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2. INLEIDING

In Hooge's publicaties [lJ, [2J, [3J wordt gesteld dat l/f ruis van

homogene samples geschreven kan worden als

met

f:,. 2
< (....Y.) >

V

C =
N

f:,.f
C f (1)

(2)

V is de gemiddelde spanning over het sample als er een constante stroom

door vloeit, «f:,.V)2> de gemiddelde fluctuaties in de spanning V tengevolge

van de stroomdoorgang, C de l/f ruis-intensiteit, a(= 2X l0-3) een experimen

tele constante, N het totale aantal vrije ladingsdragers, f de frequentie

en f:,.f de bandbreedte.

Om experimentele redenen wordt er voor metalen een meetconfiguratie ge

bruikt van twee gekruiste cilinders die met een bekende kracht F op elkaar

gedrukt worden. Aan deze dubbele constrictie worden gemeten de l/f ruis

intensiteit C en de contactweerstand R.

Hoppenbrouwers en Hooge [4J, [5J toonden aan dat de l/f ruis van zo'n

puntcontact fysisch dezelfde is als de bulkruis.

Vandamme [6J verklaart de afwijkingen voor halfgeleider-puntcontacten

(Ge en 5i) door de l/f ruis van een uniforme natuurlijke oxydehuid als

bulk-effect in de ruisrelaties te betrekken.

Zowel CR-grafieken als RF-grafieken tonen als onafhankelijke experimen

ten, welke situatie in werkelijkheid optreedt: constrictie-gedomineerd of

fi Im~{jedGmineerd {tabel~--±t.

Tabel I

Constrictie-gedomineerd Film-gedomineerd
puntcontact puntcontact

Ruis tegen
C 'V R3

weerstand C 'V R
--

Weerstand
-1/3 -2/3

tegen kracht R'VF R'VF

Vandamme geeft een quantitatieve beschrijving met realistische aannamen

van de dikte (= 1/2t) van de fiLIi .), de beweeglijkheid van de ladings

dragers (~film) in de oxydehuid.
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In dit afstudeerverslag worden resultaten besproken van experimenteel

l/f ruis-onderzoek aan GaAs en InSb.

De aanleiding tot het onderzoek aan GaAs-puntcontacten is Mircea's [7J

publicatie geweest over l/f ruis-metingen aan GaAs-n+nn+ epitaxiale weer

standen. Hij stelt hierin dat l/f ruis toch een oppervlakte-effect is.

Er werd verondersteld, dat constricties geschikte configuraties waren om

ook voor GaAs l/f ruis als bulk-effect aah te tonen. Dit is niet mogelijk

gebleken. Uit gemeten RF-grafieken voigt dat het puntcontact film-gedomineerd

is met een soortelijke weerstand van de film P
film

= lOS_lOll ncm.

De CR-grafiek, die om experimentele redenen slechts spanningsgestuurd is
-6

op te nemen, geeft Czl0 over meer dan 3 decaden in R. Dit is niet in over-

eenstemming met tabel I. De IV-karakteristieken van het puntcontact zljn niet

ohms.

De hoogohmige oxydehuid op GaAs is ook de oorzaak van de moeilijkheden bij

het maken van laagruisende contacten op GaAs. Vandamme [sJ vermeldt een

werkwijze waarmee zowel op n- als p-GaAs zulke contacten aangebracht zijn.

Voor zijn homogene preparaten geldt met (2) a ~a=2.10-3. In tegenstelling
exp

tot Mircea concludeert Vandamme dat de l/f ruis voor GaAs als bulk-effect

is aangetoond.

De l/f ruis van halfgeleider-puntcontacten is zeer hoog. Hierdoor is het

niet noodzakelijk dat de metaal-halfgeleiderovergang zo weinig ruist dat voor

de cilinders (2) geldt. a ~1-1000 is reeds voldoende. De metaal-halfgeleider
exp

overgangen op de uiteinden van de cilinders worden ohms door formeren. Dit

is het ontladen van een condensator over de metallische contacten. Er ontstaan

in de oxydehuid een aantal k parallelle kanaal tjes, waardoor he~ mE!~a~L _

direct contact maakt met de halfgeleider. De l/f ruis van deze contacten is te

beschrijven met een model bestaande uit k parallelle contactspots met een

gemiddelde straal a, die ongecorreleerd ruisen, zoals Hoppenbrouwers en

Hooge [5J beschrijven.

Vaker formeren met toenemende condensatorspanning doet het aantal kanaal

tjes en de gemiddelde diameter toenemen.

De gemeten l/f ruis-intensiteit C en dc~ wcerqtand R ~rarl de metalL_sche con
-5 -4

tacten leiden met het model tot k=200-2000 en a=10 -10 em.

Foto's van de oppervlakken, waar het metallisch contact opgezeten heeft,

tonen duidelijk een aantal piekjes en putjes. De oxydehuid is doorgeprikt,

tengevolge van plaatselijke verdichting van de veldsterkte. Een schatting uit
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microscoopfoto's van het aantal k klopt met de berekende waarden uit het

eenvoudige ruismodel.

Tenslotte zijn er experimenten gedaan met geformeerde GaAs-puntcontacten

(gekruiste cilindergeometrie). Een condensator wordt ontladen over het
4 6contactoppervlak. De contactweerstand R wordt 10 -10 lager. De lV-karakteris-

tiek van het puntcontact is ohms. De gemeten CR- en RF-grafieken tonen een

film-gedomineerd gedrag met realistische aannamen voor Pfilm en ~film.

Een model met k-parallelle contactspots kan worden verworpe~ omdat het

berekende aantal k«l is.

Een aantal publicaties [9J t/m [14J over de drukafhankelijkheid van de

soortelijke weerstand P
bulk

van lnSb hebben geleid tot het onderzoek aan

lnSb-puntcontacten.

De drukken, die met de meetapparatuur voor de puntcontacten gerealiseerd

kunnen worden, liggen in het gebied waarin aIle auteurs een toenemende P
hn1k

vinden met toenemende druk. Zowel in de RF- als in de CR-grafiek kan de

invloed hiervan worden bekeken.

Experimenten op 300K tonen echter zowel in de CR- als in de RF-grafiek

een film-gedomineerd gedrag voor krachten van 10-
2

-10+
2
N, met realistische

aannamen voor Pfilm en ~film. De d~ukafhankelijkheid kan op kamertemperatuur

niet worden onderzocht.

Er is een meettoestel met kinematische oplegging ontwikkeld waarmee zowel

op kamertemperatuur (300K) als in vloeibare stikstof (77K) gemeten kan worden.

Hiermee zijn zowel voor p- als n-type lnSb puntcontactmetingen verricht.

Vandamme [8J heeft reeds aangetoond dat zowel voor p- als n-type lnSb
-3op 300K en 77K geldt dat a ~2x10 • Hooge en HoppenbrQuwersL~5] toondenexp ~.-

hetzelfde aan voor opgedampte goudlaagjes; zelfs bij 4,2K geldt a ~2x10-3.
exp

De l/f ruis is onafhankelijk van de temperatuur.

De CR- en de RF-grafiek bij 77K geven zowel bij n- als bij p-type lnSb

een bulk-gedomineerd gedrag te zien. Met P
bulk

en n
bulk

(respectievelijk

Pbulk) uit Hall-metingen op 77K'met de methode van Van der Pauw [16J volgen

de CR-punten nagenoeg Hooge's lijn [4J. Dit zou betekenen, dat de Pbulk op

77K niet drukafhankelijk is.

De RF-grafieken geven een Pbulk die groter is dan ult vierpuntsmetingen

op 71K, hetgeen toch op een drukafhankelijkheid zon wijzen. 00k kan l1et

aanrakingsoppervlak anders zijn dan wordt verondersteld. uit de CR- en RF

grafieken kunnen realistische waay,l , vC\or ~film en Pfilm worden afgeleid

voor oxydehuiden op 77K.
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3. KINEMATISCHE OPSTELLING

Deze kunnen tot de volgende punten worden samengevat:

1. Het instrument moet geschikt zijn om vierpuntsmetingen aan gekruiste

cilinders te doen;

2. de kracht F moet instelbaar zijn over 4 decaden. Dit geeft voor bulk

gedomineerde puntcontacten variaties in Rover meer dan 1 decade en

voor film-gedomineerde puntcontacten over bijna 3 decaden;

3. de ingestelde kracht moet niet verlopen in de tijd. Het instellen van

een nieuwe kracht moet zonder schokken geschieden;

4. de kracht moet te meten zijn binnen 10%;

5. het contactpunt mag niet verschuiven;

6. er moet een mogelijkheid zijn om te meten bij verschillende temperaturen.

