleidende bollen. Vergelijking van (2.8) met

(2.1) levert het effectieve volume Weff van de hier beschouwde

sampleconfiguratie:

20 3
Weff = """"2 (p!R)

Tr

(2.9)

Zoals al opgemerkt, is het hier gehanteerde model slechts een benadering

van de werkelijkheid. Het beschrijft echter vrij goed de configuratie

waarbij een puntcontact wordt gevormd door twee op elkaar gedrukte

gekruiste staven. Voor de exacte constrictieweerstand geldt (Holm {11}):

R = L
2a

(2.10)

Met andere woorden: (2.7) wijkt circa 36% af van (2.10). Betrekking (2.8)
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voor de relatieve ruis blijkt evenwel goede overeenstemming op te

leveren, wanneer men deze vergelijkt met het resultaat van berekeningen

op grond van een meer realistisch model (zie Vandamme {12}).

Relatie (2.8) is toegepast op resultaten, die in het kader van dit

afstudeeronderzoek zijn verkregen met behulp van metingen aan relatief

grote halfgeleidersamples met opgedampte (ohmse) goudcontacten (punt

contacten; zie figuur 2-2a). De goudcontacten dragen door hun grote

aantal vrije ladingsdragers niet bij tot de ruis. Het "bollen-model"

(zie figuur 2-1) is eigenlijk geen goede beschrijving van dit soort

puntcontacten. Opgedampte goudcontacten kan men beter als voigt

beschrijven: Beschouw een halfbolvormig gebied met straal a onder het

cikelvormige, opgedampte goudlaagje.Hierin zullen veel Au-atomen vanaf

het oppervlak zijn ingediffundeerd. Aileen voor x >a zal er een weer

standsbijdrage zijn (x analoog aan x in figuur 2-1). Dit model levert

dus dezelfde resultaten als het "bollen-model", dat wil zeggen de

uitdrukkingen (2.7) en (2.8).

jmetaal~

2b 2b
28 la 28 28

(a)

halfgeleider halfgeleide.r

(b)

Figuur 2-2a: Model van een metaal-halfgeleiderconfiguratie met twee opgedampte

puntcontacten (single-spotcontacten). De contactdiameter is 2a.

Figuur 2-2b: Model van een metaal-halfgeleiderconfiguratie met twee opgedampte

puntcontacten (multispotcontacten; slechts een spot per contact getekend). De

diameter van het mechanisch dragende contact is 2b, die van de ( - uniform

over het contact verdeeld gedachte - ) spots is 2a.

Meetresultaten kunnen sterk afwijken van hetgeen men op grond van het
2voorgaande mag verwachten voor R en S /R • In het algemeen is de oor-

R
zaak hiervan gelegen in het feit, dat het contact infeite een multi-

spotcontact is of dat er zich tussen de halfgeleider en het goudcontact

een film bevindt. Een multispotcontact is een contact waarbij de
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elektrische geleiding niet plaatsvindt in een aaneengesloten contact

gebiedje (zoals bij een zogenaamd single-spotcontact), maar door al dan

niet vele,relatief kleine contactgebiedjes ("spots"). Dit type contact

treedt vaak op bij metaal-halfgeleidercontacten (zie figuur 2-2b).

Voor k geleidende spots, elk met diameter 2a, die uniform verdeeld
s

zijn over een mechanisch dragend contactgebied met diameter 2b > 2a,

geldt onder bepaalde voorwaarden (zie Vandamme {13}) in plaats van

(2.7) en (2.8):

R -p
k 1Ta

s
(2.11 )

respectievelijk:

223
ak 1T R

s= ---::---
20np3f

(2.12)

Bevindt er zich echter tussen halfgeleider en puntcontact een uniforme

film (bijvoorbeeld een oxidefilm) met dikte d
f

en resistiviteit Pf'

waarin de vrije ladingsdragers een concentratie n
f

hebben en een

beweeglijkheid ~f' dan gelden (Vandamme {13}) in plaats van (2.7) en

(2.8) :

R = (1 + ~ ) /1Ta

respectievelijk:

(2.13)

(2.14)

2 ~ -1
Met B = 20( n/nf ) • ( ~/~f ), ~ = Pfdf/pa = df ( B~/20~f ) .a • De

contactweerstand R bestaat hier dus uit de constrictieweerstand p/1Ta

en de filmweerstand P
f

d
f
/na2 . Hieruit voIgt, dat voor filmgedomineerde

contacten R > p/na, terwijl voor constrictiegedomineerde contacten

geldt: R < p/1Ta.
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onderscheiden constrictiegedomi-

zich hierin,
2

geldt SR/R

als kleiner

2
Wat betreft de relatieve ruis SR/R ,

neerde en filmgedomineerde contacten

contactweerstand R voor eerstgenoemde

bij laatstgenoemde S /R
2 zowel groter

R
zijn.

2.2. MEETOPSTELLING

dat bij eenzelfde
2 3/20 3 . 'I>an R np f, terw1J

- 233
dan an R /20np f kan

Het blokschema van de meetopstelling, waarmee ruismetingen zijn verricht,

is weergegeven in figuur 2-3.

/ l'!) il oscilloscoo P

r------------- -----.,
I R I: I :I I

I sample RI v~.. Al :
I I
I I
I I
I B -1 I
L_-1f" - - - - - - - - - - - - - 1

/

Lafsct-ermencE met:ien \t.ast

I +: spectcum
0: -: -: -: -: -: -: analyzer

Figuur 2-3: Blokschema van de meetopstelling. Voor gegevens betreffende de

apparatuur wordt verwezen naar de tekst en naar hoofdstuk 7.

Door het sample met weerstand R wordt een constante gelijkstroom I

gestuurd. Als spanningsbron wordt een serieschakeling van 12 V-accu's

gebruikt. Ter begrenzing van de stroom is een voorschakelweerstand R
v

in het circuit opgenomen. Deze weerstand onderdrukt tevens de invloed

op V van eventuele stoorsignalen, afkomstig van alles, wat zich in het

circuit links van R bevindt. In de praktijk betreft het hoofdzakelijk

stoorsignalen,afkomstig uit de accu ('s), die zich vooral in het laag

frequente deel van het spectrum uiten. De mate waarin deze storingen

worden onderdrukt, neemt toe naarmate R groter is. Dit is eenvoudig
v
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in te zien, wanneer men bedenkt, dat dan een groter deel van het stoor-

gezorgd,dat R >
v

R nauwelijks invloed hebben op I.

signaal over R valt en een kleiner deel over R. Een uitdrukking voor
v

de reductie van storingen wordt gegeven door Vandamme {13}: De invloed

van het kwadratisch gemiddelde stoorsignaal op «6V)2> ondergaat een

reductie met een factor ( 1 + R /R )2. Bij aile metingen is ervoor
v

20R. Dit heeft tevens tot gevolg, dat fluctuaties in

Voor R zijn enkel draadgewonden, metaalfilm- of metaaloxideweerstanden
v

gebruikt, en geen koolweerstanden. Dit in verband met het feit, dat de

laatstgenoemde in aanzienlijke mate l/f-ruis produceren. Verder zijn R

en R steeds veel kleiner geweest dan de ingangsweerstand R. van de
v ~

voorversterker (R. = 5 Mn).
~

De voorversterker (Ortec Brookdeal, Ultra Low Noise Preamplifier 5004),

die zich evenals het sample, de accu ('s) en de voorschakelweerstand

in een afschermende metalen kast bevindt, heeft een spanningsversterking

A1 van 60 dB (1000X). Hierna vindt nog versterking A
2

met 40 dB (100X )

plaats (met behulp van een Ortec Brookdeal, Low Noise Amplifier 9453).

De versterkte ruis wordt vervolgens toegevoerd aan een spectrum

analyzer (Bruel & Kjaer, Digital Frequency Analyzer Type 2131) 0 Dit

apparaat beschikt over 42 1/3-octaaffilters met centrale frequenties

1,6j 2j 2,5j 3,15j 4j 5j 6,3j 8j 10j 12,5j 16j 25j ••• .•••••• j 16000j

20000 Hz. Met behulp van deze 42 digitale (Chebyshev-) bandfilters

vindt een real-time analyse van het spectrum plaats. Voor elk van de

bandfilters geldt

bandbreedte:

- zie (2.20) tim (2.25) - ) voor de relatieve

~f
~ = 0,232

o
(2.15)

f is de centrale frequentie en ~f het frequentiebandje. Hierbij is
o

even voor het gemak aangenomen, dat het om ideale rechthoekige filters

gaat.

Nadat het ruisspectrum met behulp van de filters is opgedeeld in 42

bandjes, wordt het uitgangssignaal van elk van de filters gekwadrateerd.
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Vervolgens wordt hiervan aan de hand van de gekozen middelingstijd

(-constante) het lopend gemiddelde bepaald (exponentiele middeling) •

Het aldus verkregen spectrum wordt weergegeven op het beeldscherm van

de spectrum analyzer.

Behalve aan de spectrum analyzer, wordt het versterkte rUissignaal

ook aangesloten op een oscilloscoop (Hameg, Oscilloscope EM 512). Dit

om snel te kunnen detecteren of er brom (50 Hz plus harmonischen) in

de ruis voorkomt, of een (voor)versterker vastloopt enzovoort.

Voor elke a-bepaling dienen met de spectrum analyzer de spectra gemeten

te worden van de achtergrondruis ( - dit is de ruis wanneer I = 0 - )

en de ruis bij I ~ O. Beide spectra worden vervolgens ingelezen door

een een microcomputer (Commodore, CBM model 4032), waarna met behulp

van een daartoe geschreven programma de spectrale dichtheid van de

ruis in elk der kanalen berekend wordt. Wanneer de betreffende

berekeningen afgeloten zijn, geeft het programma opdracht om een lijst

van de spectrale dichtheden te printen. Indien gewenst, kan het spectrum

vervolgens ookworden geplot. Daartoe zijn een printer (Commodore,

Tractor Printer 4022) en een plotter (Hewlett-Packard, 7470 A Plotter)

in het meetsysteem opgenomen.

l/f-ruis is aileen meetbaar wanneer er stroom door een sample vloeit.

Toch is er ook in het geval met I = 0 (evenwichtssituatie) reeds ruis

meetbaar: de zogenaamde achtergrondruis met spectrale dichtheid SVb'

Deze achtergrondruis SVb bestaat uit de thermische ruis van het sample

4k
B

TR en de versterkerruis 4k TR (dit is de eigen-ruis van de meet-
B e

opstelling). R is de zogenaamde equivalente ruisweerstand. De bij
e

kortgesloten ingang van de voorversterker gemeten ruis wordt gerepre-

senteerd door de thermische ruis 4k TR van een weerstand R • Deze
Bee

ruis wordt dan versterkt door een versterker, die men in deze gedachten-

gang als ruisloos beschouwt. R is een functie van de frequentie: voor
e

lage frequenties verloopt R eerst omgekeerd evenredig met f om
e

vervolgens constant te worden.

Voor de achtergrondruis geldt nu:
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(2.16)

1/f-ruis gaat dus steeds gepaard met een bepaalde hoeveelheid achter

grondruis. Ter bepaling van het 1/f-spectrum Sy zal men de achtergrond

ruis (met dichtheid SVb) moeten aftrekken van de totale ruis (met dicht

heid Syt):

(2.17)

Hieruit is direct af te leiden, dat de nauwkeurigheid waarmee Sy bepaald

kan worden gering wordt wanneer Syt ~ SVb. Met andere woorden, de

"signaal-ruis"-verhouding S Is b dient voldoende groot te zijn. In deyt y
praktijk is door mij als eis gesteld, dat deze minimaal 2 a 3 dB (factor

1,6 a 2) dient te zijn. Het verkrijgen van een goede signaal-ruis

verhouding is infeite ook de voornaamste reden om uiteindelijk voor

metingen aan puntcontacten te kiezen. In principe kan men de verhouding

Syt/SVb verbeteren door de stroom, die door het sample vloeit, te

verhogen. Echter, de mogelijkheden in deze richting zijn beperkt doordat

de dissipatie in het sample niet al te groot mag worden in verband met

de hiermee gepaard gaande temperatuurstijging.

Metingen zijn verricht met een meetopstelling, waarvan het blokschema

is weergegeven in figuur 2-3. Yoor een correcte bepaling van de achter

grondruis moet men in dit geval de accu ('s) uit het circuit verwijderen

en de aansluitkabels tussen de punten A en B kortsluiten (zie figuur

2-3). Yoor SVb geldt dan:

= 4k T{RR I( R + R ) + R }
B v v e

(2.18)

Dit is gemakkelijk in te zien aan de hand van figuur 2-4. Bij de

metingen is er steeds voor gezorgd, dat R > 20R. Derhalve geldt
v

O,95R < RR I( R + R ) < R, zodat uitdrukking (2.18) in de praktijk
v v

nauwelijks afwijkt van (2.16).
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A Ry C c Re

I R~ I R$Rv

rUlserd
B 0 0

(a) (b)

..

Figuur 2-4a: Schematische voorstelling van de situatie aan de ingang van het

meetcircuit. wanneer de achtergrondruis wordt gemeten. Aileen het in dit ver

band relevante linkerdeel van figuur 2-3 is hier afgebeeld.

Figuur 2-4b: Vervangingsschema van figuur 2-4a. De versterkerruis wordt

gekarakteriseerd door R
e

, de thermische ruis van de parallelschakeling van

R en R door R//R •
v v

Het verloop van de ( - aan de hand van metingen berekende - ) equi

valente ruisweerstand R van de meetopstelling als functie van de
e

frequentie is weergegeven in figuur 2-5.

1lf:

5

3

Re(~f
lcf-

5

3

2

lrf
5

3

2

10
1 2 3 5 10 2 3 5 2 3 2 3 5 ,0" 2

Figuur 2-5: Equivalente ruisweerstand R
e

van de meetopstelling als functie van de

frequentie.

Voor frequenties boven het kantelpunt Van ongeveer 70 Hz gaat R naar
e
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een constante waarde van ongeveer 34 n, hetgeen correspondeert met een

spectrale dichtheid 4k
B

TR van 5,4.10-19 v
2

/HZ bij 300 K.

Tot slot nog iets over de wijze waarop met de in figuur 2-3 weergegeven

meetopstelling in de praktijk ruisspectra bepaald zijn:

om een ruisspectrum Sv(f) te kunnen berekenen, moeten eerst het achter

grondspectrum SVb(f) bij I = 0 en vervolgens het totale ruisspectrum

SVt(f) bij I F 0 bepaald zijn. Na voldoende lange middelingstijd (van

zeker driemaal de ingestelde tijdconstante) wordt het achtergrond

spectrum in het geheugen van de spectrum analyzer geplaatst. Vervolgens

wordt de voedingsspanning aangesloten en het totale ruisspectrum bepaald.

Dit wordt opgeborgen in het HOLD-register van de spectrum analyzer.

