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Enkele k.Q.nstanten, die in de tekst gebruikt VJord~g.

2

Konstante van Boltzmann
minlading van het elektron

.konstante van Planck

k=1,4xlO- 23

q=1,6xlO-19

h=6,6xIO- 34
h11=211

111 Ir- l .,s ..

di~leKtrische konstante van

het vakuum
lichtsnelheid in vakuum

€'o=8,85xlO-12 AsV-lm- l
8 -1c=3xlO rns
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2. Inleiding

Ruis in thermospanningen werd voor l1et eerst waargenomen

door Brophy (litt.l). Deze metingen werden uitgevoerd aan

blokjes n-type germanium, met een lengte van ongeveer 1

6m en ekn oppervl~kte van 0,01 cm2 ., De soortelijke weer

stand van het germanium bij kamertemperatuur (dit is on

geveer 295 K) was 20ilcm.

De resultaten van Brophy worden later door Hooge (litt.2)

in twijfel getrokken. Hij heeft een meetmethode gebruikt,

waarbij twee cilindervormige staafjes gekruisd over elkaar

worden g~legd. De voordelen van deze methode zijn:

1) De weerstand van het ontstane puntkontakt is groot;

ten gevolge daarvan zal het ruisvermogen ook groot

zijn.

2) Er kan een groot t2mperatuur-verschil worden aangelegd

over een kleine afstand. Het temperatuurverschil staat

over een afstand vanaf de rand tot in de halfgeleider,

die ongeveer even groot is als de straal van het kon

taktoppervlak (litt.3).

De metingen, die door Hooge uitgevoerd zlJn, heeft hij ge

daan aan n- en p-type silicium en n- en p-type germanium,

waarvan de soortelijke weerstand bij kamertemperatuur vrij

wel steeds kleiner is dan ID.cm. Indien er ruis in de ther

mospanning aanwezig is, is da7e bij de metingen van Hooge

kleiner dan de onnauwkeurigheid van zijn metingen.

Kleinpenning heeft de metingen van Hooge herhaald, bij een

groter temperatuurverschil over het puntkontakt. Op deze

manier is het wel mogelijk ruis in thermospanningen te meten;

de grootte ervan komt echter niet overeen met de door de

Brophy (litt.l) voorspelde waarden.

In dit verslag zullen we de resultaten van de ruis in de

thermospanning bespreken, die we gemeten hebben aan in

trinsiek germanium. Deze metingen worden uitgevoerd, omdat

we intrinsieke halfgeleiders, waarover een temperatuurver

schil staat, kunnen beschouwen als een analogon van een

f""



concentratiecel, waaraan door Hooge gemeten is (litt.4).

Bij ecn concentratiecel hebben we te maken met twee op

lossingen va~ dezelfde samenstelling, echter met verschil

lende concentraties.

Deze zijn gescheiden door een wand, waarin een kleine ope

ning is aangebracht~ Over deze opening zal er een spanning

ontstaan.

Er treden nu fluktuaties in de spanning op, die veroor

zaakt worden door fluktuaties in de beweeglijkheden van de

i"onen.

Bij intrinsieke halfgeleiders hebben we te maken met twee

soorten ladinGsdragers en als we een temperatuurverschil

aanleggen, krijgen we een concentratieverschil.

Om het ruisspektrum van de thermospanning te interpreteren

hebben we drie mogelijke modellen bekeken.

In het eerate model wordt aangenomen dat, evenals bij een

concentratiecel, fluktuaties in net gaten-geleidingsver

mogen en fluktuaties in het elektronengeleidingsvermogen

onafhankelijk van elkaar zijn.

Het tweede model gaat ervan uit dat op ieder ogenblik de

gaten-concentratie gelijk is aan de elektronen-concentratie.

In het derde model wordt aangenomen dat het produkt van de

gaten-concentratie en de elektronen-concentratie konstant

is. "

4



3. Theorie

.1 Thermospanning.

Als we een temperatuurverschil aanbrengen tussen twee pun

ten vaT:; eel': halfgeleider, kunnen vve tussen die punten een

spanning meten. De~e spanning wordt'veroorzaakt doordat:

a) het ferminiveau bij de twee kontakten niet op dezelfde

hoogte ligt.

b) er een diffusie zal zijn van deeltjes van de warme naar

. de koude kant.

De spanning tussen de twee kontakten kan als voIgt worden

geschrev~n:

Ar= - Li f.F + LiV
q

(I)

De bij drage - l!cF word t veroorzaakt door a») de bij drage L\ V
q

door bl 6ris de elk~r0chemische potentiaal;

/iV is de elektrostatische potentiaal;

Atris het verschil in ferminiveau tussen de warme en de

kouc1e kant.

Als nulniveau van de energie kiezen we de onderkant van de

geleidingsband.

Om een analytische uitdrukking te vinden voor de thermo

spanning kunnen we gebruik maken van de Boltzmanntransport

vergelijking (litt.5):
-1 . ....:ll. ~

v~r+~~ F. V =-(~-Fo)
1:'

f is de verdelingsfunktie van de deeltjes,

fo is de verdelingsfur:kt ie bij thermisch even',vicht;

Tis de relaxatietijd; dit is een tijdkonstante, die de

mate aangeeft, waarmee f naar f relaxeert;
....... ... 0

F=-qE; waarbij E de elektrische veldsterkte voorstelt;
~ 1 \""7 +-_2 2
V=~vk,E en[=rJ k, ;

2m*

k, wordi het golfgetal genoemd;

m~ is de effektieve massa.

Bij de berekening var: de thermospanning, nemen we aan: dat
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de halfgeleider niet gedegenereerd is, dat de dichtheid

van de energieniveaus in de geleidingsband evenredig is
1

met ~2', en dat de verstrooiing var: gaten en elektronen

overheersend veroorzaakt wordt door roostcrtrillingen.

In het ~~ndimensionale geval kunnen we de Boltzmann tran~

portvergeliikin~ schrijven als:

Vx £.l - q ~xvx £f. = -(f-fO)
~x ~£ ~

Als we Of en of vervangen door respektievelijk ofo en ~~o ,
bx Dc oX Co

wat mag als de driftsnelheid klein is ten opzichte van de

thermische snelheid, krijgen we:

f=fo - 1: Vx 0lo + q 1:" Rxyx ofo (II)
x ()€.

(IV)

(III)

at gelijk is aen nul.bi .

Indien we (IV) substitueren in (II) krijgen we de volgende

vergelijking voor de Boltzmann transportvergelijking:

f = fo +t"(c:) V x T~ () (9:...)+ -c-(t:) V x f qfo oT + q t- (t: )Exvx %fo
DE. C5X T T Oc. ox e-

• (V)

Voor de evenwichtsverdelingsfunktie f o kunnen we schrijven

(litt.5)

f o= [1 + expt (£ -CF) /kTJ]-l

Hierbij is T de absolute temperatuur.

Uit de evenwichtsverdelingsfunktie kunnen we betrekkingen

afleiden voor uf~ en veto. Deze luiden achtereenvolgens:
() t X

~~o = - fo 2 exp {(£ -t.r: )/kTJ
Co kT-

0lQ,x. = - T ofo iL (CF) - £. Ofo aT
Dc: ox T T b£ bX

Verg~lijking (IV) is geldig omdat

De stroomdichtheid voor elektronen is:
.... ~ 3

J nx = -q JJJ f (k I) V y d k, (VI)
_~ ... " ...~ )0."

Door (V) in (VI)te substitueren vinden we voor de elek

tronen stroomdichtheid (appendix):

J nx "= n...f:!..rJ {<'ttL - lFJ dT - vn clIP (VII)
T ('C) dx dx



(X)

<1:> = oj:xp (- c/k~~; ?: (t: ) 0I.E. (VIII)
;"5exp ( -t}k'J..') c....J? Ldl.

()

We middelen«t) met een weegfunktie die evenredig is met

[n(t) e-l/kT •

<'Cl}= ~;xp (-l/kT) t. 5/ 2 1:{E..)O<E (IX)
, ./exp (-c:71,{T) t 372 oI.e ... '..

,k.. = q('t"> en wordt de elektronenbeweeglijkheid genoemd.
m~

v~ = n qfYl en wordt het elektronen geleidingsvermogen ge

noemd.

n-is de elektronen dichtheid.

Als we aannemen dat ~ afhankelijk is van f via de relatie

't V\ l'~ vind en we

uit (VIII) en(IX):

('tl> = (~ + s) kT = AO kT
(1:" )

Dmdat we de onderkan+ van de geleidingsband als nulniveau

van de energie gekGzcn hebbe~kunnen we voor de elektronen

dichtheid schrijven:

n= Nc exp (£p/kT) (XI)

Ne is de effektieve toestandsdichtheid voo~ elektronen.