3.2. ~~~~~~!j~!~~_~~~_9~_~~~~~~!~~~~_~~~~~!!!~~_~~_~~_~~~~~~~~~~~~~~_~~~~

~~~!~~~~_~12_n!5-

De kinematische opstelling (figuur 1) is ontworpen voor metingen aan punt

contacten van gekruiste cilinders die in twee geharde gootjes worden be

vestigd. De ene wordt gemonteerd tegen een star plateau (figuur 2), de andere

op een vrijhangende schotel (figuur 3). Op de laatste zijn een V-gleuf en

een tetraeder-vormige drager gemonteerd. Indien de vrijhangende schotel om

hoog getrokken wordt,komen de kogels, die tegen het starre plateau zijn

gemonteerd,in het tetraeder en de V-gleuf te zitten. Hierdoor worden 3 vrij

heidsgraden van translatie en 2 van rotatie opgeheven. De 6e vrijheidsgraad

wordt opgeheven op het moment dat de cilinders elkaar raken. Door deze kine

matische oplegging [17J verschuift het raakpunt van de gekruiste cilinders niet

meer.

De zwaartepunten van de kogels in de V-gleuf en tetraeder en het raak

punt van de cilinders liggen op de hoekpunten van een gelijkzijdige driehoek.

In het zwaartepunt hiervan trekken we met een be~ende kr,'cht in 'lerticale

richting. Op het puntcontact zal 1/3 van deze totale kracht werken. Deze

kracht wordt gemeten met 4 rekstrookjes (TML Tokyo Sokki Kenkyujo Co.,

Ltd., type FCA-3), die in een brug van Wheatstone geschakeld zijn. Dit geeft

temperatuurcompensatie [18J en vergrQot de gevoeligheid met een factor 2.



- 6 -

,,'if. I'

':~'I',

"I
( . .,' '!

; (

figuui':1 ~K:ine:IUatisbhe opstelling met .ijkgewi'chten. "
• !.' ',:. "" '. ,f ·1



> '.'.'

"

- 7 -

, 1'~

figuur 2:. Detailopnan1e van,.;h;et starre p:lat>ea:u met, twee
kogels en een cilinder. . ," 'H j

I,'

figuur 3: netailopname van. V'ri.jhange.nd:e s:chotel."met
tetraeder, V-gleufeneencilinder.
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De rekstrookjes zijn geplakt op een stalen strip van 140~ dikte en 0,7 cm

lengte. De doorsnede is zodanig gekozen dat we bij de grootste kracht

(300N) nog binnen de grenzen van de elastische ",ervorming zitten.

De trekinrichting bestaat uit een treks tang met Schroefdraad (spoed 0,75 mm),

een wormoverbrenging (1:50) en een reductietandwiel (1:4). Met een instel-

knop op de tandwielkast wordt de kracht aangebracht.

De ijkgrafiek (figuur 4) is opgenomen met gewichten (figuur 1) die met

een schaal aan het kettinkje gehangen zijn.Horizontaal staat uit de tatale

kracht, gedeeld door drie. Verticaal is uitgezet de relatieve rek £ in

v-strain gemeten met de rekmeter. De uitslag ap de rekmeter vertalen we in een

kracht·F (10-2-10 2N) op de cilinders.

De vrijhangende schotel is zodanig uitgebalanceerd, dat het zwaartepunt

nagenoeg samenvalt met het ophangpunt aan het kettinkje. Het ophangpunt

is in verticale richting instelbaar.

De schotel kan zich onder een hoek instellen ten opzichte van het starre

plateau, als de cilinders niet de vereiste diameter van 5 mm hebben. Boven

dien kan door een aantal plaatjes van verschillende dikte het verschil in

diameter gecompenseerd worden tot cilinders van 4 mm.

Metingen op 77K worden uitgevoerd in een dewarvat, dat met een pertinax

verloopring wordt afgesloten. Drie kolommen van 160 mm zorgen ervoor dat

de rekstrookjes niet met de vloeibare stikstof in aanraking komen. om de

rekstrookjes is een oventje aangebracht. Met een thermostaat regelen we

de omgevingstemperatuur op een constante waarde (~20 a 30ac). De temperatuur

van de voeler moet net beneden de ingestelde waarde blijven. Bij een aan-uit

regeling z~jn de temperatuurflugtuatiesz;o groat dat uitslag op de \1-strain

meter een cyclus van 4v-strain beschrijft. Beneden 10v-strain zijn de meet

punten dan niet betrouwbaar.

Het regelen van een constante omgevingstemperatuur is een tijdrovende zaak.

De voedingsspanning van het oventje moet ingesteld worden tussen 10 en 14V.

Dit hangt af van de warmtelek, die groter is naarmate het stikstofniveau

in het dewarvat hoger staat. Bij de juiste spanning verloopt de v-strain

meter niet meer, en kan worden gen.eten vanaf ~let lJv-::;t:r",.Jn bel:eik. Komen de

rekstrookjes toch in aanraking met de vloeibare stikstof, dan moeten ze ver

vangen worden. De elastische eigenschappen van de lijm gaan sterk achteruit.

Van de nieuwe rekstrookjes moet een nieuwe ijkgrafiek opgenomen worden.
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figuur 4: IJkgrafiek kinematische opstelling.
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Het is onmogelijk om simultaan ruis-en krachtmetingen te doen. De draag

golffrequentie (5000Hz) van het meetsignaal voor de rekmetingen verstoort de

ruismetingen. Voor ruismetingen schakelen we de ~-strain-brug uit. We laten

de voeding van het oventje aan om de rekstrookjes op 300K te houden.

De vrijhangende schotel wordt tweedimensionaal beschouwd in de situatie,

dat deze tegen het starre plateau aanzit (figuur 5), De kracht F grijpt aan op

het puntcontact. F en F zijn de resultanten van de krachten op de V-gleuf
y x

en het tetraeder. De kracht K wordt met de rekstrookjes gemeten en met

de trekinrichting aangebracht. S is de afstand van het zwaartepunt 0 tot de

hoekpunten van de gelijkzijdige driehoek. Oe schotel maakt een hoek a
1

met

het starre plateau, Bet gewicht G van de schotel grijpt op een afstand 5 van 0

aan door het gewicht van de cilinder. Het aangrijppunt van K ligt een afstand u

boven O.

De translatie-voorwaarden leveren op

F
X

== (K-G)sina
1

De rotatie-voorwaarde ten opzichte van 0 leidt tot

( 3)

(4 )

F-F
Y

== -G ~ cosa +K ~ . aS 1 S s~n 1 (5)

Uit (3) en (5) volgen:

F

F
Y

K u. G 5
-(co.sa - - s~na ) - - cosa {l + ~)2=-=-1--- S lz· 'T S-

(6)

(7)

De ~- strainmeter wordt op nul gezet als de cilinders elkaar net raken. De weer

stand daalt dan van oneindig naar een eindige waarde. Oit kan binnen

0,5 ~-strain.geschieden. Dan geldt F=O. De kracht op de rekstrookjes is K1 ,

Vergelijking (6) wordt:

o u G s
S sina1) - "2 cos'\ (1 + s) (8)
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.
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Vanuit deze toestand wordt een extra kracht llK aangebracht

K = tlK + K
1

(9)

Substitutie in (4), (6) en (7) van (8) en (9) geeft

F
X

= (tlK + K1 ~ tana 1 + G ~)sina1

F = tlK( + u. ) + K u. + G s Ny "2 cosa 1 S s1na 1 1 S s1na 1 S cOs.... 1

(10)

(11 )

tlK
F = 2(cosa1 (12)

Stel nu: a 1 = 3
0

, u = 2 rom, s = 2 rom en S = 20 rom als in de praktische

situatie voorkomende parameters. Stel bovendien K1~G, dan voIgt

F ~(tlK + 0,lG)0,05
x

tlK
F "'- + 0,1Gy 2

tlK
F= 2 (13 )

(14)F

Door een geschikte compensatiemethode komt het gewicht G van de schotel

niet in (12) voor. De correctieterm is zo klein dat (13) over het gehele

gebied van in te stellen krachten geldig is.

Voor drie steunpunten gaan (12) en (13) over in

llK 2u.)
~(cosa1 - -S s1na 1

llK
F :: 3 (15)

Conclusie:

Voor de kinematische opstelling geldt dus,dat de kracht F op het puntcontact

de totale kracht K gedeeld is door drie vanaf de nulinstelling.
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4. l/f RUIS-RELATIES IN PUNTCONTAcrEN

In dit hoofdstuk worden een aantal formules gegeven zonder afleiding.

Steeds wordt verwezen naar de betreffende publicaties waarin dit wei wordt

gedaan.

Een geschikte configuratie voor het meten van l/f ruis is een puntcontact

van twee gekruiste cilinders, die op elkaar gedrukt worden. De contact

weerstand R van deze constrictie is volgens Holm [l~J

Pbulk
R = ITa

(16)

Voor"een puntcontact geven Hooge en Hoppenbrouwers [4J een uitdrukking

voor de l/f ruis analoog aan (1)

aIT 2
R

3 t:.f
3 f

20~ulkPbulk

(17)

De l/f ruis-intensiteit wordt

C ::;:
2

R
3

alT (18)

4.2. Puntcontact met uniforme film

Vandamme [6J veronderstelt dat iedere halfgeleider een natuurlijke oxyde-

huid bezit met een dikte 1!2t (figuur6). (16) gaat over in _

R ==
Pbulk---+

ITa

tP film
2

ITa
(19)

Met de parameter

R
film

ep == R
constr.

wordt (19)

R ::;: Pbulk (1 + 4»
ITa

(20)
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figuur 6: Punt.contact met uniforme film.
Niet op schaal getekend.

1

versterker

figuur 7: Spanningsgestuurde ruisopstelling voor metingen aan
hoog-ohmige puntcontacten met parallelcapaciteit.
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De l/f ruis-intensiteit gaat over in

C
~ulkPfilm )

nfilmPbulk
(21 )

Is de contactweerstand R>10
6n, dan kan de l/f ruis om experimentele redenen

slechts spanningsgestuurd gemeten worden (figuur 7). Voor R <20R geldt:
m

(22)

capaciteit C parallel aan het puntcontact staat dan geldt:
ap

is de spanning over de meetweerstand R , «~V )2> de gemiddelde fluc-
m m

tengevolge van de weerstandsfluctuaties in R.

V
m

tuaties in V
m

Als er een

1 ~f

(1+ (21TfT ) 2) f
P

( 23)

metT = RC en v2
= I 2 1zJ2 waarin Izl

2
= R

2
/(1+(2 1T fT

p
)2).

P ap I
Met de parallelcapaciteit C van het meetsysteem volgt voor een filmm

gedomineerd puntcontact

2 2
(1+(2nfT ) ) (1+(21TfT ) )

p m

1 1 ~f

f
(24)

T = R C de tijdconstante van het meetsys~eem.
m m m --------T

Voor T »T---volgt-dat het l/f spectrum voor T =1 overgaat naar l/f .
p m p

De achtergrondruis van het meetsysteem bestaat uit de ruis van de ver