Het computerprogramma "ALPLOT" kan nu gestart worden; hiermee worden

de spectrale dichtheden Sv(f
o

) = SVt(f
o

) - SVb(fo ) berekend in 42

kanalen met centrale frequenties f van 1,6 Hz tim 20 kHz en een onder-
o

linge afstand van 1/3 octaaf.

De feitelijke berekening van S (f ) vindt plaats volgens:
V 0

2= < (tN) >f I f!.f
o

(2.19)

met:

f!.f = 0,232f
o

(2.20)

Hierin is «f!.V,2>f het kwadratisch gemiddelde van dat deel van de

fluctuerende spann~ng, dat frequentiecomponenten heeft in een smal

bandje f!.f rond f ; S (f ) is hiervan de dichtheid. f!.f is de bandbreedte.
o V 0

Aileen relatie (2.20) behoeft nu misschien nog enige toelichting:

Bij bandfilters geldt, dat de centrale frequentie f het meetkundig
o

(oftewel logarithmisch) gemiddelde is van de frequenties f L en f
H

,

met andere woorden:

(2.21 )
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Hierin zijn f
L

en f
H

de laagste respectievelijk de hoogste frequentie

van het bandje ~f: ~f = f - f • Op een logarithmische schaal ligt f
H L 0

dus midden tussen f L en f
H

. Laat f
H

en f
L

onderling een factor s

verschillen, dus:

(2.22)

en

s is een constante waarvan de grootte afhangt van het type filter. Voor

een ideaal rechthoekig octaaffilter is s = 2, en voor een dito 1/3

octaaffilter geldt dus s = 21/ 3 ~ 1,26. Op grond van (2.21), (2.22)

de bijbehorende overwegingen, kan men voor f
L

en f
H

schrijven:

= f /Is
o

(2.23)

(2.24)

Hieruit voigt direct voor de relatieve bandbreedte van de toegepaste

1/3-octaaffilters:

f
-=
f

o
= s - 1

~:;s 0,232 (2.25)

Betrekking (2.20) is hiermee verklaard.

Ter controle is ~f/f gemeten: Daarbij blijkt, dat de experimenteel
o

gevonden waarde goed overeenstemt met de theoretisch afgeleide. De

afwijking is slechts circa 4%. In het vervolg is steeds gerekend met

(2.20).
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3. SAMPLES

3.1. OHMSE METAAL-HALFGELEIDERCONTACTEN

om elektrische eigenschappen van halfgeleiders te kunnen onderzoeken,

zal men deze op een of andere manier van metallische contacten moeten

voorzien. Afhankelijk van de toegepaste materialen kunnen metaal

halfgeleidercontacten ohms dan wei gelijkrichtend zijn.

In het afstudeerwerk is enkel onderzoek verricht aan ohmse goud

contacten op p-type germanium. Derhalve komt in het onderstaande aileen

laatstgenoemde soort contact aan de orde. Voor een uitgebreider behande

ling van contactverschijnselen wordt verwezen naar leerboeken (bijvoor

beeld: van der Ziel {14}).

Wat is nu het kenmerk van een ohms contact? We zullen een contact ohms

noemen, wanneer het over een "groot" gebied een lineaire stroom

spanningskarakteristiek vertoont. "Groot" betekent in dit verband, dat

minstens aile bij de metingen ingestelde stroom-spanningswaarden op het

lineaire deel van de karakteristiek liggen.

Hoe ziet het bandenplaatje van een contact tussen een edel metaal en

een p-type halfgeleider eruit? In figuur 3-1a is gestyleerd de situatie

weergegeven, zoals die is v66rdat metaal en halfgeleider in contact

worden gebracht. De betekenis van de gebruikte symbolen is als voigt:

~ = work function, X = elektronenaffiniteit, E = Ferminiveau, E =
F g

breedte van de halfgeleider-gap, E = energie van de elektronen, vac. =
vacuUmniveau = nulpunt van de potentiele energie, GB = onderzijde van

de geleidingsband, VB = bovenzijde van de valentieband, E = afstands
tussen vac. en VB, m = index voor metaal (in casu Au), s = index voor

halfgeleider (semiconductor, in casu p-type Ge).

De in figuur 3-1 getekende situatie correspondeert met de in de praktijk

toegepaste Au-p-type Ge-contacten, die beschreven worden in de para

grafen 3.3.1. tim 3.3.3 •• Daar goud een zeer edel metaal is, zal ~
m

relatief groot zijn. Met betrekking tot p-type germanium geldt ~ > ~ •
m s

Wanneer twee stoffen met elkaar in contact worden gebracht, zal er een

herverdeling van lading plaatsvinden: Elektronen uit de oppervlaktelaag

van de halfgeleider gaan naar het metaal vanwege de hogere gemiddelde
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elektronenenergie in de halfgeleider. Bet gevolg is het ontstaan van

twee oppervlakteladingen: Een negatieve op het metaal (ten gevolge van

de binnengestroomde elektronen) en een positieve op de halfgeleider

(ten gevolge van de achtergebleven gaten). In de halfgeleider zal dus

geen ruimtelading optreden, hetgeen het gevolg is van de enorme over

vloed van elektronen in de valentieband.

va c.- Xs ,.-~GB
o'm Eg ~ Es GB

- - --EFs_va '"-~ Es-~

EFm~ 7. - -- - -- - - --EF

~~
~: ~VB

~

m s m s

(a) (b)

Vsm>O

m

(c)

s

Figuur 3-1a: Gestyleerde bandenplaatjes van een metaal m en een p-type

halfgeleider 5. De work function van het metaal in kwestie is groter

dan die van de halfgeleider, met andere woorden ~ > ~ •
m 5

Figuur 3-1b: Gestyleerd bandenplaatje van de evenwichtssituatie

(Vsm = 0), wanneer halfgeleider en metaal met elkaar in contact zijn

gebracht. Het contact is ohms.

Figuur 3-1c: Gestyleerd bandenplaatje van een metaal-halfgeleider

contact buiten evenwicht (V
sm

~ 0). Met ononderbroken lijnen is de

situatie weergegeven wanneer V
sm

> O. Met stippellijnen die,wanneer

V < O.
SIn
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Ten gevolge van de ladingsherverdeling zal zich een evenwicht instellen:

De Fermi-niveau's van metaal en halfgeleider komen op gelijke hoogte te

liggen. Immers het Fermi-niveau in de halfgeleider is gedaald, en wei

met een bedrag ~ - ~ . De evenwichtssituatie is weergegeven in figuur
m s

3-1b.

Wanneer een spanning wordt aangelegd over de metaal-halfgeleiderconfigu

ratie, dan wordt daarmee het evenwicht verbroken. V zij het potentiaal
sm

verschil tussen halfgeleider en metaal. Bij V > a kunnen gaten uit de
sm

halfgeleider gemakkelijk het metaal binnengaan, alwaar ze snel worden

geneutraliseerd als gevolg van de hoge elektronenconcentratie. Qmgekeerd

zullen thermisch gegenereerde gaten in het metaal zonder veel moeite

kunnen oversteken naar de halfgeleider als V < O. In beide situaties
sm

kunnen gaten de grenslaag tussen metaal en halfgeleider gemakkelijk

oversteken, vooral als E - ~ klein is (hetgeen voor een contact
s s

tussen Au en p-type Ge het geval is). De uitwendig aangelegde spanning

valt niet over het contactgebied, maar over de bulk van de halfgeleider.

Dit is een gevolg van het feit, dat er zich een positieve oppervlakte

lading op het halfgeleideroppervlak bevindt (verrijkingslaag). Het

contact is dus ohms.

Dat het gedrag van metaal-halfgeleidercontacten in de praktijk vaak

anders uitpakt dan op grond van theoretische overwegingen mag worden

verwacht, is te wijten aan het feit, dat een halfgeleider in het

algemeen van nature bedekt is met een oxidelaag. Bovendien bevinden

zich in een halfgeleideroppervlak vaak een groot aantal oppervlakte

toestanden , die eveneens een potentiaalbarriere tot gevolg hebben.

3.2. PREPARATIE VAN HALFGLEIDEROPPERVLAKKEN

Het oppervlak van een halfgeleider vormt een enorme verstoring van de

kristalstructuur:De periodiciteit van het rooster wordt daar namelijk

abrupt verbroken. Het gevolg is het optreden van zogenaamde oppervlakte

toestanden (door Tamm-niveau's in de banden en in de gap, dangling

bonds met een donor- of acceptorkarakter en geabsorbeerde vreemde

atomen, ionen of moleculen).

Uitgaande van de vorm waarin het halfgeleidermateriaal voorhanden is

\
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(in casu staven waarvan men plakjes afzaagt) heeft men te maken met een

sterk verontreinigde en beschadigde oppervlaktelaag, die in hoofdzaak

bestaat uit het zeer stabiele Ge0
2

of uit gehydrateerd Ge(OH)2. Om deze

laag grotendeels te verwijderen, wordt zeer vaak gebruik gemaakt van

etsprocessen. Een ets bestaat uit twee hoofdcomponenten (zie bijvoor-

beeld Schade {is}):

(i) Een oxidatiemiddel (in casu HN0
3
), dat leidt tot oxidevorming

aan het halfgeleideroppervlak.

Reactie bij Ge: Ge + 4HN0
3
t Ge0

2
+ 4N0

2
t + 2H

2
0.

(ii) Een oxide-oplossend middel (in casu HF), dat het zojuist gevormde

oxide oplost.

Reactie: Ge02 + 6HFt H2GeF
6

+ 2H
2
0.

Voor het verkrijgen van goed ohmse contacten op een halfgeleider is

het essentieel, dat het halfgeleideroppervlak schoon is. Echt schone

oppervlakken zijn in de praktijk evenwel niet of nauwelijks te reali

sereno Alleen wanneer men kan beschikken over zeer geavanceerde

laboratoriumfaciliteiten, zal men oppervlakken zonder oxide, onregel

matigheden of onzuiverheden kunnen benaderen. Met de binnen de vakgroep

aanwezige faciliteiten blijft er - ondanks de in acht genomen voorzorgs

maatregelen - onder alle omstandigheden een oxidelaag aan het oppervlak

over.

In de praktijk komen de volgende behandelingen in aanmerking om op

relatief eenvoudige wijze een zo schoon mogelijk oppervlak te

verkrijgen:

(i) Schuren of polijsten.

(ii) Reinigen.

(iii) Etsen.

Voor details omtrent onder andere de genoemde behandelingen wordt
\

verwezen naar een in het recente verleden verricht stage-onderzoek

naar de invloed van/0ppervlaktebehandelingen op de i/f-ruis van p-type
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germanium (Naus {16}). Uitgebreider komt de behandeling van half

geleideroppervlakken aan de orde in boeken van onder andere Schade

{lS}, Frankl {17}, Holmes {lS} en Many, Goldstein and Grover {19}.

om te bereiken dat men goede ohmse contacten krijgt, zijn verder nog

zaken van belang zoals:

(i) Hoe lang is het halfgeleideroppervlak blootgesteld aan de

lucht na geetst te zijn?

(ii) Hoe snel verloopt de oxidegroei?

(iii) Welke technieken en parameters spelen een rol bij het maken van

de contacten?

Ook hiervoor wordt verwezen naar Naus {16}. Daar zijn bevindingen in

het volgende nog verscheidene malen aan de orde komen, in het kort

nog iets over de door hem gedane experimenten:

Onderzocht werd de invloed van de oppervlaktebehandeling op de l/f

ruis van p-type germanium. Daartoe hebben plakken van 0,03 ncm en

0,0039 acm verschillende voorbehandelingen ondergaan. Hierop werden

vervolgens thermo-compressief gouddraadjes (diameter: 20 ~m) gebond.

Van de aldus verkregen samples werden tenslotte I-V-karakteristieken

en ruisspectra gemeten, alsmede de bijbehorende l/f-ruisparameter a

berekend.

Zijn conclusies luiden samengevat aldus:

(i) a vertoont grote spreiding.

(ii) Vele parameters hebben invloed op a.

(iii) Reproduceerbaarheid ontbreekt.

(iv) Multispotcontacten zijn een mogelijke oorzaak van de waar

genomen hoge ruisniveau's.

(v) De onvermijdelijke blootstelling aan lucht heeft oxidegroei en

dus slechtere contacten tot gevolg.

(vi) De toegepaste bondtechniek (thermo-compressie-bonden) is verant

woordelijk voor een deel van de oxidehuid (door de verhitting

van het sample bij deze bondtechniek) •

(vii) Er treden bij de samples verouderingsverschijnselen Ope
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Verder wordt door hem nog aanbevolen om:

(i) De bondtechniek te verbeteren; dit zou gezocht moeten worden in

toepassing van ultrasoon bonden, zodat de noodzaak om het sample

flink te verwarmen verdwijnt. Tevens zou de kans op multi spot

contacten hiermee verkleind worden doordat - behalve een verti-

cale druk ook - horizontale afschuifkrachten optreden.

(ii) Kleine contactvlakjes van Au of Ai op te dampen en hierop te

bonden.

3.3. GEREALISEERDE CONTACTEN

3.3.1. DIRECT OP GERMANIUM GEBONDE GOUDDRAADJES

De voornaamste aanbeveling van Naus {16} voor verder onderzoek luidde:

"Gebruik een ultrasone bondtechniek". Daar de vakgroep inmiddels de

beschikking had gekregen over een ultrasoon bondapparaat, is in de

beginfase van het afstudeeronderzoek getracht om door het bonden van

gouddraadjes op het germaniumoppervlak contacten te realiseren, die

zowel goed ohms alsook ruisarm zijn. Om betere en meer reproducerende

resultaten te verkrijgen zijn vele parameters, die bij de oppervlakte

behandeling een rol spelen, gevarieerd. Experimenten en resultaten

zullen nu worden gepresenteerd.

De experimenten zijn uitgevoerd met kleine rechthoekige stukjes p-type

germanium van 0,03 ~cm, waarop ultrasoon enkele gouddraadjes (met een

diameter van 25 ~m) zijn gebond. Deze samples hebben al dan niet de

volgende behandelingen (met in de parameters aangebrachte variaties)

ondergaan:

(i) Schuren: wel/niet, grof/fijn.

(ii) Reiniging: met gedistilleerd water, koken in aceton en/of alcohol

(ethanol) .

(iii) Etsen: wel/niet, snelle ets (HN0
3

HF = 4 : 1) of langzame ets

(HN0
3

H
2

0
2

: HF : H
2

0 = 1 : 1 : 1 : 4 of HN0
3

: HF : HAc =

2 : 1 1), tijdsduur.
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(iv) HF-dip (een korte onderdompeling in HF): wel/niet, concentratie

van HF, tijdsduur.

(v) Transportmedium (waarin een sample zich bevindt na het etsen

tot aan het bonden): alcohol/gedistilleerd water.

(vi) Bonden: temperatuur, bond power (deze beide parameters zijn
o

constant gehouden: 150 C respectievelijk stand 6,3).