Als we vergelijking (X) en (XI) substitueren in vergelijking

(VII) vinden we voor de elektronen stroomdichtheid:

Jnx = fll:.." ( AckT + kT In No) dT - ern d. If (XII)
Tl n crx cTX

Voor de stroomdichtheid voor gaten kan op eenzelfde manier,

als we hebben afgeleid voor elektronen, de volgende verge

lijking worden afgeleid:

,Jpx = - p rt {AvkT + lcTln NV}clT - vp cI./f (XIII)
T P cl.x ax

De betelcenis van de symbolen, die in deze vergelijking voor

komen is:

P is de gateneoncentratie;

~p is de gatenbeweeglijkheid;

AvkT is het niveau waarop de gemiddelde gatengeleiding

plaats vindt, beneden de bovenkant van de valentie

band.

Nv is de effektieve toestandsdichtheid voor gaten in de

v2lentieband.

'7



(XIV)

r',
b

Vp is het gatengeleidingsvermogen.

Als we de totale stroomdichtheid, ten gevolge van gaten

en elektronen, gelijk aan nul stellen, kunnen we een uit

drukking vinden voor de thermospanning, omdat de thermo

spanning ,gedefinieerd wordt als de open klemspanning, die

over een halfgeleider ataat ten geyolge van een tempera~uur

verschil.

Als we de vergelijkingen (XII) en (XIII) optellen en gelijk

stellen aan nul vinden we:

(el If) ::: CTn k (Ac + In:Nc ) - QJ2. k (AV + In 1'Jv
CiT J x = 0 (j q n v q p)

waarbij v= Un + vp
Voor de thermospannin'g vinden we dan de volgende ui tdruk

king, die eveneens terug te vinden is in litt.6:

Vth ::: kl1T (un In Nc + O"'n Ac - <2J2. In 1hr - c.z2. Av )
q V n \T v p (T

Voor intrinsieke halfgeleiders kunnen we dan voor de ther

mospanning schrijven:

Vth ::: kClT (Tn -~ §.g +Gil Ac - CTp Av - 2. In IDh)
q a- 2kT (J v 4 me

In (XIV) is Eg de energieafctand tussen de onderkant van de

geleidingsband en de bovenkant van de valentieband, me is

de effektieve massa van een elektron, 1I1h is de effektieve

massa van een,gat.

De thermospanning per graad wordt de Seebeck-co~ffici~nt

~enoemd:

8= -( Vth)
Ll T ~~4.1, J x== 0

In fig. 4 staat de 3eebeckco~ffici~ht als funktie van de

soortelijke weerstand voor intrinsiek en voor n- en p-type

germanium bij kamertemperatuur. Hierbij hebben we aangenomen'

dat tg ~ 26 kT en vn ::: 2 up (litt.7).

Omdat de verstrooiing overheersend veroor2aakt wordt door
1

roostertrillingen is 7;'-"'t-2 (litt.6).

Uit (X) vinden we dan voor Ac en Av :

Ac ::: Av ::: 2



(XVII)
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.2 Ruis in thermospanning.

Voor de berekening van de ru.is in de therrnospanning gaan

we uit van vergelijking (XIV). Als we de metingen van de

ruis in de thermospanning van extrinsiek germanium (gedaan

door Kleinpenning) vergelijken met ,de metingen van ruis

ir: de thermospanning van intrinsiek germanium (beschreven

in dit verslag) zien we, dat de ruis van intrinsiek ger

manium een faktor 100 groter is d2n de ruis van extrinsiek

germonium. Fluktuaties in Ac en Av kunnen dan bij de bere

k~ning van de ruis in de thermospanning van intrinsiek ger

manium verwaarloosd worden. We kunnen vergelijking (XIV)

c nu schri~ven als:

Vth = (/n-<T£ {~+2} kAT -f rrIn mhl kL\T (XV)
Gn+vp 2kT q meJ q

Omdat we weten dat het geleidingsvermogen fluktueert, zijn

de termen, die in (X',;-) kunnen ruisen lin en (Jp. Als een van

deze termen fluktueert, zal dat in de thermospanning merk

baar zijn. Indien we veronderstellen dat de fluktuaties

in de geleidingsvermogens (In en Clp respektievelijk zijn

Avn en 4~P zal de afwijking van de thermospannin~6Vthzijn:

t1 Vth = kLlT. {f:£ + 41 f(J£t1~n -(/nLl(/) J
q kT J tun + vp 2

We beschouwen, nu «~Vth )2>
2 2 2 2 2> 2 2«ilVth) >= (k~T) (f4r4) UP «(Lla-n) - 2cr~(/n <.6<Jp MD)+un «LlfEl..?

q kT (un + CTp)

Als we een konstaLte stroom door het sample sturenzal er (XVI)

een ruis ontstaan in de open klemspanning, die we verder

zullen aanduiden met spanningsruis. Er geldt:
«4Va)2> (l1G)2

Va 2 G2

waErbij Va de spanning is, die over het sample staat, ten

gevolge van het feit, dat wij er een stroom doorsturen en

G is de reciproke weerstand van het sample. Voor intrinsieke

halfgeleiders kunnen we voor spanningsruis per volumeeen

heid schrijven:

«~Va)2> = «1Gb +4up)2) Va2

Un +0-:.0 )~
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Uit vergelijking (XVI) e~ (XVII) kunnen we de verhouding

van de ~uis in de thermospanning en de spanningsruis be-

rekenen:

<{LlVth)2> =
<(4Va)2 >

met behulp van de

(litt.2) (XX)

CXJC'I )

n.p = c In dit geval krijgen we de volgende relatie

LlOTI en 4vp : .6vn = - b.6<7p .

De drie gevallen die we onderscheiden zijn dus:

1) <4(Jn . !1vP>= 0 (ui t core entra tiec el)

2) ~vn = b 11® ( ui t n=p J
3) Llvn = -bL1vp (uit n.p = konstant)

ad 1) Uit vergelijking (XVIII) en (XIX) en
. ()2 2~6fvolgende relatles:< 4vn )= vn Hf

«L:/jp) 2>= vp2N¥

We definieren nu een dimensieloze grootheid (3 als:
2 2

(3 = ~~ Ll vt~~ / (-LY9:) (XIX)< t.j Va kaT

We zullen nu bekijken welke uitdrukking we vinden voorp

als er een relatie bestaat tussen~cn en 4vp. Bij het eerste

, model nernen we aan: (.6fn LJo-p> = 0

Dit is vroeger gevonden door Hooge tij metingen aan een

concentratie eel (litt.4).

Bet model, via2rbij geldt dat (LWnl1Vp> = 0 kunnen we dan ook

beschouwen als een analogon van de concentratiecel.

Bij het tweede model nemen we aan dat er st3eJs een even

wicht is tussen de gatenconcentratie en de elektronencon

centratie, dus n = p; hieruit voIgt dat dan moet gelden:

Llvn = b.1OP. Hierbij is b de verhouding van het elektror:.en

geleidingsvermogen en het gatengeleidingsvermogen: b = un
. ~

Bij het derde,model hebhen we er gebruik van gemaakt, dat

als de Boltzmann benadering geldt het produkt van de gaten

concentratie en de elektronenconcentratie konstant is:

tussen

waarbij ~ een empirisch gevonden dimensieloze groot

heid is, die voor halfgeleiders en elektronen dezelfde



11

waarde heeft;

f is de frekwentie, 4f de bandbreedte en N is het

totaal aanta1 ge1eidingse1ektronen.

vinden we voor 0:
(7.- Lg . 2 2b 2
1~-(kT + 4) {b+1)2(b2+ 1)

Verge1ijking (XX) en (XXI) zlJn ge1dig voor 'een con

centratiecel, voor metalen en voor halfgeleiders.

Uit vergelijking (XVIII) en ~IX) en met behulp vaL

dezelfde relaties als bij ad 1) vinden we nu voorp

(3=0
Op dez,elfde manier als bij ad 1) vinden we voor (5 :

f 2 4b 2
(~ + 4) -7-:{b':-_-':;1",,",,)""'9'2-r:(b~+-':;1-c')-"'72

ad J)

.0=

ad·2)

C>( tlf b 2+1
1)2Nf {b +

= o<Af

Nf
O<l1f (b_l)2

= (b+l) ~IJf

Als we numerieke waarden van germaniQ~ invullen, [g=26kT

en b=2 (litt. 7) vinden we

Als <.cvn4 vp> = 0 dan (J:::: 160

Als lr@ = bLlVp dan (3 = 0

Als 4vn = - bLlCTp dan (3 = 1600

We hebben aangenomen dat ~ voor gaten en elektronen hetzelf

de is en d?t het aantal gaten gelijk is aan het aantal elek

tronen. Voor intrinsieke halfgeleiders is dit het geval.

