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Samenvatting. 

Het doel van het afstuderen was om preparaten te kunnen karakteriseren, 

die door de MBE-installatie gegroeid zijn. Het ging daarbij vooral om de 

bepaling van de intentioneel aangebrachte donorconcentratie. 

Bij een metaal-halfgeleider kontakt is in de halfgeleider een depletie

gebied aanwezig waarbinnen bandbuiging optreedt. De barrière die hier 

ontstaan is heet Schottky-barrière. 

Er zijn twee soorten metingen aan Schottky-barrières verricht: CV-metin

gen en IV-metingen. Deze metingen zijn verricht aan twee preparaten: W29 

en W40. De verwachte donorconcentratie bedroeg 1•1016 resp. 1•1017 cm- 3
. 

Om te kunnen meten werden beide preparaten voorzien van aluminium gates. 

Uit de IV-metingen volgt informatie over de hoogte van de Schottky

barrière. Deze bedroeg voor W29 en W40 0.82±0.02 eV resp. 0.78±0.02 eV. 

De lagere waarde van W40 wordt voornamelijk verklaard door het toegeno

men Schottky-effekt. 

Uit de CV-metingen zou in principe de barrièrehoogte bepaald kunnen wor

den, maar de waarde 0.94±0.03 eV voor W29 klopt niet met de literatuur

waarde van 0.80±0.02 eV en de IV-waarden. Later zal blijken dat er een 

tweede barrière in het preparaat aanwezig is, die als spanningsdeler dit 

verschil veroorzaakt heeft. 

De CV-meting levert eveneens de donorconcentratie op. Voor W29 en W40 

bedragen deze 4.0•1015 cm- 3 resp. 8.5•1016 cm- 3
. Vanwege de tweede 

barrière zouden deze waarden te hoog kunnen zijn. 

De donorconcentratie is eveneens m.b.v. de Polaren profile plotter 

(faculteit E) gemeten. De resultaten van deze opstelling zijn 2.5•1015 

resp. 7.0•1016 cm- 3
; ondanks de wat lagere waarden zijn de overeen

komsten redelijk te noemen. 

De CV-metingen vertonen bij bepaalde biasspanningen een afwijkend 

gedrag. Na een analyse blijkt dat de oorzaak hiervan een tweede barrière 

is, die zich op de overgang van epilaag naar substraat bevindt. 
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Lijst van gebruikte symbolen. 

A Oppervlakte van de gate 

A* Effektleve konstante van Richardson (emission theorie) 

A** Effektleve konstante van Richardson (diffusion theorie) 

C Capaciteit 

E Elektrische veldsterkte 

8 Energie geleidingsband c 
BF Fermi-energie 

t Energie valentieband 
V 

I Stroomsterkte 

j v'( -1) 

J Stroomdichtheid 

ls Verzadigings-stroomdichtheid 

k Konstante van Boltzmann, 1.38•10-23 J·K- 1 

* m Effektleve massa v.e. elektron 

NA Acceptorconcentratie 

N0 Donorconcentratie 

NT ·Concentratie van traptoestanden 

q Elementaire lading (positief), 1.602•10- 19 C 

R Weerstand 

T Absolute temperatuur 

v8 Biasspanning 

Wd Depletiediepte 

wd* Depletiediepte van traptoestanden 

x Coördinaat, loodrecht op scheidingsvlak 

Z Complexe impedantie 

~ Diëlektrische konstante, 8.854•10- 14 F•cm- 1 

0 

~ Relatieve diëlektrische konstante 
r 

p(x) Ruimteladingsdichtheid 

X Elektronenaffiniteit (van de halfgeleider) 

~ Werkfunktie van het metaal 
m 

~bi Built-in potentiaal 

~ Barrièrehoogte-potentiaal ns 
A~ Verlaging vanwege het Schottky-effekt 

w Hoekfrekwentie 
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1. Inleiding. 

De groep Halfgeleiderfysica (vakgroep: Vaste Stof) aan de TUE is in sep

tember 1988 in het trotse bezit gekomen van een MBE-installatie (Molecu

lar Beam Epitaxy), waarmee HF in staat is om in eigen huis (GaAs) half

geleiderpreparaten te groeien, die zeer geschikt zijn om experimenten 

mee uit te voeren. 

Het hart van een MBE-installatie bestaat uit een UHV ruimte (Ultra Hoog 

Vakuüm), waarin een zgn. substraat wordt geplaatst. Dit substraat wordt 

de drager van het te groeien preparaat. Elders in de MBE bevinden zich 

een aantal oventjes met daarin de basismaterialen waaruit het preparaat 

gaat bestaan: Gallium, Arseen, Aluminium en Silicium. Door verhitting 

van de oventjes verdampen deze materialen, en deze dampen bereiken 

vervolgens het substraat waarop ze blijven 'kleven'. Zoonstaat er op 

het substraat een dun laagje epitaxiaal gegroeid nieuw materiaal, de 

zgn. epilaag. 

Enige kenmerken van MBE zijn: 

* De groei loopt zeer beheerst; men is er mee in staat om atoomlaag 

, voor atoomlaag te groeien. Er kunnen dus goed gedefinieerde prepa

raten gegroeid worden als quanturn well- en heterostrukturen, super

roosters, ö-gedoteerde preparaten etc. De groeisnelheid bedraagt 

ca. 1 ~ per uur. 

Het gegroeide bulkmateriaal is zeer zuiver en bevat weinig rooster

fouten. 

Materiaaleigenschappen zijn goed beheersbaar, zoals donor- en/of 

acceptorconcentraties en het percentage Al in AlxCa 1 -xAs. 

Na de ingebruikneming van de MBE volgt er een periode waarin de nieuwe 

preparaten gekarakteriseerd moeten worden. Een voorbeeld is de ijking 

van het aantal intentioneel aangebrachte donoren. 

Als donor in GaAs wordt Si gebruikt, dat de plaats van het driewaardige 

Ca inneemt. Tijdens de groei van het GaAs wordt Si in het oventje ver

hit. Het Si dat hierdoor verdampt mengt zich met de Ca- en As-dampen 

voordat deze het substraatoppervlak treffen. De donorconcentratie in het 

preparaat hangt buitengewoon sterk af van de oventemperatuur. Een derge

lijk verband is in fig 1.1 weegegeven. 

- 5 -



-
s s 

fig 1.1 I]Rgrafiek donorconcentraties voor de MBE 

Een jaar eerder heeft de groep HF een meetopstelling (fabrikant: Hewlett 

Packard) aangeschaft, die bedoeld is om elektrische eigenschappen van 

eenvoudige elektronische devices (diodes, FET's e.d.) te testen. De 

apparatuur bestaat uit een geavanceerde pA-meter en een even geavanceer

de LCR-(complexe impedantie) meter, beide verbonden met een computer. 

De vraag ontstond in hoeverre met deze opstelling een bijdrage geleverd 

kan worden tot de karakterisatie van de met de MBE gegroeide preparaten, 

m.n. tot het leveren van meetpunten in de grafiek van fig 1.1. 

Het beantwoorden van deze vraag is het hoofdonderwerp van mijn afstudeer

onderzoek geweest. 

De resultaten staan- tesamen met enige conclusies - in hoofdstuk 4 van 

dit verslag. Eerst wordt in hoofdstuk 2 behandeld wat een Schottky

barrière is en welke de theoretische achtergronden zijn van CV- en IV

metingen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de gebruikte meetapparatuur 

beschreven, evenals de opbouw en de kontaktering van de preparaten. In 

hoofdstuk 4 staan- zoals reeds gezegd- de algemene resultaten van de 

CV- en IV-metingen, en worden er ook meteen conclusies aan verbonden. 

Bij de CV-metingen wordt er een afwijkend gedrag gekonstateerd, waarvoor 

in hoofdstuk 5 na een analyse een oorzaak wordt gevonden. Het verslag 

eindigt met hoofdstuk 6, waarin alles nog eens op een rijtje wordt gezet 

en er tevens een aantal aanbevelingen wordt gedaan. 
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2. De Schottky-barrlère. 

2.0 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een model beschreven van een pn-junctie in 

een halfgeleider. Aan de hand hiervan wordt vervolgens uitgelegd wat een 

Schottky-barrière is en hoe deze ontstaat. Tot slot wordt er dieper 

ingegaan op enkele belangrijke elektrische eigenschappen van een Schott

ky-barrière. 

2.1 De abrupte pn-junctie. 

Een abrupte pn-junctie binnen een halfgeleider is een scherpe overgang 

van n-type materiaal met donorconcentratie ND naar p-type materiaal met 

acceptorconcentratie NA. Bij kamertemperatuur zijn deze donoren en accep

toren geïoniseerd, waarbij er elektronen resp. gaten ontstaan die voor 

een goede geleiding zorgen. Echter, aan weerszijden van de pn-overgang 

ontstaat een depletiegebied, waarin het aantal ladingsdragers verwaar

loosbaar klein is (fig 2.1a). Er blijft dus een netto ruimtelading p 

achter die afkomstig is van de geïoniseerde donoren of acceptoren. Als 

gevolg van deze ruimteladingen zijn de energiebanden van de halfgeleider 

parabolisch gekromd, doordat de potentiaal ~ voldoet aan de Poisson

vergelijking (potentiaalvergelijking) (2.1), 

él~ - = - p(x)/e. e. 
öx2 o r 

(2. 1) 

waarbij de x-richting loodrecht op het grensvlak staat. 

Deze buiging van de energiebanden is weergegeven in fig 2.1d. 
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fig 2.1 De abrupte pn-junctie 

De dikte Wd van de depletielaag wordt verkregen door de potentiaal

vergelijking (2.1) op te lossen. We maken gebruik van het feit dat er in 

een halfgeleider in thermisch evenwicht geen elektrisch veld heerst en 

er geen stromen lopen. 

8<P De eerste opgelegde randvoorwaarde wordt dan dat 8x = 0 op de randen van 

het depletiegebied. Uit deze randvoorwaarde volgt overigens impliciet 

dat de totale lading in de depletielaag nul is, d.w.z. NA•xp = N0·xn. 

Uit de uitdrukkingen voor de stromen I van elektronen en I van gaten n p 

BBF 
Jp = J..L p -

p 8x 
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volgt dat 

- 0 (2.3) 
8x 

Het Fermi-niveau in het n-type materiaal moet dus gelijk zijn aan het 

Fermi-niveau in het p-type materiaal, waardoor de energiebanden aan 

weerszijden van de junctie over een afstand ~bi' de built-in potentiaal, 

ten opzichte van elkaar verschoven zijn. ~bi is gegeven door 

q·~b1· = E - (q·~ + q·~ ) g n p 
(2.4) 

waarbij E de bandafstand is en ~ en ~ de afstand van het Fermi-niveau 
g n p 

tot aan de geleidings- resp. valentieband voorstelt. Dit is de tweede 

randvoorwaarde voor de potentiaalvergelijking . 

De funktie p(x) is als volgt gedefiniëerd: 

p(x) = 0 x < -x p 
p(x) = -q•N -x < x < 0 A p 

. p(x) = q•N 0 < x < x D n 
p(x) = 0 x < x n 

Deze funktie is weergegeven in fig 2.1b. De overgangen bij x = -x en p 
x = x zijn abrupt en in het depletiegebied wordt aangenomen dat 

n 
n = p = 0. 

Tevens verwaarlozen we in n-type materiaal de aanwezigheid van een lage 

achtergrondconcentratie acceptoren en in p-type materiaal de aanwezig

heid van donoren. Daar waar deze verwaarlozing niet geoorloofd is moeten 

we N0 vervangen door N0- NA' resp. NA door NA- N0 . 

Oplossen van (2.1) levert de dikte Wd van de depletielaag: 

2 E. E. o r 

q 
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2.1.1 Enkelzijdige juncties. 

Wanneer, zoals in fig 2.1, N0 en NA van dezelfde orde van grootte zijn 

dan spreekt men van een tweezijdige junctie. Als echter bijvoorbeeld 

NA » ND dan wordt de deptetielaag sterk asymmetrisch en houdt men een 

enkelzijdige p•n-junctie over. In dit limietgeval gaat (2.5) over in 

(2.6) 

De dikte van de deptetielaag hangt dus alleen maar af van ND en niet 

meer van NA. Hoe de p•n-junctie er uit ziet is te zien in fig 2.2. 

------------

. ~ Wd ~ 
fig 2.2 De enkeLzijdige p•n-junctie 

Het geval van een n•p-junctie met ND » NA gaat analoog. 

2.1.2 Debye-lengte. 

In de gehanteerde definitie van p(x) vindt aan de randen van het depie

tiegebied een discontinuïteit plaats. In werkelijkheid is deze ladings

verdeling niet zo abrupt maar vindt de overgang plaats over een afstand 

LD die de Debye-lengte heet en gedefiniëerd is als 
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(2.7) 

voor elektronen. In GaAs geldt dat L0 ~ tb Wd. 

Hoe de 'echte' ladingsverdeling op de randen van het depletiegebied er 

uit ziet is als stippellijn weergegeven in fig 2.1c. 

Het verschil tussen de 'abrupte' en de 'echte' ladingsverdeling is een 

dipoollaag. In een pn-junctie komen twee van deze dipoollagen voor (bij 

x= -x en x= x). en elke laag heeft een dipoolmoment van kT/q. 
p n 

Uitdrukkingen (2.5) en (2.6) blijven dus in principe onveranderd, zij 

het dat ~bi vervangen wordt door (~bi- 2 kT/q). 

2.2 De Schottky-barrière 

De Schottky-barrière is de potentiaalbarrière die ontstaat bij een 

metaal-halfgeleider kontakt. Het energiebanddiagram vertoont sterke 

overeenkomsten met het diagram van een enkelzijdige junctie, waarbij het 

zwaargedoteerde gedeelte vervangen is door het metaal. Omdat de metingen 

verricht zijn aan n-type halfgeleiderpreparaten zullen we ons hier 

beperken tot de n-type Schottky-barrière, uitgaande van de p+n-junctie. 

Voor p-type preparaten gaat het verhaal analoog, waarbij als uitgangs

punt natuurlijk de n+p-junctie genomen dient te worden. 

In fig 2.3 is het energiediagram van een n-type Schottky-barrière weer

gegeven. We herkennen van de p+n-junctie het depletiegebied, de parabo

lische bandkromming, de konstante Fermi-energie en de built-in poten

tiaal ~bi. Een nieuwe grootheid die hier geïntroduceerd wordt is de 

barrièrehoogte ~ , die gedefinieerd is als het verschil tussen het ns 
hoogste punt van de barrière en het Fermi-niveau. Merk op dat ~ veel ns 
lijkt op ~bi' het verschil tussen het hoogste punt van de barrière en 

het geleidingsbandminimum. 
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fig 2.3 De n-type Schottky-barriere 

2.3 Oorsprong van de Schottky-barrière. 

Hieronder worden twee verschillende mechanismen beschreven die het 

ontstaan van een (n-type) Schottky-barrière verklaren. Het ontstaan van 

een p-type Schottky-barrière gaat analoog. 

Het eerste mechanisme gaat uit van het verschil in werkfunktie tussen 

het metaal en de halfgeleider; het tweede mechanisme daarentegen maakt 

gebruik van een grote dichtheid aan oppervlaktetoestanden op de halfge

leider. 

2.3.1 De elektronen-affiniteitsregel. 

Onder de werkfunktie van een materiaal verstaat men het potentiaalver

schil tussen het Fermi-niveau en een referentie-niveau in vakuüm. Onder 

de elektronenaffiniteit verstaat men het potentiaalverschil tussen het 

geleidingsbandminimum en het referentie-niveau in vakuüm. 

De symbolen voor werkfunktie en affiniteit zijn~ resp. X. 

We gaan uit van een metaal en een halfgeleider zonder oppervlaktetoe

standen in vakuüm. De onderlinge afstand is nog groot en het metaal en 

de halfgeleider zijn nog niet in thermisch evenwicht met elkaar. Dit is 

weergegeven in fig 2.4a. 
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In fig 2.4b zijn het metaal en de halfgeleider in evenwicht gebracht: de 

Fermi-niveau's zijn gelijk en er is positieve lading van het metaal naar 

de halfgeleider gestroomd. Tussen het metaal en de halfgeleider heerst 

een elektrisch veld. De negatieve lading van het metaal bevindt zich 

geheel op het oppervlak, maar omdat de ladingsdichtheid in de half

geleider laag is, spreidt de positieve lading in de halfgeleider zich 

over een gebied uit; dit is het depletiegebied. 

De afstand (gap) tussen het metaal en de halfgeleider wordt in fig 2.4c 

verkleind. Hierbij zal het elektrische veld en dus ook de lading toene

men, zodat het depletiegebied in de halfgeleider breder wordt. 