De volgorde waarin deze oppervlaktebehandelingen in de praktijk zijn

toegepast, stemt overeen met de volgorde waarin ze staan vermeld,

echter met dien verstande dat sample-reiniging heeft plaatsgevonden

na elk (e) schuren,etsen en HF-dip. Wat betreft de functies van de

afzonderlijke behandelingen, wordt verwezen naar Naus {16}.

Het voornaamste resultaat van de gedane experimenten is het consta

teren van de grote spreiding in:

(i) De contactweerstand (factor 2 a 3).

(ii) De vorm van het ruisspectrum; vaak treden afwijkingen op ten

opzichte van l/f (met name zijn dat invloeden van generatie

recombinatieruis en spectra met een verloop f-S met S >1 ).

(iii) De ruisintensiteit, die bij l/f-spectra gekarakteriseerd kan

worden met a. Wanneer men deze gemeten a vergelijkt met de
-3 2

verwachte a ~ 2.10 .(~/~latt) , dan vindt men voor
verw.

ala waarden in de orde van 10 tot groter dan 3000. (Ter
verw.

vergelijking: Naus {16} vond waarden van ongeveer 5 tot groter

dan 1300).

Deze spreiding treedt niet aileen op tussen ( - vaak op min of meer

dezelfde manier geprepareerde - ) samples onderling, maar zelfs tussen

contacten op een en hetzelfde sample-oppervlak. Illustratief is indit

verband het geval, waarbij op een sample zowel ohmse als niet-ohmse

contactenparen bleken voor te komen.

Tenslotte verdient nog vermelding het feit, dat uit de verkregen

meetresultaten blijkt, dat de l/f-ruis - gegeven het gebruikte bond

apparaat (West Bond, Model 5700 Ultrasonic Wire Bonder) en de bijbehoren

de "tip" voor 25 ~m-draad - nog maar net boven de achtergrondruis uit

zou komen wanneer ala ~ 1 zou bedragen. Dit betekent, dat men met
verw.
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dit bondapparaat - wat betreft het meten van l/f-ruis - bij p-type Ge

van 0,03 ncm ongeveer de grens van de mogelijkheden heeft bereikt. De

horizontale afschuifkrachten, die bij ultrasoon bonden optreden, zijn er

hoogstwaarschijnlijk oorzaak van, dat het contactoppervlak groter is dan

wanneer men thermo-compressief gebond zou hebben. (Zie in dit verband

Naus {16}, die op laatstgenoemde manier heeft gebond met draadjes van

een vergelijkbare diameter van 20 ~m). Naus dacht met behulp van deze

horizontale afschuifkrachten betere contacten te kunnen realiseren als

gevolg van een drastische vermindering in het optreden van multi spot

contacten. Voor dit eventueel daarmee te behalen voordeel blijkt men

in de praktijk te moe ten boeten met een beperking van de mogelijkheden

om aan hooggedoteerde samples nog l/f-ruis te kunnen meten. Bovendien

is uit mijn metingen niet gebleken, dat het optreden van multispot

contacten verminderd is. Dit valt af te leiden uit het feit,dat:

(i) Er aan een niet-geetst sample gemeten is, dat een sterke l/f

ruis vertoont en tevens hogere contactweerstanden dan gemiddeld.

Van dit sample mag men in gemoede aannemen, dat de contacten

filmgedomineerd zijn (zie paragraaf 2.1.1.).

(ii) Er samples zijn waarbij een relatief sterke l/f-ruis gepaard

gaat met contactweerstanden, die kleiner zijn dan gemiddeld.

In deze gevallen ligt het voor de hand, dat men te maken heeft

met multispotcontacten (zie paragraaf 2.1.1.).

Uit dit alles - gevoegd bij de bevindingen van Naus {16} - moet

geconcludeerd worden, dat direct op Ge bonden als methode voor het

verkrijgen van ruisarme contacten heilloos is gebleken. In de eerste

plaats omdat het geen ruisarme contacten heeft opgeleverd, en in de

tweede plaats vanwege het geheel ontbreken van reproduceerbaarheid.

Naar de oorzaken kan men in het algemeen slechts gissen~ omdat

inzicht ontbreekt in de chemisch-fysische processen, die zich gedurende

de preparatie van het sample aan het halfgeleideroppervlak afspelen.

De hoge l/f-ruis is waarschijnlijk te wijten aan het nog steeds optreden

van multispotcontacten.Een handicap is in dit verband het feit,dat er

voldoende literatuur is over hoe men ohmse contacten kan vervaardigen,

maar vrijwel geen over hoe men ruisarme ohmse contacten kan maken.
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Het enig concreet bruikbare, dat het in deze fase van het onderzoek

verrichte werk heeft opgeleverd, is het volgende recept voor sample

preparatie:

(i) Sample niet schuren.

(ii) Etsen in een vloeistof met samenstelling: HN0
3

(HN0
3

: 65%-oplossing en HF: 40%-oplossing).

(iii) Etstijd: ongeveer 15 minuten.

(iv) Geen HF-dip.

HF = 4 1

Hiermee zijn de - qua intensiteit van de l/f-ruis - beste (lees:

minst slechte) resultaten geboekt: De verhouding a/a was kleiner
verw.

dan bij de andere twee gebruikte etsen.

3.3.2. OPGEDAMPTE GOUDCONTACTEN (PLANAIR)

Uit het voorgaande is overduidelijk gebleken, dat bonden van goud

draadjes op het germaniumoppervlak volledig ongeschikt is als methode

voor het verkrijgen van ruisarme ohmse contacten. Multispotcontacten

lijken hier in hoofdzaak voor verantwoordelijk te zijn. Verbeteringen

dienen dus in eerste instantie vooral gezocht te worden in het vermijden

van multispots. Hiervan uitgaande en wetend,dat - mits goed gemaakt 

contacten tussen p-Ge en Au ohms zijn, is gekozen voor opgedampte

Au-contacten. Dit brengt namelijk de volgende voordelen met zich mee:

(i) Via opdampen kan men zeer goede contacten tussen Ge en Au

realiseren, zodat de kans op multispots drastisch wordt verkleind.

(ii) Het bonden van gouddraadjes op opgedampte goudlaagjes verloopt

qua hechting probleemlozer dan wanneer men direct op Ge zou

bonden. Zelfs al zou een Au-Au-contact in dit opzicht niet opti

maal zijn, dan behoeft dat nog geen gevolgen te hebben voor het

ruisgedrag van het sample.

(iii) Het is mogelijk om (bijvoorbeeld door toepassing van maskers)

vorm en grootte van het contact zelf te bepalen (zie paragraaf

3.3.3.).

(iv) De tijd gedurende welke een pas geetste plak Ge wordt blootgesteld
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aan de lucht, is aanzienlijk kleiner dan in het (in de vorige

paragraaf beschreven) geval van direct op Ge gebonde gouddraadjes.

In het laatstgenoemde geval verloopt het proces van het bonden

namelijk nogal moeizaam: Vele bondpogingen blijven onsuccesvol.

Bij opdampen wordt een plakje Ge na het etsen snel in de opdamp

klok geplaatst, die direct daarna vacuUm wordt gezogen. De bloot

stelling aan lucht heeft derhalve niet erg lang geduurd. De oxide

huid tussen Ge en Au zal dan ook niet erg dik zijn.

Om na te gaan of opgedampte goudcontacten aan de zoeven geformuleerde

verwachtingen voldoen, hebben we op een gereinigde en geetste plak

p-Ge (p = 13,2 ncm) aan beide zijden een laagje goud opgedampt. Deze

plak is vervolgens in rechthoekige kleine blokjes gezaagd met volumes

van 2,5.10-3 a 3,5.10-3 cm3 • Aan 17 van de aldus verkregen samples

zijn ruismetingen verricht. Daarbij werden de samples ingeklemd aan

de twee vergulde zijden. Wat betreft de l/f-ruis, leverde dit a's op,
-3 -2die varieerden tussen 2,7.10 en 2,9.10 (- a's berekend volgens uit-

drukking (2.5) - ). Daar het samples van hoogohmig materiaal (13,2 ncm)
2

betreft, mag men op grond van a = ala!j. (~/~latt) bij kamertempera-

tuur verwachten, dat a ~ a
latt

~ 2.10 •

Een groot nadeel van dit soort contacten blijkt de grote trillings

gevoeligheid te zijn, die vooral tot uiting komt in het laagfrequente

deel van het ruisspectrum. Deze trillingsgevoeligheid is in principe

vrij gemakkelijk te reduceren door geen inklemming te gebruiken, maar

bijvoorbeeld:

(i) Op beide vergulde zijden draadjes vast te solderen (met gewoon

tinsoldeer). Of:
oEen vergulde zijde bij circa 500 C te laten legeren met het

materiaal, dat de bodem van het binnenste van een TO-S IC

huisje bedekt. Op de andere zijde wordt een een gouddraadje

(diameter: 25 ~m) gebond. Of:

(iii) Op beide vergulde zijden gouddraadjes te bonden.

Deze drie soorten contacten zijn aile in de praktijk getest. Echter

aileen het laatstgenoemde type blijkt te voldoen. Bij de eerstgenoemde
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methode is het solderen de oorzaak van beschadiging van de goudlaagjes;

legeringscontacten blijken niet ohms te zijn, waar nog bijkomt, dat ze

erg moeilijk zijn te realiseren.

Van een drietal samples, die aan weerszijden van gebonde goudcontac

ten voorzien en daarna in TO-5 huisjes gemonteerd zijn, is bij kamer

temperatuur nagegaan of:

(i) De contacten ohms zijn.

(ii) De contactweerstand de goede grootte-orde heeft.

(iii) De l/f-ruis evenredig is met het kwadraat van de spanning over

het sample.

(iv) De l/f-ruis de verwachte grootte-orde vertoont.

(v) De spectra redelijk l/f zijn.

Twee van de drie samples voldede? aan deze criteria. Van een van beide

is later de temperatuurafhankelijkheid van de l/f-ruis gemeten (zie

sample 18 in hoofdstuk 5).

Bet voordeel van de planaire (en homogene) samples is uiteraard hun
-3

het nadael echter hun relatief grote volume (van 2,5.10 a
3

em ). Voor het hier gebruikte hoogohmige materiaal (13,2 nem)

levert dat weliswaar nog geen problemen op, maar om aan laagohmiger

materiaal l/f-ruis te kunnen meten, moeten kleinere effectieve volumes

gerealiseerd worden. Verder verkleinen van het echte samplevolume

stuit op practische bezwaren qua vervaardiging en hanteerbaarheid.

Bovendien is de winst aan l/f-ruis vrij gering (namelijk omgekeerd

evenredig met het samplevolume). OVerstappen naar puntcontacten ligt

dus voor de hand.

3.3.3. OPGEDAMPTE GOUDCONTACTEN (PUNTCONTACTEN)

Om via het opdampen van goud puntcontacten op het sample-oppervlak

te verkrijgen, is een masker ontworpen met een zodanige geometrie,

dat er uit een plak Ge (diameter in het algemeen ongeveer 2,5 cm)

vier rechthoekige samples gezaagd kunnen worden (zie figuur 3-2).
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Figuur 3-2a: Bovenaanzicht van het op een plak germanium opgedampte

goudpatroon. De opgedampte cirkeltjes zijn aangegeven. De kleine

(diameter:O,2 rom) zijn de contacten waarop gouddraadjes (diameter:

25 ~m) worden gebond. (Alle maten in rom).

Figuur 3-2b: Tekening van ~~n van de vier samples, die uit een

plak (zoals weergegeven in figuur 3-2al gezaagd kunnen worden. De

op het sample gebonde gouddraadjes zijn afgebeeld. De dikte van de

plakken is in het algemeen circa 2,5 rom.

Afgezien van de beoogde hogere ruisopbrengst, hebben samples met dit

soort puntcontacten het grote voordeel, dat het contactoppervlak goed

gedefinieerd en bovendien reproduceerbaar is. Uitdrukking R = p/2a

(2.10) geeft daarom ook direct enige informatie over de kwaliteit van

de contacten. Daar staat tegenover, dat het bonden door de vereiste

precisie - er moet op cirkeltjes met een diameter 2a = 0,2 rom gebond

worden - vrij lastig is en tot aanzienlijke uitval onder de samples

leidt. Dit is de reden waarom voor de contactdiameter een waarde van

0,2 rom is gekozen; op een kleinere diameter kan namelijk niet of slechts

ten koste van grote uitvalpercentages worden gebond. In de praktijk zijn

met behulp van een meetmicroscoop (Zeiss-Jena, LichtschnittmeBgerat

BK 70 x 50) diameters waargenomen, die globaal 10% boven de nominale

waarde van 0,2 rom liggen. De geometrie van het masker - en dus ook die

van de samples - is afgeleid uit de contactdiameter 2a. Hierbij moet

men een compromis maken tussen de fout, die men ten opzichte van de

uitdrukkingen (2.7) en (2.8) voor lief wil nemen, en de wens om een

plak Ge zo efficient mogelijk te gebruiken. Uiteindelijk is gekozen
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voor een vorm zoals weergegeven in figuur 3-2a. Hiermee bereikt men

een opbrengst van vier samples per plake De "grote" Au-cirkeltjes

(diameter: 1 mm) dienen vooral als hulpmiddel om de afzonderlijke

samples goed te kunnen uitzagen en tevens om het bondapparaat uit te

richten met behulp van enkele testbondingen op deze cirkels. Op de

"kleine" Au-cirkeltjes worden de draadjes gebond.

De geometrie van de samples (zie figuren 3-2a en 3-2b) is gebaseerd

op een verhouding van een factor 1/12,5 tussen de diameter 2a = 0,2

mm van de de kleine Au-cirkeltjes en hun onderlinge afstand (die dus

2,5 mm bedraagt). Dezelfde verhouding is ook minimaal aangehouden

tussen genoemde diameter en de afstand van de contactcirkeltjes tot

de randen van een sample. De dikte van de samples is eveneens circa

12,5.2a = 2,5 rom.

Wat zijn nu de gevolgen van de keuze van een sample-geometrie , zoals

afgebeeld in figuur 3-2? Daarvoor gaan we uit van het in 2.1.1.

beschreven "bollen -model" voor puntcontacten. Het zal duidelijk zijn,

dat de bovengrens 00 in uitdrukking (2.7) voor de constrictieweerstand

uiteraard niet realistisch is. De equipotentiaalvlakken zullen boven

dien in belangrijke mate afwijken van de aangenomen bolvorm, onder

andere omdat de veldlijnenpatronen van beide contacten elkaar onderling

beinvloeden. Het "bollen-model" is dus geen erg goede beschrijving

van de situatie in samples ,zoals afgebeeld in figuur 3-2. Bij gebrek

aan beter zullen we toch dit model blijven hanteren. Uitdrukking (2.8)

voor de relatieve l/f-ruis blijft dus gehandhaafd, hetgeen uiteraard

leidt tot het introduceren van een fout. Op grond hiervan zal men

kwantitatieve resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten inter

preteren. Genoemde fout, die bepaald wordt door een geometriefactor,

is echter systematisch en heeft geen nadelige invloed op de kwalita

tieve interpretatie van ruis versus temperatuur. Daar men de ruis

steeds op een logarithmische schaal uitzet, zal een verticale

verschuiving het enige gevolg zijn.