We gaan nu«(L1Va) 2) berekenen voor dezelfde drie modellen,
Va 2

waarvoor we p berekend hebben. We substiiueren hiervoor
(XX) en (XXI) in (XVII).

Als (4vnL}(Jp) = 0 dan«LlV~)2>_
Va -

Al s tfiii = bLl(jp dan «tjVa) 2>
Va2

Als 4({n = -bLlvp dan «l1va~2>
Va

Voor intrinsieke halfgeleiders vinden we nu algemeen:

«LlVa)2> o(4f B (XXII)
Va2 -:- = IIf

Hierbij is Been correcrtiefaktor, die afhangt van het

fluktuatie-model.



4. IIleetaP.Q£!,atuur en meetmethoden •

•1 Algemeen.
Voor de metingen werd n-type germanium gebruikt, dat bij

kamertemperatuur (T = 295 K) een so.ortelijke weerstand heeft

van 35ilcm • Boven T = 325K kunnen we het germanium in

trinsiek veronderstellen. Dit kunnen we konkluderen uit

fig. 5 die het verband aangeeft van de soortelijke weer

stand als funktie van 1000 Als 1000 kleiner is dan 3,1-r-" -T-'

12

en Inp lineair, en ui t dIn t:
. dlOOO/T

0,7 eV, wat karakteristiek is

i~ het verband tussen 1000
-T-

voIgt da~ tg gelijk is aan

voor intrinsiek germanium.

Voor de metingen worden aIle kristallen geetst in een

oplossing van fluor-waterstof en salpeterzuur. Daarna wor

den er op het sample kontakten aangebracht. Dit hebben we

op twee manieren gedaan.

a) het solderen op de halfgeleider van Pb-Bi kontakte~'

b) de plaatsen van het kristal, waar we de kontakten willen
hebben, worden verkoperd, door middel van elektrolyse.

De verschi·llen in mee tresul ta ten bij de twee manieren van

kontakten aanbrengen en de verklaring ervan komen later

ter sprake.

Voordat we overgaan tot de ruismetingen wordt de I-V karak

teristiek van het sample gerlleten. De I-V karakteristiek van

de samples, waar we ruis aan meten is steeds Iineair.

De metingen van de ruis worden uitgevoerd met behulp van

een opstelling die in fig.l schematisch is weer gegeven.

/'
-,-----

-l » » »
sam- schrii-:-
pIe

A ver

T
A 2BV

fig.l. Opstelling voor de ruismetingen.
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De versterking A wordt tot stand gebraeht door een Brookdcal

nanovolt preamplifier type 431 en een Keithley 103 R am

plifier. De equivalente ruisweerstand van de Brookdeal ver

sterker is 40.it voor frekwenties boven 100 Hz, de ingangs

weerstand is 15 kQ. Over het sample kan een gelijkspan

nin~ staan, die van"buitenaf wordt opgedrukt door een bat

terij met een voorweerstand Rv zodat Rv» RsampleJ o"f kan

worden veroorzaakt doordat er een temperatuurversehil wordt

aangelegd over het sample.

Voordat het ruisspanningssignaal wordt toegevoerd aan de

selektieve versterker kan het versterkt worden met een

faktor die gevarieerd kan worden tUBsen 105 en 109 in het

frekwentiegebied van 1 - 10 5 Hz.

De afstemfrekwentie van de selektieve versterker kan ge

varieerd worden tussen 1 en 105 Hz, de kwaliteitsfaktor

kan gevarieerd worden tussen 1 en 100. Dit houdt in, dat

het selektieve filter een relatieve bandbreedte heeft, af

hankelijk van de afstemfrekwentie.

Na de selektieve versterker wordt het signaal toegevoerd

aan een kwadrator en dan met behulp van een x-t sehrijver

genoteerd •. De sehrijver wordt gebruikt om het signaal op

een eenvoudige manier te kunnen middelen.

We hebben aan'twee eonfiguraties gemeten:

1) twee kruiselings over elkaar liggende .germaniumstaafj es,

Plet een lengte van 1,5 em en een diameter van ongeveer

0,5 em

2) blokjes germanium, met een lengte die varieerde tussen

0,15em en 2,5em en een doorsnede van ongeveer 0,D6 em2 •

De ijking van de opstelling gebeurt door voor de Brookdeal

versterker enkele bekende weerstanden te plaatsen en de

uitslag van de kwadrator te noteren. Het ruisverrnogen is

dan gelijk aan de ruis van de meetopstelling, waarbij de

Brookdeal versterker is kortgesloten, vermeerderd met de

Nyquist ruis van de weerstanden.
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.2 Voorwaarden voor het meten van de ruis in thermospanning

van intrinsiek germanium puntkontakten.

. .

Voor de metingen van de thermospanning en de ruis in de

thermospanning hebben we de beschikking over een opstelling,

zoals die wordt beschreven door Hooge (litt.2). Deze methode

komt er op neer, dat er twee cilindrische halfgeleiderstaaf

jes kruiselings op elkaar worden gedrukt, zodat er een

puntkontakt ontstaat. Over de configuratie kan een tempe

ratuurverschil worden aangelegd, zodat er een thermospan

ning wordt gegenereerd. Dit temperatuurverschil ligt vrij

wel geheel over het puntkontakt vanwege-de grote warmte

weerstand, diedaar aanwezig is (litt.3).

De meting van hat temperatuurverschil geschiedt met behulp

van koper-konstantaan-thermokoppels (fig.2) tussen de pun

ten A en B.

1----- messingblokj eA

~alfgeleider cilinders
'r==---=-,

1----- messingblokj e

L
B

fig. 2 Principe opstelling voor het meten van ruis in de

thermospanning van puntkontakten.

De spanning, die over het puntkontakt stast, kan gemeten

worden met behulp van een voltmeter, of worden toegevoerd

aan de Brookdeal versterker (fig.l) om de ruis in de ther

mospanning te meten. De ruis in de thermospanning is meetbaar

indien de ruisintensiteit van de thermospanning in het be~

schouwde frekwentiegebied minstens gelijk is aan de ruis

intensiteit van de achtergroDd, bestaande uit de 1yquist

ruis van de sample weerstand en de versterkerruis. Met be

hulp van de vergelijkingen (XIX) en (XXII) kan voor de

ruis in de thermospanning van intrinsieke halfgeleiders

geschreven worden:
2

Sth = A~B (kAT) (XXIII)
1I1f q



H is de weerstand van het sample, Req is de

equivalente ruisweerstand van de versterker.

Voor de puntkontaktmethode krijgen vIe inplaats van verge

lijking' (XXIII) (Ii tt, 2):

8th = ~11,fH3 B (kAT) 2
20n(') f q

Uit de voorwaarde, dat de ruis in de thermospanning meet

baar is'als de ruis in de thermospanning minst'ens gelijk is

aan ~e achtergrondruis, volgt:

(?>o(B rr2 R3 (k6T) 2 ~ 4 kT(H+Req)
f 20n p3 q ~

We doen nu de volgende aannamen, die voor onze metingen

geldig zijn:

R + Reo ....... 1H .-

f = 100 Hz
/tn +rp ~ 5000 V- l cm2 s-l (litt. 7)

LlT = 40.K
T = 300}<:

Hlp »100 cm-l (Om R groter te maken moeten we de kristal

len harder op elkaardrukken. Als we dat doen

worden de kristallen kapot gedrukt).
-1HI l? «4000 cm (anders wordt het kontakt instabiel)

de waarde van r vinden we uit fig.5.
Onder deze voorwaarden is de ruis in de thermospanning

meetbaar als:
~ro(~ 10 .-4

.3 Voorwaarden voor het meten van ruis in de thermospanning

van intrinsiek germaniQm blokjes •

.
Tussen de bovenkant en de onderkant van eer. blokj e germa-

nium wordt een temperatuurverschil aangelegd, waardoor

een thermospanning ontstaat over het materiaal (fig.3).
A

messingblokje

ej------- halfgeleiderblokj e

messingblokje

fig. 3 principe opstelling·voor het meten van de ruis in

de thermospanning van blokjes germanilL.'11.