sterker en die van de parallelschakeling van R, C , R en C .
ap m m

De bijdrage van de versterker wordt per eenheid van bandbreedte

4k TR (l+f If). R is een weerstand die dezelfde thermische ruis gp.eft
B eq 0 eq

als de versterker. ')e terrr, fo/f vert.,~g8n·':('o:::c"Llgt- de l/f nlis van de ver-

sterker. Voor f=f is de l/f ruis gelijk aan de thermische ruis.
o

~ De thermische ruis van de parallelschakeling is 4kBRe(Zp). Re(Zp)

is het reele deel van de impedantie Z .
P

k
B

is de constante van Bolt,zmann , T de at,sel ut.e t.emperatuur. De totale

bijd~age per eenheid van bandbreedte 1
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met

R
P

=
RR
_m=-_ en T
R + R

m

R (C + C )
P ap m

(25)

1. parallelschakeling van k gelijke co~tactspots

De gekruiste cilinders kunnen ook op een aantal discrete plaatsen k

elektrisch contact maken. De straal van de contactspot is a (figuur 8)

>- .. -_.-- '-'-"'''1-'' '--.-
j

i

figuur 8: piekjes gedomineerd puntcontact;kna
2
«0,lnr

2
.

Niet op schaal getekend.

Door Hooge en Hoppenbrouwers [5J is een uitdrukking hiervoor afgeleid

analoog aan (18)

k 2a,..2 R3
C· -,;;....~.....;;~3--

20~UlkPbulk

(26)

Voor de contactweerstand R geldt volgens Holm [20J onder de Y90~waarde
2 "7 .. ......-.-----~----_ .._.__.

kna «O,lnr

R = Pbulk
kna

(27)

Uit (26) en (27) kunnen expliciete uitdrukkingen worden afgeleid

voor k en a

2
a

2~ (~~lkC) (Pb~lk ) 3

n

2~ (~:lkC) (Pb : lk )

(28)

(29)
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Een combinatie van C- en R-waarden kan worden geinterpreteerd als een

aantal contactpunten k met gemiddelde straal a.

Di t piekjes-.gedomineerd puntcontact is vergelijkbaar met de situatie in

figuur 9. op de uiteinden van de cilinder zijn metallische contacten aange

bracht die op een aantal discrete plaatsen k met de halfgeleider-contact

spotjes met straal a geven. De metaal-halfgeleider-overgang wordt beschreven

met een aantal parallelle constricties, die ongecorreleerd ruisen.

2r

figuur 9: Cilinder met metallische contacten
van k parallelle contactspots en gemiddelde
straal a.

Steeds wordt er verondersteld dat de effectieve volumina van de constricties

elkaar niet overlappen. De ruis in het krista],t waar de veldsterktehomG=

geen is, is te verwaarlozen ten opzichte van de ruis van de ohmse

contacten.

2. parallelschakeling van grote en kleine contactspots

Ook is er mogelijk een situatie met kxa en ~kxSa constricties. In de ver

onderstelling dat elk contactgebiedje voldoe)):1e stx"oomgestuurd is (constante

deelstromen) geldt [21J:
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2
n

«~~) 2>

1f a L R.
i=l

1-
~f

3(" Gi )'

f (30)

20~uikPbuik i~

met

R.
Pbuik

G.
1

voigten
1. 1fa 1. R.

1.

n

L R =kR. (1 + 1.)
i=l

i 1. 8
(31)

n

L
i=l

G
i

k
(1 + yB)

R.
1.

(32)

Substitutie van (31) en (32) in (30) ieidt tot

(1 + y/8)

(1 + y(3)2

t.f
f

(33)

Voor de contactweerstand R,die gemeten wordt, geldt

R
R.

1.

k(1 + yl3)
(34)

Na substitutie in (33) van (34) tensiotte:

< (~~) 2> =
k 2

1T 2aR 3
(1 + y(y + 13 + .!.» M

3 f3 f
20nbulJ/ b ulk-

(35)

Onder de voorwaarde yBsl verandert R maximaai een factor 2. Twee extreme

situaties worden geanaiyseerd.

a. Er zijn k grote spots en er worden yk kieine bijgevoegd met y>O,Ol;

b. er zijn k kieine spots en er worden yk grote bijgevoegd met y<l.

Situatie a

In figuur 10 is uitgezet de correctiefactor A = (1+ y(y + 8 + l/S» ais

functie van B met y als parameter onder de voorwaarde YSsl. Uit de grafiek

voigt dat bijvoegen van yk spotJes met een kleinere diameter de l/f ruis

aanzieniijk doet toenemen.
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y=100

\

\
\

\
\

\

\

10
6 ,

\

Al \

\
i-.

105

figuur 10: Correctiefactor A voor bi;v '~gen van yk Kleine contactspots met straal Sa.
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Situatie b

In figuur 11 is uitgezet de correctiefactor A als functie van B met y

als parameter onder de voorwaarde YB~l. Bijvoegen van een klein aantal

grote spots heeft nauwelijks invloed op de l/f ruis.

3

2

1

_...--._-~--'

figuur 11: correctiefactor A voor bijvoegen van yk grote
contactspots met straal Sa uitgaande van k kleine
met straal a onder de voorwaarde yB~l.

3. Serieschakeling van grote en kleine contactspots

Er is een situatie mogelijk waarbij het ene metallische contact k spots

heeft met straal a en het andere yk spots met straal Ba (figuur 12). De

beschrijving geschiedt met halve constricties. Hiervoor gaat (18) over in

c

2 3
167T aR.

1 {J61__

t R Pbulk de weerstand van een halve constrictie.me i = 27Ta

Voor ongecorreleerde fluctuaties «~Vl)2> en «~V2)2> geldt

(37)

Vergelijking (30) toegepast op figuur 12 el, gesUDsti"tueera. in Cs7) geeft



- 21 -

(38)

I+1>---

v

kxa

o +

t,
ykxBa

o -

figuur 12: Cilinder met metallische contacten.
Serieschakeling van kxa en ~kxBa contactspots.

Voor de contactweerstand R, die gemeten wordt,geldt nu

R = Ri (1 + rB)
k yB

Substitutie van V = I
1

R. R.
1 1

k ' V2 = I YkB ' V

(39)

IR en (39) in (38) Ieidt tot

It; \12 -+ y5 (35)

(1 + Y8)5

b.f
f

(40)

2 5 5
In figuur 13 is de correctiefactor B = 16(y + Y B ~ uitgezet als functie

(1 + yB)

van y !"lei: y8 alR oarl'lm'?ter onCier de 'foor"",arde yB~l. Uit (39) voIgt dat R

maximaal een factor 2 verandert.

Bijvoegen van meer spots met kL.:il1f~L; s ..:.ra.": du,~t d" ./f rUiS toenemen.

Echter minder sterk dan bij de paraIIelschakeling van §4.4.2 .• Voor

y=10 is de maximale toename van de ruis een factor 50.
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I
~T ~ ~ ~~ -~-·-r~--~-

I

100 i

_. .-l.- "_

.~-----'-----~-_._,--

figuur 13: Correctiefa.ctor B VOQr series.chakeJ-i:E~ van k:x:a en rKxl3a contactspots.
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5. MECHANISCHE ASPECTEN VAN GaAs-EN InSb-P~'CONTACTEN

De relatie van Hertz [22]

(
Fr

E
) 1/3

a "" 0,88 (41)

beschrijft het verband tussen de straal a van het aanrakingsoppervlak en de

kracht F, die op de cilinders wordt uitgeoefend. r is de straal van de

cilinder en E de Youngsmodulus van het materiaal.

De uitdrukking voor de contactweerstand R als functie van de kracht F

is dan

R"" Pbu1k (Fr)-l/3 (1 + t.p film (Fr)-1/3)
O,88~ E O,88P

bu1k
E

(42)

De Youngsmodulus van de natuurlijke oxydehuid wordt gelijk of groter

verondersteld dan die van het bulkmateriaal [6].

Twee punten worden nader beschouwd: de Youngsmodulus E en de druk

afhankelijkheid van de soortelijke weerstand P
bu1k

van InSb.

Door een aantal auteurs zijn de C .. componenten bepaald voor GaAs [23]
1.J

en InSb [24 J.

het verband tussen de spanning 0,. en
1.J

in een bepaalde richting in het elastisch gebied [25J.

De coefficient C.. geeft
1.J

relatieve deformatie e ..
1.J

(43 )0 .. = L C .. € ..
1.) " 1.J 1.J
---~J

Op grond van reciprociteitsrelaties kan het aantal (= 36) C, ,'s verminderd
1.J

worden. Toepassen van symmetrie-eigenschappen geeft voor kubische symmetrie

een reduktie tot 3 (C
11

' C
12

en C
44

). Voor het isotrope geval blijven over

C
l1

en C
12

en er geldt:

(44)

Aan het oppervlak van de cilinders komen alle kristalrichtingen voor. Op

de contactspot worden de twee preparaten met willekeurige kristalrichtingen

op elkaar gedrukt. De Youngsmodulus E .l.S een goe:le henadering voor de ver

schillende mogelijkheden (C. ,).
1J
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De Youngsmodulus E wordt in C.. 's uitgedrukt volgens [26J
~J

E =
(ell - C

12
) (C

ll
+ 2C

12
)

(C
ll

+ C
12

)
(45 )

Yoor kubische symmetrie geldt. (44) niet. De Youngsmodulus wordt nu met

behulp van de Glijdingsmodulus G berekend.

w. Yoigt (1887) berekende G door aan te nernen dat de deformatie overal

hetzelfde is.

(46)

A. Reuss (1929) nam aan dat de spanning hetzelfde is.

De Youngsmodulus vollJt dan ui t (\>=0,33 Poissorl-constante)

E = 2G(1+v)

(41)

(48)

(46) en (47) geven steeds verschillende uitkomsten. Experimentele waarden

liggen veelal tussen beide in en dicht bij het rekenkundig of meetkundig

gemiddelde.

In tabel II zijn berekende waarden voor Glijdings-en Youngsmoduli ge

geven. Ze zi j n voor GaAs en InSb ui t de C •. 's van [23 J en [24 J bepaald met
~J

vergelijkingen (45) tim (48). Aile grootheden zijn uitgedrukt in 10
10N/m2 •

Yoor aile verdere berekeningen wordt er in dit verslag gewerkt met E k.re

Tabel II

---"~ -----
E Gy Ey GR E

R
G
rek

E
rek

GaAs 8,7 4,9 13,0 4,5 12,0 4,7 12,5

InSb 4,1 2,5 6,6 2,2 5,9 2,35 6,25
----

5.2. Drukafhankelijkheid van Pbu1k van InE.>b

8 2
Keyes [9J heeft reeds in 1955 drukafhdnkelijkheid tot 12.10 N/m waar-

genomen in InSb-kristallen. Hij yond met tClenemer-de druk een stijging in

P
bu1k

in een gebied van -78l)C _ ':'_~"'o
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De toename wordt kleiner bij lagere temperatuur zowel bij p- als n-type

materiaal.
820

Gebbie [10J breidde het gebied van druk uit tot 70.10 N/m en -89 C voor

n-type InSb (u
bulk

= 4.10
14

/cm
3
). Op 3001< verd e-en t.oename gevonden van

meer dan drie Cl0C'aden wai'rn3 8en 7eer scherpe daliIlg (factor 105) optreedt

bij 30. 10
B