De uiteindelijke vorm van de gebruikte samples is als volgt tot stand

gekomen:

(i) Op een gedeelte van een messing grondplaatje wordt met behulp van
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een zeer goed koudebestendig twee-componenenten epoxy-ingiet

materiaal (Emerson & Cuming, stycast 1266) een zeer dun laagje

mylar bevestigd. Het mylar zorgt voor de elektrische isolatie

tussen sample en messing plaatje en heeft een goede warmtegelei

ding.

(ii) Vervolgens wordt met een cyanoacrylaatlijm (Sumitomo Chern. Co.,

Cyanobond 5000) op het messing een klein contactenplaatje gelijmd,

waarop de gouddraadjes van het sample vastgesoldeerd kunnen worden,

evenals de toevoerende elektrische draden.

(iii) Op het mylar wordt een thermisch zeer goed geleidende siliconen

pasta (Wacker-Chemie, Warmeleitpasta P12) aangebracht. Hierin

wordt het brokje Ge ( - het eigenlijke sample - ) geplaatst.

Genoemde pasta is reeds bij kamertemperatuur visceus genoeg om

zonder enige verdere bevestiging voor voldoende stevigheid te

zorgen.

(iv) Om het epoxy-ingietmateriaal te laten harden, wordt het sample

gedurende twee uren in een oven geplaatst op een temperatuur

van circa 50 °C.

(v) Tenslotte worden de gouddraadjes op het contactenplaatje vast

gesoldeerd.
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4. ENKELE FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN P-TYPE GERMANIUM

Tezamen met silicium is germanium een van de meest intensief onder

zochte halfgeleiders, zowel in experimenteel als theoretisch opzicht.

Daarbij is - zoals al min of meer in de naam halfgeleider opgesloten

lig~- de meeste aandacht uitgegaan naar de processen, die een rol

spelen bij de elektrische geleiding. Alleen al hierover bestaat dan

ook zeer omvangrijke literatuur.

In dit verslag zullen alleen enkele zaken aan de orde worden gesteld,

die karakteristiek zijn voor het toegepaste (monokristallijne) p-type

Ge en tevens specifiek van belang voor het afstudeeronderzoek. Voor

andere en/of meer diepgaande beschouwingen over halfgeleiders zij

verwezen naar de talrijke boeken en artikelen op het gebied van

halfgeleiderfysica, bijvoorbeeld: Smith {20}, Seeger {21}, Paige {22},

Conwell {23} of Fan {24}.

4. STRUCTUUR VAN DE VALENTIEBAND

Alle experimenten in het afstudeeronderzoek zijn verricht aan p-type

germanium. In een p-type halfgeleider zorgen gaten in de valentieband

voor de elektrische geleiding. We zullen daarom de structuur van de

valentieband nader bekijken, temeer daar deze in Ge enkele bijzonder

heden vertoont.

Voor de energie van vrije elektronen geldt:

(4.1)

met m = rustmassa van het elektron, v = snelheid van het elektron,

Pi = mv - impuls, h = constante van Planck, A = golflengte van het

met een elektron geassocieerde golfverschijnsel, k = golfgetal =
2TI/A. Elektronen in een vaste stof zijn onderhevig aan een periodieke

roosterpotentiaal en dus niet vrij. Toch kan men uitdrukking (4.1)

handhaven, wanneer men in plaats van de rustmassa m een effectieve
*massa m gebruikt. Met andere woorden, voor elektronen in een vaste

stof geldt in een beperkt gebied rond k = 0:
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(4.2)

(Bet nulpunt van E is hier voor het gemak bij het minimum van de

geleidingsband gelegd).

Uit (4.2) voIgt een uitdrukking voor de effectieve massa:

1
11'

m

1
=---."..

(h/27T) 2
(4.3)

Dit ~e) eenvoudige model levert dus een parabolisch verband tussen

E en k voor elektronen en gaten (zie figuur 4-1).

E

GB

------t------k

VB

Figuur 4-1: Het parabolische verband tussen de energie E

en het golfgetal k. VB = valentieband en GB = geleidings

band.

In werkelijkheid is de effectieve massa niet isotroop, zoals in (4.3)
~

wordt gesuggereerd. m wordt voorgesteld door een tensor met elementen

1
11'

m
xy

1
=---."..

(h/27T) 2
enzovoorts (4.4)

\
(Aangenomen zijn rechthoekige coordinaten x, y en z).

Ook het E-k-plaatje ziet er in de praktijk anders uit dan zoals in
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figuur 4-1 is weergegeven. De structuur van de valentieband van Ge

is vereenvoudigd en gestyleerd weergegeven in figuur 4-2.

E

------I-------k

Figuur 4-2: Structuur van de valentieband van germanium.

Men kan drie afzenderlijke energiebanden enderscheiden.

Veer tempera~~en kT « ~E = 0,28 eV zijn alleen de met

1 (light) en h (heavy) gekenmerkte banden van belang. De

gaten kan men beschrijven met behulp van verschillende

-f' • '" . l"k '" ('" "')er ect~eve massa s: m
l
respect~eve ~J m

h
~ > m

l
•

Er zijn een drietal afzonderlijke energiebanden aan te wijzen, die

aile een maximum hebben in k = O. Twee daarvan raken elkaar zelfs in

k - O. In een dergelijk geval noemt men de bandenstructuur tweevoudig

ontaard. De derde band (de zogenaamde "split-off band") is van de

andere twee gescheiden door een energieverschil ~E = 0,28 eV (bij

k = 0). Deze afsplitsing is een gevolg van spin-baan-koppeling

(Conwell {23}). Behalve voor zeer hoge temperaturen geldt steeds

~E » kT,met andere woorden de split-off band is niet of nauwelijks

met gaten bezet en speelt daarom in de praktijk dan ook geen rol.

De gaten in de twee ontaarde banden kan men beschrijven met twee

soorten gaten, te weten zware gaten met een grotere effectieve massa

m: en lichte gaten met een kleinere effectieve massa m~ (zie figuur

4-2). Het bestaan van beide typen gaten is experimenteel aangetoond

door Willardson, Harman and Beer {25}. Zij vinden voor hoogohmig

(bijna intrinsiek) p-type Ge in een temperatuurgebied van 205 tot

315 K (waar lattice scattering domineert) :
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(4.5)

en:

11/~ = 8,0 (4.6)

waarin Pl en Ph de concentraties en 11
1

en ~ de mobiliteiten van de

lichte respectievelijk zware gaten zijn. Met behulp van cyclotron

resonantie-experimenten (Dresselhaus, Kip and Kittel {26}) zijn
~ ~

waarden gevonden voor m
l

en ~:

~
0,04.mm

l =

'.IE
0,3.m

~
=

(4.7)

(4.8)

Hierin is m de rustmassa van een elektron.

Naast de in (4.8) gegeven ~ circuleren er in de literatuur ook

enigzins hiervan afwijkende waarden. Men vindt voor ~ waarden, die

varieren tussen 0,28.m en 0,38.m (zie bijvoorbeeld Dresselhaus, Kip

and Kittel {27}). De verklaring hiervan is gelegen in het feit, dat

de "heavy-hole band" een sterke anisotropie vertoont. De "light-hole

band" is daarentegen vrijwel isotroop, zodat m~ nauwelijks richtings

afhankelijkheid vertoonti de meest genoemde waarde voor m~ is 0,044.m.

Als gemiddelde waarden van m~ en m: kan men dus geven:

•m
l

= 0,044.m (4.9)

•~ = 0,33.m (4.10)

gaten oefenen slechts in beperkte mate invloed uit op 0

algemeen

'"~, zeker

de lichte

~
Uit cyclotronresonantie-experimenten blijkt, dat m

l
met ongeveer 16%

toeneemt tussen 10 en 100 K (Bagguley and Stradling {28}). In het

*kan men echter uitgaan van temperatuuronafhankelijke ml en

wanneer men geinteresseerd is in het geleidingsvermogen Oi
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ten gevolge van hun relatief geringe aantal (zie paragraaf 4.2.).

Wat betreft het aantal lichte gaten, vindt men in de literatuur waarden

voor Pl!Ph die uiteenlopen van 2,0% tot 5,5% bij kamertemperatuur.

Paige {22} meldt bovendien, dat Pl!P
h

in een temperatuurtraject van

77 tot 300 K toeneemt van 4,4% tot 5,5%.

Als afsluiting van deze opmerkingen over de valentiebandstructuur van

p-type Ge zij nog vermeld, dat de in figuur 4-2 gesuggereerde parabolici

teit van de afzonderlijke banden niet geheel overeenkomt met de

werkelijkheid. De heavy-hole band kan men nog wel in vrij goede

benadering als parabolisch beschouwen, de light-hole band daarentegen

vertoont reeds voor kleine k-waarden een uitgesproken niet-parabolici-
2 2

teit, die z6 sterk is, dat deze band bij grote k waarden voor d E!dk

oplevert, die qua grootte vergelijkbaar zijn met die van de heavy-hole

band (Paige {22}).

4.2. INVLOED VAN LICHTE GATEN OP GELEIDING EN 1!f-RUIS

In de vorige paragraaf hebben we gezien, dat de gatengeleiding in

p-type Ge te beschrijven is met zware en lichte gaten. We zullen nu

nagaan hoe het bestaan van een relatief klein aantal gaten met

aanzienlijk lagere effectieve massa dan de andere van invloed is op

geleiding en 1!f-ruis.

Voor het geleidingsvermogen cr kan men schrijven:

(4.11)

Uitgaande van ~l!~h = 8,0 (Willardson, Harman and Beer {25}) en van de

grootste waargenomen waarde van 0,055 voor Pl!Ph (Paige {22}), kan men

een schatting maken van de maximale invloed van lichte gaten op 0:

(4.12)

Met andere woorden, het bestaan van lichte gaten verhoogt cr met maximaal

{(1,44 - 1,055)!1,055}.100% = 36%, vergeleken met het geval waarin men

uitgaat van Pl + Ph = P zware gaten.
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Voor de bepaling van de invloed van lichte gaten op de l/f-ruis, gaan

we uit van vergelijking (4.11). Voor de fluctuatie ~a in het geleidings

vermogen, die het gevolg is van beweeglijkheidsfluctuaties - de bron

van l/f-ruis - kan men schrijven:

(4.13)

~~l en ~~h zijn fluctuaties in ~l en ~h. Het kwadratisch gemiddelde

hiervan is:

(4.14)

Daarbij is aangenomen, dat alle ladingsdragers onafhankelijk van

elkaar fluctueren. De relatieve l/f-ruis is dan:

(4.15)

Voor de fluctuaties in ~l en ~ - die elk een onafhankelijke bijdrage

leveren tot de l/f-ruis - kunnen we relaties opschrijven van de vorm

(zie Hooge {6}):

(4.16)

Aannemend dat de fluctuaties in ~l en ~h met eenzelfde Q beschreven

kunnen worden, krijgen we:

en:

2 2
< (~~ ) >/~

1 1
(4.17)
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(4.18)

Hierin stelt Weff het effectieve volume van een sample voor (zie

paragraaf 2.1.).

Substitutie van (4.17) en (4.18) in (4.15) levert:

2 2
< (t.cr) >/cr

met:

=

(4.19)

Vergelijking (4.19) kan men ook schrijven als:

(4.20)

(4.21)

Wanneer er dus - zoals hier bij p-type germanium - sprake is van twee

soorten gaten, dan dient men voor de relatieve l/f-ruis uitdrukking

(4.21) te hanteren in plaats van (2.1).

Met ~l/~h = 8,0 en 0,02 2Pl/Ph 20,055 vindt men voor D:

1,69 < D < 2,18 (4.22)

Om na te gaan in welke mate lichte gaten invloed hebben op de uit

drukking voor de relatieve l/f-ruis, moet men (4.21) vergelijken met

het (fictieve) geval, dat er alleen Pi + Ph = P zware gaten zijn. Dan

zou gelden:
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(4.23)

Bij vergelijking van (4.21) met (4.23) blijkt, dat de uitdrukking voor

de relatieve l/f-ruis ten gevolge van de aanwezigheid van lichte gaten

met een factor K verandert:

(4.24)

Met behulp van (4.22) vindt men de uiterste waarden van K (uitgaande

van 0,02 2. P/Ph 2. 0,055):

1,72 2. K 2. 2,30 (4.25)

Bij deze eenvoudige beschouwingen is gebruik gemaakt van literatuur

gegevens, onder andere van de door Willardson, Harman and Beer {25}

tussen 205 en 315 K gevonden verhouding van mobiliteiten van lichte

en zware gaten ~l/~h = 8. Omdat er in dit afstudeeronderzoek in een

aanzienlijk groter temperatuurgebied is gemeten, bestaat in principe

de mogelijkheid, dat voor T 2. 200 K de verhouding ~l/~h F 8 is. ~l en

~h zouden namelijk verschillende temperatuurafhankelijkheden kunnen

hebben. In de literatuur is echter tevergeefs gezocht naar gegevens

hieromtrent. Derhalve is in het voorgaande toch maar gerekend met

~/~h = 8.
Wel heeft Sars {29} in een stage onderzoek gedaan naar de temperatuur-

afhankelijkheden van de concentraties en mobiliteiten van lichte en

zware gaten. Wat betreft de concentratie van de lichte gaten Pl zijn

de resultaten weinig bruikbaar in verband met een grote spreiding.

Het enige wat men zou kunnen concluderen, is een afname ( - kleiner

dan een factor 2 - ) van P
l

tussen 77 en 300 K. Ph blijkt (op enkele

niet verklaarde afwijkingen bij lage T na) vrijwel constant te zijn:

exhausted range. Uit zijn metingen blijkt, dat bij 77 K ~l/~h minimaal

3,2 bedraagt en bij 300 K maximaal 10. ~h daalt bij toenemende tempera

tuur iets sneller dan ~l' Dus:
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(4.26)

Voor de grootheden D en K volgens (4.20) en (4.24) levert dit geen

significante veranderingen op ten opzichte van de waarden, die aan

gegeven zijn in (4.22) respectievelijk (4.25).

De oorzaak van het feit,dat de gevonden temperatuurafhankelijkheid van

a niet voldoet aan (1.15) en (1.16) is dan ook niet enkel gelegen in de

(ontaarde) structuur van de valentieband van germanium. Deze conclusie

lijkt mij des te meer geoorloofd,daar door Bisschop {30} en Vandamme

{31} bij silicium soortgelijke temperatuurafhankelijkheden zijn gevonden

als in dit afstudeeronderzoek. Bij silicium is er echter als gevolg van

een andere structuur van de valentieband niet of nauwelijks sprake van

lichte gaten; toch vindt men, zoals gezegd, soortgelijke temperatuur

afhankelijkheden van a.