15
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Als we het temperatuurverschil meten met behulp van thermo

koppels tussen de punten A en B, is dit temperatuurverschil

slechts dan gelijk aan het temperatuurverschil dat over het

blokje halfgeleider materiaal staat, als de warmteweerstand

van het blokje groot is ten opzichte van de warmte weer

stand tUBsen het bovenste messing blokje en de bovenkant

van het blokje, en tussen het onderste messing blok en de

onderkant van het blekje.

De ruis in de thermospanning van een blokje is meetbaar,

indien de ruisintensiteit van de thermospanning minstens

gelijk is aan de intensiteit van de achtergrondruis, bestaan

de uit de versterkerruis en de Nyquist ruis van de sample

weerstand.

+fp)

voorzodat
?1-

Rq(r-n

Yergelijking (XXIII) is ook geldig voor blokjes,

de ruis in de thermospanning moet gelden met N =
-.",,----,r----

8th =0.0< B Rq (ltn -lfp) (lcLlT) 2 2 4h T (R+Req)
12f q 7

waarbij 1 de lengte van het blokje is.

We doen nu de volgende aannamen, die gelden bij onze metin-

gen:

R+Heq ~ 1
R

fn +f p =::: 5000 y- l em2 s-l (li tt. 7)

:f .- lOa Hz

11 T = 40 K

T = 300 K

1 = 0,2 em

Yoer het meten van de ruis in de thermospanning vinden we

dan de volgende voorwaarde:

p.,.Bc< ~ 7
De grootste temperatuurgradient, die bereikbaar is, is

200 Kern-I. Het maximum van het temperatuurverschil wordt

begrensd door:

1) het maximum vermogen dat in de opstelling gedissipeerd

kan worden;

2) de warmte verliesweerstanden tusBen het blokje germa

nium en de messing blokjes (fig.3)
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Bij de puntkontaktmethode hebben we als voorwaarde, waar

onder we ruis in thermospanningen kunnen meten gevonden:

(3 eX B >r- 10-4

Bij blokj es luidt deze voorwaarde: .

()iXB ~ 7
We zien dat er bij puntkontakten minder stringente voonvaar

den aanwezig zijn dan bij blokjes om de ruis in de thermo

spanning te kunnen meten (~,p en B kunnen niet worden ge

varieerd).

Daarom hebben we in eerste instantie gekozen om ruis in

thermospanningen te meten met behulp van de puntkontakt

methode.



1£3

5. Metingen van de thermospanning van intrinsiek germanium

met behulp van de puntkontakt-methode.

Fig. 6 laat de thermospanning zien als funktie van de dia-
. .

meter van het kontakt oppervlak. De diameter wordt bepaald

uit'd= P (litt.3).
R

Bij deze metingen wordt de onderkant van het onderste staaf
je op karnertemperatuur (2951\) gehouden, terwijl de tem
peratuurverschillen over het puntkontakt varieren tussen

2,5 K en 40 K. We zien in fig.6 dat tot een temperatuurver
schil van 15K de therrnospanning lineair toeneemt met het
temperatuurverschil, in formule:

Vth = GilT.
De seebeck-coefficient is ongeveer - 0,4 mVX-l, wat goed

overeenstemt met de theoretische waarde van intrinsiek
germanium (fig.4).
Bij een temperatuurverschil van meer dan 15K meten we niet
meer dat de thermospanning evenredig is met het temperatuur
verschil, dat over het puntkontakt staat. Indien we het tem

peratuurverschi1 groot genoeg maken (~T ~40K) blijkt dat de
thermospanning afneemt.
In fig.7 staat, de gemeten thermospanning uitgezet als fU11k
tie van de diameter van het kontaktoppervlak, bij een tem
peraiuurverschi1 van lOX over het puntkon~akt, voor twee
verschillende puntkontakten aan dezelfde krista11en, wa8r

bij de kontaktplaats van de staafjes verschoven is.
Het essentiele verschil met de metingen van fig. 6 is dat
bij de metingen die in fig. 7 staan weergegeven de onder

kant van het onderste staafje op een temperatuur van J15K
gehouden is, zodat de staafjes als intrinsiek beschouwd

kunnen worden. Het blijkt dat in dit geval de thermospan
ning volledig afwijkt van de theoretische waarde van in

trinsiek germanium. Uit deze metingen b1ijkt ook de plaat$
van het puntkontakt grote invloed te hebben op de waarde
van de thermospanning.

\



19

6. Verklaring van de metingen aan puntkontakten.

Om de afwijkingen van de thermospanning, die we gemeten"

hebben te verklare~hebbenwe een viertal mogelijke oor

zaken bestudeerd.

Deze vier mogelijkheden zijn;
" ','

1) Benedicks effekt

2) Aanwezigheid van een vreemde laag

3) Warmtegeleiding ten gevolge van straling

4) P-type laag aan het oppervlak van een intrinsieke stof.

wi zullen deze vier mogelijkheden achtereenvolgens in het

kort bekijken en konkluderen of ze invloed kunnen hebben op

de thermospanning •

•1 Benedicks effekt.

(XXIV)dTJ -1
dx

Indien er een temperatuurverschil aa.r:wezig is over een half

gel eider, zal er in hot algemeen een thermospanning ontstaan

die evenredig is met d T.

Als we een staaf nemen, waarin op verschillende plaatsen

twe e t emperatuurverschill en aanwez ig z ij n .6 Tl en.6 T2
1
die

even groot zijn, maar tegengesteld van teken, en waarvan

de tempera~uurgradientenverschillend Zijn'(~~)l en (~~)2

zullen we toc~ een spanning over de uiteinden van de staaf

kunnen meten. Dit wordt het Benedicks-effekt genoemd. Het
" .

wordt voor het eerst beschreven door C. Benedicks(litt.8).

Het Benedicks-effekt kan optreden als we een steile tempe

ratuurgradient in een stof aanbrengen. Het wordt in feite

veroorzaakt, doordat de ladingdragersconcentratie op een

bepa81de placts, niet meer overeenstemt met de concentratie

die we verwachten op grond van de Fermi-Dirac statistiek

en de temperatuur op die plaats. Een theoretische beschouwing
erover staat in litt.9.

In litt.9 wordt afgeleid dat het Benedicks-effekt voor in

trinsieke halfgeleiders optreedt onder de volgende woor
waarde:

ft, kT 2 'I;~.t!p1~ )." f[g
Cq r h ,. fpj /' 2k rr 2
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Dit betekent dat de temperatuurgradi~nt zo groot is dat de

ladingsverdeling niet overeenkomt met de Fermi-Dirac verde

ling omdat de diffusielengte van de deeltjes te groot is.

De enige onbekcnde in vergelijking (XXIV) is ~ • We zullen

nu eers~ laten zien hoe,we ~ bepaa~d hebben.

~ is een tijd-konstante, die de snelheid aangeeft waarmee,

vanuit een niet evenwichtsverdeling van de elektronen en

gaten de evenwichtstoestand wordt bereikt, behorende bij

een bepaalde temperatuur•.

De niet evenwichtstoestand kan bijvoorbeeld tot stand

worden gebracht door het sample te bestralen met licht van

eer geschikte golflengte.

De golflengte van het licht moet zodanig zijn dat een licht

kwant in staat is een elektron vanuii de valentieband in de

geleidingsband te brengen. Er geldt dan:' hc~lgX,
Hierbij is A de golfler-gte van het op het sample vallende

licht.

Om ~ te bepalen hebben we een stukje germanium bestraald

met een lichtemitterende diode, die gestuurd wordt met een

wisselspanning, waarvan de frekwentie regelbaar is. De licht

bron heeft een zodanige golflengte, dat de lichtkwanten

elektronen in de valentieband kunnen vrij maken. Er komen

dan rnee~ eleLtronen in de geleidingsband en meer gaten in

de valentieband, dan we op grond van de Fermi-Dirac atatis

tiek zouden verwachten. Als het licht verdwijnt zullen de

elektronen weer terugvallen van de geleidingsband in de va

lentieband. Dit genereren en recombineren van gaten en elek

tronen heeft een wissel end geleidingsvermogen tot gevolg.

Indien de tijd tussen aan- en afwezigheid van licht kleiner

wordt dan~, zullen de elektronen de stuurfrekwentie niet

meer kunnen volgen en zal de fluktuatie in het geleidings

vermogen afneman.

Voor de weerstand van het stukje germanium geldt: R=Ro+6R

waarbij Ho de weerstand van het sample in evenwicht is en

6R de fluktuatie in Ro



21

In fig. 8 staat «~R)2> als funktie van de stuurfrekwsntie

voor verschillende lichtsterkten. Om te kontroleren of het

gemeten 8ignaal inderdaad veroorzaakt wordt door de genereren

van gaten en elektronen en niet door overspraak hebben we

de lichtsterkte op twee manieren gevarieerd:

a) Door de stuurspannirtg van de lichtemitterende diode te

veranderen

b) Door de lamp al dan niet af te schermen met een stukje

.papier.