Tot slot is in fig 2.4d de gap zó dun geworden dat ze transparant is 

voor elektronen en er effektief sprake is van een direkt kontakt tussen 

beide materialen. We lezen eenvoudig af dat de hoogte ~ van de aldus ns 
ontstane Schottky-barrière gelijk is aan ~ = ~ - X. ns m 

fig 2.4 Ontstaan van de Schottky-barriere met de affiniteitsregeL 

2.3.2 De Schottky-barrière door oppervlaktetoestanden. 

De bandgap in een halfgeleider, een verboden gebied voor elektronen, is 

een gevolg van de zeer regelmatige roosterstruktuur van het halfgeleider

kristal. Echter, aan het oppervlak van de halfgeleider houdt deze regel

maat op te bestaan; de atomen zijn asymmetrisch gebonden en gaan zich 

vaak totaal anders rangschikken. Bovendien is een oppervlak gevoelig 

voor verontreinigingen (oxides). Hierdoor zal er aan het oppervlak een 

(groot) aantal oppervlaktetoestanden bestaan. Deze zullen tot aan het 

Fermi-niveau opgevuld worden met elektronen uit de halfgeleider, waarbij 
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direkt onder het oppervlak een depletlegebied ontstaat. We zien in 

fig 2.5a dat er in deze situatie dus al sprake is van een barrière. 

~ 
i ') fqx 

! 

fig 2.5 Ontstaan van de Schottky-barriere door oppervLaktetoestanden 

In fig 2.5b zijn het metaal en de halfgeleider in thermisch evenwicht 

gebracht, waarbij er - evenals in fig 2.4b - weer lading verplaatst is. 

De positieve lading op de halfgeleider verdeelt zich nu over de opper

vlaktetoestanden en over het breder wordend depletiegebied. 

Bij het elkaar naderen van het metaal en de halfgeleider neemt de hoe

veelheid verplaatste lading toe (fig 2.5c, toenemendE-veld!) en het 

uiteindelijke resultaat, de Schottky-barrière, is weergegeven in 

fig 2.5d. In het limietgeval wordt de hoogte van de barrière bepaald 

door de eigenschappen van de halfgeleider en niet meer door die van het 

metaal. 

2.3.3 Uiteindelijke hoogte van de Schottky-barrière. 

De hoogte van de Schottky-barrière hangt nu niet meer alleen af van de 

werkfunktie en elektronenaffiniteit, maar ook van het aantal en de 

ligging van de oppervlaktetoestanden. De uiteindelijke hoogte in 

fig 2.5d wordt bepaald door de initiële hoogte in fig 2.5a en de manier 

waarop de extra lading verdeeld wordt over de oppervlaktetoestanden en 

de depletielaag, gaande van fig 2.5a naar fig 2.5d. 

Wanneer er weinig oppervlaktetoestanden zijn, en/of deze verspreid 

zitten over de bandgap, dan is de oppervlaktetoestandsdichtheid rond het 

Fermi-niveau laag. In deze situatie zal bij een kleine verandering van 
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lading op het oppervlak het Fermi-niveau sterk verschuiven. Bij een 

dergelijke verandering van het Fermi-niveau hoort ook een zekere vergro

ting of verkleining van de depletiediepte. De depletiediepte hangt nog 

steeds af van de totale lading die op de halfgeleider aangebracht is, en 

deze hangt weer af van de werkfunktie van het metaal (§ 2.3.1). 

Een -geheel andere situatie ontstaat wanneer de oppervlaktetoestands

dichtheid rond het Fermi-niveau groot is. Dit is bijvoorbeeld het geval 

wanneer de oppervlaktetoestanden niet homogeen over de bandgap verspreid 

zitten, maar als een soort energiebandje samengegroepeerd zijn. Het 

Fermi-niveau BF bevindt zich binnen dit bandje. 

Bij het aanbrengen van extra oppervlaktelading zal het Fermi-niveau 

nauwelijks verschuiven; dit heet 'pinning' van het Fermi-niveau. 

Dientengevolge zal er dan aan het depletiegebied onder het oppervlak 

eveneens weinig veranderen. Dit betekent dat de barrièrevorm in fig 2.5a 

in principe dezelfde is als die in fig 2.5d, en dat de werkfunktie van 

het metaal geen invloed meer heeft op de barrièrehoogte. Deze afscher

mende werking van de oppervlaktetoestanden heet ook wel 'screening'. 

Uit metingen van Cowley en Sze [1] blijkt dat bij covalente en bij III-V 

halfgeleiders het Fermi-niveau inderdaad sterk gepind is, terwijl in de 

groep 11-VI (ionische) halfgeleiders de invloed van het metaal al duide

lijk aanwezig is. 

We kunnen er dus van uit gaan dat voor GaAs de barrièrehoogte ~ een ns 
konstante waarde heeft. 

2.4 Bias. 

Het metaal, dat kontakt maakt met de halfgeleider, kan een spanning 

gegeven worden ten opzichte van de halfgeleider bulk. Wanneer de span

ning van het metaalkontakt positief is t.o.v. de spanning in de bulk 

spreekt men van 'forward bias'; is deze spanning negatief dan spreekt 

men van 'reverse bias'. 
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Onder invloed van de aangelegde biasspanning v
8 

vervormt het energie

banddiagram. Het thermische evenwicht raakt verstoord en omdat het Fermi

niveau niet meer konstant is gaan er stromen lopen, relatie (2.3) geldt 

niet meer. De Fermi-niveau's in het metaal en in de halfgeleiderbulk 

zijn over een afstand q•V8 t.o.v. elkaar verschoven. Een aantal situa

ties wordt weergegeven in fig 2.6. 

fig 2.6 Reverse en forward bias 

Er is verondersteld dat het Fermi-niveau gepind is aan het oppervlak, 

zodat de barrièrehoogte ~ niet afhangt van de aangelegde biasspanning. ns 

In fig 2.6 is duidelijk te zien dat bij reverse bias het verschil tussen 

het hoogste punt van de barrière en de onderkant van de geleidingsband 

in de bulk groter geworden is. Dit heeft als gevolg dat de depletielaag 

dikker wordt. 

Omgekeerd wordt de depletielaag dunner bij forward bias, en kan uitein

delijk zelfs verdwijnen. 

Kwantitatief vinden we dit terug als we de Poisson-vergelijking (2.1) 

gaan oplossen. 

82~ 
---2 = - p(x)/~ ~ 
éJx or 

(2. 1) 

éj(p 
In de bulk geldt éJx = 0 en het potentiaalverschil over de depletielaag 

bedraagt (~bi - v8 - kT/q). De term kT/q is wederom afkomstig van de 

dipoollaag bij x = wd doordat de ladingsdichtheid p in werkelijkheid 
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niet abrupt 0 wordt (zie§ 2.1.2). Uit de Poisson-vergelijking volgt dat 

dit verschil evenredig is met het kwadraat van de depletiedikte: 

Anders schrijven van (2.8) levert 

2 EO EO 
o r 

[ 4> • _ V _ kT ) 
b1 B q 

2.5 Het Schottky-effekt. 

(2.8) 

(2.9) 

Wanneer een elektron vanuit vakuüm een geleidend (metaal)oppervlak 

nadert wordt op dat oppervlak een positieve lading geïnduceerd, die het 

elektron aan zal trekken. Deze aantrekkingskracht is equivalent aan de 

aantrekkingskracht die zou heersen als er aan de andere kant van het 

oppervlak een spiegelbeeldlading (image charge) zou zijn, waarvan de 

positieve lading evengroot is als die van het elektron zelf. Ten gevolge 

van deze aantrekkingskracht is voor elektronen de potentiaal in de buurt 

van het oppervlak hoger en dus de elektrische energie lager dan elders 

in het vakuüm. Deze energieverlaging in de buurt van een geleidend opper

vlak heet het Schottky-effekt. 

Het Schottky-effekt treedt ook op bij een metaal-halfgeleider oppervlak 

met een Schottky-barrière. In fig 2.7 wordt duidelijk gemaakt dat ten 

gevolge van het Schottky-effekt de barrièrehoogte wat verlaagd wordt 

(image force lowering). Deze verlaging bedraagt: 

A4>=~ J~ o r 
(2. 10) 
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waarbij het elektrische veld E voldoet aan 

(2.11) 

De uitdrukking achter het tweede = teken volgt uit E = Q
5

/E E met 
o r 

QS - q•ND•Wd, d.w.z. de oppervlaktelading QS is gelijk en tegengesteld 

aan de totale lading in de depletielaag. 

.,, 

@ ® ..:TAl 

fig 2.7 Het Schottky-effekt in uakuum en in een Schottky-barriere bij 

verschiLLende biasspanningen 

De verlaging A~ speelt vooral een rol in situaties waar het elektrisch 

veldE groot is, dus bij sterke reverse bias en bij grote donorconcen

traties. Het elektrisch veld in GaAs bedraagt maximaal 4•107 V·m- 1
, bij 

welke waarde de verlaging A~ ca. 75 mV bedraagt. 

2.6 Capaciteit van een Schottky-barrière. 

De struktuur van een Schottky-barrière komt overeen met die van een 

condensator bestaande uit twee evenwijdige condensatorplaten. De linker 

condensatorplaat is het metaal, de rechter plaat wordt gevormd door de 

bulk halfgeleider. In de bulk geldt dat de elektronenconcentratie n 

gelijk is aan ND' dus dat de bulk goed stroom geleidt. Tussen het metaal 

en de bulk in bevindt zich de depletielaag met dikte Wd' waarin n ver-
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waarloosbaar klein is. De depletielaag is de isolator tussen beide 

condensatorplaten. 

In § 2.4 is gebleken dat de depletiedikte Wd afhangt van de aangelegde 

biasspanning: 

= J 
2 é é o r 

[ ~ . _ V _ kT ] 
b1 B q 

Elimineren van Wd m.b.v. 

A 
c = 

levert 

1 

c2= 

(2.9) 

(2. 12) 

(2. 13) 

De oppervlakte A van beide condensatorplaten is gelijk aan het oppervlak 

waarmee het metaal de halfgeleider raakt. 

Uitdrukking (2.13) is alleen geldig als N0 een konstante waarde heeft in 

de depletielaag. 

Wanneer (1/C) 2 in een grafiek uitgezet wordt tegen de biasspanning v8 . 

dan ontstaat een rechte lijn, waarvan de extrapolatie de horizontale as 

snijdt in het punt ~bi- kT/q (fig 2.8). Voor de barrièrehoogte geldt 

(2.13a) 

(zie fig 2.3 en fig 2.7b). 
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fig 2.8 Ideale CV-karakteristieR 

2.6.1 Profielbepaling. 

Behalve de barrièrehoogte levert deze methode eveneens N
0 

op. Uit de 

helling van de lijn haalt men de N
0 

eenvoudig door (2.13) te herschrij

ven als 

2 1 2 
= -q-~-o-~-r-A-=2~[-=~~~~J (2. 14) 

Dit is dan de N
0 

op de overgang van depletielaag naar bulk. Door de bias 

te variëren verplaatst deze overgang zich (2.9), zodat het mogelijk is 

om over een beperkt gebied een donorconcentratieprofiel te bepalen, 

waarbij de diepte volgt uit (2.12). Blood [4] toont aan dat (2.14) ook 

geldig blijft als N
0 

niet meer konstant is. 

We hebben nog steeds aangenomen dat de achtergrondconcentratie accepto

ren verwaarloosbaar is. Zonodig moeten we in (2.14) N
0 

vervangen door 

NO- NA. 

De maximaal haalbare diepte bij een dergelijke profielbepaling wordt 

beperkt door de elektrische doorslag van de condensator. In GaAs kan 

de elektrische veldsterkte hooguit 4•107 V·m- 1 bedragen, wat volgens 
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(2.11) neerkomt op een maximale depletiediepte van~ 20 pro bij een lage 

N 1015 -3 • "1 18 3 D~ cm , terwlJ bij ND~ 10 cm- de diepte beperkt wordt tot 

slechts 0.02 J.Llll! 

Wanneer men het dopingprofiel over een groter gebied wil bepalen, dan 

kan men het halfgeleideroppervlak in kontakt brengen met een etsende 

vloeistof. Deze vloeistof vervangt dan tevens het metaalkontakt. Door 

beurtelings de ND te meten en een stuk van het oppervlak weg te etsen 

wordt het profiel bepaald over een in principe onbeperkte diepte. Meer 

details hierover zijn te vinden in hoofdstuk 3. 

2.6.2 Invloed van traps. 

Wanneer zich in de halfgeleider ook nog diepe donoren (trap-toestanden) 

met concentratie NT bevinden, dan zijn deze aantoonbaar te maken met CV

metingen. Diepe donoren zijn toestanden die zich niet vlak onder de 

geleidingsband (in de buurt van het Fermi-niveau) bevinden, maar wat 

verder in de bandgap gelokaliseerd zijn. Deze toestanden bevinden zich 

ver beneden het Fermi-niveau, en zijn dus niet geïoniseerd. 

Fig 2.9 illustreert dat in de Schottky-barrière de diepe donorniveau's 

wél boven het Fermi-niveau uit kunnen komen en geïoniseerd kunnen raken. 

fig 2.9 Schottky-barriere met traptoestanden 
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Bij een verandering van de biasspanning over de Schottky-barrière zullen 

er nieuwe traptoestanden boven het Fermi-niveau uitkomen of er andere 

onder verdwijnen. De ionisatie cq. recombinatie van deze donoren gaat 

echter relatief traag, afhankelijk van de diepte van het niveau. We 

kunnen nu twee situaties onderscheiden. 

1 - Langzame spanningsvariaties. De ionisatie- en recombinatiesnelheid 

is groot genoeg om de aangelegde spanningsvariaties te kunnen 

* volgen. Er ontstaan ladingen op een diepte Wd , zodat de effektleve 

* capaciteit van de Schottky-barrière groter geworden is (Wd < Wd). 

2 - Snelle spanningsvariaties. Deze worden niet meer gevolgd door de 

diepe donoren, d.w.z. een donorcentrum dat door de spanningsvaria

tie boven het Fermi-niveau uitkomt raakt niet meer geïoniseerd en 

vice versa. De capaciteit van de barrière wordt niet meer vergroot 

door de trapniveau's. 

Deze beide situaties zijn geïllustreerd in fig 2.10. 

fig 2.10 Ladingsverandering bij langzame en snelle spanningsvariaties 

Dit verklaart waarom de CV-metingen in het algemeen frekwentie-afhanke

lijk zijn. De ideale CV-kurve (fig 2.8) meten we bij zeer hoge frekwen-

ties. Bij lagere frakwenties zal de (1/C) 2 lijn dalen, wat weergegeven 

is in fig 2.11. 

-~-
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fig 2.11 Frekwentie-afhankelijke CV-karakteristieken 

2.7 Stroom door een Schottky-barrière. 

De ontdekking van het bestaan van een Schottky-barrière bij een metaal

halfgeleider overgang is te danken aan de gelijkrichtende eigenschappen 

van de barrière. Bij forward bias is de stroom die gaat lopen vele malen 

groter dan bij reverse bias. Voor de stroomdichtheid J als funktie van 

V8 geldt in eerste benadering 

(2. 15) 

ls heet ook wel saturation current of verzadigingsstroom. 

De stroom die loopt is voornamelijk afkomstig van de meerderheids-la

dingdragers (elektronen in n-type halfgeleider). De twee belangrijkste 

transportmechanismen van lading door een Schottky-barrière zijn: 

1 - Elektronentransport over de barrière heen. Deze emissiestroom wordt 

veroorzaakt door elektronen met hoge energie (t > tF + q·~ ). die ns 
zich dus in de staart van de Fermi-Dirac verdelingsfunktie bevin-

den. 

Dit proces domineert bij laag en matig gedoteerde halfgeleiders 

(ND~ 1017 cm- 3
). 
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In de literatuur spreekt men van thermionic emission current en van 

diffusion current. 

2 - Quanturnmechanische tunneling van elektronen dóór de barrière heen . 

Deze treedt vooral op bij dunne barrières, dus als N0 groot is 

(N0~ 1018 cm- 3
) of bij een sterke reverse bias. Tunneling wordt ook 

dominant bij lage temperaturen. 

Verdere mechanismen , die een ondergeschikte rol spelen, zijn : 

3 - elektron-gat recombinatie in de depletielaag 

4 - gaten-injectie vanuit het metaal in de halfgeleider door de depie

tielaag heen 

5 - lekstroom die ontstaat bij een scherpe rand, waar een groot elek

trisch veld heerst 

6 - stroom die loopt door gebruik te maken van trap-toestanden in de 

depletielaag 

In fig 2.12 zijn de mechanismen 1 t/m 4 schematisch weergegeven. 

fig 2.12 EnkeLe mechanismen van Ladingstransport ouer/door een barriere 

2.7.1 Emissiestroom. 

Voorlopig nemen we even aan dat mechanisme 1 het enige stroomgeleidings

mechanisme is en dat er dus nog geen tunnelstromen lopen. 

(2 5) ) V > kTq en b) VB < - kTq· Om ls te bepalen werken we .1 uit voor a 8 
Zie ook fig 2.13. 
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a) V8> k!· (2.15) gaat in goede benadering over in 

log I (2. 16) 

Uitzetten in een grafiek van log I tegen v
8 

en extrapoleren naar 

V8= 0 levert Is op. 

b) V8<- k!· Nu volgt uit (2.15) dat I~ -Is· onafhankelijk van v8 . 