N/m?. Bij -·8g0e eerst cen toename mct een factor 50, daarna over

een groot gebi!-)G Vim cltUJ!' ';(~n '.,)i,~;t"'nte ""Ctc'1rde ~ gevolgd door een scherpe daling

bij 50.10
8

N/m
2 .

13 3
Volkov [111 nam voor p·-TnSl"> ~laar I d,"\t PbUlkl~~ 78~ voor Pbulk < 10 /em

toenam ~ij,~t de d'ruk. \"001:' samples met Pbulk=c 2 • 10 IClII bleef Pbu1k onveranderd
8 2

tot 10.10 H/m •

- , N.N. Sirot.'3 en V.B. ::;rlipU.o [12J, [13J hebtlfm gemeten aan p-type InSh

(Pbulk = 3,7.10
13

/cm
3

) en n·~.yf'P, (11
bU1k

"" 1,7.10
14

/cm
3
). Zij werkten in het

temperatuurgebiecl vall 2g3K - 573K bi i ch:uJcken t.ot 20. 10
8

N/m
2

• Bij eonstante

temper?tt:,u,ur wer'd eento~nan1e van Dbulk"r"'"ax,]"rl'»)Jen bij groter wordende druk.

Alle au,t.eurs zoeken een ve,rklar..inq in e,en verqJ ()tiug van de bandafstand bij

toenemende druk ("" l'jlDG\/lc
8
u/m2 ).

Bij de e>:v'rimenten i\l dit verslag beschrev.~n kUI.nen drukken gerealiseerd

worden tot 20010
8

N/m
2

op lOOK en 77K.

De drukafhankelijkheid van P
bulk

zal kl;umen blijken ui t RF-grafieken en

verder doaI: ~"erken in CR-g.r:afiekf-'n.
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6. OHMSE CONTAC1'EN OP G'l.fl,;'3

contact.ell

Ohmse CCl1yta(:t!~n b':',) ""!) een l-ine,dre TV--kal.aki;('tistiek in 1e en 3e kwadrant.

van de halfgeoleide.r- [2: J. V()(l.(·

ui ttx"'~'t:'ctr·"l\tl-:l~lJ. ¢ 7,,;!1 het metaal en ~
. ill S

n" type qel(it ,;> <$ en voor po-type ~ >~ om. ms m s

Om t.och ohm:,; •. Gont.a:;ttm op deze hdl.fgeleid~~rs te krijgen, worden ets-,

pli'l.ting-, opdi'l.mp- (:Yi leqeertechnieken t.oeq"'r·l,~:t bij verschillende tempera-

t')Xen en tJ,jdschJ1J[" Hi) hat opdafllpeq -i~j <1", };'·lali.te:l.t van het vacuum, de

0vnneeos zeer belangrijk.

.c., I ,'q':past om ,liW het oppcrvlak dunne, zwaar gedoopteOok wordc,m d. j,

. + f +)In 0 p lager, C),«~',: X"- l!.i..,-~ de b:u',':t:'ienc: aaX). het contactoppervlak ver-

lagen. Er worden metal ",n ('n l('ryringr:n v;:m allm': lei samenstellingen op de

halfgeleider aangebracht.

Voor een gaed ohms r~ont,act is ni~ast een 11.9<:: overgangsweerstand vooral

de 1/f ruis van het cant.act V<"l.n beJ."mg. De contactruis moet te verwaarlozen

zijn ten opzichte w;m de buJ,krni,':'1 ,'~crjat: (7) geldt, Vaal< blijken laag-ohmige

contacten tach veel 1/ f n.:d.,s te vett.onen,

Tabel JIT [71] r,J(~(:}p (""n ·];'mt.711 nv..."y:U,·j"b,,·1PJ! ('.>; op GaAs ohmse contacten

t k r"R'j t! r,>"p';,'p.n i rlet. re:,;ulta",L van een lit.eratuuronderzoek.e rna en L -i. ,,' '. m -..

De a.uteurs gel'T,di; e!~n q.root. aant.a1 VeXfiGh t n./:'lude meti'l.len en legeringen.

V(,orbe1tl(~rking, fytsenn ;'dY,',verk ingen Ld)beJlJ1.otc divets·i tei t en invloed op

het a1 of n.lJ:t; Qh;:',; :2, 'J)'. Pis etsmj.dr:1e.l vi"rdc V'l.I,!· H2S0c;~H202 gebruikt.

Opdampen g~~,Gl:.:.n'l ,~'n .I'~. IT',C'·tl''nJ (loll 1(·'.1( .' i"1 o..~n::ernperatuurgE:bied

van 400-800oC 1.n een oven.

haag vacuum gebruikt." ZCMel op '1- a.J s p·-type GaAs zijn ex: ohrnse contacten

11 20 -J ",)17 '1,,20 -3gemaakt voor preparaten TCF:!t 1l.'·lq .. l() ':'n :": n ~', .' U cm •
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Nog meer lib:cratuu:nlerwij:c,inqen W(H:c"lr::n 9';I(jPV(-'lO :Ln hat boek "Heterojunctions

and Met<~l-Se:m:\.eond;lJ('tol'J....xfAct.lcn;;O" va);"l 1\.(; •. IoJ!J.ln~..!;; en D.L. Feucht [39].

Val'.d'l.mw,,, [sJ 9""bx.u~.kt.":i! VCldX :!Iljrl hOlUogene pX'(.?p,;~:r:aten de werkwijze van Cox

p'GaAs uit t.abel I U. Op het contact werden
16 -3

tW"f.'JJ1J;"t.,; IT()or n-GaAs (n = 2,3.10 cm )
')

-' )

als

en vierpunU;

De f'Xp.:.;.ihl~'\L(n zjj.u v\.tgevocnd diU, cL1LHleJ.s van SUilll doorsnede en 10mm

lengte. De. {IK;I:aL,.:Fc""il(·' cOhj""'t,'t'~n zljn ()p il.p ui'teinden aangebracht. In tabel IV

€len OVC31,;:J.• 'h i q(:ge ;-'l,~n ;;a/\ ,::,,: be~, U' '('.'::; 1.11 l.e·tan.
-]

"'02.1 U '. De 9':met.l.nl l/f ruts is niet afkomstig

i.s

Met P) 'Jl.ndcn \,re ,~,
I'Xp

van bet. bl.,lkma"tCI·:;'l',11 ma(',r V~'.l' de m<':,(:.:'J l-·hJl.1fgeleider-overgang.

werd docr kl"i"haaJ.d"

\' utilO!'c. {CD en 0 ).
t~ .:: 2R met 2 a 3 decaden.De

c
llf ruis

Contact:PH (i) \.,;:n :1::<'11 :1 f(;';:-i"c:cen <.:,h[.'<:.;. [:1.1l 0' wa~ fOrIDprpn niet nodiq.~_,.., J l,2.j

Temperatuurbeliandelin':Jen doen de qual.'.unt. van de contacten duidelijk toenemen.

Dit blijkt uit vm::l"l,g,'xl van de contac:t:w2c",r,,,tand R en de llf ruis.

In § '7.2. zal de l:/f ruis gehtlJikt worden ej(1'j de contacten te beschrijven

met k spots, dif2 e"m :.LY':1.dl a hcbben.

DE~ l/f Spf'ct:.:a ','1eJ:den bij de m';?tjn',i"'XI [',n ;::ams verstoord door burst-noise

[40J en laagfrequent',.x:icillatie:l [in] bCI'I.,\.m de lcxi..tische veldsterkte.

De cilinders met mc~tal1ische cc,ntar:.:t<;';.l kunnen gebruikt worden om puntcontact-

me.tingen te daen" De 1/f Tui:; \\;i. e'er.< G'Xl,stlJ.,,:L·' is veel groter (minimaal

een factor 1000) 0



Tabel IV

N
CD

I

4.1,6xlO

- - •06
..:,,j~(!.~,

,;

5,3x10"

1,2xl0-14

-- ': ~SdO ..

'-'. ,.- ,.:1
=: ~', !.. U

"'--
'- '

0.3

0,1

34C,";·-jz

Nabewerking

For.meren

!tot de 'tleerso:ar"d
! .
inlet meer ver-

iOp smelttemperatuur

~n(156 C) te brenqen

'deren.
~ 1------

I
ICont~ctprocedure

I

trilbad. ~~sen in

!
Ontvetten in aceton !Anodisch en kathodisch

I ,
Etsen in h'N03-1':2804 -, ontveltten. Galvanisch

(gedeioni ... IOPbrengen van Cu-l aag

!~~a'cna ~r-la ~ ~ .•;1..J.c,.... ~;>.~ ..... a~. ,..lE?·i,...

I

,Sn kcperd:caad ~ol-

Voorbewerking

hol in ':1 trasoon

"12R
c

W) C Ct =xaexp
;2-punts qemeten X

~'''4'' '-"-"'~-"-~--"-f--,- -.-,,-_-:;~,":::3--i;-----61
I (J , .3"; ,p: ,;, V 4 ,8 xl 0 I
;, h - < ,- -13 '" I

l
t~~ ccntacte~ c~msl ~i2~ :.~:~~J -3ox~_1In6 I
ZlJI' Eon de wser- 0 i it: ..' ,<_u " ) <. -' I

-;• .:l ,--- 6 IIs tand hi "0 ';: meer 0,0(' 2 -. '" (; 2; :<L) I
r"e:r..:lnGe:~t. I

! I---.+1--.------ .~.""'.---. )------'------,'-~----'-r'--'-'---'~
I
i

Ontve'::t'"'l ::1 aeeton ;1n sotderen op :-<opse IFo:::meren 38i.:v-r l

'n ultr-c;oon tr;1 h'ant-e". Rvrl'met \'sol- It t t te _"..,,,,1~ ,0_ __- _~ _" _ ! 0 con ac n ci~-l

bad. :St,~en in 8-10::;- ideerw4ter) zorgt voor !Zijn en de weer-

H?SOd-~_C?-H_O. l.de meJhanische heehtinglstand niet meer_ .. _ _ L.

------l--- lverandert.
I

Ontvetten in alco- ;In so~deren door sampie!Formeren 340V+

H20~-H_C
L. 2

seerd~ .
I
I
~---_.

- ..\~ - I l~ I !
~ ,- ~n HN03-H~~04-3202- Ni galvanisch opbrengen1andert. ! ,ulk='J I;)"

IH
2

O. Gladschuren Legeren in 30% H2- 70% I
op fijn schuur:- N

2 sch1J.tgas gedurende I
papier. 5 min. op 300°C. Met

Sn dra lid solderen.

~ n-GaAs Als ® . Als G: . Nu echter Formeren niet 0,06 6,6xl0- 16 900

p=O,l Qcm legere gedurende nOOig. 0,04 2,8x lO- 16
220

16 -3 0n=5xl0 cm 15 min. op 510 C.

IbUlk=0,5Q

~
-')", k-\' "

u.~

~Ulk=0,96n

CD n-GaAs

p=0,0273 flcm
17 -3

n=1,2:,<10 em

@ p-GaAs

p=O,077 ft:cm
17 - •

p=3,7 xl0 . :r,

Materiaal

(]) n-GaJ.s

p=O,l -:;cm

16 -"n=5 dO- em -
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7. EXPERIMENTEN J:JlET c<\~S

VaOl: de p:r'c\paratie v;\n dr' cilinders wordt vctrwezen naar tabel IV in

u) f (~)).

dat. :z,e CPU l,;lctdllisch spiegelend

oppervlak be,~:1. ':t I. :,\

Vaor de L, ',j?\:·r-im,(C'!.tcH ~,,'()r(lt E'en balans gehtuikt. De kracht wor'dt ver

anderd door QC1.J,;;'1 t:~:m bi j he! :'~,t t:'rc CIlt'"r 3 :j'3caden (0, 1--100N). De

gewicllten zijlA l<odanig ge}:ozen dat. de meetpunteD op een 10garitllJpische

schaal nagenocg '-'qui ,j ::"st~ant venlee,ld zi jn.

L IV·~karakt:eristie":en.

C('t 'let. met~.2'n ViH} Ilf ruis ,'liln constricties is

een ohmse IV·-)<:a:'C-ilJ't.c;"; ,"ti f1,!<. :'1,')1:. ,o-..:mt-::ontac·t ie; dan te beschrijven met

het eenvoudiqe bulk'" "m fi };:)J;l(xkL De IV-kl'xakteristieken

worden op een oscilloscoop bekeken. De IV-karakteristieken van de onder-

zochte GaAs-puntcontactel1 w'aren niet ohms en v,~,ak niet symmetrisch.

Bij 12V over de puntcontacten nam de stroam sterk toe (zener-conditie).

Ui t log J: (V) -·gra.fi,..~ken werd Q-uk J.u belde k\",a.drant;en een duidelijk

exponentieel gedrag waargenoruen"

Bij kleine kracht.:en (F<O, 5N) waren de zenc:r:gebieden vaak niet stabiel.

Het kwam ook voor dat ()V"_'r h(,'t q,.:'!.'l>le geLd e.:}, v;:m krachten O,lN<F<lOON
,---'----

nauwelijks '3flige ven:·,r.Jtxinq in de IV-k;u·akt.e:r..h:tiek werd gevonden. De

IV-karakL,o!xistiekm1 ve LI:I.:cuud":ll eel;, duid€' I ljK wi)a.l:'neembare knik, welke bij

vers geetst,e cilinder,'~, .": lei,,',y' ih dan .24 uux' na het etsen (V<250mV) •

In figuur 14 i'" (:en voorb,·:elo gogeven van IV'kar.akteristieken met de

kracht F op de ciLLv'l'i:' nr, @ uj tgeoefc'nd a.J s parameter. In het le kwa-

,\ t " fL''':' "!l.e c' :en waarg::!nomen.
~==~------~
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Conclusif:l:. -
IV"karak1.~'.:;ristieJq~n zijn HI ,>t: Ohm~1, :uiet G}'Il11OO.(.,)tx:i.:sch en vertonen een

knik nmd de ooxnprol'!C!" ~n Zljli tlilUWHlijks n.>.produceerbaar.

De n'let r"'pr·_xJuceerbare IV· ·kuxakt.e.tist.ieJ;PII lAf!.bben ui teraard conse-

quent.if'8 voo.1:' de HF·luet..i I1gc:m. De geJ,\p,l:.eo m;'-g:r..afieken hadden vaak een

helling (·-2/3) ov~r. 2 decaJen tn F. 001' k1rmm(~n h;;lli.ngen (-1/3) voor.