In beide gevallen vinden we grafieken die dezelfde vorm

hebben, zoals in fig.8 te zien is. We zien tevens dat

«~R)2> evenredig is met 1 q' hetgeen in overeen-
( 2 Trf 'Cj) L.

stemming is met litt.5.

Uit fig.8 kunnen we 1:, bepalen: 'l';= 8xlO-5 sek.

We hebben 1:-, bepaald bij temperaturen tussen 30DK en 360K,

waaruit blijkt dat we ~ onafhankelijk van de temperatuur

kunnen veronderstellen. Als we in vergelijking (XXIV) de

gemeten waarde van ~ invullen, de temperatuur T = 300K

veronderstellen, en aannemen dat voor germanium geldt dat:
L f.." . - 2 -1 An .rn+/-P = 5000cm Vs en TP: ~ 2, vinden live als voorwaarde voor

het optred~n van het Bene~icks effekt: dT »400 E/cm.
dx

Bij de bepaling van dT die aanwezig is binnen de halfge-
dx

lei0er zijn we uitgegaan van de resultaten die volgen uit

de berekeningen van Holm (litt.3). Het exakte verloop van

de temperatuur als funktie van de afstand tot het kontakt

vlak staat in fig.9.

Bij de bepaling van dT hebben we de aanname gedaan, dat het
dx

hele temperatuurverschil ligt over een afstand, die gelijk

is aan de diameter van het kontaktoppervlak en dat dT in
dx

dat gebied konstant is. De diameter wordt bepaald uit de

formule: d= ~cm.
R



Watt em-l K-1 Clitt.ll).

Watt em-l K- l (litt.ll).

Als we hard drukken, zal dT kleiner zijn dan als we zaeht

drukken. Als we hard druk~:gn kum:en. we een diameter krijgen

van het kontiiktoppervlak van 4 x 10-Jem , zodat dT ~ 104

dx

Klem, als ~T = 40K. We meten bij pW1tkontakten dus steeds

in een gebied , waar het Benedieks~effekt op~reedt. Ret.

Benedicks-effekt geeft echter geen afdoende verklaring voor

de gemeten thermospanning van puntkontakten, omdat uit

fig. 7 blijkt dat het teken van de thermospanning van in

trinsiek germanium kan omslaan •

• 2 Aanwezigheid van ~en vreemde laag.

Indien het materiaal waaraan we meten bedekt is met een

vreemde laa'g, bij voorbeeld een oX~Tde huidj e, en als we over

een punt-kontakt van twee staafjes van dat materiaal een

temperatuurversehil aanleggen, zal een gedeelte van dat tem

peratuurversehil over de vreemde laag kornen te liggen.

De warmte weerstand van het puntkontakt wordt dan (litt.lO)

Rw = 1 + 4~
dAs TTd Ad

~s is het warmtegeleidingsvermogen van het materiaal van de

staafjes;

~d is het warmtegeleidingsvermogen van de vreemde laag;

d is de diam~ter van het kontaktoppervlak;

a is de dikte van de vreemde laag.
. 1

Voor halfgeleiders geldt: As 5xlO-
. 1 l-2Voor lSO atoren geldt: Ad 5xlO

Indien d ~ 10-Jem en a = 5xlO-7em (dit is ongeveer de dub

bele dikte van een oxyde-huidj~kunnenwe voor halfgeleider

staafjes, die bedekt zijn met een vreemde laag een sehatting

maken van de thermospanning, die over de vreemde laag staat.

Ret ternperatuurversehil, dat over de halfgeleider staat is:

.6Ts =.6T 1 (1 + 42 )-1= 1 ~ T (L"'{V)
~ dAs TT.d /\L 1+ 4a &i'

'rr d Ad

Ret temperatuurversehil, dat over de vreemde laag staat is:

.DTd = LiT. 4a (1 + 4a )-1= 1 .t:"T (XXVI)
~ dC'Xd dAs IT d2 Xd r-:;-'~d

4ai\s



Ui t de waardcn voorAs, Ad' a en d voIgt dat b, Ts ».l1 ~1J.

Voor de thermospanning, die over de configuratie gemeten

kan worden krijgen we de volgende vergelijking:

Vth = 0< s L1 Ts + 0( clL)Td (XXVII)

-~s is de Seebeck coefficient voor halfgeleiders

-~d,is de Seebeck coefficient voor isolatoren.

Als we aannemen dat o(dt;:>lOC<s (litt.ll) vinden we vQor ver

gelijking ()~VII) in goede benadering:

Vth= O<s Ll T

Rieruit blijkt dat de vreemde laag geen merkbare invloed

kan hebben op de gemeten thermospanning •

• 3 Vlarmtegeleiding ten gevolge van straling.

Ret temperatuurverschil wordt gemeten met behulp van ther

mokoppels, die vlak bij de halfgeleicler staafjes zlJn ge

plaatst (fig.2). We hebben aangenomen, dat de warmteover

dracht tussen de staafjes aIleen plaats vindt door ther

mische geleiding van het puntkontakt.

Indien er ook warmte overdracht tUBsen het bovenste en het

onderste staafje plaats~ vindt ten gevolge van straling

zal er binnen de halfgeleider een andere temperatuurver

deling hee,rsen dan in het geval dat de warmte overdracht

aIleen plaats ,vindt ten gevolge van geleiding.

Indien het Benedicks effekt niet optreedt is de tempera

tuurverdeling binnen de halfgeleider echt'er niet belang

rijk voor de thermospanning, omdat voor de thermospanning

aIleen het temperatuurverschil tussen de bovenkant van het

bovenste staafje en de onderkant van het onderste staafje

een rol speelt. Indien de temperatuurverdeling rond het

puntkontakt verandert zullen we dezelfde thermospanning

blijven meten •

•4 P-type laag aan het oDDervlak V8~ een intrinsieke stof.

Indien we een intrinsieke halfgeleider hebben kan deze aan

het oppervlak p-type zijn door de aanwezigheid van Tamm- .

states (litt.12). De Tamm-states zitten aan het oppervlak

en worden gedeeltelijk opgevuld door elektronen uit de bulk.

23
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Omdet het produkt n.p konstant is zullen we aan de rand

een toe-name van het aantal gaten krijgen zoda,t:

bP(x) == p(x) -Pb

p(x) is de gatenconcentratie ter plaatse x.

Ph is de bulkgatenconcentratie. ,

Vanaf het oppervlak van de halfgeleider gerekend neernt

~p exponentieel af met als karakteristieke lengte de Einstein

Debye lengte L. Hiervoor kunnen we schrijven (litt. 13):
~

L= (c(QkT } 2

142 (ii'b-I-Pb)

nb is de bulkelektronenconcentratie en l is de relatieve

permeabiliteit van de, halfgeleider.

Voor intrinsieke halfgeleiders zijn nb en Pb aan elkaar

gelijk en voor nb geldt de volgende relatie:

nb = J NcNv' exp (- tg/2kT)

Voor INcNv ' kunnen we schrijven: AT 3/ 2 waarbij

A=2·(~ik)3/2(rnemh)3/4

me is de effektieve massa van een elektron.

mh is de effektieve massa van een gat.

Als we deze gegevens invullen in de Einstein-Debye lengte

krijgen we:

L= ~~~1' exP
T
!tg /4kT)

In fig.~O staat de Einstein-Debye lengte van intrinsiek

germanium als funktie van 1000 uitgezet.
~

We hebben gezien, dat door de aanwezigheid van Tamm-states

de rand van de halfgeleider p-type kan worden. We stellen

dat de halfgeleider p-type is als ~P>Pb. We berekenen nu

de afstand vanaf de rand, waar geldt: 4P(X)=Pb en noemen

deze afstand Li.

We kunnen nu schrijven:

~p(x) = APo exp(-x/L) en
00

S= ftip(x)dx=.1P oL, zodat ~p(x) =(S/L) exp(-x/L).
o

~Po is het verschil van de gatenconcentratie aan het opper-

vlak en de bulkgatenconcentratie.

S is het aantal toestsndcn per cm2 aan het oppervlak.
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We vinden Li uit:

ap(1i)=Pb~/1) exp(-Li/1 ), dus 1i=11n(S/pb1 )

Als we voor 3=1013 em- 2 (litt.12) invullen vinden we voor

Li; 1i=6, lxlO-4 em bij 300:K. Omda t S niet nauwkeurig beker;d

is bekijken we de invloed van S op 1i. We berekcnen daarom

1i als S=1012em-2 enals S= 1014em-2~

Als S=1012em-2 vinden we voor 1 i ;1i =4,5xlO-4 ern bij 300K

Als S=1014em-2vinden we voor Li;1i =8,2xlO-4 em bij 300K.