4.3. TEMPERATUURAFHANKELIJKHEID VAN DE SCATTERINGSMECHANISMEN

Afhankelijk van de methode met behulp waarvan een beweeglijkheid wordt

bepaald, kan men onderscheiden:

(i) De driftbeweeglijkheid ~D' Deze wordt bepaald door de drift

snelheid van pulsvormig geinjecteerde minderheidsladingen te

meten bij een bekend elektrisch veld E: ~D = vD/E. (v
D

is de

driftsnelheid).

(ii) De conductiviteitsbeweeglijkheid ~C' die berekend wordt uit

de conductiviteit a en ladingsdragersconcentratie (bijvoor

beeld n): ~C = alqn.

(iii) De Hall-beweeglijkheid ~ . Deze is het product van de modulus
H

van de Hall-constante R
H

en de conductiviteit a: ~H = IRHI.a.

Volgens Conwell {23} zijn driftbeweeglijkheid en conductiviteits

beweeglijkheid infeite namen voor een en dezelfde fysische grootheid.

Verschillen in meetresultaten zijn dan enkel het gevolg van slechte

samples (traps etcetera). De Hall-beweeglijkheid is een grootheid

( - met dezelfde dimensie als de beide andere - ), die per definitie
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gelijk is gesteld aan IRHI.cr. Het verband met ~C wordt gegeven door

~H = r~c' waarbij r afhankelijk is van de bandenstructuur van de

halfgeleider in kwestie.

Van de genoemde beweeglijkheden hebben we hier infeite aileen te maken

met de conductiviteitsbeweeglijkheid ~c' In het vervolg zal deze

derhalve kortweg als beweeglijkheid ~ betiteld worden.

De beweeglijkheid wordt bepaald door de scatteringsmechanismen, die

in een sample optreden. In ons geval zijn dat roosterstrooiing (En:

lattice scattering) en strooiing aan (geladen) onzuiverheden (En:

impurity scattering) met mobiliteiten ~l tt respectievelijk ~,. .a - ~mp

Voor ~ geldt dan:

-1 -1 -1
~ = ~latt + ~imp (1.17)

Voor de beweeglijkheid, behorende bij een bepaald scatteringsmecha

nisme geldt een uitdrukking van de vorm:

•~ = q<'r>/m (4.27)

Daarin stelt <T> een gewogen gemiddelde voor van de bij het mechanisme

behorende relaxatietijden T(E) van de ladingsdragers (E is energie).

Met behulp van het veel toegepaste (maar eigenlijk te simpele) model

van bolvormige oppervlakken van constante energie ( - oftewel paraboli

sche banden - ) en een aantal aannamen betreffende de wisselwerking

tussen vrije ladingsdragers en roostertrillingen respectievelijk

onzuiverheden, kunnen we theoretische temperatuurafhankelijkheden

afleiden voor ~l en ~, (zie bijvoorbeeld Smith {20}). Daarbij
att ~mp

wordt uitgegaan van:

T = l/N cr v
s w

(4.28)

met N = concentratie van roosteratomen respectievelijk impurities,
s

cr = werkzame doorsnede van de roostertrillingen respectievelijk
w

impurities, v = snelheid van de vrije ladingsdragers. Voor (akoustische)

lattice scattering blijkt dan cr _ T en v _ EO,S, zodat:
w
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-1,5
].llatt - T (4.29)

. -2 EO,5,Voor 1mpurity scattering geldt a _ E en v _ zodat:
w

].l. _ T1 ,5 (4.30)
1mp

Voor laaggedoteerde halfgeleiders domineert lattice scattering:

].l ~ ].llatt. Het bestuderen van de temperatuurafhankelijkheid van ].llatt

zal dus met hoogohmig materiaal dienen te geschieden. Bij metingen

blijkt dan al gauw, dat (4.29) niet klopt. Voor p-type Ge geldt in het

gebied 100 < T < 300 K (Smith {20}):

~ 1800. (300/T)2,33 cm2/vs _ T-2 ,33 (4.31 )

(Andere auteurs vermelden een temperatuurgebied T > 70 K).

Bij lage temperaturen (20 ~ T ~ 70 K) vindt men echter wel de bekende

].llatt - T-
1

,5 (Bagguley, Stradling and Whiting {32}). Hieruit kan men

concluderen, dat voor deze temperaturen akoustische fononstrooiing het

dominerende scatteringsmechanisme is.

De oorzaken van de sterk van (4.29) afwijkende temperatuurafhankelijk

heid volgens (4.31) zijn nog niet met zekerheid bekend. Paige {22}

noemt als mogelijke oorzaken:

(i) Het optreden van additionele lattice scatteringsprocessen, waarvan

de invloed zich gaat manifesteren boven circa 70 K (bijvoorbeeld

intervalley scattering, optische scattering).

(ii) Gebreken in het model voor akoustische fononstrooiing en variaties

in de parameters ervan (bijvoorbeeld in de effectieve massa, defor

matiepotentiaal).

Conwell {23} en Seeger {21} wijzen in dit verband op een boven bepaalde

temperaturen niet meer te verwaarlozen bijdrage van optische fonon

modes tot de lattice scattering. Orndat deze een sterkere temperatuur

afhankelijkheid vertonen dan akoustische modes, kan de combinatie van
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beide in principe leiden tot een ~latt volgens (4.31).

Over het werkelijke verloop van de temperatuurafhankelijkheid van

~imp bij p-type Ge blijkt veel minder bekend te zijn dan over dat

van ~l . Een opmerkelijk resultaat vindt men bij Vinogradova,
att

Golikova, Mitronin and Stil'bans {33}. Zij melden een~. , die
1mp

onafhankelijk is van de temperatuur.

In de vorige paragraaf is de invloed van lichte gaten besproken. De

(conductiviteits-) beweeglijkheid ~ kan men uitdrukken in die van de

lichte en zware gaten ~l en ~h:

(4.32)

~ is dus een (gewogen) gemiddelde van de beweeglijkheden van beide

typen gaten.



-56-

5. RESULTATEN VAN DE EXPERIMENTEN

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten gepresenteerd van de samples

waarvan de temperatuurafhankelijkheid van de l/f-ruis is onderzocht. De

optredende verschijnselen worden beschreven. Daarnaast komen aan de

orde:

(i) De voorbereidingen, die aan het meten voorafgaan.

(ii) De sample-gegevens.

(iii) De gevolgde meetprocedure.

(iv) De wijze waarop aan de hand van de meetresultaten relevante

grootheden zijn berekend.

(v) De complicaties waarmee men bij het meten rekening dient te

houden en waarvoor eventueel gecorrigeerd moet worden.

5.1. INLEIDING

Niet alle saoples, die gedurende het afstudeeronderzoek zijn vervaar

digd, zijn uiteindelijk gebruikt voor het meten van de temperatuur

afhankelijkheid van de l/f-ruis. Dit houdt verband met het feit, dat

de betreffende metingen zeer tijdrovend zijn. De oorzaken hiervan

zijn voornamelijk gelegen in:

(i) De tijd, die gemoeid is met het afkoelen van het sample door

middel van verdamping van vloeibare stikstof in de cryostaat.

(ii) De tijd, die het kost om voor elke meting een min of meer

stabiele temperatuur te realiseren.

(iii) De middelingstijd, die inherent is aan elke spectrale analyse

van een ruissignaal.

(iv) De grote storingsgevoeligheid van ruismetingen, zodat herhaling

van metingen nogal eens nodig is.

(v) De noodzaak om vele meetpunten te verzamelen; dit om ondanks

een grote spreiding in de meetresultaten (van de spectrale

dichtheden) toch nog enigermate betrouwbare grafieken voor a

versus T te verkrijgen.
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Om bruikbare samples te scheiden van slechtere exemplaren, zijn ze

aIle bij kamertemperatuur aan een voorselectie onderworpen. Daarbij

zijn de volgende criteria gehanteerd:

(i) Is het sample ohms?

Dit is gecontroleerd met behulp van een curve tracer (Tektronix,

Type 575 Transistor-Curve Tracer).

(ii) Heeft de sampleweerstand een waarde, die in de buurt ligt van wat

men mag verwachten wanneer men goede contacten veronderstelt?

Bij planaire contacten verwacht men dan een weer stand van ongeveer

pl/A (2.4), bij puntcontacten p/2a (2.10). Hiervan afwijkende

waarden wijzen op multispotcontacten.

(iii) Is de spectrale ruisdichtheid Sv(f) van de l/f-ruis evenredig met

het kwadraat van de spanning over het sample?

(iv) Verloopt SV(f) ongeveer volgens l/f?

(v) Heeft de l/f-ruis ongeveer de ( op grond van (1.15) en (1.16))

verwachte grootte?

De laatste drie vragen zijn infeite gelijkwaardig met de vraag of de

waargenomen ruis ongeveer voldoet aan de empirische relaties van Hooge

(1.11) en van Hooge en Vandamme (1.15) en (1.16).

Is het antwoord op een of meer van deze vragen ontkennend, dan moet de

oorzaak hiervan hoogstwaarschijnlijk gezocht worden in slechte contacten.

Wanneer op elk van de vragen met "ja" kan worden geantwoord, komt een

sample in aanmerking voor verdere metingen bij lagere temperaturen.

Voordat deze echter verricht kunnen worden,moet men eerst nog de

volgende voorbereidingen treffen:

(i) Het sample op de samplehouder bevestigen, de elektrische verbin-

dingen maken en de samplehouder in de cryostaat plaatsen; hiermee

sluit men tevens de sampleruimte af van de buitenlucht.

(ii) In de lucht bevindt zich steeds waterdamp. Om te voorkomen, dat

deze bij afkoeling ijsafzetting in de sampleruimte en op het

sample veroorzaakt, zou men de sampleruimte vacuUm kunnen pompen.

Het gevolg zou een verslechtering van de warmte-overdracht zijn.

Derhalve wordt het centrale deel van de cryostaat, waarin zich
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het sample bevindt, met argon gevuld (bij ongeveer atmosferische

druk) •

(iii) Tenslotte wordt het reservoir van de cryostaat gevuld met vloei

bare stikstof en de verdampingskraan geopend, zodat het sample

afkoelt tot ongeveer het kookpunt van stikstof (" s tikstoftempe

ratuur" = 77 K).

Temperatuurbepaling vindt plaats via het meten van de weerstand van een

platina-temperatuursensor (Analogic Corporation, Platinum RTD). Deze

platinaweerstand is geijkt op 100 n bij 00 C en bevindt zich in de

samplehouder, dichtbij het sample. De weerstand van de sensor is steeds

gemeten met een gevoelige digitale multimeter (Keithley, 177 Microvolt

DMM) •

De bij het meten met de cryostaat (OXford Instruments, ON 704 Variable

Temperature Liquid Nitrogen Cryostat) gevolgde procedure verloopt als

volgt:

Wanneer de temperatuur gedaald is tot 77 K, dient men de verdampings-

kraan van de cryostaat te sluiten. De eerste meting - bij stikstof-

temperatuur - ) kan nu plaatsvinden. De temperatuur blijft ondanks het

sluiten van de verdampingskraan minutenlang vrijwel stabiel. De reden

van het sluiten van deze kraan is gelegen in het feit, dat de kook

verschijnselen (die in de vloeibare stikstof vooral bij geopende kraan

vrij heftig zijn) voor zoveel mechanische trillingen zorgen, dat deze

storend zijn bij het meten van ruisspectra. om na meting bij stikstof

temperatuur ook bij hogere temperaturen te kunnen meten, wordt gebruik

gemaakt van een in de cryostaat aanwezig verwarmingselement. Door hier

een tijdlang stroom doorheen te sturen bereikt men hogere temperaturen.

Na het uitschakelen van de stroom dient men uiteraard te wachten totdat

zich een stationaire toestand heeft ingesteld.

Op deze wijze kan men in het hele temperatuurtraject van 77 tot 300 K

meten.

In dit verband zij tenslotte nog opgemerkt, dat het voor een goede

werking van ~e cryostaat essentieel is, dat de buitenste (isolerende)
-7mantel van de cryostaat goed vacuUm is gepompt « 10 bar) •
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In totaal zijn er gedurende het afstudeeronderzoek 96 samples met

opgedampte goudcontacten vervaardigd. Daarbij betreft het enkele

13,2 Qcm-samples met planaire contacten, en een groter aantal (met

verschillende acceptorconcentraties) , die van puntcontacten zijn

voorzien.

Uit het feit,dat er van genoemde 96 samples slechts een tiental over

bleven na de beschreven voorselectie, blijkt nog eens ten overvloede

hoe sterk de invloed is van de preparatie van halfgeleideroppervlakken.

Niet-geselecteerde samples vertoonden onder andere vrijwel altijd een

hogere l/f-ruis dan vergelijkbare wel geselecteerde.

Zoals al eerder opgemerkt, zullen we in dit verslag alleen de meet

resultaten presenteren van die samples waarvan de temperatuurafhanke

lijkheid van eigenschappen is gemeten. Dat zijn de samples nr. 18 (13,2

Qcm), 34 (5,9 Qcm), 96 (1,0 Qcm), 43 (0,26 Qcm) en 59 (0,063 Qcm).

Hierbij dient men in hat oog te houden, dat het bij sample 18 gaat em

een sample met planaire contacten (zie paragraaf 3.3.2.); de andere

hebben de in paragraaf 3.3.3. beschreven opgedampte puntcontacten.

Aan het meest laagohmige sample 59 is niet in het hele temperatuur

traject gemeten, omdat de l/f-ruis voor T < 200 K niet meer boven de

achtergrondruis uitkomt.

Over de preparatie van halfgeleideroppervlakken zijn in hoofdstuk 3

enkele algemene opmerkingen gemaakt. Voor details betreffende de

vervaardiging van de bovengenoemde vijf samples wordt verwezen naar

Bijlage 1.

5.2. MEETRESULTATEN

5.2. 1. OVERZICHT VAN SAMPLEGROOTHEDEN [IJ 300K

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de waarden van rele

vante samplegrootheden bij kamertemperatuur (300 K). Het betreft daarbij:

(i)

(ii)

(iii)

De resistiviteit p.

De gatenconcentratie p.

De sampleweerstand R.
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(iv) De "theoretisch" te verwachten sampleweerstand R
th

•
eor.

(v) De "parasitaire" weerstand R
ds

van de aansluitdraden van het

sample.

(vi) De "parasitaire" weerstand R
dPt

van de aansluitdraden van de

platina-temperatuursensor in de cryostaat.

(vii) De weerstand R van de beide op een sample gebonde goud
Au

draadjes.

De geometriefactor g = p/R van het sample.

(De opgegeven waarden

a
latt

De uit de meetresultaten bepaalde a.

De beweeglijkheid ~, berekend uit p en R.

De verhouding ~/~latt.

De exponent c, die de frequentie-afhankelijkheid van de ruis
2 -c

spectra karakteriseert volgens Sv!V ~ f .