10 

[ re'lerse. 
,---------------~ 

n1 ~--------~--------~----
0 c.1 o.2. _.V-a 

fig 2.13 IdeaLe IV-karakteristiek bij forward en reverse bias. 

Uit Is is de barrièrehoogte af te leiden. Is is evenredig met het aantal 

elektronen die over de barrière heen kunnen, en dit aantal neemt expo

nentieel af met toenemende barrièrehoogte ~ . De vorm en de breedte van ns 
de barrière hebben geen invloed, het Schottky-effekt wel (vooral bij gro-

tere N
0 

en sterkereverse bias). Er geldt 

* 2 [ Is =A T exp-
q·~ ) ns 

kT (2. 17) 

A*is de effektieve konstante van Richardson. Voor elektronen in een 

halfgeleider geldt dat 

(2. 18) 

Uitdrukking (2.18) is het resultaat van de thermionic emission theorie, 

afgeleid door Sze [1]. Deze theorie veronderstelt dat de elektronen 
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zonder botsingen de barrière passeren, wat een juiste aanname is in 

halfgeleiders met een hoge elektronenmobiliteit zoals GaAs met een 

matige doping. Rekening houdend met verstrooiïng van elektronen in de 

* depletielaag (diffusion theorie) wordt A iets kleiner, wat aangegeven 

** wordt als A . 

** Deze methode om ~ te bepalen is ongevoelig voor fouten in Is en A ns 
Dit wordt duidelijk als we (2.17) herschrijven als 

(2.19) 

k! is slechts 25 mV bij kamertemperatuur en Is en A** komen beide als 

. ** logaritme voor. Dit betekent bijvoorbeeld dat een fout 1n Is of A van 

een faktor 2 een afwijking in ~ tot gevolg heeft van slechts 2% bij ns 
~ = 0.80 V! ns 

2.7.2 Tunnelstroom. 

De grootte van de tunnelstroom wordt bepaald door: 

1 - Het aantal elektronen (bezettingsgraad) aan de ene kant van de 

barrière en de onbezetting van elektrontoestanden aan de andere 

kanL van de barrière. 

2 - De quanturnmechanische kans op tunneling van het elektron. Deze kans 

hangt fundamenteel niet af van de temperatuur, maar wel bijzonder 

sterk van de breedte, hoogte en vorm van de barrière. 

Ad 1): 

Het aantal elektronen hangt af van de donorconcentratie en van de tempe

ratuur. De temperatuursafhankelijkheid is voor elektronen met hoge ener

gie sterker dan voor elektronen met lagere energie. Omdat de bij de 

tunnelstroom betrokken elektronen een lagere energie hebben dan emissie

stroom-elektronen, zal de tunnelstroom minder temperatuurgevoelig zijn 
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dan de emissiestroom. Uitdrukking (2.15) gaat dan over in 

(2.20) 

~ is de ideaLity factor en geeft aan in hoeverre de tunnelstroom een rol 

speelt. Als~~ 1 dan is de tunnelstroombijdrage verwaarloosbaar, ter

wijl bij ~ » 1 de tunnelstroom een dominante rol speelt. 

Ad 2): 

De breedte van de barrière hangt af van de donorconcentratie. Bij grote 

N0 is de barrière dun, zodat de tunnelkans en~ toenemen. In dit gebied 

hangt ook de verzadigingsstroom Is sterk af van N0 , wat voor de emissie

stroom veel minder het geval is. Bij kamertemperatuur is de tunnelstroom

bijdrage significant als N0> 1017 cm- 3
• 

Een tweede situatie waarin de tunnelstroombijdrage toeneemt is bij 

sterkereverse bias. Het elektrisch veld neemt toe (2.11) zodat de 

barrière spitser wordt. Ook dan wordt de tunnelkans voor de elektronen 

uit het metaal groter. 

- 27 -



Voor Silicium is dit alles nog eens geïllustreerd in fig 2.14. 

~5~--~---T----~--~-----r---, 

I 
J ~:rsr---------"'~::::=~ 
! ... 

1Ö~~----------------------------; 

10-45 
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T ( K) 
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!5 
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1.4 
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C( 
IL ,.. 

~ 1.2 

1019 1019 

fig 2.14 Ideality factor en verhouding tunnel/emissiestroom voor Si 

De theorie, zoals deze in dit hoofdstuk beschreven is, is ruim toerei

kend om de CV- en IV-metingen te kunnen begrijpen. Meer gedetailleerde 

afleidingen zijn te vinden in boeken van Sze [1] en Henisch [3]. 
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3. Technieken en opstellingen. 

3.0 Inleiding. 

Dit hoofdstuk valt uiteen in twee delen. Het eerste deel beschrijft de 

twee opstellingen waarmee de karakterisatiemetingen zijn verricht. Het 

tweede deel gaat over de opbouw en de kontaktering van de preparaten. 

3.1 De Hewlett Packard 4061A meetopstelling. 

Alle CV- en IV-metingen zijn verricht met apparatuur van het merk Hew

lett Packard, die de opstelling als een pakket verkoopt met typenummer 

4061A. Het schema van de opstelling is weergegeven in fig 3.1. 

r------, 
, I 

I 

lc 
l 

Tr1-ax1al Cable 

,...---411Hc 
1----t:'IHp 
J.----111LP 
I----411Lc 

'++----4=IV 

I .._;.:..!:Hp~--1 
I IJ.-">Hc..____, 
I L. ______ .J 

;--r-, 
I I 
I I 
I I 
I I 
I '---- - -- - - - - - - - - -- - '"\ 
I l.-----, 
: Option l Option 
'----- Graphics I Graphics 

I Plotter I Printer 

fig 3.1 Diagram van de HP 4061A opstelling. 

-29-



De opstelling bestaat uit: 

*HP 4140B pA-meter en De-voltage souree 

* HP 4275A LCR-meter met ingebouwde bias (option 001) 

* HP 4083A + HP 16057A schakelsysteem 

* HP 16055A samplehouder (oorspronkelijk accessoire bij HP 4140B) 

* HP 9000 series 300 model 310 computersysteem 

* HP 9153 3.5" floppy drive + 10 Mbyte harddisk 

* HP Think-jet printer 

* HP ColorPro pen plotter (A4-formaat) 

*Software: Basic 5.1 interpreter +standaard meetprogramma's 

De apparaten HP 4140B, HP 4275A en HP 4083A kunnen zowel door de compu

ter (via HP-IB interface) als met de hand worden bediend. 

De HP 4140B pA-meter meet - de naam geeft het al aan - gelijkstromen in 

het bereik van 10- 2 tot 10- 12 A. De nauwkeurigheid bedraagt hierbij 

0.5%. 

Tevens is de HP 4140B voorzien van een tweetal spanningsbronnen, waarvan 

de eerste niet alleen een konstante spanning af kan geven, maar tevens 

in staat is tot het produceren van stapsgewijs of lineair toenemende of 

afnemende spanningsfunkties. Bij een lineair veranderende spanning kan 

de meter de gemeten stroom interpreteren als een capaciteit: 

[
dVJ-

1 
C = I• dt (3. 1) 

De HP 4275A meet impedanties en rekent ze om naar een weerstand en een 

capaciteit of inductie. In het apparaat bevindt zich een oscillator die 

naast de bias een kleine sinusspanning (1-1000 mV) over het preparaat 

zet. Vervolgens worden de wisselspanning over het preparaat en de wis

selstroom door het preparaat gemeten en het faseverschil hiertussen 

bepaald. Dit faseverschil en de amplitudeverhouding van de spanning en 

stroom levert de gemeten complexe impedantie Z op. 

Laten we even aannemen dat het imaginaire deel van Z negatief is. Zo'n 
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impedantie kan verkregen worden door een weerstand R en een condensator 

C in serie te schakelen. De totale impedantie Z is dan een eenvoudige 

optelsom van de afzonderlijke impedanties. 

1 
Z = R + jwC (3.2) 

Dezelfde impedantie kan men ook krijgen door een parallelschakeling, 

waarbij 

z = R 
jwRC + 1 

(3.3) 

Merk op dat de R's en C's in (3.2) en (3.3) niet dezelfde waarden heb

ben! Bij het omrekenen van impedantie naar R en C moet de HP 4275A dus 

weten welk vervangings-circuit gebruikt moet worden. 

De laagste frequentie waarmee de HP 4275A kan meten is 10 kHz, de hoog

ste 10 MHz. Hiertussen bevinden zich nog 8 andere meetfrequenties. 

Het is duidelijk in te zien dat (3.2) zich bij veranderende frequenties 

geheel anders gedraagt dan (3.3). Door metingen te verrichten bij ver

schillende frequenties kan een voorkeur uitgesproken worden voor een 

circ~it. Het kan dan zelfs blijken dat noch de serie-, noch de parallel

schakeling voldoet, maar dat een vervangingsschema met drie of meer 

componenten gezocht moet worden. 

Enkele impedantiemetingen zijn verricht met de HP 4274A1. Dit apparaat 

is identiek aan de HP 4275A. met het verschil dat het frekwentiegebied 

loopt van 100 Hz tot 100 kHz. De HP 4274A behoort niet tot het pakket 

HP 4061A. 

1 1n bezit van fac. Elektrotechniek, kontakt via dhr.Olijslagers (EH 8.01) 
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Voor de meting moet eerst het programma in de computer geladen en opge

start worden (CV-metingen en IV-metingen hebben verschillende program

ma's, zie appendix A.3). Het programma vraagt om een aantal meetgegevens 

zoals frakwenties en biasspanningen waarbij gemeten dient te worden en 

de naam van het preparaat. Nadat het preparaat in de houder gemonteerd 

is kan met de meting begonnen worden. Het programma bestuurt de juiste 

apparaten, haalt de gegevens binnen en slaat deze op op schijf en plot 

de resultaten op de penplotter. 

3.2 De PN4200 Polaron plotter. 

De grootste beperking van de Hewlett Packard meetopstelling is dat 

uitsluitend gegevens over een beperkte depletiediepte te verkrijgen 

zijn; dit probleem is reeds in§ 2.6.1 aan de orde geweest bij de 

bepaling van het diepteprofiel van N0 . De PN4200 Profile Plotter van 

Bio-Rad kent deze beperking niet . 

.----------oV 
,...-------()A( 

Window 

Back 
contact 

fig 3.2 De meetcel van de Polaron Plotter 

Fig 3.2 is een schematische weergave van het hart van de Polaron, de 

meetcel: een holle ruimte met daarin een drietal elektrodes, een venster 

en een opening. 

De drie elektrodes zijn: 1) een koolstofelektrode voor de etsstroom, 

2) een platina elektrode voor de meetstroom, 3) een verzadigde Calomel 

elektrode (SCE) om de potentiaal van de vloeistof te meten. 
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De opening in de cel wordt afgesloten met het te meten preparaat. Vervol

gens wordt de cel gevuld met een etsvloeistof, die tevens geleidend is 

voor stroom; voor GaAs is de vloeistof Tiron zeer geschikt. Tot slot 

wordt aan de buitenkant van de cel een elektrisch kontakt gemaakt met 

het preparaat (bulk-kontakt) en wordt de gehele cel in de opstelling 

gemonteerd. 

Nu kunnen er CV-metingen worden verricht. De metingen vinden plaats in 

de zgn. meetcyclus. Via de platina elektrode wordt er een wisselstroom 

door de geleidende vloeistof en preparaat gestuurd, terwijl met de Calo

mel elektrode de potentiaal aan het preparaat oppervlak wordt gemeten. 

Met de hand moet hierbij eerst (m.b.v. een proefmeting) een meet-bias

spanning gekozen en ingesteld worden. Deze spanning moet aan twee eisen 

voldoen: 1) er moet gemeten worden op een recht stuk van de 11c2 grafiek 

(fig 2.8) om uit de helling de ND te kunnen halen en 2) de stroom 

tijdens het meten moet zo klein mogelijk zijn om niet tegelijkertijd te 

etsen. 

Na afloop van de meetcyclus kan er geëtst worden (etscyclus). Aan het 

oppervlak reageren neutrale Ga en As atomen met gaten uit de halfgelei

der tot positieve ionen (Ga3
•, As 3 +) en lossen op in de vloeistof. De 

stroom die hierbij gaat lopen is een maat voor de etssnelheid. 

Om te etsen moeten er dus gaten in de halfgeleider aanwezig zijn. Bij p

type halfgeleiders is dit zeker het geval, zodat door het aanleggen van 

een bias het etsproces geregeld kan worden. Bij n-type halfgeleiders 

worden er extra gaten gecreëerd door belichting van het oppervlak via 

het venster in de cel. De lichtsterkte is bepalend voor de etssnelheid. 

Het verdient aanbeveling om achteraf de etsdiepte te kontroleren met een 

naaldinstrument. Het is immers niet ondenkbaar dat de uit de etsstroom 

berekende etsdiepte niet bereikt is (door lekstromen o.i.d.). Dit kan 

gemakkelijk het geval zijn bij het etsen van AlGaAs met de vloeistof 

Tiron, die hier eigenlijk wat minder geschikt voor is. 

Ook deze opstelling wordt volautomatisch door een computer met een 

programma bestuurd. 
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3.3 De preparaten. 

fig 3.3 Dwarsdoorsnede van de preparaten 

De gemeten preparaten ZlJn epitaxiaal gegroeide GaAs lagen op een GaAs

substraat. Dit substraat is zwaar gedoped (ND~ 2•1018 cm- 3
) en dus zeer 

goed geleidend. Dit substraat werd ontvet en schoon geëtst in de MBE 

geplaatst, waarna hierop een n-type (Si-donoren) epitaxiale laag van 

± 6 ~ werd gegroeid. Deze epilaag wordt in de wandelgangen ook wel bulk

laag genoemd. 

Tijdens de groei werd het substraat op 630 oe gehouden, en het groei

tempo van de epilaag bedroeg 1 ~ per uur. Bij het preparaat W29 is de 

Si-oven op 1050 oe gehouden, met de verwachting dat bij deze temperatuur 

de donorconcentratie Si in de epilaag in de buurt van 1016 cm- 3 zou 

komen te liggen. De oventemperatuur bij preparaat W40 is gehouden op 

1185 oe, met een verwachting van ND~ 1017 cm- 3 

Tijdens het afkoelen na de groei bleef het preparaat in de MBE onder 

hoog vakuüm en toen het preparaat op kamertemperatuur gekomen was werd 

er op het preparaat nog een laag Al van 3000 A gedeponeerd. Daarna pas 

werd het preparaat weer aan de buitenlucht blootgesteld. 

Voordat er aan dit preparaat gemeten kon worden werd het eerst in kleine 

stukjes gekliefd. Vervolgens moest op elk stukje de grootte van het 

metaal-halfgeleider oppervlak goed gedefinieerd worden. Dit gebeurt met 

de hulp van een fotografische procedure (zie appendix A.1). Eerst werd 

over het gehele Al oppervlak een fotolak aangebracht. Belichting vond 

plaats via een doorzichtig masker met een aantal ondoorzichtige rondjes, 

waarvan de oppervlakte bekend is. Hierna werd de fotolak ontwikkeld: de 

belichte lak lost op in de ontwikkelaar, zodat het Al buiten de rondjes 
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weer bloot komt te liggen. Dit Al losten we op in een basische oplossing 

en tot slot spoelden we ook de resten onbelichte fotolak weg. Wat toen 

overbleef is een halfgeleider met een aantal 'rondjes' Al, die we de 

gates zullen noemen. In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe we 

aan dit preparaatje de nodige elektrische kontakten kunnen maken. 

Preparaten die in de Polaron plotter gaan hebben een andere voorberei

ding nodig. Hiervan hoeft alleen de gehele Al laag opgelost te worden 

voordat ze in de meetcel worden gemonteerd, zodat het GaAs rechtstreeks 

in kontakt komt met de etsvloeistof. 

3.4 Elektrische kontakten met het preparaat. 

Het meetcircuit aan een halfgeleider met een Al gate is schematisch 

weergegeven in fig 3.4. De omvang van het deplettegebied in de epilaag 

is als stippellijn weergegeven. 

fig 3.4 Schematisch meetcircuit 
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In fig 3.5 is schematisch het preparaat op een preparaathouder weergege

ven. 

® 
fig 3.5 Preparaat op een preparaathouder. a) met Indium bolletje 

b) met substraatkontakt 

Het kontakt met de Al gate levert de minste problemen op. Een aantal 

bruikbare technieken zijn: 

1 - Thermische bonding. Door een wolfraam tip loopt een dun gouddraadje 

(~100 ~) met aan het uiteinde een klein bolletje. De tip heeft 

een temperatuur van ca. 600 oe. 
-Het goudbolletje wordt door de tip met enige druk tegen het prepa

raat gehouden, waarna door een klein stroomstootje de temperatuur 

van het kontaktpunt net onder het smeltpunt van het goud wordt 

gebracht, zodat een legering ontstaat. Het preparaat wordt op een 

temperatuur van 150 oe gehouden. 