*50ms t:..1: t,:i PC t-f'~'r~ nlE~1, .~-\.C!lt.G::tf:-en~rolgens -he 1 '1.1 ng'~':,.;.. C",'~ /3), (r-.. 2/3) en (-1/3).

t.iek als lineair .k,an "wIden be,,,t:houwd (i/< 2V, zie figuur 14).

Uit de rtF"qr';J-i,::~en ziju D!i.~t (4?~ Pf'l 's bepaald voor trajecten, die
,,1. m

een helling (-2/3) geven. Berekeningen Ieiden tot
o

v~,'m. t = 60 A r~u E vCJd O:.1S tabel II. Di t is ook ge-

over een factor 50
8 1 .~

P f' 1 ~ ::c 10' 'if) h ,-, "em
~ l:;;t

vond~l" door Bi.qier' L42 'j fm Harm'Hi r '! ~ 1 "
r 10

',er hO(9 (R ':. 10t- 10 ~n. Een geschikte methode

d,,~ TV }~.a_n)lct~li_f)!j>ck f.lp de oscilloscoop te be-

kijken in het rechtc C),:··bied en (~i~ kracht 1': te varieren.

Bxperimenten met V = 25V over hp.t, puntcont3ct tonen nagenoeg geen af

hankelijkheid tusf;(-m R en F (J.hS .104~t). Er wor:dt in het zenergebied van

de IV-karakteJ':'is.tiek gewerkt.

Figuur 15 geeft, RF--gc.J,:fj,(-~ken "vcr cilind0~": G)· De spanning over het

puntcontact V = l,6V. De in tLLs::;f~S x kr:>men overeen met een situatie als

in het 3e kwadrant Vi:l.I" figmn' 11;

tii t. de hel1' tng-l""2/Jl VPl,,{L- P film

('12 bo] lE'tj'.<
4

1.0~ ~~~(;rtJ"

o lTIet het 1e kwadrant.
.. 00' _

Conclusie:

De gemeten RF"-graj'; iC,b~J) t.unen eon hooq'-ub)rd.q film-gedomineerd karakter

(helling (,,2/3» .. E:r_ 1 s 9f:',",\ vE~J:'kl.<;'d.r,g vuc,n dn h.~11ing (-1/3).

* Met heIIi ng word't. hier be'.lf.)r.L!,d l_~" r-i" ',", H9i'"cid: Lcient in een grafiek waar-

in beide grootheden \ 1I.l eJ [' ('. }.I,)l,yui.'t.l\!.,i,scb ;;~ijn ui'tgezet.
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fiC)l:<u:r- i! ;-:::".;).1:df5 (']~en vall eenpuntc:ontact van n-GaAs,
r:"O,,02'1:~ ~icm en Ilo:·j,2 1017/cm3 ; V = 1,6V.
,., Llmc;(c ... lolll.ineex.d ii, le ]':wadrant figuur 14,
P Li.lm 10 9 Ik~!lI( J{ pUT'te.n in 3e kwadrant figuur 14.

Aangezien :l,:Let aan de voorl••aarde van een 1'echte IV-karakteristiek vol-

daan iSi kan '~T. nau1r1eli.jV:~ iets ove'C: de l/f ruis gezegd worden. De contact

weerstanden zijn 20 hoog, :Jat er voorsdti.kehveerstanden R van 10
8

- 10 12
fl

v
gebruikt: moe1~en l!'lorden 01ll te vnl(kH"m (101< H

V
>20R voar stroomsturing. Spannings-

bronn.en v-a.n.· 'j 00, ~(y)OV .;?(O'wJeflflodig-z+.j-ft. D1'" ':Lng;-mg:oimpedantte van de gebruikte ver-

sterkers (R~ ""lOOM~n is te 1'11'19 orn znn('lp, (:'Qinpr;'Si,t::i'l':'f' 1:8 meten. Daarom wordt in
:tIl

di t gevill gekazen VOOI ~·'p)nnj1)1]53 tlJri. ng (~~:ie 4. 3. ) •

Een CR-'grafi.ek Vi'!} C?~'T( pUllLc.:ontact "an de cilinders @ is opgenomen met

V = 3,2V (figm.u: 16). DC', 11Qtj, £panni.n'J \..::; noc'U.g om boven de achtergrondruis

(figuur 14) in het le kwa.dL'"wt.

C is nagenoeg constant: ov~·r Irl8er Jan '3 oecaden in R. De punten zijn op-

genomen bij 500Hz en 1000B~' V"l\ cel' a;>'-'.r.2,1 p'll,ten (*, R) zijn spectra opge-

nomen. Klusters meetl:,uIlten. (x, r), (\) Cop d,ezelf"(~!" contactspot opgenomen, im-

pliceren een mogelijke heUh,'J (1-1 I' 1 \1oor c1e fi Imgedomineerde situatie.
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i

IL-._. .....
I_1 ._. __,. -'''-----'

figu.uY 16: CR-grafiek. van spa.nningsgestuurd puntcontact
~1··G2.f\.S, p=O,1 r1cm en n :::: .5x:i0 16 /cm3 •

In een simultaa.n opgenO.illRJ1. IlF"gxaiiek wordt min of meer een helling

(-2/3) gevonden,

Dez€ trend zou echter moe ten dool:zetten vaor meetpunten op andere spots

opgenomen, met a.ndere krachten F. Voal:' de punten (+, il) werd eerst ~~.

helling (+1)' gevonden. BJj verl'JOgiI!g van de :;1:' 'ht !10m C weer met een factor

10 toe il! plc:\at5 Vl.uJ'·;erc'er t:e dalen.

De simultaan 0p'Jen,wien RF··g.rnfieken Jeiden tot P
fi1m

= lO~l09 ncm.

Om toch een indruk te kr.i.jgen van megeU.jh:~ waarden van l-lfilm worden

deze voor de gestippeJd0 Lijll<;>Jl b'?rekeIl(3., De ,ldelloeken 'V geven 3XIO-6
cm2/vs,

··8 ')
de boll.:m ~ 2xlO . G1.'· /V,'. t:i t j s p.rg ]J1Hg ,v'" c!,>! }:lassiek geleidingsmechanisme.

Conclusie:

-f1
Voor een niet gefor:meen.1 pUJ',tcontact Ls C~)~) • Ben m,ogelijke verklaring is,

dat de film over het opperv]ak van de '.l.Un(l<,l.~: l.m.E;';,ogt?en is. Hierdoor zijn

de metingen niet reproduceElbacLt:.
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4. Capcv::itE'.1..-t.C;IDCi:i ngen,.

De ruis··~'.prsctr<l hel;.] ","!) ::01';:,; eml helli.ng tU··.:t,cn (.-:1.) en (-3). Dit kan ver

oorzaakt worden door c(!r~ c>';X\CU;.E)i.t C p,).rallel. aan het puntcontact, zie
ap

Capac).V~i .'::mf?i"dHyJI .:.<m G,-,'\s p\Ultcont'3,cT p.o van cl1inders nummer @) met

een bru:9 18v(~!:'e;j,i.ds fun'cU,,': vvu3c ft'Rqn~r.,ti., f UR·t de kracht F ais para-

meter, grafieken op aIt:: j;..n.wx 17.

1C> .

10°

--_...._----,---y-----y

. f
I---

I
L_..".;:;_ "---·-----1·-.(-':)3~-·-+---..-"""--1-0.J..4:---J

f(Hz)

figmu: 17: P",rdlJel capar:;i t.ei t. 'Inn puntcontact n-GaAs
;.JoO,l nero en n=5, 10 Ibjcm3 als fWlCtie van
0.':0; frequentie f met de krCt.cht F als parameter.

Naast de ear<3.citeit. -is ook de parallRJ-weerstand R gemeten (figuur 18).

Voor de Gapa<::itf':it "lorot qevonden C 1-10pF. De contactweerstand
7 . ap

R "" 10 -1011 ligt in !Iezelfde groot.te-ol:de als bij de RF-metingen. C
ap

is frequentie-afhankelijk en een fact-or 10 lager dan men voor deze

oxydehuidC:~~;~~l verwac:htcn. Cap ""'O!~,}t g\?d;c<cl.:rL {,-c~_.b~staan uit.een. serie

schakeU.ng van een flequ,;~ntle-,:,:thankelijkedeplAt.lon capaciteit en de

capacitei t van de o>r.ydl';'111-1 id.. ut t. i~3 n.i.et v'erd'-0r: onderzocht.

Voor F''''''50N geldt. O' He "' 10-·3s. Dit geeft een -3dB punt bij f == 160Hz.
':II'

Reeds bij lage f:cequent.Je tendeex:t hat. 1/£ rl.li';;~'pectrum naar een helling (-3).

Berekeningen mE~t. ! ,;4) en (25) met gelOleten Sp'()Qc,her'len als parameters tonen dat

de spanning v> 3V moet zljn ow nag voldo"'mde ;')\;f',l dr.- achtE'rgr.ond te kunnen

meten.

De meetpunten ui t ue CR-'grafiek van figuur 16 zijn allen l/f spectra.

Conclusie'

Door de parallel capaciteit C·1CJpF zijn de :3pectra niet te interpre
ap

teren. Voor grote R is dit: x"'!c'QS bij 1,",,:" ft'Xll'entie het geval.
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fJ ~\X,' 1."~ twRoJ:st;'lnd R van P1CIi;r:onti.H::t van n-GaAs
1)·'0,1. j:(;;:lI ell 11''''5. \.J 1/..,/ t;m3 als functie
Vim d' fl" ;,'0 :I: met de kracht F als parameter.

kunnen geen duidelijke uitsP,( aken gE.'c:!iJiln woriJ.p.n over de oxydehuid. Wel blijkt

dat deze zeer. heog-ohu.d.g L42], [43J L; en eeli .Lah()li.logene structuur heeft.

De metingen zijn nauwelijks reproduceerbaar.



-, 36,·

7. lb. Geformeerck~ constricties

L Inleidin?,

Fonllcren qaf h:'.j de t!!'?talli,scb c cont,'lcts'u Vim d ..' cilinders een verlaging

van de cant, ,t",·,,:<:c.:'t.·:u:,J 0Jl d..-:' l/f ruj.s ( 6.3,), E-.:' is ook een condensator

kracht ,r'.lin ::>'.)-10Ci{ "Y.. te"I.€h(len. E'en. )lla1.Y'/q:rO:",.\"e \lonk spcingt over aan de
,.,. *)

contactspot :met a :;; J U ., em voJ.qens (41).

De contad:\,JerH" t,:md H \··)rr.1t vPt:'laagd tot 100 A 1000Q. De IV-karakteristiek

T is te verwaar
p

)'no'oges tl'lu',d gps,chied'l.\\.

2., CR-grafiEl}:en.

De CH,--grafiekerA \H.:'ht.'(:fl €:(:fl he U ..i.I,g (: 1) over 3 d€~caden in R (figuur 19).

Voor nl.l,pmer (J:) '~\,,,,,; C:.,,' Juw:.:ht. F""lO;)N en d~1 ontlaadspanning 320V, voor

nummer @ weni q(~l.,.n,:ikt, F ·C, J\l (';m 1901i. De contactweerstand werd gevarieerd

door de kracht. Ti' b,: veri<,l ' I tv~n. Z,,>W(>l voor J1lJ,lDmer CD als voor @) zijn er

drie meetseries opgenomen, De met:i..nqen zijn gf)ed !"8produceerbaar. De spreiding

in de meetpunt€D is niet • J)c~ rof"etpnnt~~n l'i.qgen voor nummer CD 1 .decade

lager dan voor nummer @. jjit kan aaH het vm:schil in formeerspanning

liggen. Berdcende lijnen voo.r: de bulkI:ui~, volgells (18) snijden de meetpunten.

3. Modellen o

a. Een op een plaats doo.rgep.d.kte oxy luhuid De CR-grafiek zou een helling

b. Een model if.ct t-::eu dant"al s.\Y.,ts ,~.i(, 81~:,k,t.ltsell contact maken zoals

in § 4.4.1 ••

Uit (2B) volr;t. !JJ).,d dt~ lijn voorde bulkruLs volgens (18) voor 0

k .. 0,5 a 3. 'lOOT. R '" 12kn voigt k =c. 0,0'1 en R "" 360kl1 geeft k

Er wordt een gn:.·te iL'sr'I:",pantie gevoudel' t.US~;(")', de aanname k ~ 1 en

de berckende ~;dLndf;.'rl ). <" 1 voor grote E,

0,002.

c. Een geJegenereerdp. oxy, ebuhi, d":'e laag--ohmiger wordt door het ont

laden van de condensator. Bet punt.contact met een uni.forme film geeft

volgens Vandamme [61 cen CR-'graH(", met helli..ng (+1). Uit de grafiek

kunnen beweeglijkhP<k r • van ric Hlu.l vwr'den uitgerekend. Voor CD wordt

gevonden [Jfilm =,11,':",<10'-3 em'!,;.; ,"")or @ ~fjlm = 45 x l0-
3 cm2/vs.

o
Dit zijn accept:abcle .• 'c",!'d<::!I';'(W'" M,y,~,:,:",i,dr~n. 'loor de dikte t = 60 A

genomen.
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figuur 19: CR-grafieken van u~<on,' '-':'3-,
op =O,Hlcm"'J_ '/~S.i\)
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10 2 10 3 1Oi~ 10 5
R(n)

f~\J wgedomineerde puntcontacten(n-GaAs).
L , ' 5 1 -3 2 jV/VS;~< P bulk-O,0273\Iem,1l film-4, . 0 em 5
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4. RF-grafieken.