We .zien dat, als het aantal oppervlakte tocstanden 100'-keer

groter wprdt,1i nauwelijks verdubbeld. Bij de verdere be

rekeningen nemen we aan dat S=1013em-2.

In fig.lO staat 1i als funktie van 1000,
T

I f · 11 t t h t t' 1 k I· 3· t .n 19. s aa e aan a..L e e 'cronen per em van In rJ.n-

siek germanium als funktie van 1000. Deze hebben we gebruikt
~bij de berekening van 1i.

Bij puntkontakten vinden we dat Rip gevarieerd kan worden tus-'

sen 100 en 4000 zodat voor de diameter van het kontakt

oppervlak geldt:

2,5 x 10-4<d<10-2 (d in em).

Uit fig.9 weten we dat het temperatuurverschil vrijwel ge

geel ligt ius sen de rand en een afstand d van de rand.

Omdat 1i van dezelfde orde van grootte is als de diameter

van het kontaktoppervlak zal een groot deel van het tern

peratuurverschil dat we aanleggen over p~type germanium

worden aangelegd, zodat we afwijking~n van de thermospanning

mogen verwachten •

• 5 Konklusie.

In het voorgaande hebben we ge2ien dat het Benedieks-effekt

en de aanwezigheid van oppervlakte toestanden een grote

invloed kan hebben bij de rnetingen van de thermospanning

aan puntkontakten.

Omdat de werkelijke situatie nog ingewikkelder is dan de

een dimensionale benadering die we hebben toegepast) is de

onzekerheid over de vraag wat vve preeies meten bij punt

kontakten van intrinsieke halfgeleiders zo groot, dat we

besloten hebben de metingen van de ruis in de thermo soan

ning niet te meten aan puntkontakten, maar aan blokjes.



7. Metingen van de thermospanning en ruis in thermospan

nin~ van blokjes int~in8iek germanium •

.. 1 I'.letingen van de thermoGparning.
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Als we een tem0eratuurverschil aanleggen tussen de boven

kant en' de or:.derkant vnn een blokj e germanium,' 'zal er een

thermospanning ontstaan over het blokje. In fig. 12 staan

de gemeten waarden van de thermospanning.als funktie'van

het temperatuurverschil, dat we meten met behulp van de

thermokoppels tussert de punten A en B (fig.3). De lengten

van de blokjes varieerden van 0,15 em tot 2,35 em terwijl

de oppervlakte A van de blokjes gelijk was aan 0,09 cm2 •

Punt B(fig.3) wordt op kamertemperatuur gehouden.

Bij aIle metingen aan blokjes van een bepac:lde lengte kun

nen we twee gebieden onderscheiden, waarin de thermosp8.n

ning lineair toeneemt met het temperatuurvercchil. In het

eerste gebied dat loopt tot een temperatuurverschil van

ongeveer 30K is de thermospanning per graad Kelvin groter,

dan wanneer het temperatuurverschil groter dan 30K is.

We zien verder in fig.12 dat de thermospanning kleiner

wordt als de ler:gte van het blokje afneemt, bij hetzelfde

gemeten temperatuurverschil tussen de punten A en B (fig.3).

In fig. 13 staat de thermospsnning ala funktie van de leng

te van het blokje bij een gemeten temperatuurverschil van

lOOK tussen A en B.

We zien hierin dat de thermospanning"voor blokjes met een

grote lengte 8s;yrnptotisch een eindw88rde nadert. In fig.

14 hebben we tweemaal de thermospanning gemeten voor een

blokje germanium met een lengte van 0,37 em. In het eerste

geval deden we dat op ecn manier zoals beschreven staat bij

fig.3. In het tweede geval hebben we een extra warmte weer

stand aangebracht. De warmte weerstand wordt gerealiseerd

door het blokje germenium te plaatsen op een stule koper,

ter hoogte van 0,5 em. Bet blijkt dat de thermospanning,

als de thermokoppels hetzelfde tem)eratuurverschil aangeven

tussen de punten A en B (fig.3) kleiner is als we de meting

uitvoeren met een extra warmteweerstand dan wanneer we de

meting uitvoeren zonder extra warmte~weerstand.
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.2 Metingen V2n de ruis in de thermospanning.

De spanning, die ontstaat als we een temperatuurverschil

aanleggen over een blokj e germo.niurn, wordt toegevoerd a2.n de

Brookdeal versterker van fig.l. Op deze manier meten we

de ruis in de thermospanning en de achtergrondruis. Als we

aar:nemen dat de ruis iIi de thermospanning en de achtergror:d

ruis onafhankelijk van elkaar zijn, vinden we de ruis in

de thermospanning door van de gemeten ruis de achtergrond

af te trekken. De achtergrondruis kan geschreven worden

als: SN = 4 kToReq(f)+ 4kTR
Hierbij is de To de omgevingstemperatuur, Req(f) de equi

valente ruisweerstand van de opstelling, T is de gemiddel
de temperatuur van het kristal en R is de weerstand van het

kristal.

De achtergrondruis wordt bepaald door het kristal te vervan

gen door een weerstand Ro • De waarde van de weerstand wordt

bepaald uit:

4 kTR = 4 kToRo
De resultaten van de metingen van de achtergrondruis en van

de ruis in de thermospanning staan in fig.15.

Als we een.konstante stroom sturen door een sample waar

een temperatuurverschil over staat kunnen we de spanr:ings

ruis determineren door de totals ruis te verminderen met de
ruis in de thermospanning en de achtergrondruis. In £ig.15

staat ook de spaningsruis ujtgezet. In fig.15 zien we dat

we voor de spanningsruis en voor de ruis in de thermospan

ning een Ilf - spektrum vinden wat overeensternt met de re

sultaten van Brophy (litt.l). Bij lage frekwenties neemt

de achtergrondruis ook toe, maar minder snel dan de spannings
ruis en de ruis in de thermospanning.

Met behulp van (JG~II) en de achtergrondruis vinden we voor
o<.B:

~=~ l2 f 4kT E+Req (XXVIII)
SN q(fn+fp) Va2 R

Uit de waarden voor de achtergrondruis en de spanningsruis

is het mogelijk o<B te bepalen ui t vergelijking (XXVIII).



~ kan bepaald worden met behulp van vergelijking (XIX) als

we de ruis in de thermospanning en de spanningsruis wet en.

In fig.16 staan de spanningsruis, de aehtergrondruis en de

ruis in de thermosp~nning uitgezet voor een blokje met

koper kontakten. Uit de metingen van fig.lS en fig.16 is

het mogelij k o<B en (3 te' bepalen. De gemeten waarde van co( B

kan door twee oorzaken een afwijking vertonen van de werke

lijkc waarde van~B.

; 1) ·Indien er cen temp era tuurversehil over het blokj e staat

ontstaat er een eoneentratieversehil, waardoor het blokje

niet meer homogeen is.

2) Indien de kontakt~n niet ruisloo~ zlJn vinden we uit

vergelijking (XXVIII) een afwijkende waarde voor ~B.

De sehijnwaarde voor ~B die we vinden uit metingen als fig.

15 en fig. 16 noemen we ~~ s. We hebben voor diverse sam

ples r en (cd3] s bepaalC\en in fig. 17 stagt (!> uitgezet tegen

~~ s. We zien dat er door deze punten een reehte getrokken

kan worden onder een hoek van -4S o met de positieve x-as.

Omdat bij de bepaling vanl~BJs' op de manier zoals we hier

boven gedaan hebben steeds een temperatuurversehil over het

blokje staa~ hebben we twee andere manieren gebruikt om~B

te bepalen.

a) Door het meten van de spanningsruis en de aehtergrond

ruis van een blokj e germanium, waarbij· geen temperatuur

bradient in het blokje aanwezig is. De stroom wordt

door dczelfde kontakten gestuurd als waarover de spanning

gemeten wordt. De oppervlakte A vab het blokje is 0,06
2em , de lengte 1 = 0,15 em. De meting wordt uitgevoerd

bij T = 29SK.

b) Door he~ meten van het spanningsruisspektrwn en het aeh

tergrondruisspektrum van een blokje germantummet behulp

van de vierpuntsmethode. Dit houdt in dat er op het kris

tal vier kontakten worden aangebraeht. De stroom wordt

gestuurd door het boven- en onderkontakt, terwijl de

spanning gemeten wordt over de middenkontakten. De opper

vlakte van het blokje is 0,06 em2 , de lengte van het

blokje is 1,Oem. De afstand tussen de middenkontakten is

0,7 em. De meting wordt uitgevoerd bij T = 295K.