2 - Met Epotex of LeitSilber. Epotex en LeitSilber zijn geleidende 

pasta's, die bij matige verhitting (± 150 oe) uitharden. 

Op de Al gate wordt een beetje pasta aangebracht en hierin wordt 

een dunne (koper)draad gestoken, waarna de verhitting plaatsvindt. 

Voordelen van deze methode zijn dat er een goed elektrisch kontakt 

ontstaat zonder de gate te beschadigen of het preparaat sterk te 

verhitten. Deze methode is lastig bij kleine gates. 
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Bij het maken van het andere kontakt met de epilaag of het substraat 

ontstaat in principe een tweede Schottky-barrière. Deze moet de meting 

zo weinig mogelijk verstoren. De volgende technieken worden toegepast om 

de serieweerstand van dit kontakt zo laag mogelijk te houden. 

1 - Diffusie van Indium of Tin. Op de bovenkant (epilaagzijde) van het 

preparaat wordt een bolletje In of Sn gelegd, waarna het preparaat 

wordt verhit tot ± 450 oe. Het In of Sn smelt en zal enigszins de 

epilaag indiffunderen. Omdat Sn-verontreinigingen in GaAs donoren 

zijn ontstaat onder het bolletje een wat zwaarder gedoteerd gebied

je, zodat de weerstand van de dunner geworden Schottky-barrière 

afneemt t.g.v. de sterke toename van de tunnelstroom. 

Bij een p-type epilaag worden metalen als Zink gebruikt (accepto

ren), anders ontstaat er een p-n overgang. 

Het nadeel van deze methode is de sterke verhitting van het prepa

raat, waardoor mogelijk ook het Al in het GaAs indiffundeert. 

2 - Wanneer de epilaag op een geleidend substraat gegroeid is kan er 

eenvoudig een goed kontakt gemaakt worden via dit substraat. Hier

toe wordt het preparaat met Epotex of LeitSilber op de geleidende 

preparaathouder gelijmd (verhitten tot 150 oe). 
Merk op dat er nog een tweede overgang optreedt, nl. van het sub-

, straat naar de epilaag. 

Deze methode kan niet gebruikt worden als er met hetzelfde prepa

raat ook bijv. Hall-metingen verricht moeten worden. Bij dergelijke 

metingen is het noodzakelijk dat de epilaag op een Semi-lsolerend 

substraat gegroeid wordt om parallelle geleiding te vermijden. 

3 - Goud-Germanium-Nikkel kontakten. Deze worden op de bovenkant van 

het preparaat aangebracht (opgedampt) en zijn te vergelijken met de 

Indium- of Tin-kontakten. De groep HF heeft (nog) geen eigen facili

teiten om deze kontakten aan te brengen, maar elders wordt deze 

techniek veel toegepast. 

Alle in dit verslag gepresenteerde metingen zijn verricht aan preparaten 

met een substraat-kontakt en bij kamertemperatuur, en nergens is er een 
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negatieve invloed ontdekt van een slecht, hoogohmig kontakt. 

Ook is er een losse meting verricht aan een preparaat met een indium 

kontakt, waarbij eveneens geen kontaktproblemen opgetreden zijn. Althans 

op het eerste gezicht, want deze metingen zijn verder niet meer nader 

bestudeerd. 

De problemen rond slechte kontakten zullen waarschijnlijk pas ontstaan 

wanneer er bij lage temperaturen gemeten gaat worden. Het is onder deze 

koude omstandigheden dat er noodgedwongen een goede afweging gemaakt 

moet worden tussen bovenstaande of mogelijk nog andere kontakttechnie

ken. 
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4. Algemene resultaten en conclusies. 

4.0 Inleiding. 

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bevat dit hoofdstuk niet alleen 

de resultaten, maar worden er tevens al conclusies getrokken. Dit is 

gedaan omdat de resultaten en de conclusies zodanig nauw met elkaar 

verwant zijn, dat het zeer onpraktisch zou zijn om deze gescheiden te 

houden. 

Er is wel een opsplitsing gemaakt tussen de algemene resultaten in dit 

hoofdstuk en een nadere analyse van de resultaten in het volgende hoofd

stuk. Met algemene resultaten worden resultaten bedoeld die volgens de 

theorie wel te verwachten zouden zijn, terwijl in de analyse een onver

wacht effekt behandeld en verklaard wordt. 

De resultaten in dit hoofdstuk vallen uiteen in CV-metingen(§ 4.1) en 

IV-metingen(§ 4.2). 

4.1 CV-metingen. 

In fig 4.1 t/m 4.3 zijn voorbeelden van resultaten te zien van de CV

metingen aan beide preparaten. De getoonde grafieken zijn representatief 

voor vele metingen, ook aan andere gates en andere preparaten. 

Bij kamertemperatuur is voor verschillende frekwentles de capaciteit ge

meten, waarbij de bias gevariëerd is van -5.0 V tot +5.0 V in stapjes 

van 0.1 V (101 meetpunten per frekwentie). De wachttijd tussen twee meet

punten is 0.5 s om tijdseffekten t.g.v. de stap in de biasspanning uit 

te laten dempen. De gemeten complexe impedantie wordt 'vertaald' naar 

een parallelschakeling (zie§ 3.1) van een weerstand en een condensator. 
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fig 4.1 Gemeten CV-karakteristieken van preparaat W29 

We zien: 

* Bij reverse bias lijkt de 1/c2-kromme zich nog geheel volgens theo

rie (2.13) te gedragen. De grafiek toont een nagenoeg rechte lijn 

die de horizontale as snijdt in het punt ~bi- kT/q = 0.82±0.03 V, 

wat overeenkomt volgens (2.13a) met~ = 0.94±0.03 V, waarbij ns 
Be- BF= 115 meV. In de literatuur is de waarde 0.80±0.02 V gegeven. 

Verderop zal blijken dat er een tweede barrière in het preparaat 

aanwezig is, waardoor er een spanningsdeling plaatsvindt. Het 

effekt hiervan is dat de grafiek in fig 4.1 wat 'opgerekt' is in 

horizontale richting; de werkelijke spanning over de Schottky

barrière is lager dan de waarde op de horizontale as. 

Uit de helling kan de N0 gehaald worden (2.14). Het resultaat is 

weergegeven in fig 4.2 (de geringe helling in de figuur is een 

toevalligheid, vermoedelijk als gevolg van een inhomogeniteit. Bij 

andere metingen loopt de grafiek horizontaal). De gemeten waarden 

liggen lager dan de intentionele waarden, gegeven in tabel 4.1. 

Vooral bij preparaat W29 dient men echter te bedenken dat niet N0 
maar N

0
- NA gemeten wordt, waarbij de acceptor achtergronddatering 

NA niet meer verwaarloosbaar hoeft te zijn. Geschat wordt echter 

dat NA kleiner is dan 3•1014 cm- 3
, zodat de werkelijke donorconcen

traties zeker kleiner zijn dat de intentionele waarden. 

De N
0 

waarde ligt waarschijnlijk iets te hoog vanwege de spannings

delende tweede barrière, waardoor de helling wat geringer wordt. 
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fig 4.2 Donorprofiel van de preparaten W29 en 140, gemeten met de 4061A 
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fig 4.3 DonorprofieL van beide preparaten, gemeten met de PoLaron

pLotter 

De uitkomsten van de metingen met de HP 4061A komen redelijk over

een met de resultaten van de Polaren-plotter (tabel 4.1. fig 4.3). 

Er zijn te weinig metingen gedaan met de Polaren-plotter om zinnige 

uitspraken te kunnen doen over de (al dan niet systematische) ver

schillen in de resultaten tussen beide opstellingen. Wel treedt er 
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preparaat oppervlak intentionele N0 
gemeten N

0 
gate HP 4061A Polaron 

W29 0.12 mm -2 1016 cm -3 4.0•1015 2.4•1015 

W40 0.30 mm -2 1017 cm -3 8.5•1016 7.0•1016 

tabel 4.1 Intentionele en gemeten donorconcentraties 

-vooral bij W29- nog enige spreiding op tussen de gemeten N
0

's 

bij verschillende gates, wat erop duidt dat het preparaat niet 

volledig homogeen zou kunnen zijn. 

De gekozen frekwentie heeft weinig invloed op de rechte helling. De 

frekwentie-afhankelijkheid kan afwezig zijn vanwege het lage aantal 

traptoestanden of het kan zijn dat de laagste frekwentie (10 kHz) 

nog te hoog is om de verschuiving van de kromme waar te nemen. Het 

laatste is zeer aannemelijk, maar uitsluitsel kan worden verkregen 

door de metingen te herhalen bij lagere frekwenties, met de 

HP 4274A. 

* Bij geringe forward bias vertoont de grafiek een 'bult'. Deze 

, blijkt sterk van de frekwentie af te hangen. Dit verschijnsel wordt 

in het volgende hoofdstuk uitgebreid nader besproken en zal leiden 

tot de reeds genoemde tweede barrière. 
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4.2 IV-metingen. 

In fig 4.4 (W29) en fig 4.5 (W40) zijn een aantal voorbeelden van IV

resultaten weergegeven. Vertikaal zijn twee assen uitgezet. De eerste 

geeft de logaritme van de gemeten stroom weer, de tweede de omrekening 

hiervan naar een barrièrehoogte volgens (2.19). De waarde van A** wordt 

nergens in de literatuur vermeld. Volgens (2.18) is daarom aangenomen 

d ** * 8 -2 -2 at A = A = .2 A•cm •K . 

De metingen van fig 4.4 (W29) ZlJn afkomstig van een enkel preparaat met 

drie identieke gates (genummerd 1 t/m 3). Het valt direkt op dat de 

onderlinge verschillen groot zijn, zonder dat daar een reden voor is aan 

te wijzen. Mogelijk is dit het gevolg van inhomogeniteiten in het 

preparaat. De verschillen en overeenkomsten met andere preparaten 

vertonen hetzelfde karakter. 

De verzadigingsstroom 15 kan voor iedere meting afzonderlijk vrij goed 

afgelezen worden: 

De grafiek heeft bij reverse bias een geringe helling, zodat het aflezen 

van Is geen problemen levert. 

Bij forward bias verwachten we volgens (2.16) een rechte lijn met een 

helling van q/kT. In de figuur is een lijnstuk met deze helling aange

bracht, maar het blijkt dat deze helling nauwelijks terug te vinden is 

in de meting, de stroom blijft te klein. Toch kan er redelijk geëxtra

poleerd worden naar v8= 0 V. 
-e -2 De afgelezen Is bedraagt gemiddeld ongeveer 10 A•cm , wat overeen 

komt met een barrièrehoogte van~ = 0.82±0.02 V. Ondanks de grote ns 
stroomverschillen komt er een redelijk nauwkeurige barrièrehoogte uit de 

IV-metingen tevoorschijn. 

Het Schottky-effekt bedraagt volgens (2.10) en (2.11) A~= 0.02 V. 

De metingen van fig 4.5 (W40) zijn tweemaal dezelfde metingen aan dezelf

de gate. De metingen zijn met een week tussentijd verricht (meting 1 is 

de laatst verrichte meting). De afzonderlijke metingen reproduceerden, 

dus het tijdsverschil is essentieel. Kennelijk is er een nog onbekende 
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omstandigheid met een grote invloed op het meetresultaat, die bij beide 

metingen niet hetzelfde gebleven is. Een temperatuursverschil tussen 

beide metingen kan niet de oorzaak zijn, omdat voor het gemeten stroom

verschil er een temperatuursverschil van zeker 10 à 15 oe nodig is, een 

verschil dat beslist niet aanwezig geweest is. Mogelijke oorzaken zouden 

veroudering of beschadiging (door bijv. een te grote stroom) kunnen 

zijn. 

We zien duidelijk dat de verzadigingsstroom hier groter is dan bij 

preparaat W29, en ook hier geldt dat ondanks de grote stroomverschillen 

de barrièrehoogte toch goed bepaald kan worden op~ = 0.78±0.02 V, met ns 
een Schottky-effekt van A~ = 0.04 V. 

De resultaten van de metingen aan W29 en W40 zijn goed met elkaar in 

overeenstemming. We bedenken daarbij dat: 

1 - Het verschil in A~ gelijk is aan 0.02 V. 

2 - Er mogelijk al een geringe bijdrage van de tunnelstroom is bij W40. 

3 - De barrière minimaal verlaagd is als gevolg van de kleine verschui-

ving van &F vanwege de grotere N0. 
4- De nauwkeurigheid van de bepaling van~ gelijk is aan 0.02 V. ns 
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fig 4.4 IV-metingen aan preparaat W29 
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fig 4.5 IV-metingen aan preparaat W40 

Uit de IV-metingen kunnen weerstandskarakteristieken afgeleid worden. Er 

V bestaat daarbij een onderscheid tussen de 'gewone' weerstand, R = Ï' en 

de differentiële weerstand, R =:i-
In het volgende hoofdstuk, bij de analyse van de CV-metingen, wordt nog 

gebruik gemaakt van een RV-karakteristiek (fig 5.7) en van de berekening 

van de differentiële weerstand. 
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5. Analyse van de metingen (diskussie en conclusie). 

We gaan de CV-metingen wat nader onderzoeken. De rechte 1/cl-lijn in 

fig 4.1 blijkt bij kleine forward bias sterk af te buigen; de mate 

waarin dit gebeurt hangt sterk af van de meetfrekwentie. Dit stuk van 

fig 4.1 is uitvergroot weergegeven in fig 5.1. 

f~ 10 kHz 
20 kHz 
40 kHz 

100 kHz 
200 kHz 
400 kHz 

I ~z 
2 ~z 
4 ~z 

-1 1 2 3 4 
BIAS CV) 

fig 5.1 Sterke frekwentieafhankeLijke afwijkingen bij kLeine forward 

biasspanning 

Om dit resultaat te begrijpen gaan we de meting weergeven in een zgn. 

Cole-diagram. Een Cole-diagram is de weergave van de complexe impedantie 

in een complex vlak. Op de horizontale as staat het reële deel van de 

impedantie uit, de weerstand. 

In het algemeen doorloopt de impedantie van een willekeurig testobject 

een kromme in het Cole-diagram, met als parameter de frekwentie. Een 

parallelschakeling van een weerstand en een condensator doorloopt 

bijvoorbeeld een halve cirkel (met de klok mee) met het ene uiteinde 

(w = 0) op de reële as en het andere uiteinde (w = oo) in de oorsprong. 
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Een extra serieweerstand aan deze schakeling verschuift de gehele kromme 

naar rechts. Dit voorbeeld is weergegeven in fig 5.2. 

1. 0E+04 

1. 0E+04 2.0E+04 

t IOMHz 
I • \ 

\ I 

~IMHz / 

',, tookll;.. 
' , ' , ' , ' , ' , ' , 

~---------~' 

R1 C1 

Rl • 15 kOhm 
Cl • 39 pf" 
R2 • 2.2 kOhm 

fig 5.2 VoorbeeLd van een CoLe-diagram 

Een meting aan het preparaat W29 bij een bias van 1.50 V levert het 

volgende Cole-diagram: 

1. 0E+04 

1. 0E+04 

R1 C1 

R2 C2 

Rl • 5.9 kOhm 
Cl • 27 pf" 
R2 • 25 kOhm 
C2 • 1. 4 nf" 

Btas • 1.50 Volt 
------ Stmulatfe 

fig 5.3 Col.e-diagram van het preparaat W29 bij een bias van +1.50 V 
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De (delen van) twee halve cirkels in fig 5.3 suggereren dat er sprake is 

van een serieschakeling van twee parallelschakelingen van een weerstand 

en een condensator. Dit is niet de enige schakeling van vier komponenten 

die zo'n Cole-diagram geeft, maar deze schakeling ligt fysisch wel voor 

de hand. 

In dezelfde figuur is tevens een volgens deze schakeling berekende 

kromme weergegeven (simulatie), waarbij gepoogd is om deze zo goed 

mogelijk te laten samenvallen met de gemeten kromme. Dit lukt zodanig 

goed dat het gesuggereerde vervangingscircuit gerechtvaardigd is. 

1.0E+04 5.0E+04 

1.0E+04 

2.0E+04 

3.0E+04 

4.0E+04 

Btas • 1.50 Va1t 
5.0E+04 

fig 5.4 Cole-diagram uan W29, gemeten met de 4274A 

Om er extra zeker van te zijn dat het deel van het Cole-diagram tussen 

100 kHz en 10 kHz inderdaad een tweede cirkel is, is de CV-meting nog

maals uitgevoerd is, maar dan met de HP 4274A die met lagere frekwen

tles kan meten dan de HP 4275A. We zien in fig 5.4 dat de tweede cirkel 

keurig doorloopt naar de reële as, dus er zijn geen andere effekten 

tevoorschijn gekomen. 