De voor de spanningsafhankelijkheid van Sv(10 Hz) karakteris
d

tieke exponent d volgens Sv(10 Hz) _ V •
2

De op grond van a = a
l

t. (~/~l ) te verwachten a (met
-3 at att

= 2.10 ).

(xiii)

(xii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xiv)

van a zijn infeite gemiddelden van een aantal gevonden

waarden) .

Per sample zijn al deze grootheden samengebracht in tabel 5-l.

~ \l!lliatt
-3 2

Sample P p R Rtheor. R 9 c d 2.10 • (\l/\llatt) (l

(em-3)
Au

nr. (Oem) (01 (0) (0) (em) (em /Vs)

13,2 2,6.1014 129 -2 1822 1,00 0,9 a 1,2 2,07 -3 2,2.10-318 169 <0,24 7,81.10 2,0.10

5,9 5,9.1014 227 295 0,58 -2 1795 0,98 1,0 a 1,2 2,15 -3 -334 2,60.10 1,9.10 2,6.10

96 1,0 3,7.1015 46,0 50,0 0,82 -2 1689 0,92 0,9 a 1,2 -3 -32,17.10 1,95 1,7.10 3,2.10

43 0,26 1,8.1016
11,9 13,0 0,62 -2

0,73 0,9 a 1,1 2,14 -3 -32,18.10 1335 1.1.10 1,0.10

59 0,063 1,1.1017 3,10 3,15 0,76 -2 903 0,49 1,0 a 1,2 1,93
-4 -42,03.10 4,8.10 7,5.10

Tabel 5-1, OVerzicht van samplegegevens bij 300 K. Voor de betekenis van de verschillende symbolen wordt naar de

te.k.st verwezen.

Wat betreft de afzonderlijke grootheden en de wijze waarop deze

gemeten dan wel berekend zijn, dient nog het volgende te worden opge

merkt:
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(1) Resistiviteit P:

Voor de resistiviteit staan ter beschikking:

(i) De gegevens van de fabrikant.

(ii) Meetresultaten van Langenhuizen {34} en Sars {29}, verkregen

met behulp van een methode volgens van der Pauw {35}.

(iii) Eigen meetresultaten, verkregen met behulp van stroom

spanningsmetingen met een vierpunts-probe.

Middeling van deze waarden levert de in tabel 5-1 vermelde waarden

van p.

(2) Gatenconcentratie p:

Voor de bepaling van p staan ter beschikking:

(i) Meetresultaten van Langenhuizen {34} en Sars {29},verkregen

met behulp van Hall-metingen. Uit beide onderzoeken blijkt,

dat p niet of nauwelijks verandert in een temperatuurgebied

van 77 tot 300 K. Dit temper~tuurgebiedmaakt dus blijkbaar

deel uit van de zogenaamde "exhausted range" in het verband

tussen p en T. Er geldt dan p = N
A

= constant (NA is de

acceptorconcentratie). In de exhausted range is de temperatuur

ZQ hoog, dat alle acceptoren geioniseerd zijn, maar nog niet

hoog genoeg om elektronen over de gap heen in de geleidings

band te exciteren. Vandaar p = N
A
= constant.

(ii) Een grafiek van p versus N
A

(Sze {36}).

De in tabel 5-1 opgegeven waarden zijn gemiddelden.

(3) Sampleweerstand R:

Deze is gemeten met een gevoelige digitale multimeter (Keithley, 177

Microvolt D~~) ofwel berekend. Daarbij is rekening gehouden met de

parasitaire weerstanden R
ds

en R
dPt

•
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De "theoretisch" te verwachten sampleweerstand R
theor.

Deze is voor het planaire sample 18 gelijk aan Pl/A (met 1 = lengte
2van het sample = 1,90 mm en A = contactoppervlak = 1,94 mm ); voor

puntcontacten geldt R
th

= p/2a (met 2a = diameter van de opgedampte
eor.

puntcontacten = 0,2 mm) .

(5) De parasitaire weerstand R
ds

van de aansluitdraden van het sample:

Deze weerstand is gemeten met de al eerder genoemde digitale multi

meter • De invloed van R
ds

op de meetresultaten komt aan de orde in

paragraaf 5.3 •• Bij metingen, verricht veer 13 oktober 1982 bedroeg

R
ds

1,80 Q, daarna 1,47 Q. De reductie van R
ds

is het gevolg van het

inkorten van de cryostaatkabel.

(6) De parasitaire weerstand R
dPt

van de aansluitdraden van de platina

temperatuursensor in de cryostaat:

Deze weerstand is eveneens gemeten met de eerder genoemde digitale

multimeter. De invloed van R
dPt

wordt besproken in paragraaf 5.3 ••

Bij metingen, verricht veer 13 oktober 1982 bedroeg R
dPt

2,34 Q,

daarna 2,07 Q. (Ook deze verandering is het gevolg van het inkorten

van de cryostaatkabel).

(7 ) De weerstand R van de op de samples gebonde gouddraadjes:
Au

Vooral bij laagohmige samples en bij lage temperaturen is de invloed

merkbaar van deze dunne gouddraadjes (diameter: 25 ~m), evenals die
-6

van R
d

enR
d

• De resistiviteit van goud bedraagt ongeveer 2,3.10
s Pt.

Qcm (Holm {11}). De weerstand van een em Au-draad is derhalve circa

0,47 Q. Door nu bij elk sample de totale lengte van de Au-draadjes

te schatten, verkrijgt men de in tabel 5-1 vermelde waarden van R
AU

.

De invloed van R wordt behandeld in paragraaf 5.3.
Au

\
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(8) De geometriefaetor g:

Deze eonstante geeft het verband tussen resistiviteit en weerstand van

een sample:

P = gR (5.1)

Qmdat P reehtevenredig is met R, is g een eonstante, die enkel afhangt

van de geometrie van sample en eontaeten. g is onafhankelijk van de

temperatuur, zodat geldt:

g = p(T)/R(T) = p(300 K)/R(300 K)

(9) Beweeglijkheid~:

(5.2)

De (eonduetiviteits-) beweeglijkheid, zoals die in tabel 5-1 vermeld

staat, is berekend volgens:

~ = l/qpp = l/qgRp (5.3)

Vergelijking van de in tabel 5-1 gegeven paren ~,p met grafieken van

de driftbeweeglijkheid ~D als funetie van N
A

(Sze {36}) levert goede

overeenstemming op. (Zie figuur 5-2).

(10) De verhouding ~~latt:

Bij de door mij onderzoehte samples blijkt de lattiee-beweeglijkheid

~latt ongeveer te voldoen aan:

~latt
2

em /Vs (5.4)

Dit wijkt sleehts weinig af van hetgeen door Smith {20} voor ~l tt
9 -2 33 Za33

vermeld wordt, te weten ~latt = 1,05.10.T ' = 1800. (300/T) ,

em
2
/vs. Relatie (5.4) levert bij 300 K: ~latt = 1827 em

2
/vs.
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Figuur 5-2: Grafiek van de mobiliteit U(=uc) versus gatenconcentratie p (=N
A
).

De bij de samples gevonden u,p-paren zijn aangegeven met punten (.). Ter

verge11jk1ng 1s de door Sze {36} gegeven kromme van dr1ftmobi11te1t u
D

versus

acceptorconcentratie N
A

ingetekend (getrokken lijn).

(11) De frequentie-afhankelijkheid c van de ruisspectra:

De frequentie-afhankelijkheid van de relatieve ruis wordt gegeven door
2 -c

c in sviV _ f • Voor "echte" l/f-ruis zou dus moeten gelden: c = 1.

In de praktijk neemt men echter vaak afwijkingen hiervan waar. Boven

dien blijkt c soms ook enigzins afhankelijk van V.

In tabel 5-1 zijn de uiterste waarden van c vermeld. Bij de meeste

spectra blijkt c enigzins groter dan 1.

(12) De spanningsafhankelijkheid d van de spectrale ruisdichtheid:

d
d wordt gegeven door de relatie Sv _ V • Voor "echte" l/f-ruis is d = 2

(Voss and Clarke {4,5}). In de praktijk vindt men ook hier enigzins

afwijkende waarden.

In tabel 5-1 zijn voor de afzonderlijke samples karakteristieke waarden

vermeld. (d is bepaald uit waarden van Sv(10 Hz».
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(13) l/f-ruisparameter a:

De a-waarden zijn berekend uit metingen van spectrale ruisdichtheden

Sv' Bij het planaire sample 18 is a berekend volgens:

NfSV(f)/V
2

PWfSv (f)/V
2a = =

met een samplevolume W = Ai van:

-3 3W = 3,68.10 em

(5.5)

(5.6 )

Bij de andere samples (met opgedampte puntcontacten) is a berekend

volgens:

2 2 3
a = {2OpfSv(f)/~ V }. (p/R) (5.7)

R en V zijn bepaald op grond van metingen met een digitale multimeter

(Keithley, 177 Microvolt DMM) en hierop toegepaste correcties voor

Rds en RAu • In enkele gevallen is Rook indirect bepaald uit metingen

van andere grootheden (zie paragraaf 5.3.).

In tabel 5-1 zijn (llgemiddeiden" van) de gevonden a-waarden opgegeven.

We zullen nu de gevonden waarden van a vergelijken met die welke men

mag verwachten op grond van:

met:

(1.19)

a
latt

(1.20)

In figuur 5-3 zijn de in tabel 5-1 gegeven (llgemiddelde") waarden van

a ingetekend, evenals de spreiding in a bij elk der samples. a is uitge

zet tegen de gatenconcentratie p (=N ). Tevens zijn de waarden van
-3 2 A

2.10 . (~/~latt) aangegeven. Door deze punten is een kromme getekend.
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10-~2+---,------,-_----I..._----I..._--'---'----'---_----I..._----I..._--'--_-'--_+-

10-3

1 c4

10
14 10" 10"

F1guur 5-3: Grafiek van de l/f-ruisparameter a versus gatenconcentratie p

(=NA). De waarden van 2.10-3.(~/~latt)2 zijn aangegeven met driehoekjes (~).

Door deze driehoekjes is een Kramme getekend. De in tabel 5-1 vermelde

("gemiddelde") waarden van a zijn ingetekend (.) en tevens is met verticale

balkjes de spreiding in de gevonden a's aangegeven.

Tot zover de opmerkingen bij de in tabel 5-1 vermelde grootheden.

Aan het einde van deze paragraaf moet nog even worden toegelicht waarom

in de hier gehouden beschouwingen geen rekening is gehouden met de (in

hoofdstuk 4. beschreven) invloeden van lichte gaten. De reden hiervan

is gelegen in de vrij g~ote spreiding in de meetresultaten en dus ook

in de daaruit berekende a's. Bet verdisconteren van de niet al te grote

invloed van lichte gaten op geleiding en l/f-ruis, zoals die uit de

( - weliswaar eenvoudige - ) beschouwingen in paragraaf 4.2. voIgt, is

dus niet erg zinvol en derhalve achterwege gelaten.

5.2.2. TEMPERATUURAFHANKELIJKHEDEN

In deze paragraaf zullen de resultaten worden gepresenteerd van gemeten

en berekende temperatuurafhankelijkheden. Daarbij betreft het de tempe

ratuurafhankelijkheid van:

(1) De gemeten sampleweerstand R.

(2) De hieruit berekende mobiliteit ~.

(3) De l/f-ruis, uitgedrukt in a.
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De wijze waarop deze drie temperatuurafhankelijkheden gemeten respec

tievelijk berekend zijn, zal nu puntsgewijs worden toegelicht. Daarbij

zullen tevens de uiteindelijke resultaten worden gegeven. Terwille van

de overzichtelijkheid zullen we hier even voorbijgaan aan complicaties

en storende effecten, die bij de diverse metingen zijn opgetreden. Deze

komen in de volgende paragraaf (5.3.) uitgebreid aan de orde.

(1) Meting van de sampleweerstand R als functie van de temperatuur T:

R(T) is berekend uit stroom-spanningsmetingen. De stroom werd betrok

ken uit een zeer nauwkeurig instelbare gelijkstroombron (Time Electro

nics Ltd., DC Current Source Model 505); de bijbehorende spanning over

het sample werd gemeten met een nauwkeurige digitale multimeter

(Keithley, 177 Microvolt DMM). Bij de samples 18 en 34 (13,2 respec

tievelijk 5,9 ncm) is gemeten met een stroom van 0,01 mA; bij de

samples 96, 43 en 59 (1,0; 0,26 en 0,063 ncm) met 0,05 mAo Opwarming

ten gevolge van dissipatie in de samples is hierdoor verwaarloosbaar.

Rekening houdend met de in de volgende paragraaf genoemde complica

ties bij het meten respectievelijk berekenen van R, V en T, zijn

betrouwbare resultaten verkregen voor R als functie van T. In bijlage

2 zijn de resultaten grafisch weergegeven.

(2) Berekening van mobiliteit ~ als functie van de temperatuur T:

In de vorige paragraaf is reeds vermeld, dat in het beschouwde

temperatuurgebied van 77 tot 300 K de gatenconcentratie p in vrij

goede benadering als constant kan worden beschouwd (exhausted range).

De (conductiviteits-) beweeglijkheid ~ kan derhalve zeer eenvoudig

worden berekend met behulp van (5.3): ~ = l/qpp = l/qgRp. Hierin zijn

aileen ~, p en R functies van T; q, g en p zijn constant. De geometrie

constanten g van de afzonderlijke samples zijn berekend volgens (5.2)

en weergegeven in tabel 5-1. Daar het gedrag van R als functie van T

reeds bekend is, kan men hieruit direct de temperatuurafhankelijkheid

van ~ berekenen. De resultaten zijn weergegeven in figuur 5-4.



-68-

5

I!(JOO K)
t

(cm!/vs)
13,2

2
5,9

1,0

10
4

1\2&

5

0,063

2

ld

r(K)

5

50 100 200 500

Fiquur 5-4: Bet verband tussen beweeglijkheid ~

en temperatuur T. De vijf samples zijn gekenmerkt

met hun resistiviteit p bij 300 K.

Bet hoogohmige 13,2 Qcm-sample (sample 18) blijkt in figuur 5-4 voor

T > 150 Keen rechte op te leveren: het lattice scatteringsgebied. De

helling is hier ongeveer -2,24. Dit betekent,dat het in paragraaf 4.3.

d b d T- 2 , 33 d l' 'k d dt b t' d kgenoem ever an ~latt _ re e ~J goe wor eves ~g , ze er

als men bedenkt, dat bij de berekening van ~(T) is uitgegaan van een

over het hele temperatuurtraject constante gatenconcentratie p. Wanneer

p bijvoorbeeld een beetje daalt bij afnemende temperatuur, dan betekent

dit (volgens (5.3» een iets hogere ~, waarmee gemakkelijk een iets

grotere helling van de grafiek van log ~ versus log T verklaard kan

worden. Bovendien blijkt uit figuur 5-4, dat pas bij lage temperaturen de

invloed van impurity scattering merkbaar wordt. Bet is dus alleszins

gerechtvaardigd om - waar dat nodig is - te rekenen met het verband

~latt - T-2,33.Tenslotte valt nog op te merken, dat laagohmige samples

- zoals te verwachten - lagere ~'s vertonen als gevolg van een toenemende

invloed van impurity scattering. Bij sample 43 (0,26 ncm) wordt een
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maximale ~ bereikt bij ongeveer 77 K. Bij sample 59 is dat reeds het

geval bij ongeveer 90 Ki voor lagere T ziet men een lichte daling van

~.