Zowel in gcval a) als geval b) hebben we Pb - Bi kontakten

gebruikt. In fig. 18 staat A18:lLEl, ui tge7.- et als funlctie van
VaL

f voor geval a) en geval b).

Omdat Al SVa =~, wae.rbij o<.B konstant is bij de metinge!)
Va2 nf n

vallen de grafieken van de meting onder a) en de meting

onder b) samen, indien de kontakten niet ruisen. Uit fig.

18 zien we dat de vierpuntsmeting een kleinere waarde voor

o<B oplevert dan de twee--puntsmeting.

29



8. Verklaring van de metingen aan blokjes •

• 1 Verklaring van de metingen van de thermospanning aan

b10kjes germanium.

In fig. 12 zien,we dat voer staafjes n-type germarium, met

een 'soortelijke weerstand van 35 Skm 'bij kamertemperatuur,

er twee gebieden te onderseheiden zijn, waarin de thermo

spanning lineair toeneemt met het temperatuurversehil. Ret

is -duidelijk, dat het gebied, waar de thermospanning het

meest toeneemt per graad temperatuurversehil, het gebied is

waar het blokje nog extrinsiek is.

Bij staafjes met een kleine 1engte is de gemeten thermo

spanning kleiner dan voor staafjes, die een grote lengte

hebben, bij hetzelfde gemeten temperatuurversehil tussen

de punten A en B (fig.]).

De verklaring hiervoor is eenvoudig; ~ij blokjes met een

k1eine lengte is de warmte weerstand van het blokje van

dezelfde orde van grootte als de warmte weerstand tussen

punt A en de bovenkant van het staafje en tUBsen punt B

en de onderkant van het Btaafje. Dit wordt bevestigd door

de resultaten van fig. 14 waar we een extra warmte weer

stand hebben aangebraeht door het blokje germanium op een

stuk roodkoper te plaatsen, met een hoogte van 0,5 em.

In fig.l] zien we dat de thermospanning aeymptotiseh een

einGwaarde nadert voor blokjes met een grote lengte, zo

dat we mogen stellen dat voor blokjes met een lengte van

meer dan 2 em het temperatuurversehil tussen de punten A

en B (fig.]) over het blokje staat.

In fig.12 zien we dat de waarde van de thermospanning voor

grote blokjes de theoretisehe waarde benadert. We kunnen

hieruit de konklusie trekken, dat het temperatuurversehil

dat we meten met behulp van de thermokoppels niet gelijk

hoeft te zijn aan het temperatuurversehil dat over de half

gel eider aanwezig is. Bet temperatuurversehil dat over het

b10kje staat is het nauwkeurigst te bepalen aan de hand

van de gerneten thermospanning.

In 6.1 hebben weals voorwaarde voor het optreden van het

]0
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Benedieks-effekt gevonden: dT»400K/em. Aangezien bij blok-
dx

jes het grootste ternperatuurversehil 40K is en de minirilale

lengte van het blokje 0,15 em speelt het Benedieks-effekt

hier geen role

Om de temperatuur,van de onderkant van het blokje te vinden

veronderstellen we dat de warmte we~rstC\nd boven en beneden

het blokje aan elkasr gelijk zijn. Voor de temperatuur To

aan de onderkant van het blokje geldt:

T ::::Tl + Ll '112 -,6 T~
a. 2

~Tl is het temperatuurversehil dat bepaald wordt aan de

hand van de thermospanning.

6T2 is het temperatuurversehil dat gemeten wordt via de

thermokoppels.

Tl is de temperatuur van punt B in fig.3 •

• 2 Verklaring van de iDetinr-;en van de ruis in de thermoSDan

ning van de blokjes germanlum~

Uit de spektra van de spanningsruis en de aehtergrondruis

var.; fig. 15 is het mogelijk [iXB] s te berekenen ui t verge

lijking (XXVIII). We hebben ~BJs bepaald voor versehillende

blokjes intrinsiek germanium met Pb-Bi kontakten.

De gemeten waarden van [O<B] s blij ken ver ui t elkaar te lig

gen: ze liggen tussen 10-1 en 50. Deze grote versehillen

kunnen veroorzaakt worden donr het optreden van extra ruis

als we meten aan een sample met ruisende kontakten.

Als we [otB1 s bepalen aan samples met koper kontakten vinden

we voor (d~ s waarden van ongeveer 8xlO- 2 , met een maximale

afwijking van 25% • We vermoeden nu dat in dit geval de

extra ruis ten gevolge van de kontakten te verwaarlozen is.

We zullen straks aantonen dat dit inderdaad het geval is.

Uit (XIX) en (XXVIII), voIgt:

~= 8th ~ 2 i 2f (XXIX)
o<B (k4T) q 011+Jfp)R

Uit vergelijking (XXIX) zien we dat als we In(3 uitzetten

tegen In~B, de reehte door de experimenteel bepaalde waarde

van o<B en de bijbehorende (3 een hell,ing min een moet hebten.

r->····· ,
I
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In fig.17 zien we dat dit inderdaad het geval is.

Indien de koperkontakten niet ruisen vinden we voor intrin

siek germanium wae.r we cc.an gemeten hebben dat o<B ongeveer

gelijk is aan Silo~2 en dat ~ de waarde 140 heeft.

In fig. IS heaben we ~B bepaald zonder dat er een tempera

tuur verschil .aanwezig 1? Voor extrinsiek gerrnanium is·

o<.B gelijk aano<, dat vvil zeggen B=l. Als weo<B bepalen met

behulp van de tweepuntsmethode is de kleinste waarde die we

bereiken 1,3 x 10-1 •

Als we ~B bepalen met behulp vaL de vierpuntsmethode vinden
-2we waardcn van ongeveer 5xlO vbor ~~

Met behulp van de vierpuntsmethode hetben we [cxB] s gemeten

voor verschillende temperaturen tussen 295K en 360K. Uit die

metingen blijkt dat [~~ s niet van de temperatuur afhangt,

wat ook de verwachting is.~xen B z~n temperatuuronafhankel~k).

Als over een blokj e halfgeleidermateriaal earl temperatuur

verschil staat zal het blokje niet meer homogecn zijn.

Als Vie r<BJ s bepalen ui t de metingen van de ruisspektra
zoals wij gedaan hebbe~ zullen we voar ~B een schijnwaarde

vinden. We zullen nu de verhouding berekenen van de schijn

(jB , lCx ~ x ende ec 11teo< B•
[o(BJ x is de waarde van de D(B die we meten indien over het

blokje een temperatuurverschil staat, maar waar de kontakten

niet ruisen. Daarvoor bereker:en we eerst de weerstand van

een halfgeleiderstaafje, dat overal even dik is, als er een

temperatuurverschil over staat.

Als we het staafje opdelen in schijven kan er voar de to

talefweerstand geschreven worden:

R =/CJ(x)dx/A
Hie~bij is:P(x) de soortelijke weerstand vande halfgeleider

ter plaatse x

A de doorsnee van het staafje

L de lengte van het staafje.

Voor intrinsieke halfgeleiders kunnen we gebruik maken van

de relaties:



JJ

dx

() = 1 en
\ nq Q'n +tp)

n=~icN; exp(-fg/2kT)
De vergelijking voor de weerstand R wordt nu:

L

R= / !':~J2 (f.J/}l.~\:T~)=-
o P!q 'fn + p VIJcNv

Tn het ~deale geval' is 'in deze breuk de noerner onafhanke

lijk van T omdat bij lattice scattering; evenredig is met
T- J / 2 en J~CDV evenredig met TJ / 2•

Voor de temperatuur op de plaats x klmnen we schrijven:

(xxx)

en krijgen we voor R de betrekking:

waarbij To de temperatuur van de onderkant van het staafje
is. De weerstandsvergelijking wordt dan:

Lexp [( 19/2k1'0) / (l+LlT 2SP
( T ' 1]

R=t Aq (fn+fp h/L~cJ:jv' 0 dx
Als 6T x klein is ten opzichte van een geldt:

To L
(1+.61' X)-~l_l1T x

rn L ....... T: L'.Lo . OJ,

R=ex1fcg /2kTO), 2kTQ ~ L[l-exp{ (-!g/2kTo )(,6T/To )JJ
Aq h +tp) Jffc l ,'; [g J1 T

We gaan nU'de fluktuaties in de weerstand «~R)2> berekenen.
Voor de fluktuaties tussen x en x+dx schrijven we:

2 . 2
<<ARx ) >= o(B ~f Rx

:Nf
We rnaken nu gebruik -van de Y01gende betJ?ekkinger::

Rx=P(x) dx/A
N = n A dx
Indien de schijven onafhankelijk ruisen, kan voor de weer
standsfluk~uaties geschreven worden:
«.6R) 2) = j (,6Rx ) 2 dx

<,v..iR) 2)= t«BJ.6.fexp(Jc§/2kTo )L ,2kTo To [1-eXP{(-JEg/2kTo)(bT/To~]
q2 <f ....+fr-) 2fA 01 cNv ) 37 2 J{gbT

(XXXI)
Uit de metingen hebben we r~~ x bepaald uit de volgende
formule:

<<l\R)2>= ~BJ x ~f q(f1)+fp)I?,.J (X7~II)
f V

ll""".....,



behulp van de vierpuntsmethode waarden
-25xlO •

de ruisspektra van fig. 15 eL 16

gevonden van orgeveer

Als 'vve c<B bepalen ui t

Als we (XXX) in (XXXII) substitueren en gelijl:;: stellen aan

(XXXI) .vinder: Vie voor de verhouding tussen <Xx en C>( :

~_l- expJ (I J-.tp;/ 21~'r.o.l.0 TLl'.oJ} . -.-r:::--;-;--.:;-".t

0( -3 {(2k1\0 Cg) (To/Lj. T)J? [l-exp { (-[g/2kr.L'o) (~rI'/'l'o)JJJ
In fig. 19 staat voor intrinsiek germanium de verhouding

~x als funktie van 6T. We hebben hierbij vero~dersteld
<:>(, " . ~ .

dat .de onderkant van het blokje een temperatuur To heeft

en dat cg=26kTo •
Voor o<B hebben we met

zullen we volgens de berekeningen die we hiervoor hebben

uitgevoerd een waarde moeten vinden voor~B die 1 a 2 keer

zo groot is als de waarde van~B die we vinden uit de

vierpuntsmetiLg, mits de kontakten geenbijdrage tot de

ruis geven.

Vie hebben hierbij aangenomen, dat [o<IiJ x gelijk is aan ander-
o<B

hal~ wat mag omdat we de ruisspektra bepa~ld hebben bij een

temperatuurverschil dit ligt tussen 20K en 40K.

Om de werk~lijke waarde van p te vinden van intrinsiek

germanium moeteL we de rechte in fig.17 extrapoleren tot
-2 .een waarde van oeB van 7, 5xlO • Voor (3 vElden we dan: p:, =150.

Als we de gemeten waarde van p vergelijking met de theore

tische ~aarde voor de drie modellen van 3.2 blij~t dlt

het model waarbi:i 0G";..Llv;,>=0 voldo et.
Dit betekent dat fluktuaties in het elektronengeleidiLgs

vermogen onafhankelijk zijn vaL fluktuaties in het gaten

geleidingsvermogen. Hieruit kunnen we konkluderen of we

temaken hebben met fluktuaties in het aantal of met fluk
tuaties in de beweeglijkheid.

Indien er een elektron van de valentieband naar de geleidiLgs

band gaa~ zal zowel het gatengeleidiLgsvermogen als het

elektronengeleidingsvermogen toeneDen.

Daarorn kur::nen we ui t (Ad;, .J.:.CJi,) =0 kor:kluderen dat de ruis

in de thermoEpenr:.ing veroori'aakt v'.Jordt door fluktuaties in

de beweeglijkheden.



9. Konklusie.
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Uit de rnetingen van de I/f-ruis in de therrnospanning, voor

intrinsiek germanium, die in dit verslag beschreven zijn,

kunnen we konkluderen dat intrinsiek germanium waar eeL

temperatuurverschil over staat, zich analoog gedraagt als

een conceLtratiecel wat betreft de I/f-ruis.

Uit de waarde van!~, die we gevondeL hebben voor intrin

siek germanium kunnen we konkluderen dat het gatengelei

dirigsvermogen en het elektronengeleidingsvermogen onafhan

kelijk van elkaar fluktueren.

Als we aannemen dat I/f-ruis veroorzaakt wordt door fluk

tuaties in het geleidingsvermogen is het mogelijk uit onze

metingen de konklusie te trekken dat I/f-ruis veroorzaakt

wordt door fluktuaties in de beweeglijkheid en niet door

fluktuaties in het aantal ladingdragers. Als de I/f-ruis

veroorzaakt zou worden door fluktuaties in het aantal be

weeglijke ladingdragers zou er een korrelatie bestaan tussen

fluktuaties in het elektronengeleidingsvermogen en fluktu

aties in het gatengeleidingsvermogen.

Met behulp van de gevonden waarde van 0 voor intrinsiek

germanium,' is .het mogelijk de \vaarde van (3 te voorspellen

van andere intriLsieke halfgeleiders.
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In 3.1 hebben we gevonden:
f==f o+1'(£) vxTofo ..:~(Ef) ....~(G) vxf. C§fo- ()T + q7:-(C:)Exvx ~fo

Of Dx l' T £. OX OC

, ( . . . 4~ .

Jnx==-qfij f(kl)vxd3kl
- 0<> .

De stroomdichtheid ten gevolge van de tweede term

(V)

(VI)
van (V)

(XXXVII)

CLUVIII)

(XXXV)
(XY~VI)

(XXXIII)
(XXXIV)

we:vervangen door <2:> krijgen

wordt:
H>; 2.

J2==-qT i:.- (cf) JJjVX t(!.) dfo d3kl
_ Ox T _00 c)£

We maken nu gebruik van:

n= jflfod3kl en
fo=-[i+exp [(C:-£f)/kTJJ -1
Als we de Boltzmann benadering roogen toepassen kunnen we

voor O:::XXIV) schrijve~: fo=exp[ (Cf-€)/kT)

Voor CJfo geldt dan: ~fo=-L expl(~f-£)/kTj
O[ € kT

Door (XXXIII), (XXXV) en (XY~VI) in de vergelijking voor
J2 te substitueren vinden we:

J 2=-qn~ i=>( If) J) V V 2'/.'(l) eLlI~-[!kT )dJk1
-kt 'A T JJ exp <. - c k r

, kl
-0,;, 2 2

Als we gebruik maken van E. =1"J. k1 vinden we voor (XXXVII):
07" 2rIf

J 2=2 qno(c.f)· !~?(2z:-(t.) exp (- dkT) de
3m*k Ox: l' j [172 exp <. -c / kT) d £.

o
Dit kon geschreven worden a]3:

J 2=q1'n ~ ( If) ;;~~~ e(L ) exp (- L/kT) de
mI(- Ox l' fi A - exp ( - t/ k'll ) d E:

Als we ,(;)~2r:( t.) exp (- C:/kT) de
~12exp(-E/kT)d£
o

J 2=g!,c>n ~(Cf)
~ OX T

De stroomdichtheid van de derde term in (V) wordt:
-t-6<l 2 3

J3=-gd rr JI/n.(t) Vx tfod kl
Tdx _C"> f.

Onder dezelfde voorwaarden als bij de afleiding van J2 kun-
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. ~2k 2 . d -vla£=:":"""-l Vln en we voor J3
2nf- l"<)

J3=.9E- dT L£5/ 2z:.([ )exTJ(-c/kT)dL
m~T dx J~LjT2exp(-tJkT)d[

tJ3=~ dT (L'-£> (XXXIX)
mA'lf dx

Vooi de vierde term in Yergelijking (V) kan ges6hreven .

worden: ~<>()

J4=_q2Ex fJi t'"( t:)vx 20fod3kl
- Uo DE

Onder dezelfde voorwaarden als bij de afleiding voor J2

kunnen we ~iervoor schrijven:
2 t 2 3

J 4 =q ExnJIl c-( f )v~)- ex) (- f/kT) d k J,kCl1m*Ur exp(-£!kT dJki .
-"'J

Zodat we voor J4 vinden:
J4=q2E Jl('Z'-) (XL)i1?3
De totale stroomdichtheid J nx wordt nu:

2
Jnx=J2+J3+J4=qJn £...(cf)<?") +qndT~(o+Q Exn<G">

m ux: 'Ii r?Tdx mR'

Met b ehulp van /tn=9i:l:.L krij gen we:
. nt

Jnx=f:nTn D C~:f)-{fnndTq'c> +CJ/nnExOX. T Tdx <",1:)

Met behulp van vergelijking (I) kan dit ge8chreven worden a18:

J nx=.BI.!n fili2. .- E.. f } d T - u n3£ (VI I )
. T l ('t- > dx dx
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