Dit laatste punt op de reële as is ook terug gevonden door uit gelijk

stroommetingen de differentiële weerstand te halen. De gevonden waarde 

bedraagt 60 kn en zou gelijk moeten zijn aan de som van de twee weer

standen van het vervangingscircuit. 

De resultaten van de 4274A en de 4275A staan nog eens naast elkaar in 

tabel 5.1. De waarden van de beide capaciteiten komen goed overeen, 

alleen de waarde van Cl kan niet erg nauwkeurig worden bepaald met de 
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HP 4274A (zie fig 5.4). De weerstandswaarden lopen nogal uiteen, welk 

verschijnsel al in § 4.2 bij de IV-metingen waargenomen is. De differen

tiële gelijkstroomweerstand is met 60 kO wel van de goede orde van groot

te. De HP 4275A is geijkt met een bekend circuit, de HP 4274A niet. 

4274A 4275A 4275A herh 

Cl 30±10 pf 27 pf 27 pf 
Rl 18 kO 5.9 kO 10 kO 
C2 1. 7 nf 1.4 nf 1.4 nf 
R2 75 kO 25k0 30 kO 

Rl+R2 93 kO 31 kO 40k0 

tabeL 5.1 ResuLtaten van de 4274A en de 4275A bij een biasspanning van 

+1.50 VoLt. De meting met de 4275A is enige weken Later 

herhaaLd. 

De vraag die nu onmiddellijk rijst is wat de fysische belichaming van de 

vervangingscomponenten is. 

Wanneer de waarde van condensator Cl vergeleken wordt met de metingen 

bij reverse bias en met berekeningen dan wordt snel duidelijk dat Cl (en 

Rl) de vervanging zijn van de Schottky-barrière tussen gate en epilaag. 

De waarden van C2 en R2 kunnen nog niet direkt geplaatst worden. We ver

moeden dat er zich nog elders een overgangslaag bevindt. 

Globaal zijn er de volgende mogelijkheden: 

1 - Onder de gate, bij de Schottky-barrière, bevindt zich nog een extra 

laag. Vanwege de grote waarde van C2 moet dit een zeer dunne laag 

zijn. Bijvoorbeeld, 

a) verontreinigingslaag 

b) AlGaAs-laag door indiffunderen van Al in het GaAs 

2 - Bij de overgang tussen de epilaag en het substraat 

3- Bij het kontakt met het substraat (oxidelaag o.i.d.) 

4 - Bij het kontakt met het aluminium (bonding of Epotex) 

We gaan de meting op hetzelfde preparaat herhalen met een andere gate, 

waarvan de oppervlakte lOx zo groot is. In fig 5.5 is deze meting weer

gegeven en het valt op dat de twee halve cirkels minder goed van elkaar 
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te onderscheiden zijn. Hierdoor zijn Cl en C2 afzonderlijk minder nauw

keurig te bepalen, maar in goede benadering konstateren we dat Cl even

redig met het oppervlak groter geworden is (wat klopt met de verwach

ting), en dat C2 en R2 onveranderd blijven. De oppervlakte van de gate 

heeft dus geen invloed op C2 en R2, zodat mogelijkheid 1 komt te ver

vallen. 

1.0E+04 

R1 C1 

R2 C2 

rn~ 
Rl - 4.8 kOhm 
Cl - 226 pt 

. 1.0E+04 R2 - 27 kOhm 
C2 -1.4 nr 

Btas - 1.50 Volt 
------ Stmulatte 

fig 5.5 Cole-diagram van preparaat W29 met een grotere gate 

Verder is bekeken of bonding op het Al een ander resultaat oplevert als 

de Epotex-verbinding. Dit is niet het geval. Een eventuele invloed van 

een oxidelaag op het Al kan onmogelijk voor beide kontakttechnieken 

hetzelfde resultaat opleveren. Mogelijkheid 4 vervalt dus ook. 

Bij de overgebleven mogelijkheden is de oppervlakte van condensator C2 

gelijk aan de oppervlakte van het gehele preparaat. Hieruit kunnen we 

berekenen dat de dikte van de condensator ca. 0.8 ~ moet bedragen, aan

genomen dat ~ ~ 12. 
r 

- Mogelijkheid 3 komt te vervallen, omdat 0.8 ~ veel te dik is voor een 

oxidelaag. 

- Mogelijkheid 2 kunnen we accepteren. Maar dan moet er op de overgang 
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tussen epilaag en substraat zich een groot aantal (oppervlakte)toe

standen in de bandgap bevinden. Deze kunnen het gevolg zijn van veront

reinigingen die op het substraat zaten voordat met de groei van de epi

laag begonnen werd. 

Doordat deze toestanden zich vullen met elektronen ontstaat er een 

barrière op de epilaag-substraat overgang met een depletiegebied (zonder 

deze toestanden blijft dit effekt achterwege). Omdat de donorconcentra

tie in het substraat groot is zal het een enkelzijdige depletie zijn. 

Een depletiedikte van 0.8 ~ in de epilaag is een acceptabele waarde, 

gegeven dat ND~ 4•1015 cm- 3 Van zowel de situatie zonder verontreini

gingen en depletiegebied (de wenselijke situatie) als de situatie zoals 

die hierboven beschreven is, wordt in fig 5.6 het energiebanddiagram 

weergegeven. 

--------- ~ 

' @---€" 
fig 5.6 Schematische weergave van de overgang tussen epilaag en 

substraat, zonder en met verontreinigingen 

Het inmiddels zeer sterke vermoeden dat de tweede condensator en weer

stand niet bij de gate gezocht moeten worden wordt bevestigd door gelijk

stroommetingen, die weergegeven zijn in fig 5.7. We meten dan de som van 

RI en R2 bij twee verschillende gates met verschillende oppervlakten. 
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fig 5.7 RV-karakteristieken van gates met verschillende oppervlakten 

('gewone', niet-differentiele weerstand) 

Bij reverse bias domineert Rl (Rl » R2) en meten we netjes dat de weer

stand van de kleine gate groter is dan die van de grote gate. 

Bij forward bias wordt R2 > Rl voor beide gates, en verdwijnt het ver

schil tussen de gates. 

Voor deze barrière geldt hetzelfde als voor kontakten: Er moet voor 

gezorgd worden dat de meetresultaten er niet door beïnvloed worden. 

De IV-metingen hebben nog de minste hinder van deze barrière, maar de 

gehele CV-metingen worden erdoor gestoord, zowel bij forward als bij 

reverse bias. 

De nadelige invloeden van de barrière worden verminderd als de barrière 

minder hoog en minder breed wordt. In het volgende hoofdstuk worden in 

het kort enkele aanbevelingen gedaan. 
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6. Swmaa.ry en aanbevelingen. 

Met de meetopstelling HP 4061A is gebleken dat men eenvoudig CV- en IV

metingen kan verrichten aan GaAs halfgeleiderpreparaten met aluminium 

gates. De IV-metingen leveren barrièrehoogtes op die met waarden uit de 

literatuur in overeenstemming zijn: ~ = 0.82±o.02 V. Uit de CV-metingen ns 
konden nog geen barrièrehoogtes bepaald worden. 

Het afwijkend gedrag dat de CV-metingen (met de HP 4061A) bij forward 

bias vertonen wordt veroorzaakt door een tweede barrière die aanwezig is 

op de overgang van epilaag naar substraat. Met deze barrière kan de té 

hoge waarde van de barrièrehoogte uit de CV-metingen verklaard worden. 

De oorzaak van deze barrière (die gemeten wordt als een capaciteit) is 

de aanwezigheid van elektronen invangende oppervlaktetoestanden op deze 

overgang. 

Onderzocht kan worden hoe de nadelige effekten van deze ongewenste 

barrière verminderd kunnen worden. Te denken valt aan een andere voor

behandeling van het substraat of aan een zeer hoge donorconcentratie bij 

het ~egin van de groei van de epilaag. 

Uit de CV-metingen volgt de donorconcentratie N0 . Deze waarde loopt voor 

verschillende gates enigszins uiteen, zodat het preparaat zeer aanneme

lijk wat inhomogeniteiten bevat. 

Deze waarden zijn vergeleken met de uitkomsten van de Polaron-plotter. 

Daar er met de Polaren slechts twee metingen zijn verricht mogen er nog 

weinig conclusies getrokken worden, maar het lijkt erop dat de waarden 

van de Polaren wat lager uitvallen dan de waarden uit de HP 4061A. De be

trouwbaarheid en de ijking van beide apparaten zal nader bekeken moeten 

worden. 

De afzonderlijke IV-metingen tonen onderling grote verschillen, waarvoor 

geen goede verklaring gevonden is (mogelijke oorzaken: inhomogeniteiten, 

veroudering, oxidatie Al-korrels). Weliswaar hebben deze verschillen 

geen al te nadelige invloed op de afgeleide barrièrehoogtes, maar het 

verdient aanbeveling om hier toch wat nader onderzoek aan te verrichten. 
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In de experimentele halfgeleiderfysica treden er bij bepaalde experimen

ten nogal eens problemen op met de kontaktering van de preparaten. 

De opstelling HP 4061A lijkt geschikt om de elektrische eigenschappen 

van verschillende kontakten nader te onderzoeken. 

De kontakteringsproblemen treden met name op bij lage temperaturen. De 

opstelling zou eenvoudig met een kryostaat uitgebreid kunnen worden. 
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A. Appendices. 

A.1 Voorbereiding preparaten. 

Voordat er aan de preparaten gemeten kan worden moeten ze de volgende 

behandelingen ondergaan: 

1 - Klieven. De wafer uit de MBE wordt gekliefd tot preparaatjes van 

ca. 10 mm2
. 

2 - Deze stukjes preparaat worden (met de Al-zijde naar boven) op 

glasplaatjes gelijmd om ze hanteerbaar te houden. 

3 - Op het Al wordt een druppel positieve fotolak HPR 204 aangebracht 

en vervolgens wordt het preparaat gedurende 30 s gecentrifugeerd 

met 2000 tpm. Op het Al bevindt zich nu een dunne film fotolak. 

4 De fotolak wordt in een oven op 110 oe gedurende 30 min uitgehard. 

5 Het preparaat wordt via een masker gedurende 8 s belicht. Het 

belichtingsapparaat bezit een Argon-gasontladingslamp. 

6 - De belichte lak wordt ontwikkeld (lost op) in ontwikkelaar en 

afgespoeld met water. 

1- Nogmaals wordt de lak gehard in de oven (30 min, 110 oe). 
8- De etsvloeistof wordt aangemaakt. Natronloog 0.1 M wordt gedurende 

15 min gekookt en tijdens het afkoelen wordt er stikstofgas door

heen geleid. Dit wordt gedaan om alle zuurstof uit te drijven. 

9 - Na afkoeling van de etsvloeistof wordt gedurende 10 min het Al van 

de halfgeleider geëtst. 

10 - De restanten fotolak (op de gate) worden weggespoeld met aceton. 

11 -Het preparaat kan nu van het glasplaatje verwijderd worden en met 

Epotex op de houder gelijmd worden. De Epotex hardt uit bij 150 oe. 
12 - Tot slot wordt er een verbinding gemaakt tussen de kontaktpunten 

van de preparaathouden en de Al gate. Dit kan met bonding gebeuren 

of door van een dun koperdraadje het ene uiteinde op de kontaktpun

ten te solderen en het andere uiteinde in een druppeltje Epotex op 

de gate te steken. 
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A.2 Aanpassing van de HP 16055A samplehouder, 

De HP 16055A is een samplehouder waarmee gemakkelijk en snel verschillen

de preparaten in het meetcircuit kunnen worden opgenomen. De HP 10655A 

is in feite niets anders dan een sluitbaar kastje (om te voorkomen dat 

er licht valt op het preparaat tijdens de meting) met daarin een voetje 

waarin de verschillende preparaatdragers kunnen worden gestoken. Aan de 

onderkant van het voetje bevinden zich enige aansluitpennen, waarmee via 

korte draadjes verbindingen kunnen worden gemaakt met de aansluitingen 

aan de achterkant. Op deze aansluitingen aan de achterkant moet dan het 

meetapparaat worden aangesloten; in dit geval is dat de schakelkast 

HP 16057A, die hiervoor een tweetal triaxiale uitgangen bezit. De 

HP 16057A is eveneens met beide meetapparaten (de 40418 en de 4275A) 

verbonden, en de software zorgt ervoor dat steeds de juiste meter inge

schakeld wordt. 

Omdat de HP 16055A oorspronkelijk een accessoire is van de HP 40418 

bevindt zich op de achterkant slechts één triaxiale aansluiting. Het 

schema van de 16055A is op de volgende bladzijde weergegeven in fig A.l. 

Er moet dus nog een tweede triaxiale aansluiting bij worden gemaakt. Het 

gewijzigde schema is weergegeven in fig A.2. 
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ÇONNECT!ON 

VI 

fig A.l Schema van de oorspronkelijke HP 16055A 

GNO 

LOW LEAO 

CONNECTION 

I 

___ _j 
fig A.2 Gewijzigd schema van de HP 16055A 

Helaas zit er in de schakelkast HP 16057A een klein foutje: het teken 

van de biasspanning is voor de beide meetapparaten verschillend, zodat 

bij een meting met de 40418 er twee draadjes moeten worden omgewisseld 

om toch forward bias te krijgen bij een positieve V8 ! 
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A.3 Programmatuur (gewijzigd of nieuw ontworpen). 

Bij de meetopstelling wordt een uitgebreid softwarepakket meegeleverd. 

De namen en taken van een aantal van deze programma's zijn: 

KEY61: 

IV ALL: 

LFALL: 

BFALL: 

NWALL: 

Herdefinitie van de funktietoetsen (is geen programma!) 

Verricht IV-metingen 

Verricht laagfrekwente CV-metingen met de HP 41408 

Verricht impedantiemetingen, w.o. CV-metingen 

Verricht CV-metingen en berekent het donorprofiel 

De volgende aanpassingen zijn verricht: 

HKEY: 

IVH: 

De funktietoetsen-herdefinitie KEY61 bleek niet foutloos en 

niet geschikt. HKEY is de verbetering van KEY61 (listing 1). 

Licht gewijzigde versie van IVALL. Van de tweede spanningsbron 

in de 41408 wordt geen gebruikt gemaakt; de aansturing hiervan 

is komen te vervallen. De grafische output is licht gewijzigd. 

RVH: Programma, afgeleid van IVH. Als grafische output wordt de 

weerstand R tegen de spanning V uitgezet. 

LFH: Gewijzigde versie van IVH, de meettaak is te vergelijken met 

die van LFALL. LFH meet de stroom in twee richtingen (toenemen

de en afnemende V) en bepaalt uit de verschilstroom de 'laag

frequente' capaciteit. 

BFHSLF: Sterk gewijzigde versie van BFALL (listing 2): 

* Toegevoegde mogelijkheid om (1/C) 2 te kunnen plotten 

* Opslaan en terughalen van metingen op/van diskette 

* Aangepast aan de HP 4274A, met automatische omschakeling van 

HP 4275A naar HP 4274A. 
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Nieuw ontwikkelde programma's: 

ZPLOT: Leest de impedantiemeting (door HP4275A) van diskette terug en 

plot de impedanties bij max. 8 verschillende biasspanningen in 

een enkel Cole-diagram. (listing 3) 

SIMZPLOT: * Leest de impedantiemeting van diskette terug en plot de impe-

danties van een enkele biasspanning in een Colediagram. 