(3) De temperatuurafhankelijkheid van de l/f-ruis:

Aan de al eerder genoemde vijf samples zijn bij talrijke temperaturen

in het traject tussen 77 en 300 K ruismetingen verricht met de in

paragraaf 2.2. beschreven meetopstelling. Hiermee verkrijgt men - zie

eveneens 2.2. - ) per meting een ruisspectrum, bestaande uit 42 spectrale

ruisdichtheden Sv(f), gemeten in (42) 1/3-octaafbandjes met centrale

frequenties tussen 1,6 Hz en 20 kHz.

Zoals bekend, kan men l/f-ruis karakteriseren met de parameter a. Uit

gaande van de spectrale dichtheid bij 10 Hz Sv(10 Hz) zijn a's berekend

volgens de in de vorige paragraaf 5.2.1. gegeven uitdrukkingen (5.5) en

(5.6) voor het planaire sample 18 (13,2 ncm) en uitdrukking (5.7) voor

de andere samples met puntcontacten. Daarbij is rekening gehouden met de

in de volgende paragraaf 5.3. genoemde complicaties, die kunnen optreden

bij metingen van de temperatuur, de sampleweerstand en de spanning over

het sample.

De gevonden a-waarden blijken nogal wat spreiding te vertonen (zie

bijlage 3). In figuur 5-5 zijn daarom niet de feitelijk gevonden waarden

afgebeeld, maar er zijn per sample lijnen getekend, die het patroon van

de gevonden a's zo goed mogelijk volgen.

In figuur 5-5 ( - en evenzo in de figuren in bijlage 3 - ) is a versus T

(enkellogarithmisch) uitgezet. Dit is gedaan omdat op deze wijze in een

deel van het temperatuurtraject het beste een rechte verkregen kan

worden ( - beter dan wanneer men dubbellogarithmisch uitzet - ). Het

betreft daarbij het gebied met de hoogste temperaturen. In dit gebied

bestaat er dus een exponentieel verband tussen a en T. De helling

waarmee a hier daalt, wanneer de temperatuur afneemt, wordt groter naar

mate men met hoogohmiger materiaal te maken heeft.

Vanaf bepaalde temperaturen stabiliseert a: ondanks een toenemende

invloed van impurity scattering bij verdere afname van T vindt er geen

verdere daling van a plaats. Er lijkt een soort "verzadiging" op te
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treden. Dit effect treedt duidelijk op bij de samples 34, 96 en 43. Bij
3 -1sample 96 lijkt a zelfs licht toe te nemen voor 10 IT > 9,4 K • Naar-

mate de dope van een sample hoger is, verschuift het punt waar de stabi

lisatie van a begint naar rechts (dat wil zeggen naar lagere tempera

turen) •

1 :13,2 Dem
2:5,9
3:1,0

':0.26
5:0.063

~---2

138
10-",::S+--~-r---,----r-.....,...--.---~-.-----r--+-

3

Figuur 5-5: Temperatuurafhankelijkheid van de l/f-ruisparameter

a. De afgebeelde krommen volgen niet precies de feitelijk

gevonden waarden van a, die nogal wat spreiding vertonen.

Derhalve is er voor elk van de samples een lijn getekend, die

het patroon van de feitelijk gevonden a-waarden zo geed

mogelijk volgt.

Bij sample 18 03,2 Oem) blijkt een merkwaardige "bult" op te treden:

Twee gebieden, waar a een positieve temperatuurcoefficient heeft, worden

gescheiden door een gebied met een negatieve temperatuurcoefficient. Dit
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laatstgenoemde gebied valt samen met een temperatuurtraject

(7,0 ~ 10
3
/T ~ 8,9 K-

1
) waarin van l/f afwijkende spectra optreden,

met als gevolg, dat in dit gebied de a's minder betrouwbaar zijn.

Feit is echter, dat men voor 103/T > 8,9 K-1 weer een gebied met

betrouwbare a-waarden vindt, dat bovendien goed aansluit bij het minder

betrouwbare gebied. Het maximum (de "bult") in a blijkt bij latere

metingen steeds te reproduceren. Wanneer men de op grond van de meet

resultaten berekende a's van sample 18 - zie bijlage 3 - ) niet enkel

logarithmisch maar dubbellogarithmisch uitzet, blijkt dat de beide

delen van de kromme a versus 10
3
/T, die een positieve temperatuur

coefficient vertonen, zo goed als parallel lopen, en wel met een helling

6 8 °1 6,8 03/ 7 0 -1 ~van ongeveer ,. Dat w~ zeggen a ~ T voor 1 T < , K en

103
/T > 8,9 K-

1 •

Ook bij sample 34 kan men een minder betrouwbaar gebied aanwijzen,

waarin van l/f afwijkende spectra optreden. Samengevat levert dat aan

minder betrouwbare gebieden:

(i)

(ii)

Sample 18: 7,0 < 103/T < 8,9 K-
1

3 - - -1
Sample 34: 10 /T > 10,0 K •

Uit figuur 5-5 blijkt, dat de daling van a bij verlaging van T te
2

sterk is om verklaard te kunnen worden met de reductiefactor (~/~latt)

in (1.15). Een uitweg uit dit probleem is in principe mogelijk door

temperatuurafhankelijkheid van a
l

toe te laten. Echter, uit figuur
att

5-5 blijkt tevens, dat de afname van a het sterkst is bij samples met

lage dope. Sterker: juist met deze samples worden de laagste a's bereikt.

Dit is duidelijk in tegenspraak met (1.15) met ongeveer constante ~latt·

Hieruit zou namelijk precies het omgekeerde moeten volgen: "De laagste

a's bij de hoogste dopes". Immers, bij hoge dopes is impurity scatte

ring in sterkere mate aanwezig met als gevolg een kleinere ~/~latt.

Hieruit kunnen we dus concluderen, dat enkel het toelaten van een

temperatuurafhankelijke a
l

de gevonden verschijnselen niet afdoende
att

kan verklaren. Toch is het wellicht de moeite waard om even na te gaan

wat het toelaten van temperatuurafhankelijkheid van alatt op~evert.

Daartoe zijn de in figuur 5-5 afgebeelde krommen a versus 10 /T omge

rekend naar a
latt

volgens:
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(5.8)

Hierbij is gebruik gemaakt van de in figuur 5-4 weergegeven verbanden

tussen ~ en T. De lattice scatteringsmobiliteit ~latt als functie van T

is berekend met:

~latt
2

em /Vs (5.4)

De resultaten zijn afgebeeld in figuur 5-6:

Cl1att

10-4

1: 13,2 Qcm
2:5.9
3: 1.0
':0.26
5:0063

2

138
10-.:..5+--r-----r----.---.--...--.---r----r---r--t-

3

Figuur 5-6: Grafische voorstelling van de volgens relatie

(5.8) berekende verbanden tussen a
1att

en de temperatuur.

Bij figuur 5-6 dient men te bedenken, dat hier alle afwijkingen van



-73-

de feitelijk geconstateerde ruisreductie ten opzichte van de factor
2

(~/~l ttl impliciet in rekening zijn gebracht bij ~ • Qmdat - zoals
a latt

al opgemerkt - ook het toelaten van een temperatuurafhankelijke ~

latt
de gevonden meetresultaten niet kan verklaren, mag men niet te veel

betekenis toekennen aan figuur 5-6. Deze is enkel bedoeld om te illus

treren, dat ~latt verre van constant is.

In figuur 5-6 zien we bij aile samples een afname van ~l voor
att

dalende T, gevolgd door een neiging tot omklappen bij sample 34 of

echt omklappen bij sample 43 en 96. Het omklappen geschiedt bij hoog

ohmige samples pas bij lagere temperaturen en bovendien bij lagere

~latt. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt, dat wat betreft sample

18 (13,2 ncm) aileen het temperatuurgebied met 10
3

/T ~ 6 in figuur

5-6 is weergegeven.

5.3. COMPLICATIES BIJ BET METEN

Bij het meten van de grootheden met behulp waarvan uiteindelijk het

verband tussen ~ en T bepaald wordt, treden enkele complicaties op,

die tot vrij ernstige fouten kunnen leiden wanneer men er geen reke

ning mee houdt. In dit verband moeten genoemd worden:

(1) De "parasitaire" weerstanden van de aansluitdraden en van de op

de samples gebonde gouddraadjes.

(2) De opwarming van de samples ten gevolge van dissipatie.

We zullen nu achtereenvolgens beide zaken aan de orde stellen.

(1) De parasitaire weerstanden:

Bij de bepaling van de weerstand en van de spanning over het sample

heeft men te maken met een tweetal parasitaire weerstanden, te weten:

De weerstand R
ds

van de aansluitdraden van het sample en de weerstand

R van de op het sample gebonde gouddraden. De feitelijke situatie
Au

is weergegeven in figuur 5-7a:
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(al

-Rpttot

(b)

Figuur 5-7a: Schema waarvan men dient uit te gaan bij de bepaling van de

sampleweerstand R en de spanning V over deze weerstando Er moet rekening

worden gehouden met de parasitaire weerstanden Rds en RAu0

Figuur 5-7b: Schema waarvan men dient uit te gaan bij de bepalinq van de

weerstand ~t van de platina-temperatuursensor. Hierbij moet rekeninq

worden qehouden met de parasitaire weerstand RdPto

Bij de meting van de weerstand van de temperatuursensor, aan de hand

waarvan men de temperatuur bepaalt, dient men eveneens rekening te

houden met de weerstand R
dPt

van de aansluitdraden (zie figuur 5-7b).

Uitgaande van de meetbare grootheden R
tot

en V
tot

worden R en V

berekend volgens:

R = (5.9)

respectievelijk:

(5.10)

De waarden van R
ds

zijn gemeten met een digitale multimeter en van

RAu is een schatting gemaakt. Evenzo is RdPt gemeten, zodat ~t

eenvoudigweg berekend kan worden volgens:

(5.11)

Voor de waarden van R
d

' R
d

en R zij verwezen naar paragraaf
s Pt Au

5.2.1..

De door de uitdrukkingen (5.9) en (5.10) gegeven w~arden van R en V

zijn gebruikt bij het berekenen van de a's. De volgens (5.11) bepaalde
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waarden van ~t leveren (via een grafiek van Rpt versus T) direct de

temperatuur Ope

(2) De opwarming van de samples ten gevolge van dissipatie:

Tijdens het meten van de 1/f-ruis vloeit er stroom door het sample. In

vele gevallen moet die stroom vrij groot ( - bijvoorbeeld groter dan

100 rnA - ) zijn om nog voldoende 1/f-ruis te krijgen. Hierdoor kan de

vermogensontwikkeling in het sample dermate groot worden, dat de tempe

ratuur, die men afleidt uit de weerstand van de temperatuursensor, niet

meer representatief is voor de temperatuur van het sample. De sample

temperatuur zal dan namelijk hoger zijn.

Hoe verkrijgen we nu een correcte waarde van de temperatuur? Als maat

staf voor de temperatuur van het sample, kunnen we gebruik maken van de

sampleweerstand. In het beschouwde temperatuurgebied bestaat er namelijk

een eenduidig verband tussen R en T. In de vorige paragraaf 5.2.2. is

reeds beschreven hoe grafieken van R versus T zijn verkregen door middel

van stroom-spanningsmetingen met zeer kleine stromen. Voor deze grafie

ken wordt verwezen naar bijlaqe 2. De sampletemperatuur wordt nu als

voigt bepaald:

Na afloop van een 1/f-ruismeting wordt het betreffende spectrum opge

borgen in het HOLD-register van de spectrum analyzer. Direct hierna

wordt de spanning over de accuklemmen gemeten evenals V
tot

(zie figuur

5-7a). Het verschil van beide is gelijk aan de spanning over de voor

schakelweerstand R , die vrij nauwkeurig bekend ( - lees: gemeten - )
v

is. Het quotient van de spanning over de voorschakelweerstand VR en

zijn weerstandswaarde R levert de stroom I op, die tevens door v het
v

sample vloeit (zie figuur 2-3). De totale weerstand Rtot ( zie figuur

5-8a - ) is nu eenvoudigweg gelijk aan het quotient van V
tot

en I. Na

aftrek van R
Au

en R
ds

blijft de echte sampleweerstand Rover. Uit de

grafieken R versus T ( - zie bijlage 2 -) kan men de werkelijke sample

temperatuur aflezen.

Van deze methode van temperatuurbepaling is gebruik gemaakt bij metin

gen aan de samples 18 (13,2 Qcm) en 96 (1,0 Qcm). Bij de ( - eerder

gedane - ) metingen aan de andere samples was geen rekening gehouden

met een eventuele opwarming van de samples. om desondanks toch nog
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een nauwkeurige bepaling van de sampletemperatuur mogelijk te maken,

is onderzocht welke relatie bestaat tussen enerzijds het in het sample

gedissipeerde vermogen P en anderzijds het verschil ~T, dat men con

stateert tussen:

(i) Tpt ' dit is de temperatuur, die is afgeleid uit ~t

en:

(ii) TR, de temperatuur, die is afgeleid uit de sampleweerstand R,

volgens de in het bovenstaande beschreven methode.

Daartoe zijn bij een groot aantal temperaturen metingen uitgevoerd

aan de samples 34, 43 en 59. Uit de resultaten hiervan is de sample

temperatuur T
R

bepaald evenals het in het sample gedissipeerde ver

mogen P. Vervolgens zijn de verschillen ~T = T
R

- Tpt berekend en in

grafieken uitgezet tegen de gedissipeerde vermogens P. De verbanden

tussen p en ~T blijken bij aIle samples vrijwel lineair (zie bijlage

4) •

Door nu uit de oudere meetresultaten voor elke daar vermelde meting

p te berekenen, krijgt men met behulp van de grafieken van P versus

~T een redelijk goede schatting van de opwarming ~T van het sample

en dus van de sampletemperatuur. Hiervoor is dus gebruikt: TR = Tpt +

~T.

Bij de samples 34 (5,9 ncm), 43 (0,26 ncm) en 59 (0,063 ncm) zijn de

temperatuurwaarden van de in de figuren in bijlage 3 weergegeven

punten op deze wijze verkregen.

In de meeste gevallen blijkt ~T niet erg groot te zijni aIleen bij

lage temperaturen is de invloed van de opwarming goed merkbaar.

Een complicatie van andere aard is het optreden van spectra, die af

wijken van l/f. Uit tabel 5-1 en de bijbehorende opmerkingen over

coefficient c in Sv _ f-c is af te leiden, dat in vele gevallen de

helling van Sv versus f ( - op dubbellogarithmische schalen - ) iets

groter is dan 1. OOk komen spectra voor met een vorm, zoals geschetst

in figuur 5-8.