Indien he\.: film--gedomLnf'<:crd(' roouEd. qeacceptee,rd \-.1'ordt dan moeten ook de

RF-grafi eker de voorspeld~:' helli.ng (~'2/3) hebben.

Figuu:r :20 c!,~e:f.r, RF'·'(rU1fi()J~pn. die over 2 dl"'caden een helling -2/3 hebben.

Bet fortneren 15 ,,;:''''lcl i", j .l'u,m....e,r (1) als bij Dummer CD met 3S0V gesehied

voar elke lIlef:'<::";"~Ll;:" De Rr"IW'" t:ingen zijn zeer subtieL Reeds bij kleine

trillingen ver.richuift. cit' con ~.actspot. De eont'~H:'t,weerstand R wordt dan

~em

Y' < IN is de spre.i.ding in2 deeaden groter. Voor de meetpunten zeer groot.

Met (42) \,.1,)1"''1\. vom- (I) "J.s l)errdddelde waarde gevonden P
film

= 0,S.10S

ui t: 10 rneet.s.:LlFS, V'A) Dljjmner (4) P == 4.10
5

nero ui t 4 meetseries.
'" fiJm

Voor de eU,:\nd(~.r';; r.UWP',f'l:' (ii:) is nag een twe~de serie meetpunten (t:.)

gegeven. Deze is E'E'll ] I~: r '!T 1"':;1. d t,'. laatst.e keer fonneren opgenomen. Hiervoor
5 S

geldt PHIm := 2B" 10 ~kro. j';0fl P film == 5.10' licm werd gevonden 15 minuten na

Conelusie:

Geformeer'de constricties van Gal~s qedl.i' gm. zieh volgens het uniforme

filmmodel. oi t wordt zowel in de CR" aIs in de RF--grafiek gedemonstreerd met

aeeepta.bele waarden voor P'"'''''' en J.l 47 ., •• [44J, [45J.
l...l >, ,., , . .1. ,Hr.
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1

F<Nt' 10
2

figuul: 20: RF-'grafJcken v~n gefonlh~erde f~lmgedomineerde punteontacten(n-GaAs) .
o P .... ~S 8.10~.0cm;XOF'1 ~..4.10 gem; 0 en x als in figuur 19 •

. £1 UTi tJ III 5
!'1 a S 0 ~uu:c na laats ... 0 )<f,cr formererJ,p f' 1 '"'28.10 nern.

1 m
..----_ .. - .._---
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metallU~che cont.dct:en.

1. Inlcidinq.

Goede ohm,'e contilct·<~n rn....,j{f)n or CaAs en een beschrijving geven van de

structuUl:". ·nc,} L1; jJ<:. De boogohmige oxydehuid is de belangrijkste oor-

zaak hierva.H. De strnctuur van een pr:eparaat met twee contacten is:

Dletaal-oxyde···halfgeleider·-mryde~IlletaaJ..

De IV--kiJrakte:t1stie)<cn zijn niet"ohms en niet··symmetrisch zonder formeren.

Op de ui teirJie" van et,n cU j ndr:r, waarvan df' leugte"'as in de (1,1,1)

richting gegr()',~td .i '3, 'flcnden aan de ~ne k.;mt Ga-atomen en aan de andere

As-atomen gevondeJl. De hC1~ ':( van de cilinders in §6.3. na formeren kan.. ~}lP

verklaard worden met l/f ruls van de metaal-halfgeleider-overgcmgen.

2. Modellen"

stricties (~7.1b.).

2Het opper.vlak dat Lklg-ohmig-e:r. wcadt is kleiner dan 'ITr • Voor

a = 0,01 .- 0,1 em wordt 2R '" 300 ... 3rt (2R =: tP
f

'
l

/Tfa2). Dit is veel
C c 1 m

groter dan gevonden na formeren (§ 6.3. ). Van cilinders nummers CD,
@, (4) zijn de c's en overeenkomstige R-waarden uitgezet in een

II "grafiek. Deze CR-grafiek vel:toont niet de voor een oxydehuid te

verwachten helltng (+1). De spr€iding is gxoot. Een geformeerd film-

model wordt voor de7~8 contacten venwr:pen.

b. I)~ oppel'll akt:est:ruC'tum ',,:anh.et Galo.s. j C' ILi et glad, 1IIaaJi' duidelijk'

gewelfd. Dc.l oxydehuid is \leliswaar hoo']-ohmig, echter ook duidelijk

inhomoge~m. Het opgebracht.e metallisch contact heeft een korrelige

oppervlakt06slJ.:uctuur. Plaatselijk zal er eell grote veldverdichting

kunnen optredRn. Het ontladen van de condensator over het contact

oppervla.k guat. gppaa.rc1 met een zodanige energiedissipatie, dat de

oxydehuid plaa LseJi:jl-: doors1.aat. Op de7.e dCl)rg~slagen spots maakt

het metaal dir'(:!ct contact lliet de halfgeleider. De stroomdoorgang

zal via deze parallelle ki'l.naaltjes plaatsvinden. ledere contactspot

ruist ongecorreleerd volg..~ns een halve constrictie. Onder de aan-

name .Jat aan beide cOdL,lct,eIl het..zelfde geschiedt, wordt met

en (29) k = 200-1000 (~n. ,) -5-10 -4 em voor cLLinders (]>,
gevonden. Voer de cort·'H,:tw"(·C/o;L")li.. '1i_l·~t R"';~RC'

(28)

® en @



... 41 ..

3. Analyse van de contacten mt':!t l/f n>is van k parallelle constricties met

straal 'l"

Bet fo:rmeren is geschied a"in een aantaJ cilinde.rs nummer ® van p-GaAs.

Na iedere k(~m: fo:nl1cren werd de cont.actweerstand R(= 2R ) en de l/f ruis-in
c

tensiteit. C 9(."lt,.~ten, D,,: ""ij'lJ, W:'l.' forme:n'Hl is VOOl: j(i'dere cilinder anders.

Met (28) en (29) ~i a's ~n k's berekend. Deze zijn uitgezet in figuur 21

en 22 op de vertical.e 2$E~f'n. Op de horizontale as is uitgezet de wijze

van formeren.

Er wordt {~E'n Cl'1;,\J} tatieve aln]'JSe van de grafieken gegeven. Een verge

lijking i\lordt. 9ClHcv\k:. lim .1 ,"~t I,?L. Voor (40-+ - 320+) wordt een toenemende

a gevonden, k n~:>'·:,~l!lt. c,,~~·~~ t L<>··' C1.\ "lotol::dt dan constant. Voor (40.:t. - 320!:.)

blijken a eu };; bij v'~;rder '.():,:mc:,.'· ,', lJa.uwelijkc; te veranderen. !:. Formeren

is duidelijk doelgerichtf,~ro Direct '!Nor.dt. het benodigde aantal contactspots

gemaakt om (j.e sLi::oom t.e le,::'(o,n pa:::.se:ren. Dan wordt. vergeleken t:,. met + •

Voor (iU)2'.- 161);,~:) verandert a lIdl.""",,:1 ilks en neemt k licht toe. (320!:. - 320!:.)

doet a Cluide:1 \,jkt,oenE-~m0n (~VE'n;;'.3.s k, Een. grote:r.-e en~rgiedissipatie aan de

contacten geFft: st.ne'd:::: meey ~:;pots k m0'C een g'?":ltero straal a.

Conclusie~

Globaal gezien neemt het: aa.ntal spots k toe door vaker formeren met een

hogere spanning. Oak a neemt toe" Bij gen groot aantal keren formeren komt

k eerder tot een eindwaarde d'om, a. E!. gelrlt
-5 -A

10 cm<a<10 em.

4. "CR"-grafieK.

200<k<2000 en

In een ve:r:~am(;lg:r:'afiek zijn uit:gezet aIle gemeten C' s tegen de overeenkomstige

R's.(figuur 23). De spreic1inq van de punten in de CR--grafiek is niet groot,

hoewel de rne<.>tpunt:en afkomstig zijn van een aantal verschillende experimenten.

Vooral de plmten (40+' 320+) liggen op een duidel ijk traject over 3 decaden

in C. De klustE'rs (/:., 0) wi.jb::m hiervan niet veel af.

Dit laat 0en speculatie toe omt.reu't een model QP grand van de CR-grafiek.
2. 3 -1 -1

Uit (26) en (27) blijken de volgecde afhankelijkheden C'-'k R en R'\.ok a •

In tabel V staan een aantal mogelijke eJcponenten 11 van de CR-grafiek met

hun gevolgen voor het kxa model. E:en lijn met helling (+2) is de beste rechte
, 2 . ,. "12.+2

door de meetpunten Ill!" Er qeJ 0t C .'" "R met A :::- 4x 10 /Ii. •
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Str~·tl a ~/~,n de conta(:\.r~pots

wij:..:e van fonneren.

B

o
+
/).

V in volgorde
forrneer..

gelijke3

1:2'()--itC)"2+66'- '2to--~ 2~0---~

+
spanningen 320V:!:

160V+
ullctie van de -

21

fiq1.1ur 21:

2400

•
o
+
f'::.

V in volgorde, formeer..
+

4 gelijke spanningen 320V+
160V+

32

800

kl
1600

figuur 22: /0.,,1' ·'n" c(yr>'ctspots k als hUlOtt", van de wijze van
fOI,merel:
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10-1

figuur 23:

lOll 10
1

102 R(ni"

"CR"-grafiekl~an ~eformeerde m~tallische contacten op
pc.,;,7. 10 / ern , P

b
lk""O, 077Slcm. Li jn onder hellinq

:buJk 1" d d U I' . h II' (3)de Lx ,:tf' _1.)1. OC'J: .e punten lIIl. ,) 1li met '. e 1.ng +

10
3

p-GaAs;
(+2) is
volgens ( 18) •
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Tabel V

E
a'IIR?

o

,,~:-Y~

-1

Geformeerde conta.cten op GaAs hebben eer. model met k'''R-1/2 en a'VR-1/2.

Dit: model is onafllClnkeltjk van de \"ijze va.n fonneren.

In de Cp····'!:rafie}~ 's evpneens ",en rechte lDP.t (18) voor een constrictie

g(~t.ekE'nd.. )};: Si~lV~!';on 1/f :r 'ds··in Lpl1siteit C is 10
4 - 106 g!["oter. Deze grote

verschillen .zijn ve:r.:klaard met het piekjesmodel.

5. Foto' ,3 van pl.ekjes op en putjes in dE' geformeerde GaAs-oppervlakken.

Er is een qU1nt:.it;3tieve !.y)scbrij Villg qege'<,;en (k;{a), die gesteund wordt

op een qualit:atievp ~lll"llY'.'f! Vim he.t fo:nueerpX0C':!s. Oit 1s echter geenszins

een bewijs dat. de cJ.arJihT1nen ju1 st zi jn.

Van de geformeerde GaAc;-eppervlakken zijn foto's gemaakt (figuur 24 en

25) na het. v,.,r.vdjd,_'x1~;n V'\'.I het gesoldeerde In'-contact.

Figuur 24 toont duidelijk een aantal uitstulpingen. Op deze piekjes zal

het metaal uirect contact JJvlken met de halfgeleider.

Een globalE' bex'ekcning lc'eT.t, dat het aantal piekjes in de grootte-orde

ligt van 1000-2000. GeteJ(1 f.r-: het aantal,dat met het In contact gemaakt

heeft. De berekende k,c'1:i40 ui t de CR~meting voorafgaande aan het fotograferen

van het contactoppervlak, De ,:)vereen[;t.emming tussen telling en berekening

is zeer goe(:!.

Figuur 25 geeft een foto van het andere contactoppervlak, waarop in putjes

een groot aantal kl eine ~p~)tjes van het In-contact zijn achtergebleven.

Alle cilindf.:'l:s, d 11-' op verschillende wijze zijn geformeerd, vertonen beide

typen oppervlakken. De man j CJ" V,'I] former. en }, e'll! de oorzaak ni~.. .r;1.,]n. Een

verklaring kaT' zjju dilt cl.'tI' bet ene conta.ct (~iv'atomen boven zitten en aan het

andere contact As-atornen.

Er kan op g.rond van de foto' s aangenomen worden dat er een zekere spreiding

in de straal a van de spots is. U:it ~4.4.2. (figuur 12) is duidelijk dat,

ui·tgaande van de spots met. de kleinst c rUamet€>r, r100r bijvoeging van grotere

spots, geen duideli jke topn~me van de i If Tuis te verwachten is.

Oak verschillen i.n danUlllen Of' :" ';Jteinden (§4.4.3.) geven met y<10