* Berekent de impedantie van een schakeling met twee weerstan

den en twee condensatoren bij verschillende frekwenties en 

plot het resultaat in hetzelfde Cole-diagram. DeR- en C-waar

den kunnen aangepast worden om de twee krommen zoveel mogelijk 

te laten samenvallen. (listing 4) 

Listing 1: HKEY. 

l<ey ~~ey 0: 
SET UP 
Systefl'l key: # 

CONT SET_UP_ 
SysteM key: E 

Key 1: 
MEASURE 
SysteM key: # 

CONT MEASURE 
SysteM key: E 

Key 2: 
COMPUTE 
SysteM key: # 
CONT COMPUTE_ 
Syste111 key: E 

Key 3: 
PLOT ON SCREEN 
SysteM key: # 
CONT PLOT_CRT 
Systel'l key: E 

Key 4: 
CLEAR SCREEN 
SysteM ~ey: K 

Key 5: 
SysteM key: # 
SCRATCH 

~:ey 6: 
Systefl'l key: # 
LOAD "" 
SysteM key: H 
SysteM key: > 
Systefl'l key: > 
Systefl'l key: > 
Systel'l key: > 
Systel'l key: > 
Systel'l key: .> 
Systel"'l key: > 
Systel'l key: x 
Systel'l key: < 
Systel'l key: + 

Key 7: 
SysteM key: # 
CAT 

Key 8: 
SysteM key: • PURGE ": • 700 ,1 .. 
Systefl'l key: < 
SysteM key: < 
Systel'l key: < 
Systefl'l key: < 
SysteP1 key: < 
SysteP1 key: < 
Systel'l key: < 
SysteM key: < 
SysteM key: + 
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Key 9: 
Systefl'l key: I 
RE-STORE "" 
Systel'l key: < 
Systefl'l key: < 
Systel'l key: < 
SysteP1 key: < 
Systel'l key: < 
Systefl'l key: x 
Systel'l key: < 
Systel'l key: + 

Key 10: 
Systel'l key: • CONT MASS_STORAGE_ 
Systel'l key: E 

Key 11: 
SysteP1 key: I 
CONT MASS_LOAO_ 
SysteP1 key: E 

Key 13: 
SysteP1 key: I 
CONT PLOT_PLOTTER 
SysteP1 key: E 



10 
è0 
30 
40 
50 
SI 
1;0 
70 

BIAS ANOtOR FREOUENCY CHARACTER!ST!CS PROGRAM 'BFALL' 
NOV.Z2. 1982 REV. A 

OPrJON BASE I 

INTEGER I C 1 Ad 8 
CtJM Pdr.,· AMin AMa' ,81'1in.BMa• .Vs\art ,Vslop,V•tep:Ffrol'l,Fto, lr"C ' '"D, 
('OM o~ta· f'EI\l 'Bias_< l01>,IMpl_i 101,11 :23>,II'lp2_< 101 ,11:23) 

C0M N~l'len. s~Mple$1801 ,CüMI'lenl$1801 • 
'~loM Para~ Thnld ,Ts!~p ,Mul! I ,Ap)o\ ,Ap)ot .• ,PMode• ,PModeya ,PI'Iodeyb ,XfrOML' 

73 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 

CJM ·Met~rt~P~' [Metertvoe 
L-;,OSl'f? In 1 t 
1j1J::iU8 Par,~f"l~ter _Input 
]F Dat~load I !HEN GOSVB Me~•ure 

GOSL'S Plot. 
OI:F "lND" 
ALPHA OFF 
PAIJSE 
GOTn 140 
STOP 

SPECIAL FUNCTJON AOUT!Nf 

190 Set_up_: 
200 GOSUB Par~M~ter_1npu\ 
::'10 DISP "END <lr SET UP" 

::'20 PAUSE 
230 GOTl1 220 
240 STOP 
250 M~asure_: 
260 GOSUB Mea,ure 
270 O!SP "END OF MEASUREMENT" 

280 PAUSE 
290 GOTO ::'80 
300 STOP 
310 Plot_crt: 
320 GOSUB Plot 
340 ALPHA OFF 
350 PAUSE 
360 GOTO 350 
370 STOP 
380 Plo\_plotter: 
390 PLOTTER IS 705,"HPGL" 
400 GOSU8 Bfplot 
410 PLOTTER IS 3,"!NTERNAL" 
420 DISP "END OF PLOT" 
430 PAUSE 
440 GOTO 430 
450 STOP 
451 Mas5_storaoe_: 
453 GOSUB Mass_•toraoe 
454 DISP "END OF STORAGE" 

455 PAU5E 
456 GOTO 455 
457 STOP 
458 Ma.,_load_: 
459 GOSUB Mass load 
460 D!SP "DATA LOAOED" 
461 PAUSE 
462 GOTO 461 
463 STOP 
465 Me••-•torage: 

' JNITIALIZE PERIPHERALS 

466 CAT ": ,700,1" 
4~7 0\JTP\JT ;:':FileS: 
468 L!NPUT "GEEF FILENAAM" ,FileS 

469 MASS STORAGE IS ": ,700,1" 
4 70 CREATE BDAT F ll eS, I .22100 
471 ASSIGN ((!Data_flie TOFlieS 
472 OUTPUT 1\!Data_f t Ie:Ndata ,APia>. ,AM in ,BI'Iax ,BMin ,Adi•P ,Bdl5p ,C1rc I 
473 •JUTPUT @Data_f ile:Vstart ,Vstop ,FfroM ,Fto ,SaMpleS ,Col'll'len\S 
474 OUTPUT I!IData_file:Bias_<•>,ll'lpl_<•>,ll'lp2_<•>,END 
475 ASS!GN 1!1Data_f1Ie TO • 
4ï5 MASS STORAGE IS ": ,700 ,0" 
477 RETURN 
4 78 Mn.,_l oad: 
479 CAT ":,70el,1" 
490 OUTPUT ::Fo leS: 
481 LINPUT "GEEF FILENAAM" ,File$ 
482 MASS 5 TORAGE IS ": , 700, 1" 
483 ASSJGN @Data_file TO FileS 
484 ENTER I!IData_f i Ie; Nda ta ,AMax ,AI'Ii n ,8"'"" ,BI'Itn ,Ad1 ~P ,Bd15p ,Circ I 
485 ENTER 1!1Data_ftl~:V5\art ,Vstop,Ffroi'I,Fto,Sal'lpleS,CoMMentS 
486 ENTER f§Dat,._fole:Blas_<•>,!Mpl_<•l,!Mpè_<•> 
487 ASSIGN I!IData file TO • 
488 C irc•DROUND<Ctrc 1+2, 131 
489 
490 

r,.,et~rtype•0 

IF Ad:sp•0 THEN CPietertype•l 
493 Fcode_froM•FNFcode751Ffrol'l) 
414 Fcode_to•FNFcode75<Fto> 
4'l5 MASS STORAGE IS ": ,700 ,0" 
4 96 RE TURN 

I 0: HP 4275A 
I 1 : HP 4274A 

497 END OF SPECIAL FUNCTION ROUTINE 
498 Paral'leter_input: 
499 GRAPHICS OFF 
500 INPÜT "LOAD DATA I YES•1 )? ",Data load 
501 IF Dataload•l THEN 
50è GOSUB Mass_load 

ELSE 

r ..... 
en ... ..... 
:::1 

503 
504 
505 
506 
510 
5;:'0 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
641 
642 
650 
660 
670 
680 
690 

INPUT "DISP.A TO Lil>, C<2>, R<3>, Z<4>? (+): 4275AI <->: 4274A",Adiap 
!F ABS<Ad!Sp ><.3 THEN INPUT "D!SP.B TO D< I>, Q<2). ESR/6(3), < 1/0!SP.A >"2 
JF Bd!!p•4 THEN Bdl5p•l. 1 
!F ABS<Ad!!p>•J THEN INPUT "O!SP.B TO X/8<1 ), L!C<2> or NONE<0>?" ,Bdiap 
JF ABS<Ad!!p)•4 THEN INPUT "DISP.B TO PHASE<t > or NONE<0>?" ,Bdl5P 
INPUT "MEASUREMENT CIRCUIT MODE-SER!AL<0> or PARALLEL< I)?" ,C1rc1 
Circ•DROUND<Circ1+2,13l 
INPUT "MEASUREMENT FREOUENCY-FROM, TD <Hz)?" ,Ffroi'I,"FREQUENCY TO<Hz>?" ,Ft 
INPUT "BIAS-START, STOP, STEP <Vl?",Vahrt,"STOP<Vl?",V•Iop,"STEP<Vl?",Vs 
!F DROUND<ABS<<Votop-Vstart >1Vatep>,l3))100 THEN 

BEEP 
D!SP "TOO MANY DATA POINTS, PRESS CONTINUE & INPUT AGAIN" 
PA USE 
GOTO 560 

END !F 
INPUT "WAlT TIME FOR FREQ. CHANGEC•ec >?" ,Thold 
INPUT "WAlT TIME FDR BIAS CHANGE<•ecl?" ,Tstep 
INPUT "MULTIPLIER FREOUENCY <I ,2,3 C4275Al or I ,2,3,4 !4274AJ)?" ,Multi 
END IF 
INPUT "NO PLOT< 0 > , PLOT WITHOUT AXES C 11 or WITH AXES< 2 )? " ,Ap 1 ot 
JF CNOT Aplot > THEN 750 
INPUT "X-AX!S TO B!AS<0 > or FREQ. <I)?" ,Aplotx 
IF Aplotx THEN 700 
INPUT "X-AX!S L!NEAR<0> or LOG< I)?" ,P.,odex 



700 INPUT "Ya-IIXIS<OISP.II I LINEIIR<0 I or LOG< I)?" ,PI'Iodeya 
ïl0 !F 8dl5P THEN INPUT "Yb-IIXISIO!SP.B I LlNEIIR<0> or LOG< I)?" ,P,.,odeyb 
720 IF 1NOT Aplot• l THEN INPUT "X-AXIS FROM, TO <V)?" ,Xfrol'l2 ,"X-AXIS TOl VI?", 
·;30 INPIJT '"fa-AXIS FROM, [Q?" ,Yafrol'l~ ,"Ya-1\XIS TO?" ,Yato2 
74() IF BdlSP THEN INPUT "Yb-AXIS FROM, TO?" ,Ybfrol'l2 ,"Yb-AXIS TO?" ,Ybto2 
?S0 Frod~_fr~M=FNFcod~7StrfroMl 

:~0 ~~orl~_to~FNFcnde7SlFt() 1 

-··" 
·:go 

··'""' 

1-1; .... '; =0 

Pa"g~=31 

RE l'.IRN 
l.îl0 Me~sure: 

~:0 G~APHICS ()FF 
B.:t 1_.Met~r75=-717 

' Hl·PESOLUT!ON OFF 
I AUTO-RANGE 

Y=2 IF CMeler\~pe=l TH[N CMeter75=725 I C-METER • HP 427411 
8JD CALL ~ei~5'CMeter7S,ABSIAd1spl ,Bdtsp ,C1rc ,Fcode_froM,Htre>,Mul\1 ,Range,! 
840 CALL Btas75<CMeler75,0> I SET BIIIS TO OFF 
8S0 CALL Func831Swg83,2> I SWG MODULE TO C-METER FUNCTION 
060 OUTPUT :;SdMple$1 
870 LI•JPUT "CüNNECT OUT & EDIT SAMPLE tJAME" ,SaMple$ 
871 OUTPIJl ê;CoMMent$; 
873 L INPUT "COMMENT" .C~MMenl $ 

H80 
890 

GOSLIS BfMea• 
REIURN 

I IMPEAOANCE MEliSUREMENT 
I END OF MEliSUREMENT 

'l0i'l PI ·ol: 
GRAr~ICS 0N ll 1 0 

'-320 
930 
940 

IF Apl0\ THEN GOSUB Rfplol 
RtTURN 

I PLOT CHARACTERISTICS 

950 
960 
970 
380 In1 t: 
990 G!NIT 

SUBROUTINE 'IN!T' 

1000 PLOTTER IS 3,"1NTERNAL" 
1010 PEN 0 

NOV.Z2. 1982 

1020 PRINTER IS I I PRINTER IS CRT 
1030 PLOTTER•705 4140B~7J4 427511•717 408311•718 
1040 RESTORE 1060 
1050 READ Plot7: ,Pa_dc40,CMeter75,SwgB3 
1060 DATA 705,714,717,718 
1070 FOLLOWINGS ARE OPTIONIIL 

REV. A 

1080 59301A< for 6131C>•71 I 4271B•715 4274A•716,725 345511•722 343711•724 
I il90 REAO Dep> ,CI'Ieter71 ,CI'Ieter74 ,0vM55, SvM37 
I I 00 OA TA 7 I I , 7 I 5 , 71 6 , n 2 , 72 4 
I I 10 CLEAR 7 

ON TIMEOUT 7 ,.5 GOSUB T1Me_out 
Afwez;g•0 
OUTPUT CMeter75;"T3BI+0E0V" 
IF AfweZ>Q THEN 

I SET 427511 INTERNliL Bll\5 TO 0 V 

I lil 
I I I 2 

I I 20 
I J;' I 

I 122 O!SP "LCR-Meter I. ";C,.,eler75;" > afweZIQ ... " 
I 123 CMeter75•0 
1124 END !F 
1125 llfweZ>Q~0 

I 130 OUTPUT Swg83;"F2" 
1131 !F Af~o~eHg THEN 
1132 DISP "Sw!lch1ng controller afweng ... " 
I 133 Swg83•0 
1134 WAlT . 5 
1136 ENOIF 
I 140 RETURN 

1150 
1160 
1170 
I 180 
I 181 
I 182 
I 183 
I 190 
1.~0('! 

1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
I :60 
l:è70 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
IJJ(J 
I 340 
1350 
1361'! 
1370 
1380 
1381 
1390 
1400 
1410 
14:0 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 

SUBROUTINE 'BFMEAS' 
I BIAS ANO!OR FREQ CHARACTERIST!CS MEliSUREMENT ROUTINE 

NOV.:è2.198è REV. A T 1 ,..,e_out: 1 

AfwezJg•l 
RF TURN 

BfMea•: 
AM a· •- I , E + 99 
AMtn=+ I .E+99 
BMa,•- I .E+'39 
flM;n•+I.[+9<J 

F0R Fcode•Fcode froM TO Fcode to I FREQ LOOP 
rAl I_ Se\75• CM~I er75 ,ABS• Ad, op! .Bd I sp .c 1 re ,Fe ode ,H1res .Mul t 1 ,Range ,3) 
Freq=FNF~ode751Fcodel 

TRIGGER CMe!er75 
0 l SP .. WA I Tl NG" 
WAlT Thold 
1•0 1 WAlT Thold<>ec> 

I RESET IICOUNTER> 
Votep2•SGN<Ustop-Vstart-l .E-201•Vstep 
FOR B>a>•Vstart TO Votop+SGNIUstep:è I• I .E-7 STEP Vs!ep2 I BIAS LOOP 

I•!+ I 
CALL Bia57S'CMeler75,Ria' I 

Bta5_1 I •·OROU~JOI.B1as,13! 
WAlT Ts!ep 
IRIGGER CMeler75 
CIILL Read751CMe\er75,!Mpi,IMp2,0> 
IF Bd15p=l.l THEN 1Mo2•1i!Mpii!Mpl 
IMpl_l I ,Fcode J•IMpl 
lMp:!_( I ,Fcode )""'IMp2 
AM a .... =MAX ( AfYia. , I MP I I 

AM 1 n•M IN ( AM t n , I Mp I ) 
8Ma < •MAX ( BMa, , I Mp~ ) 
BM>n•M!NIBM1n,IMp~) 

OISP USING 1500;Freq•l .E-3,81~• 
NEXT B1a5 
CALL B1a>75CC~eter75,0) 

NEXT Fcode 
Ndo0\a•I 

IMAGE "FREO.~ .. ,5D.OO,"~Hz" ,SX ,"BIAS• ",K ,"V" 
RETURN 

SUBROUTINE 'BFPLOT' 

1550 Bfplot: NOV. 2 2. I 982 REV. 11 
1560 DISP "PLDTT!NG" 
1570 PEN I 
1580 
1590 
1600 
160~ 

1603 
1604 
1609 
1610 
1611 
16:è0 
1630 
1640 
1650 

X-AX!S 5ETUP 
IF Aplot, THEN 

IF Cl'le\ertype•l 
XfroM•2 
Xto•5 

ELSE 
Xfro,.,•4 
Xto~7 

END IF 
XM>n•l 
XMaj•l 
PMode••l 

ELSE 

THEN 
IF X-1\X!S IS 

I !F HP 4274A 
I LGT< 100 Hz) 
I LGT< 100 kHz) 

I LGT< 10 kHz> 
I LGT< 10 MHz) 

FREQ. 



1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1911 
19:'0 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
:'000 
2010 
2020 
2030 
2031 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
21 I 0 
~120 

2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 

VMtn•MINI Volart ,Vstop) 
VMax~MAXIVotart ,Vstop) 
CALL Getbfa.toiVMtn,VMa•,XfroM2,Xto2,PMode• ,XfroM,Xto,XMtn,XM<'IJ) 

END !F 
Y-AXIS SETUP 

CALL GetbfaatsiAMtn,AMa' ,YafroM2 ,Yato2 ,PModeya,YafroM,Yato,YaMtn,YaM<'IJ )IY 
CALL Getbfa,toiBMtn,8Ma, ,YbfroM2 ,Ybto2 ,PModeyb,YbfroM,Ybto,YbMJn,YbMaJ )IV 

LABEL PLOT 
~para$•"8IAS lVI" 
ZparaS•"BIAS lVI" 
IF Aploh THEN Xpar .. S•"FREQLIENCY <Hz I" 
IF Aplot••0 THEN ZparaS•"FREQUENCY <Hz I" 
YbparaS•"" 
IF A851AdJop1•1 THEN YaparaS•"INOUCTANCE IHI" 
IF ABSIAdtsp 1•2 THEN YaparaS•"CAPACITANCE IFI" 
!F AB51Adtopl•3 THEN YaparaS•"RESISTANCE IOHMI" 
IF ABS<Adtsp1•4 THEN YaparaS•"IMPEOANCE IOHMI" 
IF 1ABS<Ad15pi·J1 ANO IBdtsp•ll THEN YbparaS•"OISSIPATION FACTOR" 
IF 'ABSIAdtop )·31 ANO 18dJsp•21 THEN YbparaS•"QUALITY FACTOR" 
I~ <ABS<Adt>P I· 31 ANO <Bdtsp•31 ANO 1Ctrc•2 I THEN YbpareS•"ESR <OHM I" 
IF rABSIAdtop 1'31 ANO 1Bdtsp•31 ANO 1Ctrc•31 THEN YbpereS•"CONOUCTANCE IS 
IF IABS<Adtop 1•31 ANO 18dJ5p•l I ANO IC1rc•2l THEN YbpereS•"REACTANCE I OHM 
IF IABS<Adtsp 1=31 ANO IBdtop•l I ANO IC!rc•31 THEN YbpereS•"SUSEPTANCE 151 
IF <A85<Adtop1•31 ANO 1Bdtop•2 I ANO 1Circ•2 I THEN YbpereS•"INOUCTANCE <Hl 
IF <A85<Adtsp1•31 AND 18dtsp•21 ANO 1Circ•31 THEN YbperaS•"CAPACITANCE IF 
IF rABS<Adtspl•41 ANO Bdtsp THEN YbpereS•"PHASE ANGLE IOEG. I" 
IF Bdtsp•l .I THEN YbparaS•"I 1/C 1"2" 
IF Aplot•2 THEN I IF AXES, PARA. PLOT 

CALL Pbfparel "BIAS ANO!OR FREQ CHARACTERISTICS" ,SeMplai,CoMMentS,XpereS 
END IF 
MOVE; 0,0 

X-Ya PLOT 
CALL 8focl1XfroM,Xto,YafroM,Yatol 
IF Aplot•2 THEN I AXES PLOT 

CALL Bfa,eol XfroM ,Xto ,YafroM ,Yato ,XMtn ,XMaJ ,YaMtn ,YaMeJ ,PMode~ ,PModeye, 
END IF 
CSIZE 3.3 
LORG 2 
PENUP 
CLIP ON 
IF NOT Aplotx THEN I IF X-AXIS IS FREQ. 