Voor de genoemde afwijkingen zijn geen verklaringen gevonden. Opvallend

is in dit verband het vrijwel niet voorkomen van generatie-recombinatie-
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spectra, aithans niet in constateerbare vorm. Van l/f afwijkende spectra

ieveren uiteraard onbetrouwbare a-waarden. Derhaive zijn bij sterk

afwijkende spectra geen a's berekend. Bij iicht afwijkende spectra zijn

echter wei a's bepaaid op basis van een (de feiteiijke iigging van de

punten Sv(f) zo goed mogeiijk) benaderende l/f-iijn. De aidus verkregen

a-waarden zijn evenwei steeds met de nodige argwaan bekeken en verworpen

ais ze niet pasten in het patroon van wei betrouwbare a's.

", ,
""

"",
""

10 toL.

((Hz)

Figuur 5-8: Vorm van een veel voorkomend van llf

afwijkend spectrum. Er zijn twee l/f-stukken te

onderscheiden.



-78-

6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

In dit hoofdstuk worden de gevonden resultaten besproken en vergeleken

met andere onderzoeksresultaten. Vervolgens worden een aantal conclu

sies geformuleerd.

6.1. DISCUSS IE

Bij de presentatie van de meetresultaten in het vorige hoofdstuk is

vermeld, dat de door Hooge and Vandamme {8} bij 300 K gevonden

empirische relatie:

met:

a. :< 2.10-3
latt

(1.15)

(1.16)

bij kamertemperatuur inderdaad bevestigd is. Bij temperaturen T < 300 K

bestaat er echter een duidelijke tegenspraak met de gevonden resultaten.

Een verklaring hiervoor is niet voorhanden. Definitief uitsluitsel

omtrent de juistheid van (1.15) en (1.16) is op grond van de genoemde

ambivalentie niet te geven.

In hoofdstuk 4. is een eenvoudige beschouwing gehouden om af te schatten

hoe sterk de invloed van lichte gaten op de l/f-ruis is. Daaruit is

gebleken, dat deze invloed niet veel groter kan zijn dan grofweg een

factor 2. De gevonden temperatuurafhankelijkheden van a. ( - die bepaald

zijn zonder rekening te houden met lichte gaten - ) wijken, zoals al

eerder gezegd, af van wat men op grond van (1.15) en (1.16) mag ver

wachten. Omdat de afwijkingen veel groter zijn dan een factor 2, kunnen

deze niet enkel het gevolg zijn van de ontaarde structuur van de

valentieband van Ge. Deze conclusie wordt bevestigd doordat Bisschop

{30} en Vandamme {31} bij silicium soortgelijke temperatuurafhankelijk

heden hebben gevonden als hier bij germanium. Dit ondanks het feit,
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dat er bij Si ten gevolge van een andere structuur van de valentie

band nauwelijks of geen sprake is van het bestaan van lichte gaten.

In een vrij recent onderzoek hebben Palenskis and Shoblitskas {37}

de temperatuurafhankelijkheid gemeten van l/f-ruis in silicium. Zij

vinden, dat hun resultaten ( - zowel bij p-type als bij n-type Si 

verklaard kunnen worden met de relaties (1.15) en (1.16). Met andere

woorden: Enkel lattice scattering veroorzaakt l/f-ruis en a
l

is
-3 att

een constante, die ongeveer gelijk is aan 2.10 •

Op hun publicatie lijkt mij echter enige kritiek geoorloofd: Zij
2

hanteren lattice be;eeglijkheden ~latt bij 300 K van 1900 cm /Vs voor

n-type Si en 600 em /Vs voor p-type Si. Deze waarden zijn echter grater

(bij p-type) tot aanzienlijk grater (bij n-type) dan hiervoor doorgaans

in de literatuur wordt opgegeven. Het gevolg is dan oak, dat de ver

houding (~/~latt)2 bij hen aanzienlijk kleiner is dan wanneer men de

doorgaans gebruikte literatuurwaarden aanhoudt. Verder blijkt, dat bij

hen de volgens (1.15) en (1.16) berekende a's aan de uiterste boven

zijde liggen van al de experimenteel gevonden a-waarden (met name bij

n-type Silo Dit gevoegd bij het voorgaande, maakt, dat de experimenteel

gevonden a's (vooral bij n-type Si) behoorlijk beneden de volgens
-3 2

2.10 • (~/~latt) berekende komen te liggen, wanneer men meer algemeen

geaccepteerde waarden van ~l (300 K) hanteert. De door Palenskis and
att

Shoblitskas {37} geformuleerde conclusies, waaronder "goede overeen-

komst tussen berekende en experimentele resultaten", dienen mijns

inziens dan oak met enige scepsis te worden bekeken.

De in dit afstudeeronderzoek gevonden temperatuurafhankelijkheid van

a vertoont opvallend veel gelijkenis met de resultaten van Eberhard

and Horn {38}, die l/f-ruis gemeten hebben aan dunne metaalfilms. Zij

vinden namelijk:

(i) Een sterk dalende a als de temperatuur afneemt.

(ii) Een stabilisatie van a, die inzet bij circa 200 a 250 K.

(iii) lets wat lijkt op een maximum in a bij circa 300 K. (Vergelijk

met sample 34).

(iv) Een ongeveer exponentieel verband tussen a en T, gekarakteri-
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seerd door een "activeringsenergie" E volgens:
act

~ = ~ .exp(E /k T)o act B (6.2)

voor temperaturen tussen grofweg 200 a 250 K en 350 K met

0,11 < E t < 0,15 eVeac

Een verklaring voor deze verschijnselen wordt door de auteurs niet

gegeven; evenmin is er een bepaalde fysische betekenis toegekend aan

activeringsenergie E •
act

Feit is echter de grote overeenkomst tussen hun resultaten en de in

dit verslag gepresenteerde. Voor sample 18 (13,2 Qcm), waarin lattice

scattering domineert, vind ik bijvoorbeeld E ~ 0,12 eV, hetgeen
act

uistekend past bij de door Eberhard and Horn gevonden waarden.

Als afsluiting van deze discussie nog enkele opmerkingen over de

nauwkeurigheid van de gevonden resultaten: Zoals in voorgaande hoofd

stukken al vaker is opgemerkt, hebben we te maken gehad met een aantal

foutenbronnen, te weten:

(i) Spreiding in de meetresultaten.

(ii) Beperkte meetnauwkeurigheden.

(iii) Systematische fouten ten gevolge van de gehanteerde modellen.

Het gevolg is, dat er in kwantitatief opzicht maar in beperkte mate

garanties te geven zijn, vooral met betrekking tot de waarden van ~.

In kwalitatief opzicht zijn de resultaten in het algemeen echter wei

betrouwbaar omdat:

(i) Er relatief veel metingen zijn verricht om de nadelige invloed

van spreiding in meetresultaten te beperken.

(ii) Systematische fouten ten gevolge van de gehanteerde modellen

voor l/f-ruis ( - bijvoorbeeld in puntcontacten - ) enkel een

verticale verschuiving van ~'s teweegbrengen. De vorm van de

karakteristieken blijft echter behouden.
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Bij het meten is rekening gehouden met, en zonodig gecorrigeerd voor

de opwarming van samples ten gevolge van dissipatie en voor de in

vloeden van parasitaire weerstanden. Tevens is bij een hoogohmig

sample getest of ook bij lage temperaturen Sv _ v 2 blijft gelden;

dit blijkt inderdaad het geval te zijn.

6.2. CONCLUSIES

Resumerend zal nu puntsgewijs aangegeven worden wat dit afstudeer

onderzoek heeft opgeleverd:

(i) De technologie voor het vervaardigenvan samples is hetgrote

struikelblok gebleken en heeft dan ook een zeer groat deel van

de beschikbare tijd opgeslokt. Slechts met grote moeite konden

er geschikte samples worden gemaakt.

(ii) De in de literatuur vermelde temperatuurafhankelijkheid van

T- 2 ,33. b" d . b . d
~latt - ~s ~J e met~ngen evest~g.

(iii) De temperatuurafhankelijkheid van de l/f-ruisparameter a is

bepaald voor een vijftal samples met resistiviteiten van 13,2;

5,9; 1,0; 0,26 en 0,063 ncm (bij 300 K). De a's zijn berekend

onder de aanname, dat de gatenconcentratie tussen 77 en 300 K

onafhankelijk is van de temperatuur. Daarbij is geen rekening

gehouden met de (ontaarde) structuur van de valentieband van

germanium. De aldus verkregen temperatuurafhankelijkheden van

hierbij een rol spelen, is

grond van de empirische relatie
-32.10 zou verwachten. Om na

a wijken af van hetgeen men op
2

a = a latt · (~/~latt) met a latt ~

te gaan in hoeverre lichte gaten

een schatting gemaakt van de invloed van deze lichte gaten op

geleiding en l/f-ruis. Daaruit blijkt, dat deze invloed niet

groot genoeg is om de genoemde afwijkingen te kunnen verklaren.

In dit verband dient nog te worden opgemerkt, dat om een nauw

keuriger bepaling van de invloed van lichte gaten mogelijk te

maken, meer betrouwbare gegevens over de temperatuurafhanke

lijkheden van de concentraties en mobiliteiten van lichte en

zware gaten gewenst zijn.
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(iv) Juist bij samples, waarin lattice scattering domineert, vindt

men een sterk temperatuurafhankelijke a. Deze samples leveren

bovendien de laagste a-waarden Ope Een verklaring hiervoor is

niet gevonden.

(v) Bij kamertemperatuur (300 K) blijkt de empirische relatie
2 -3

a = a latt • (~/~latt) met a latt ~ 2.10 te worden bevestigd.

Bij lagere temperaturen is echter een tegenspraak met de ex

perimenteel gevonden a-waarden geconstateerd. Op grond van

deze ambivalentie is definitief uitsluitsel omtrent de juist

heid van genoemde relatie niet te geven.

(vi) De gevonden temperatuurafhankelijkheden van de l/f-ruis ver

tonen sterke gelijkenis met de resultaten van andere onder

zoekers, die hebben gemeten aan silicium en aan dunne metaal

films. In een deel van het temperatuurtraject (van 77 tot

300 K) bestaat er een exponentieel verband tussen a en T, dat

gekarakteriseerd kan worden met een activeringsenergie van

ongeveer 0,1 eVe Bij lagere temperaturen treedt stabilisatie

van a Ope

(vii) De gevonden temperatuurafhankelijkheden van de l/f-ruis van

de verschillende samples vertonen onderling een systematisch

gedrag.

(viii) Bij het uitvoeren van de metingen is rekening gehouden met, en

zonodig gecorrigeerd voor optredende complicaties.

(ix) De gevonden resultaten zijn in kwantitatief opzicht slechts in

beperkte mate betrouwbaar. In kwalitatief opzicht is de situatie

aanzienlijk gunstiger.
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7. LIJST VAN GEBRUIKTE APPARATUUR

(1) Ortec Brookdeal, Low Noise Amplifier 9453

(2) Ortec Brookdeal, Ultra Low Noise Preamplifier 5004

(3) Bruel & Kjaer, Digital Frequency Analyzer Type 2131

(4) Commodore, CBM Model 4032 Computer

(5) Commodore, Tractor Printer 4022

(6) Hewlett-Packard, 7470 A Plotter

(7) Oxford Instruments, DN 704 Variable Temperature Liquid Nitrogen

Cryostat

(8) Analogic Corporation, Platinum RTD

(9) West Bond, Model 5700 Motorized Ultrasonic Wire Bonder

(10) Keithley, 177 Microvolt DMM

(11) Tektronix, Type 575 Transistor-Curve Tracer

(12) Hameg, Oscilloscope HM 512

(13) Time Electronics Ltd., DC Current Source Model 505
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BIJLAGE 1: Gegevens betreffende de vervaardiging van de samples 18,

34, 96, 43 en 59.

Algemeen:

(i) Oppervlak van Ge-plakken niet geschuurd.

(ii) Ets: HN0
3

: HF = 4 : 1 (RN0
3

: 65%-oplossing en HF: 40%-oplos

sing) .

(iii) Na etsen: Reiniging in gedistilleerd water.

(iv) Geen HF-dip toegepast.

Sample 18:

Materiaal: p-Gei P = 13,2 Qcmi Ga-dopei 1-1-1 orientatie.

Staaf nr: 604084 A2.

Voorbehandeling: Reiniging met behulp van alcohol (ethanol) en acetone

Etstijd: Circa 15 minuten.

Opdampen van goud: Geen gegevens bekend.

Veer het bonden: Reiniging in kokende alcohol.

Bonden: Bij circa kamertemperatuur.

Sample 34:

Materiaal: p-Gei P - 5,9 Qcm; dope onbekendi 1-1-1 orientatie.

Staaf nr: V 2848 B.

Voorbehandeling: Ultrasone reiniging in aceton, reiniging in kokende

alcohol.

Etstijd: 14 minuten.

Opdampen van goud: Bij circa 90
0

C.

Veer het bonden: Reiniging in kokende aceton en in gedistilleerd water.

Bonden: Bij circa 30
0

C.

Sample 96:

. 1 \ 0 t'"\ -Mater~aa : p-Gei P = 1, ~,cmi In-dopei 1-0-0 orientatie.

Staaf nr: 611273iA.
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Voorbehandeling: Ultrasone reiniging in aceton, reiniging in gedis-

tilleerd water.

Etstijd: 14 minuten.

Opdampen van goud: Bij circa 800 c.
Veer het bonden: Reiniging in kokende aceton en in gedistilleerd water.

Bonden: Bij circa 350 C.

Sample 43:

Materiaal: p-Ge; P = 0,26 ncm; dope onbekend; 1-1-1 orientatie.

Staaf nr: V 3446 D.

Voorbehandeling: Ultrasone reiniging in aceton, reiniging in gedis-

tilleerd water.

Etstijd: 14 minuten.

Opdampen van goud: Bij circa 80
0 c.

Veer het bonden: Reiniging in kokende aceton en in gedistilleerd water.

Bonden: Bij circa 35
0

C.

Sample 59:

Materiaal: p-Ge; p = 0,063 ncm; Ga-dope; 1-1-1 orientatie.

Staaf nr: 603211 A.

Voorbehandeling: Ultrasone reiniging in aceton, reiniging in gedis

tilleerd water.

Etstijd: ruim 15 minuten.
o

Opdampen van goud: Bij circa 80 c.
Veer het bonden: Reiniging in kokende aceton en in gedistilleerd water.

d ... 350
Bon en: B~J c~rca C.
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BIJLAGE 2: Grafieken van de sampleweerstand R als functie van de

temperatuur T.
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BIJLAGE 3: Grafieken van de feitelijk gevonden waarden van de l/f

ruisparameter a als functie van de temperatuur T.
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BIJLAGE 4: Grafieken van het temperatuurverschil ~T als functie van

het in het sample gedissipeerde vermogen P.
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