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figuur 24~- Microscoopfoto van' pi:-ekjes op'-h;et gefor
meerde GaAs-oppervlak. 300x vergroot.
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hooguit een factor 10-30 meer in de 1/[ ruis, dan het eenvoudige kJta model.

(figuur 1.3).

Ui tgaande van een aa.ntal spot k !(lct gelijke straal a kunnen zander al te

grate a.f\t?ijkingen de geformeerde cont.acten op GDJ\S worden beschreven.

De quantiLatleve an;:"~" " "i.,'t (:(.b~ ':'fl (29) \Olilt 90/;,0. overeen met het

discrete aantal contact f;pot·., op c''''.' foto 's.

figuur 25::

10011
t-- I

Microscoopfoto van In-dots die in putjes
op. het geform.eerde GaAs-oppervlak zitten.
480x vergroot.
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8. EXPERlMEN'rEN t>1ET InSb-PUNTCONTA<"''TEN
... - "~--,.,-"---,..¢",, -.,..•....,..'-"'--..---""""'~,-,."""~,._-..." -,-,_._ ... "--.,,,.,.,. "".._ .........-...,..-

De l1letingen aan const:rictles Vdn InSb-cilh.lders zijn gedaan op kamertempe

ratuur (300K) en in vlooJba.re stikst.of (77K) , De ci.linders hadden een

lengte van 10mUl en een dia.met'!}. van 4 a 5mm·. vJe wilden nagaan hoe de druk

en temperatLwrafha.nkelijkheiiJ. ui twerkte in Z01ilcl de HF··· als de CR-grafieken.

Tabel. VI geeft eell oveLZlcht van de relevante grootheden [46J van de InSb

cilinder.s, bepaald met de HlI'thode van Van der Pauw [16J. De cilinders worden

in dit verslag aangeduid Thet nunnner ® tim nunuuer ®.
Tabel VI

_._-
weegli3k~ Tempera- Opmerkingen

eid (em /Vs) tuur (K)

.__._-_._..

56.000 300 Intrinsiek 300K

220.000 77-_. ~,"""--_.
56.000 300 Intrinsiek 300K."',,.....'.,- -"-"-'~~--4_-"_'_-"_ --'
57.000 300 Intrinsiek 300K

4.500 77 \.I
n

»11
p

".___ ~O

57.000 300 Intrinsiek 300K

3.500 77 \.In»v.p

® n-type

6~e

(j) p-type

® p-type

Mat~'riaai'- . soort~l·ij-:J~~----c~cent.ratie Be

weerstana Hallmetingen h

_~_.._ ... JE~em) _,.. .._J~.I!l..:'~L,_,"."

4Xl0-1 2,8 x l0 16

_2 ,BxJ.9~:~ ... .... ... ,1..!.?:.:<_Lq~~.~ __.
It_?_x 1Q,=_~{,,~~.!"~:~}9_~:_._~".
5,5 x lO-3 2xl0

16

1-- +-4~,2~._._.~,_...1...1~("3x 1Q.~:_, ..~~
~':XIO~~~::~::'5 _

De cilinders zijn als vierkante blokjes gezaaqd uit een plak, die in de

(1,1,1) -richting is gegroeid, en d.aarna op de gewenste diameter geslepen. Deze

bewerkingen geven een vrij kon:elige structuur.

De cilinders worden ontvet ill een ultrasoon trilbad. Etsen in 3HF-3HNO 
3

4H
2

0 (gedeioniseerd) maakt c1e 0ppervlaJ:te-structuur gladder.

Metingen aan puntcontacten van ru\</e cilinders zijn niet reproduceerbaar.

CR- en RF-grafieken hier"van zi jn niet te interpreteren aan de hand van een

voudige modellen (§ 4.1. en ~ /1, ? . ). Het. maken V2.11 ohmse contacten op InSh

is eenvoudig. Een S{I.'cont;:,';t is bij 300K te prefer.eren. De mechanische

stabiliteit is groot. Bij 77K breekt het kristal stuk op de soldeerplaats

wegens het verschil in uitzettilJqsCOt~fficientvan Sn en InSb. Met In sol

deren (smelttemperatuu:r van In 1~l6oC), nadat Let r:cntactoppervlak bevochtigd

is met evrimet (soldeerwater), 9"?l'!$Ot zow",~l en 300K als op 77K een goede

mechanische hechting. A.lle p:r:epar;e>teCl :)P 77K gemeten zijn hebben

In-contacten.
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1. Natuurlj, jke oxydehuiden.

De metingen zijn uit.gevoerd met een balans, waarmee de kracht F gevarieerd

werd door bijschuiven van gewichten (zie §7.1.). De RF- en CR-grafieken

(figuur 26 en 27) geven hel1ingf'rt (-2/3) ""1111) over 2 decaden in R. Dit

is een film-gedomineerd ged:rag.

De kruisjes (x) geven een mc,ting voor nummer ® die representatief is

voor experimenten aan rnSb op 300K. Steeds geldt V<50mV voor het punt

contact [411. De rV-karakteristieken zijn recht.

In tabel VIr worden qemiddelde waarden van p en ~f1.'1m uit een aantal
o film

experimenten gegeven. Voor t = 60 A genomen.

'I'abel VII

_._----I-~-,-~+-----

utt ~- rspreidlng"'IAan~al"ex':

graf1.eken: Pfilm pen Iper1.mentf."Yl
Pfilm (~cm) factor

14

Aantal ex
perimenten

6

Spreiding
tlfilm een
factor

Uit CR
grafieken:
~film

2
.J.EIE......../_V_s.:...)-+-----1------1

50x10- 32151700

rnSh
300K

n-type

®en®

p-type

[)en®
1700 2 5 4 4

Tussen n- en p-type is nauwelijks verschil in Pfilm en )lfilm' Beide zijn

op 300K intrinsiek en hebben nagcnoeg dezelfde waarden voor Pbulk ' nbulk en

~bulk' De oxydehuiden zullen dns oak dezelfde eigenschappen hebben.

Uitgaande van een constante Pf'l = 1700 neff! kunnen diktes van de oxyde-], m 0

huiden berekend worden uit de RF-grafieken. De diktes varieren van 10-50 A
o

(=1/2t). De waarde 10 A werd gevonden vlak na het etsen.

De drukafhankeLi.jkheid van Pbu1k is niet \"aargeriomen, omdat de oxydehuid

overheerst.

2. Gegroeide oxydehuid na H20 2-behandeling.

Teneinde het filnunodel voor In~'b"puntc(mr.acten verder aan te tonen, lieten

we de natuurlijke oxydehuid groeien. Gedurende 18 uur werden de cilinders ®
in een 30% H

2
0

2
-oplossing gelegct
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.._·r····_···_.. _·_·_--·;··_·_..,_··· ..·;··· -
! ~

-----..--~

R(II)l

•
F(N)

figuur 26: RF-grafieken van n-type JnSh, nbulk = 3,2x l0 16;1em3

Pbulk ;: 3,5x I0-3 ~eru~ x v66r H202-behandeling
Pfilm ;: 1900 nero, t == 60 ~; 0 na H20Tbehandeling

t == 134 .R.

Haeri en Rhoderi.e [47] lieten de natuurlijke oxydehuid op GaP groeien

door een behandeling in kokende H20
2

.

De RF- en CR--grafieken (figuur 26 en 27) ,gemeten v66r (x) en na (0) de

H
2

0
2
-behandeling, geven aan dat dp. Qxydehuid ver~ubbeld is.

V66r de H20 2-behandeling \lOrdt met 1/2t ;: 30 A voor Pfilm = 1900 ~em en
-32

~f'l ""56.10 cm IVs g·evonden. Met deze waarden voIgt voor (0) uit de RF-grafiek
1 moo

t = 134 A en uit de CR-grafiek t ;: 108 A.

De Ilf ruis·-intenslteit C is voor F> 10N plot-.seling een factor 10 groter,

en volgt de trend van de CR-punten onder. helling (tl) na de H20 2-behandeling

niet meer.

De meetpunten 8 blijken (18) te volgen. Een verklaring is, dat deoxydehuid

brosser is geworden. De oxydehuid breekt bij F=10N tengevolge van de grote

druk. Nog verder laten groeien door de cilinders 20 minl.lten in kokende

H
2

0
2

te leggen, geeft niet. reproda~·"·:.. rbare metingen.
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;

i
r

._(1')
10 J

figuur 27: CR-grafiek n-InSb, nbulk = 3,2X10 16 em3 ,
Pbulk ~ 3,5x1~33 9cm: x veer H202-behandeling
Ilfilm ~ 56.10 em /Vsi t = 60 ~, 0 nei Hr02
behandeling t = 108 K; 9 volgen (18) alsof film
doorgepr.ikt wordt bij F=lN.

Van 7 paar cilinders nummer ® zijn RF- en CR--grafieken opgenomen.

Hieruit zijn Pfilm '§ en ].JfUm's bepaald (figuur 28). De metingen (Ill, *)

zijn aan dezelfde paren ci linder.s ui tgevoerd. Ex· bIi jkt geen verband te

bestaan tussen verandering in Pf'l en l.lf'l voor hetzelfde materiaaL
.. 1 m 1 m

Op grond van de grot.e spreiding in Pf'l en ].Jf'l zijn er geen verdere
1 m .1 m

experimenten gedaan om het groeiproces van de oxydehuid in H
2

0
2

verder

te onder7.oeken" De ruis nam vaak exponentieel af met. een factor 20 en

een tijdconstante van 1 a 2 minuten. Soms weJd c1~ l/f :ruis verstoord door

burst-noise.
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I

2doo 30 0
-.____f!D_

o film Wern)

~
'--"---I---I.

I -+X.__.--t--- -A..---+-----l
I

IfII i I
10' i 1

i
I

I ....__ .-_ .. 'f-;·----f-···-----r-
, ' i

*' I)()( .... r--
I

0,0

o

l-!f'l r23- m
(em /Vs)

0,1

figura" 28: Bepaalde Dfilm's en ~Ifilm's op n-InSb
nbulk = 2,8x10 16/em3 , Pbulk = 4x10-3 Qem uit
sirnultaan opgenomen RF- en CR-grafieken.

De experimenten op 77K geven de ternper.atuur- en drukafhankelijkheid van

InSb-punteontaeten. Voor de metingen wordt de kinematisehe

opstelling gebruikt (hoofdstuk 3). Van n-type nununer ® en p-type

nummer CD en ® zijn CR- en RF-grafieken bepaald. De CR-grafieken (figuur 29)
('en

geven tendens naar helling (+3). De overgang van bulk- naar film-gedomineerd-

gebied is gerneten. De (x) geven p-type , nummer (V; de (~) geven n-type,

nummer ®. Om de versehillen met 77K te aeeentueren is er ee~ grafiek
r--:-. -3 2

voor 300K opgenornen van numrnf!r ....]) met J.l film = 28.1.0 em /Vs. De gestippelde

lijnen zijn volgens (18).

Met aannamen van Pfi1m en llfilrn zullen we Jijnen door de punten kunnen

trekken.

RF-grafieken op 77K tonen eveneens een overgangsgebied van bulk- naar

.film-gedomineerda situatie (fiquur 3n). De (x), (~) en (0) kornen overeen

*met de CR-grafjek. Voor 300K is getekend een Jijn met P
filrn

= 2000 Qern.

In tabel VIII zijn de :r elevante gr'ootheden, die berekend zijn uit de beste

lijnen door de punten gegeven.

* Op 300K geven zowel n- als p-type InSb nagenoeg identieke filrngedomineerde
grafieken(tabel VII).
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aak voar
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)( ~ 1)(
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t ...

)( x

l'

/

----1--.-._.'- ......_-_,•.._ --'--_----"_I
10 3 10

4
• 105

R(D)
CR-grafieken met kinematische opst.elLi ng apgenamen.
L\ n-InSb nr·0) , 77K. x p-InSb Ill. CD, 77K; 0 idem 300K.
x en [J aan dezelfde cilinders opgenomen. 0 punten gelden
n-type ap 300K.

~. -,

j________...L .:.-....- _

I

/

·-7
J _ , _

,;
-I:

\-----------+--+-........_---_.

r----------·-------rr-·-· -k-------.~

figuur 29:
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Tabel VIII

.~

) (ncm) ~ =
tp film

p
bulk = R /R

aPbulk f e

--2 10-lN10 N lN 10N lOON
-- ,--,.

1,6 2,5 1,1 0,5 0,25 0,11

27,5 2,9 1,34 0,58 0,29 0,13
.

4.000

80.000

P (llcm
film

® n-type

(j) p-type

InSb 77 K

Voor ® geldt dat P
bulk

uit de RF'-grafiek 57x groter is dan uit tabel VII.

Voor 0' is P k 6, 5x groter,\..y bul

Pbulk
n
bulk

De

In de literatuur [9J tim [14J geeft alleen Volkov [llJ waarden voor P
bulk

onder druk op 77K (§5.2.).

Voor p-InSb (Pbulk = 2.10
14

cm--
3

) vond hij in het gebied van 3.10
8

-10.10
8

N/m
2

een P
bulk

= 5,1 nem, die hetzelfde was als bij 10
5

N/m
2

(= 1 at.). Deze drukken

komen overeen met k1!achten F ="" i-iON op het puntcontact.

De CR-grafiek met Pbulk 3,3x l0
14

crn-
3

nummer (j) toont dus aan dat

bij 77K niet drukafhankelijk is. Hetzelfde zou men kunnen zeggen voor

= 1,2xl0
15

ern- 3 nr.@ voor n-InSb.

grote verschillen rnoeten dan verklaard worden ui t de oppervlaktestructuur

*waardoor het contactgebied anders is dan volgens (41) .

DuideIijk is dat voor deze dlscrepantie een oplossing gezocht moet worden.

Uit een giobale extra-polatie naar een helling (+1) in de CR-grafiek

vinden we voor de beweegIijkheden van de oxydehuiden op 77K: nummer ®
1,6 cm

2
/Vs, nummer CD 0,28 crn

2
/vs, zodat de grootte-orde hiervan is afgeschat.

Conclusie:

Ui t de CR-grafieken voIgt het. bulk-gedornineerd gedrag van de puntcontacten

op 77K. De RF-grafieken geven een Pbu1k die groter is dan volgens vierpunts

metingen. De kinematische opstelling is zowel op 300K als op 77K te ge

bruiken en geeft reproduceerbare gra.fieken.

* Op grond van beschikbare 1it.eratuurgeg<?verls kan een grate temperatuur-

afhankeIijkheid van de YaungslTlaGt..lq< E uitgesloten worden.
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R (12 1r

T----------,.....---.--·----r-------,---·

~·--------I"----------_i---_+_---_+_--·l

..
F(N)

10
0 . .J.. . .• l '____._. .__._ _ ' .L_ -!

10-2 10- 1 10° 10
1

figuur 30: RF-qr'd fieken met kinematische opstelling opgenomen.
A,x en 0 aan dez(?lfde cilindeY_s 811 op dezelfde temperaturen als
figuur 29. Getrokken lijnen zijn de beste lijnen door de meet~unten

met de parameters nit tabel VIII.
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9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De samenvatting wordt in de vorm van tabel IX gegeven. In deze tabel is

in het kort weergegeven wat aan het einde van iedere paragraaf is gesteld.

Verder onderzoek dient te geschieden aan slechte metaIIische contacten

op halfgeleiders, die na formeren ohms zijn geworden. Nagegaan moet worden

hoe de piekjes en putjes ontstaan, die aan de GaAs-oppervlakken zijn aan

getoond.

Ook dient onderzocht te worden of de afzonderlijke piekjes beschouwd

kunnen worden als stroomgestuurde constricties. Hierover is in dit verslag

geen uitspraak gedaan. WeI is duidelijk dat de kleinste contactspots de

grootste bijdrage Ieveren tot l/f ruis.

Eveneens moeten contacten op andere halfgeleiders met een hoog-ohmige

oxydehuid worden onderzocht, dle na formeren ohms zijn geworden.

Met l/f ruis kunnen we een ohms contact op een halfgeleider beschrijven,

of als ideaal ohms contact [8J, of piekjes-gedomineerd contact, of als fiIm

gedomineerd contact (§7.1b.).

Bij lnSb dient de discrepantie tussen PbuIkuit RF-metingen en\P
buIk

uit

vierpuntsmetingenop 77K verder onderzocht te worden.

De metingen op 300K en 77K dienen uitgebreid te worden tot hogere, Iagere

en tussenliggende temperatuurgebieden, teneinde meer gegevens over tempe

ratuurafhankeIijkheden van Pfi1m en ~film te krijgen.



Tabel IX

Hellingen grafieken

Materiaal Meetconfiguratie Pfilm (rlcm)
2.

~ film (cm /Vs) Dominerend
I gedraq

Opmerkingen

PbUlkRF : 60Pbulk vierpunts.

Verklaring uit drukafhanke
lijkheid of oppervlakte
struetuur.

I Experimenten met o~dehuiden
van diktes 10 - 60 ~ (=1/2t).

film

bulk

-2/3

i
50.10- 3• -2/3 1700 iL

'-1
i

3 -1/3 4000 1,6

oNiet geforrneerd
puntcontact

Puntcontact 77K

I Puntcontac1: 300K I I film
I i

n-GaAs

n-InSb

IV-karakteristiek niet ohms,
niet symmetrisch. Film inho-

-1/3 ----- I ----- niet onder-

------+-------------+I,--1-----+11------J 4 6 ~-~----3-------:-3-+-z_0_C-h_t-----+-~..;~-;..;:..;~=-~..;~-e..;~~a.....;.~:..~_~_I..;:..pl..;I~..;~..;~..;~_:_~_~_·t_e_i_t_e_n

n-GaAs I' Geformeerd - -2/3 I 5.10 -3.1.) I 4,:l.1O -45.10 film 1
11

Gedegenereerde oxydehuid
puntcontact L' I~ ! i wordt laag-ohmiger door het

-------1' --_.-t--' ontladen van de condensat:...o_r_._

n-GaAs I Hornogene cilinders I \ niet -----. ----- 200-2000 als i Ene contact piekjes erop,
! met geformeerde I 2 relevant parallelle I andere puties erin.

p-Gfu-"\s : metallische con- I I constricties ! Model a~R-l!2, x'\'R-l/2.
" tacten ,I ruisende I

1 I
,I piekies i

I !

p-InSb Puntcontact 300K 1 -2/3 1700 film Intrinsiek op 300K. Gedraagt
zich als ~-type, omdat ~n>~p

Puntcontact 77K 3 -1/3 80000 0,28 bulk PbulkRF ~ 7P bUlk vierpunts.

Verklaring uit drukafhankeiijk
heid of 0 ervlakte structuur.

I
L1l
L1l
I



Phys. Solid State, §., 2958 (1967)

N.N. Sirota and V.B. Shipilo, Phys. Stat. Sol. 2' K27 (1968)

N.N. Sirot3. and V.B. Shipilo, SOy. Phys. Semicond. i' 699 (1969)

s. I. Narita and T. Masaki, J. Phys. Soc. Japan, ~, 1098 (1970)

- 56 -

10. LITERATUURLIJST

[1] F.N. Hooge, Phys. Lett. f~' 139 (1969)

[2] F.N. Hooge, Physica, 60, 130 (1972)

[3 ] F.N. Hooge, H.J.A. van Dijk and A.M.H. Hoppenbrouwers, Philips Res.

Repts., ~, 81 (1970)

[4 ] F.N. Hooge and A.M. H. Hoppenbrouwers, Phys. Lett. ~, 642 (1969)

[5] A.M.H. Hoppenbrouwers and P.N. Hooge, Philips Res_. Repts., 12., 69 (1970)

[6] L.K.J". Vandamme, J. Appl. Phys.~2., 4563 (1974)

[7] A. Mircea, A. Roussel and A. Mittonneau, Phys. Lett. ~, 345 (1972)

[8 J L.K.J. Vandamme, Phys. Lett. 49A, 233 (1974)

[9] R.W. Keyes, Phys. Rev. 99, 490 (1955)

[tOJ H.A. Gebbie, P.L. Smith, I.G. Austin and J .H. King, Nature, 188, 1095,

(1.960)

[11J A.S. Volkov, V.V. Galavanov, B.V. Izvozchikov and I.A. Taksami, SOy.

[12J

[ 13]

[14]

[15J F.N. Hooge and A.M.H. Hoppenbrouwers, Physica, ~, 386 (1969)

[16J L.A. van der Pauw, Philips Res. Repts. 1:1.,334 (1958)

[17J M. Pollerman, Bauelemente der Physikalischen Technik, Springer Verlag

(1955)

[18] B.J. Ong, Polytechnisch Tijdschrift, l§., 592a (1963)

[19J R. Holm, Electric Contacts, Springer Verlag (1967)

[20] R. Holm, 5e InternaUonale 'I'agung, Miinchen, 16, (1970)

[21] L.K.J. Vandamme, Private Communication

[22] S.P. Timoshenko and J.N. Goodier, Theory of Elasticity, McGraw Hill,

New York, p. 409 (1951)

[23] Yu. A. Burenkov, Yu. M. Burdukov, S.yu. l)c<vydov and S.P. Nikanorov ,

Sov.Phys.Solid Stdte, ~~, 1175 (1973)

[24J G.!. Peresada, Sov. Phys. Solid State, L~, 1516 (1972)

[25] C. Zwikker, Physische I'1ateriaalkunde 2,Wet:enschi1ppelijke Uitgeverij N.V.,

Amsterdam, p. 80 (1967)

[26J H.M. Ledbetter and R.P. Rer>d, ,1. Phys. Chern. PeL Data, ~, 531 (1973)

[27J A. van der Ziel, Solid State PhysicCI.l Elccf-xon:ks 2nd. ed., Prentice

Hall, Inc. London, p. 97 (1"'"'



[28J

[291

[ 30J

[31.J

[ 32J

[ 33J

[ 34J

U5J

C36J

[J7]

UsJ

[ 39J

[40J

[411

[42J

[43J

[44J

[45J

[46J

[47J

- 57 -

R.H. Cox and H. Strack, Solid State Electron.,~, 1213 (1967)

K. K. Shih and J .M. Blum, Solid State Electron., 1.2.., 1177 (1972)

Bernstein, J. Electrochem. Soc., 109, 270 (1962)

B.W. Hakki and S. Knight, IEEE Trans. Electron.Devices, ED-1.3, 93 (1966)

G.F. Day, IEEE Trans. Electron. Devices, ED-13, 88 (1966)

W.D. Edwards, et.al., Solid State Electron, ~, 935 (1972)

C.R. Paola, Solid State Electron, 12, 1189 (1970)

J. Gyulai and J.W. Mayer, J. Appl. Phys. ~, 3578 (1971)

B.R. Pruniaux, J. Appl. Phys. ~, 3575 (1971)

Yn.A. Goldberg and B.V. Tsarenkov, Sov. Phys. Semicond., 1.' 1447 (1970)

V.P. Duraev et.al., J.Appl.Phys., 25, 1576 (1970)

A.G. Milness and D.L. Feucht, Heterojunctions and Metal-Semiconduction

Junctions, Academic Press, New York and London, p. 288 (1972)

A. van der Ziel, Fluctuation Phenomena in Semiconductors, Butterworth,

London (1959)

M. Stoisiek, D. Wolf and ILJ. Queisser, App.Phys.Lett. ~, 288 (1971)

T. Higier and G.G. harman, Proc. of the Int. Res.Symp. on Electric Contact

Phenomena, University of Maine, p. 31, (1961)

G.G. Harman and T. Higier, J.Appl.Phys., ~, 2198 (1962)

K. Hulls and P.W. McMillan, J.Phys., D-5, 865 (1972)

D. Adler, Amorpheus Semiconductors, Butterworth, London, p. 32 (1971.)

B. Lengeler, Cryogenics, 2' 439 (1974)

S.Y. Haeri and E.H. Rhoderick, Metal-semiconductor contacts, The Institute

of Physics, London and Bristol, Proc. of Phys. Conf. ser. no. 22,

p. 84 (1974).


	Experimenteel onderzsoek naar 1/f ruis in gaAs- en InSb-puntcontacten
	Inhoudsopgave
	1. Voorwoord
	2. Inleiding
	3. Kinematische opstelling
	4. 1/f ruis-relaties in puntcontacten
	5. Mechanische aspecten van gaAs- en InSb-puntcontacten
	6. Ohmse contacten op gaAs
	7. Experimenten met gaAs
	8. Experimenten met InSb-puntcontacten
	9. Samenvatting en conclusies
	10. Literatuurlijst