FOR Fcode•Fcode_froM TO Fcode_to 
FOR 1•1 TO Ndate 

IF PModex•0 THEN Xdeta•B1ao_l I I 
IF PModex THEN Xdete•LGTIA8518tee_l I )))I XIVel-LOG 
IF PModeya•0 THEN Ydata•IMpl_l I ,Fcode) 
IF PModeya THEN Ydeta•LGTIABSI IMpl_II ,Fcodelll I Y-LOG 
PLOT Xdate,Ydata 

NEXT I 
MOVE X t o , Y de t a 
Freq•FNFcode751Fcodel 
CLIP OFF 
LABEL USING "X,OE";Freq 
CLIP ON 
PENUP 

NEXT Fcode 
ELSE 

FOR I•l TO Ndata 
!F <Bias_<! I•Votert I OR I Bles_< I I•Vstop) THEN 2240 
IF I NOT I <Bles_< I ><Votert I EXOR I Bles_ I I ><Vstop >I I THEN 2350 

2240 
2250 
2260 
~~70 

2280 
2290 
2300 
2310 
~320 

2330 
2340 
2350 
:360 
;' 370 
2380 
2390 
2400 
2410 
24:'0 
2430 
2440 
2450 
2460 
24 70 
2480 
2490 
251110 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 

FOR Fcode•Fcode_froM TO Fcode_to 
Xdate•LGT<ABSIFNFcode751Fcodel! I 
IF PModeya•0 THEN Ydata•lMpl_l I ,Fcode1 
IF PModey" THEN Ydeta•LGTIABSIIMpl_ll,Fcode))11 Y-LOG 
PLOT Xdata,Ydata 

NEXT Fcode 
MOVE Xto,Ydata 
CLIP OFF 
LABEL US!t<G ··x y· :B>as_' I' 
CLJ P ON 
PENUP 

NOT l 
END IF 
MOVE 0.0 
I X-Yb PLOT 
IF Bdtsp THEN I X-Yb PLOT 

IF Aplot·~ THEN I AXES PLOT 
CALL Bfybax Jsl Yb fro"'. Ybto, YbMJ n, YbM<>J ,PModeyb, SGNI BMex) I 

END IF 
CALL Bfscl<XfroM,Xto,YbfroM,Yb\ol 
CSIZE 3.3 
LORG è 
PENUP 
lF SvSTEM$·: "PLOTTER IS" 1="3" THEN 

ltp•4 
fl SF 

L tp = 4 

END IF 

[F NOT Aplob THEN I lF X-AX!S IS BIAS 
FOR Fcode•Fcode_fro"' TO Fcode_to 

LlNE TYPE Ltp,l 
FOR 1•1 TONdata 

JF P..,ode.,•0 THEN Xdata•Btes_l I I 
IF PMode• THEN Xdata•LGTIABSIBlas_<I 1111 XIVal-LOG 
IF PModeyb•0 THEN Ydate•IMp2_< I ,Fcode1 
IF PModeyb THEN Ydate•LGTIABSI IMp2_1 I ,Fcodel))l Y-LOG 
PLOT Xd<>te,Ydata 

NEXT I 
MOVE Xto,Ydata 
LINE TYPE I 

Freq•FNFcode751Fcode I 
CLIP OFF 
LABEL USING "X,DE" 1Freq 
CLIP ON 
PENUP 

NEXT Fcode 
ELSE 

FOR I•l TO Ndeta 
LINE TYPE ltp, I 
IF 18Jao_l I I•Votart I OR 18tao_l I I•Votop J THEN 2750 
IF I NOT «Bteo_l I I<Vstert I EXOR 18teo_l I I<Vstop I I I THEN 2900 
FOR Fcode•Fcode_froM TO Fcode_to 

Xdeta•LGTIA8SIFNFcode751Fcodell1 
IF Pl'lodeyb THEN 

Ydeta•LGTIABSI IMp2_1 I ,Fcode I 1 I r Y-LOG 
ELSE 

Ydete•IMp2_<I ,Fcodel 
END IF 
PLOT Xdata,Ydeta 

NEXT Fcode 



284111 
2850 
286111 
2870 
~88111 

:e~0 

,' 901/1 
:910 
.:'3c0 
2921 
.'93111 
:'34111 
~950 

2960 
,'9'0 
2980 
2'39111 
3111111111 
111110 
30;'111 
31113111 
.311140 
31115111 
.31115111 
3070 
308111 
3090 
311110 
3110 
31:0 
Jl30 
314~ 

315111 
316111 
317111 
3180 
319111 
12111111 
321111 
s:~0 

~:3111 

3240 
Jc5111 
J~60 

1;'70 
3:80 
3.'90 
;300 
1.il0 
33:'0 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
338111 
3390 
340111 
3410 
3420 

MOVE ~to,Ydate 

I.!NETYPEI 
CLIP OFF 
LABEL usuJC, "( .f."IE'I,.,{ r' 
I'L lP rlN 
FENliP 

NE~ l I 
r Nll 1r 

FNO IF 
l INt Tl PE 

HW OI < •n f'l (<T 

PEN Q! ' FEN TO PEN-STORAC,E 

CLIP OFF 
Mll\IE 0 ,lil 
VIEWPORT 0,1,)0•MI\<' I ,I<ATI>J1,0,100•MA~• I ,1 1 RATIOI 
WINOOW 111,100,0,10111 
MOVE 1111el,0 
CL! f' UtF 
RE \URN 
EWJ 

GFT PROrER PARAMETERS FOR PLOT SUBPROGRAM '~E!BFAXI5' 
SUB G~tbfa· 1 si\IMin ,VMa· ,1\fr·.JM: ,A toe ,PMode ,AfroM ,Alo ,TM!n ,T"'"l I 

AfroM=0 
l\(0c0 
Afro~I=VI'lln 

Atoi•VMa• 
!F AfroM2 OR Alo2 lHFN 

Afror,".=AfroM~ 

AfreM I =Afroro<~ 

END n=-
IF AfrooM:: np A+n: THPI 

1\to=AtoZ 
Atol~llto2 

FNO JF 
IF FMode THEN I I F Ll NEAR AX 1 S 

AfroM= I NT I OROUNOI L li TI MIN I ABS I Af raM I I , ABS I At o I I I) , I 3 ) I 
Ato=-INTIOROUNO< -LGT<MAX<ABSIAtoii,ABSIAfroMI )1),1311 
TM1n.,l 

Tl'1aJ•I 
EL SE 

!F ABSliltol I ~ABSU\froMI I THEN CALL G~ta>.~51Ato1 ,1\to,T,..tn,TM"j I 
IF ABS< Atol l ABS I AfroMI) THEN CALL G~t • .neo< AfroMI ,1\fro"', T"'tn, T,..<!J) 
IF IAto•AfroMI '01 ANO (l\froM2•01 ANO 1Ato2•01 THEN Afro,.,•-1\to 
IF 11\froM•Atol 01 ANO <AfroM2•01 liNO ll\to2•01 THEN Ato•-AfroM 

END !F 
SUBEND 

SUB-PROGRAM 'PBFPA' PLOT HEliOER &PARAMETERS 
SUB Pbfpara1He<!dS,S~"'pleS,Co,..,.,~ntS,Xpar<!S,Y<!p!lr"$,Ybpar.,S,Zpara$) 

IF SYSTEM$1 "PLOTTER IS" 1="3" THEN 
P•RATI0/1 25/18) 
VIEWPORT 0, 100•RATIO ,100•1 I··P 1,100 

ELSE 
VIEWPORT 0,100•MAX<1 ,RAT!Ol,111,11110•MAXII,I/RATIOI 

END !F 
WINDOW 111,25,111,18 
DEG 
LORG I 
LOIR 0 

I ASSUME 180MI'1 X 2501'1M PAPER 

.3430 
3440 
:l4S0 
3460 
3470 
.~4~0 

.5490 

'S00 
.'S01 
5S0.; 
Yill/l 
_;s:ïl 
.3S30 
J54111 
3'i50 
~550 

~.570 

-'~e'' 
~~190 

.3G00 

'610 
16:0 
l6 :~0 
_;640 
.3[,5('1 

5660 
3f,70 
368111 
3690 
.~700 

.1710 
:i720 
3730 
3740 
J750 
3760 
3770 
:1780 
3?90 
3800 
3810 
3820 
3B30 
3940 
3950 
3960 
387111 
3BB0 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
3980 
3990 
4000 

MOVE 3 ,17.111 
CSIZE 4.5 
LABEL USING "l,r:";Head!li 
CSIZE 3.3 
MO'J E :2 I , I 7 . 5 
LABEL 'HP 4061A' 
MI)'JE 3 , 16 , : 
u•BEL "SAMPLE• "~SaMpleS 

MOVE 3. I 5. 5 
lABEL CaMMenU 
MOVE 4.2 ,R 
Lf.l!R 9ll 
LORG 4 
lABEL Yap~ra$ 

MOVE I . 2 ,8 
LABEL ibpara$ 
MOVE IJ.S, I 
I DIR 0 
~ ORG fl 
LABfL Xpara$ 
MI1\'E 21 , I 4. S 
L ORG 4 
LABEl .'oer~~ 

.;118fiJ[• 

t ONL ., I 'ST 54 CHARA. ARE LABEL EO 

SUBPROG~AM 'RF°CL' SET UP SCALE 
SUB 8 f 5 c I ' 1., f r 0 l"l • ~ t 0 , ,. f ruM , Y t o i 

lf SrSTEMSI PLOTTER !é," 1="3' THEN 
P•RI\TI<I/(;'51181 
1! I [WPOP T ! 1110 • RAT I 0• 5,. :S, 1011•PA Tl 0• 2 I ':5, 100•P • 2/1 8+ 100• I I -P ) , 100•P• 14 

ELSE 
IF RATIO •I !HEN 

VIEWPORT 100•RATI0•6!;'5,100•RATI0•21125,100•2118,100•14/I8 
ELSE 

VIEWPORT 1111111•6!:5 ,10111•21125,100/RATI0•2/18 ,100/RATID•I4/18 
END IF 

END IF 
W!NOOW XfroM ,X!o ,YfroM ,Yto 

suenJO 

SUBPROGRAM 'BFAXES' PLOT AXES 
SUB BfexeoiXfroM,Xto,YfroM,Yto,XMtn,XM~J ,YMtn,YM~J ,PMod~x.PModey,Xogn,Yog 

INTEGER E•Po_• .E•po_y 
XfroM•0ROUN01XfroM,I31 
Xto•DROUNO<Xto,131 
YfroM•0ROUNOIYfroM,I31 
Yto•OROUN01Yto,l31 
XMtn•DROUNOIXMln,l31 
XMeJ•OROUNOIXM~J ,131 
YM!n•DROUN0(YM!n,l31 
YMaJ•DRDUNOIYMeJ ,131 
AXES x,.,tn,YMtn,XfroM,YfroM,PROUND<XMejiXMtn,01,PROUNOIYMeJIYMtn,0) 
CSIZE 3.3 
LORG 6 
LDIR 0 
Expo_x•INTIOROUND<LGTIMAXIABSIXfroMI,ABSIXtol) 1,1311 
CLIP OFF 
FOR Xleb~l·XfroM TO Xto STEP SGNIXto-XProMI•XM!!J 

MOVE Xlabel ,YfroM-.02•1Yto-YProl'11 I LABEL POSITION 
IF NOT PModex THEN 



4010 
4020 
403~ 

4040 
4050 
4060 
407() 
4080 
J090 
4!00 
41 I 0 
·11 :0 
4130 
4140 
4!50 
4160 
41~0 

4180 
4190 
4:00 
4:10 
42:Q! 
4230 
4240 
4:50 
4260 
4:70 
C80 
4290 
4300 
4310 
43:0 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
438('! 
4390 
44('!0 
441\l 
14:1'1 
4430 
4440 
4450 
4460 
H70 
HSI<l 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 

LABEL USING "K"! PROUNO I X lilbel ,E•po_>.-10 l 
ELSE 

IF Xlo 3 THEN LABEL USING "K";SGN1Xtoi•10"XIIlbel1 LABEL FOR BIAS 
IF Xto'•3 THEN LABEL USING "DE"; 10"XIIlbel I LABEL FOR FREO. 

END IF 
ND T q 3bd 
L OR•; 8 
E·po_y•lNTiDROUND'l.GT 1 MAXii\BS(YfroMI,I\BS(Ytolll,13!l I EXPONENT VI\LUE 
FOR Ylabei•YfroM fO Yto STEP SGN(Yto-YfroMl•YMaJ 

MIJ~'[ XfroM-.0!•1Xto-XfroMl,Yiabel I LABEL POS!TION 
!F ~JOT PMode, THEN I !F Y-1\XIS LINEAR 

·, labeJ~PROUNOIYlabel,E•po_y-1('!1 
LABEL USJNG "~";Ylabel/10"EApc_y 

FLSE 
LABEL USING "MDE";Yoon•I0'Ylobel' Y-1\XIS LOG 

END IF 
NDT Vlobel 
IF NOT PModet THEN 

r-t.~~ 1 .'E XfroM ,Yto+ .05••, Ytc-'{frofl'l 1 

LORG 4 
L118EL U5!NG "A,DF";"·",I(J·F·~•o_, 

CLIP ON 
END !F 

r:UBEN(l 

SUBPPOGPAM 'BFYBA~!S' PLOT Yb-1\X!S 
SUB 8f·,b.!l".l~'Yf:-oM,Yt8,Y:wlln,v!"'l~J.FMC!de,'{~gn) 

!N!EGER E,po_l. 
~froM•0POUNO<YfroM,t3' 

Ylo•OROUN01Yto,l31 
YMJn•OROUNDIYMan,13! 
rMaJ~OROUNDI y,.,_,J ,13' 
!F SY5TEM$1 "PLOTTER IS" 1•"3" IHEN 

Ltç•4 
P•RATIO!I25!18 i 
•c!EWPORT 100•R:'\TI0•3!25, !00•RI\Tl0•Ji:S+2•RI\TIO ,100•P•2/18+100•1 1-P! ,I 

t:LSE 
Ltp•4 
!F RI\TIO.•I THnJ 

VIEWPORT 100•RAII0•3i25,100•RATI0•3/25+2•RIITI0,100•2/18,100•14/18 
ELSE 

'J lEWPORT ! 0('!•? !25, '· 00•:0.!25<:' ,100/RI\T 10•2/18. 100/RI\T 10•14/ 18 
END IF 

[N['• !F 
WINOOW 3,3.2 ,Yfrs~.Ytc 
LINE TYPE Ltp,l 
1\~ES I ,YM;n,3,Yfro,.,,! ,PROUNDIYMOJ.'YMin,(')) 
LINE TYPE I 
CSIZE 3.3 
LDIR 0 
LOR6 8 
E•po_y•!NT(DROUNDILGTIMI\XIABSIYto! ,ABS(YfroMI!) ,1311 
CLIP OFF 
FOR Ylobel•YfroM TO fto STEP SGNIY!o-YfroM)•YMilJ 

MOVE 2.8,Yl"bel I LABEL POSITION 
!F NOT PMode THEN 

Ylllbel•PROUNQ(YJ"bel ,F,.po_;·-10 l 
LABEL USING "K"!Ylobei/10"Expo_y 

ELSE 
LABEL USING "MDE"1Yoon•I0"YIIlbel I Y-AXIS LOG 

I EXPONENT VI\LUE 

4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4?20 
4730 
4740 
4750 
4760 
4 770 
4780 
4"'90 
480~ 

481() 
4P20 
48J0 
4~40 

4950 
4860 
4970 
4YR0 
49g0 
4900 
4910 

4 '320 
4930 
4940 
4950 

END !F 
NEXT YJ"bel 
IF NOT PMod~ THEN 

MOVE 3,Yto+.05•1Yto-YfroMI 
LORG 4 

LABEL U5!NG 'A .DE";"·" ,10 E.<.po_f 
END IF 
CL! P ON 

SUBEND 

SUBPROGRAM 'GETAX' 

' TH!S SUBPROGRAM COMPUTES PROPER PARAMETERS, MI\X AXIS liNO TIC INTERVAL'S 
I Mo._e .• ~,, M1n_t 1c, M"LI 1c ARE RETURN P~RAMETERS 
I NOV.22. 1982 REU. A 
SUB Get~.."e~{M~·-d~t~ .M~·-~.-:e~ ,Mtn __ tlc .M~J_tic > 

INTEGER E,po,MentJ 

Expo•!NTIDROUNDILGTIABS<Mex_dllllll!,l311 I EXPONENT VALUE OF AXIS 
Mllnta•-INTIDROUNDi-I\BSIMo>_detel!l0"E.po,13>J I ABSOLUTE MANTISSI\ OF SELECT Ment 1 
CASE I ,ê 

Ml n_t Ie,.. I 

Me.J_l!::•,5 
CASE 3 TO 13 

M1n_tJc•.S 
MoJ_tlc•l 

CASE 7 TO !lil 
M1n_tlc•.l 

MoJ_tJc•.S 
M.,nt 1•1 
f,po•E-po•l 

END SELECT 

M~·-o•eo•DROUNOISGN!Max_dat" )•M"ntJ•!0 
Mtn_t,c•DROUNDIMJn_IIc•I0'E•Do,l3l 
M~j_l Jc•OROUND< MoJ_t ac•I0"E·po ,13! 

SUBEND 

DRIVER'S FOR 427511 'OVR75' 

Expo,13! 

NOV.22. 1982 REV. A 
SUB Set75(CMeter75,Adt'P,Bdtop,Clrc ,Freq,Hlre,,Multi .R~nge,Trtg) 

Stb75•SPOLLICMeter75l 

4 960 
4'370 

4980 
4990 
5000 
5010 
5020 
5030 
5040 
5050 
5060 
5070 
5080 
5090 
5100 
5110 
5120 
5130 
5140 
5150 
5160 
5170 
5180 
5190 
5200 

OUTPUT CMeter75 USING 5020;Adtop,Bdt"P.Ctrc,Freq,Htreo,Multl ,R"nge,Trtg 
IMAGE "A" ,0, "B" ,0, "C" ,D, "D0F" ,DO, "H" ,0," I0M" ,D, "R" ,OD, "S0T" ,D SUBEND 

SUB Btllo75(CMeter75,Vo!t"oel 
OUTPUT CMeler75 USING 5070;Volt"ge 
IMAGE "BI " , SD. ODE , "V" 

SUBEND 

SUB Re~~d751CMeter75,Avl!! ,Bvi!l,CJrc I 
ENTER CMeter75 US!NG "X,B.~:.K"!CJrc,A· .. "J.Bv"I 
Ctrc•(89-Ctrc 1!3 

SUBEND 

SUB Key751CMeter75,Adtop,Bdtop,C,rc ,Freq ,HJre,,Multt ,R.,nge,Trtol 
OUTPUT CMeter751"K" 

ENTER CMeter75 USING 51801Adt,p,Bdt'P,Ctrc,Freq,HJre5,Mullt ,R"nge,Trtg 
IMAGE 2X,D,X ,D,X,D,3X,2D,X ,0,3X .D,X,2D,3X,D 

SUBEND 



5210 
5211 
5220 
5221 
5230 
5231 
S''' 
S233 
s:40 
s::.;lll 
5251 
s:60 
527~ 

5:80 
5290 
S3i1Hl 
5310 
SJ:0 
5330 
5340 
5350 
5360 
5370 
5380 
S39~ 

5400 
',410 
54:'0 
5430 
5440 
5450 
5460 
5470 
5480 
5490 
5500 
5510 
5520 
5530 
5540 
5550 
5560 
5570 
5580 
5590 
S600 
5610 
56:0 
S630 
5640 
5650 
5660 
5670 
5690 
5690 
~ö1 00 

5710 
5720 
5730 
5900 

OEF FNFcode751Freql 
CDM /Metertype/ c~eter 

Freq•ORDUNOIFreq ,13! 
IF CMeter•0 THEN 

RESTOPE 5250 
ELSE 

RESliJPE 525! 
END lf 
REAL Ft~ble~l!:,:~·, 

I HP 42 7 5A 

DAl~ lf4 ,2E4 ,4E4 ,IES,:Es ,4ES,!E6 ,2[6 ,4f6 ,IE7 .~ ,0 
DATA 100,! 20,:00 .~00 ,1E3 ,2E3 ,4E3 ,1E4 .. ~E4 ,4E4 ,lES ,0 
f'F_I'.(! Ft abl e•. • 
IF (rr-eq ! ! ·OP · ~= Freq 1 THF.tJ 

FOR!•11FJ:: 
Ir l't<'lble• I' •lr~q fHEN 5340 

NE.•l ! 

EL SE 
!•Ft~b l~~ Fr~q ~ 

END IF 
RETURN 

fNENO 

SUB Open7S 1 CM~ter7S,rr~q,Error_fldg~ 

~req•DRnUND!Freq,131 

~lb75-SPOLLICMeter?S 1 

!f' •NC•I Freq! THEN OUTPUT CMeler75;"ZO" 
!F Fr,q THEN OUTPUT CMeter7S US!NG 5420;Freq 
IMAGE "F" ,00, "&9ZO" 
STAfUS 7,7;Stbl0 
IF 'NOT BIT!Stbl0,10)) THEN 5430 
Stb75·SPOLLICMeter751 
IF !NOl BINANO!Stb75,691•681 THEN 5430 
Error_fl~g-BIT<Stb75,31 

OUtPUT C~eter7S;"S0" 
SUBEND 

SUB Short7SICMeter7S,Freq,Error_flagl 
Freq•OROUNO!Freq,l31 
Stb75•SPOLLIC~eter75) 

IF I NOT Freql THEN DUTPUT CMeler75; "ZS" 
IF Freq THEN OUTPUT CMeler75 USING 5560;Freq 
IMAGE "F" ,00, "&9ZS" 
STATUS 7 ,7;Stb10 
IF <NOT BIT!Stbl0,10>> THEN 5570 
Stbï5•5POLL!C~eter751 

IF <NOT BINIIN015tb75,681•681 THEN 5570 
Error_flag•BlTIStb75,3l 
OUTPUT CMeter75;"50" 

SUBEND 

SUB Leve!7S<C~eter7S,S!gna[_vo!taQe,Stgn~l_current) 
OUTPUT CMeter75;"LV" 
ENTER CMeter75 US!NG "3X ,V";S,gnal_voltoge 
OUTPUT [M~Ier75;"LII" 

ENTER CMeler?S USING '3~ ,V";S1gnal_current 
0 UBENO 

DRIVER'S FUR 408311 'OVR83' 
NOV. 22 . I 9B2 

SUB Reod831S~g83,Doto,Stotuol 
REU. 11 

5910 
591 I 
5920 
5930 
5940 
S94 1 
5942 
S94:; 

5950 
5960 
51370 
597! 
S980 
5990 
Sil0el 
601111 
502() 
6030 
G040 
5('4! 
Fj0S0 
b0b0 
b0~1l 

&0eC~ 

b(J9,J 
E~9! 

Fi! ~(~ 
SI! 0 
f;l:'\l 

St~tuo•0 for NO SWG MODULE, I for I, ~ for C, 3 for 8USY 
IF S~g83 THEN 

ENTER S~g93 USING "Y ,8 ,000" ;Stotuo ,Dat• 
S\~\uo•DROUNO!St•lu•,13l 

Stat~J~ ... \ 78~St"t:.J~ l 01'~' 4 
EL 0 E 

~t.olu••0 
UlO !F 
SUE'END 

SUB Funce3<SwgB3,Fu~ctt0n) 
! ': ::wç83 THEN 

'tb93•SPOLL!Swg83! 
OUTPUT Swg83 USHJG "3A,D";"R1F",FunctJon 
~fATUS 7,7;Stb10 
IF !NOT BITéStb111!,101! THEN 6000 
Stb83•SPOLL!Swg831 
lF !NOT BIT!Stb83,Funcllcr.+l THEN 6000 
~JUTPUT Swg83;''P0'' 

[NL1 l F 

~IJBEND 

~e 0cen83' Swc83,Swoddre~~ ~ 

!I cwy83 !HEN t)UTPIIT Swg83 LIS!NG "i\ ,0"; "0" .s~"ddreoo 
éUPnJC 

':I JE 1:1 o~~e~' Swg83, Sw~ddre~~ ~ 

re SwgE3 THEN OUTPUT Swg93 USING "A ,0"; "C" ,Sw~ddre~o 
~:t._tGf_N[) 



10 
:11 
c:0 

·H' 
<;1(1 

6;1 
ijl 
·-~ 

;·)!~ 

qo 
l~i) 

! H .. ~ 

1:0 
!30 
140 
141 
!Si'l 
151 
152 
!SJ 
IS4 

155 
156 

I PROGRAM PLOT fMPEDANCE BY HANS KUPPENS 1988 

OPT!ON BASE I 
fiiiTEGEF I ,Ndala ,r<selC8 I 
PEAL 8 1 a'-' 101 l , f MP I _ • 101 , I I : 2 3) , f MP2_1 101 , I I : :3 I ,M..,rf. I 5 ,: I 
DIM S•MP I~$[ 80 l ,Dis".$[ 80 J ,CC'MMent$[ 80 J 
•: L EAF •;r PEEN 
OFF f EI 
r}N f E' 5 
•.IN I f I Cl 

L"8El 
LABEL 
LABEL 1)1\1 f.E I 

ON ~-E, 

DN 'EI 
01J IE I 

(i~J ~ E ·, 
ON IE i 

~ LABEL 
7 LABEL 

LABEL 
I L.ABEL 
7 L AREL 

G()Til <3Y0 
Mar~-· 1 =~lar·~ 1 +I 

.. t<l • T ·· liQ 1 iJ I I 90 
PHEVfOL'S' GOTD 1::0 

'(ONT!NIJE .. GOTO 1170 
.. SELECT .. GOTO I 240 
.. PLOT ALL .. GOTO 1400 
'PLOT PLOTTER .. GOTO 1330 
.. UNSELECT .. GOTO 1310 
.. MARf .. GOTO 151 

!F M~rl _,.3 THEN Marl 1=1'1 
!F Marl 1';1 THEN O!SP 'NO ~IARI.S .. 
!F Marl 1 =I THEN Dl 'P 'FEW MARF!ï' 
!F Mad 1 .. - THEN nlSP .. 1\LL MARV'~ .. 
Gorr, 14,10 

lG~ Mass_lo~d_: 

170 GOSUB Mas• lead 
180 0!5F 'OAfA LOAnFo-
190 
.~00 

:'10 
::0 
:30 
~40 

:'50 
260 
:::70 
:'80 
:'90 
300 
310 
l:'V'I 
330 
340 
350 

PAii;.E 
GOTO lq0 
STOF 

Mass_!•Jad: 
CAT . : , 700, I . 
OUTPUT ::Flle$; 
LINPUT "GEEF F ILENf\AM .. ,FIle$ 
MASS STORIIGE !S .. , ,700,1 .. 
ASS!GN I!!Oata_f1!e TO F1!eS 
ENTER @Dat"- f tle; Nda t a , AM a.• ,AM 1 n ,BI'Ia • ,BM 1 n ,Ad lSP ,Bd1 sp , C 1 re I 
ENTER I!!Data_f1!e;Vote~rt ,I}; top ,FfroM ,Fto ,SaMple$ ,CoMI'IentS 
ENTER ~Data_f11erB1"s_l•l,l"'Pl_I•I,IMp:'_<•l 

ASSIGN I!!Oata_f1!e TO • 
r.,rr~nROlJNOIC1rcl+~ ,I :'I I 
Fcode_froM~FNFcode75<FfroM) 

Fcode_to•FNFcode7S<Fto) 
MASS STORAGE IS ": ,700 ,0" 

360 RETUPN 
370 Nplot: I PLOT Z-PLANE 
·'80 o ........ •0 
390 
400 
~10 

420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 

FOR K1=Mfrc"' TO Vto 
NI •N•e 1< f' 1 ) 
FOR F•Fcode_froM TO Fcode_to 

IF !Mpi_INI ,F I OMa·. THEN OM~>.=ll'lpl_INI ,F I 
NEX f F 

NUT r:1 
VIEWPORT 10,1:'0,4 ,RB 
CLIP OFF 
W!NOOW 10,1Z0,4 ,88 
MOVE 1111, 100 
LORG 3 
CSIZE 4.5 
LABEL .. COMPLEX IMPEOANCE CHARACTERI5TICS .. 
CSIZE 3.3 

530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
510 
620 
630 
640 
550 
660 
ó70 
680 
690 
691 
700 
710 
7~0 
. ,30 

'131 
740 
7S0 
760 
:70 
780 
190 
liV10 
[110 
B:0 
830 
840 
85111 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
96111 
970 
980 
990 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 

LABEL .. SAMPLE ... &SaMpleS 
LABEL Col'll'lents 
LORG :' 
RESTORE 960 
FOR Kt=! TO l<to 

REAO L I ,L2 
L!NE T rPE L I ,L2 

PLOT 80, I f:to-K 1 >•~ .5+3 
PLOT 91.S,<f:to-~I 1•3.5+3 
LINE TYPE I 

LABEL USJNG .. BA,MZ.OD,SA"; .. Eltas = ',B1as_INsellf:111," Volt" 
NE x T K 1 

CL! P ON 
Dttc•l0'( !NT<LGTIOMa, 1 > 1.'5 

SHOw. -.09•0Ma· ,1.02•0Ma~~: ,-1.0~·D~a .... ,.I•DMa,o.: 
AXES Ot te ,DI1c ,0 ,0 ,S ,5 ,3 
LORG 8 
CUP OFF 

FOP X•Dt 1c•5 Tü I.: •OMa· STEP D!Ic•S 
MOVE 0,-X 
LABEL IJ'i!NG .. D.OE ,X .. ;) . 

NEXT x 
CL! P fJN 
PES TORE 9S0 

PEAO H~r~ i • 1 

MilT Mar~· Marl •<OMa~/80 I 
fOR k1•kfro~ TO Vlo 

REAO L I ,L2 
L I NE TYPE I I , L ~ 
NI•N;el' f.1 l 

FOR F•Fcode_f~oM 10 Fcode_to 

PLOT !Mpl_<NI ,F I•COSill'lp2_<Nl ,F) I ,!Mpi_INI ,F >•SIN! ll'lp(_INI ,F)) 
NEl<T F 

FOR F=Fcode_froM TO Fcode_to 

r ,... 
(/] 

~ ...... 
::s 

w 

N 
." r 
~ 

!F <rF~II OR F•14 OR F~l7 OR F=201 ANO Mark_1•l) OR Mark_t•2 THEN 
PENUP 
L!NE TYPE 

PLOT lMpi_INI ,F I•COS< !Mp2_<NI ,F I I ,!Mpi_INI ,F )•SIN< !1'1p2_1NI ,F)) 
!PLOT Mark! • I 

END !F 
NEXT F 
PENUP 

NEXT K 1 

l!NE TYPE I ,5 
DATA 1,0, -1,1, -1,-1, 1,-1, 1,1 
DATA 1,5, 3,1, 4,2, 5.2, 6,6, 8,6, 4,1, 5,5 
RETURN 

I END OF SPECIAL FUNCTION ROUTINE 
GOSUB Ma.,_!oad 
GINIT 
DEG 
RESTORE 1040 

READ K"'"" ,KfroM,~to 
DATA 8, I ,I 
INPUT "Geef Btao 1nde'" ,N 
CLEAR SCREEN 
IF N>Nd..,ta THEN 

DISP "WAARDE IS TE GROOT, NMAX• .. ,Ndata, .. , 'CONTINUE'" 
PIIUSE 
GOTO 1050 



11 10 END IF 
I 120 NselCKtoi•N 
1130 DISP USING 1140;"81AS = ",Btas_<NI," BIAS tnde' • ",N," SELECTED BIAS ",1< 
1140 IMAGE 7A ,DDD.DD .5~ ,14A ,000 ,5X ,15A ,DO 
I 150 GDSUB Np lot 
I 160 GOTO 11 50 

GCLEAR I ~EY 8 'CONTINUE' 
GOTO 1050 
N=N+I I ~~y 5 'NEXI' 
GCLEAR 
GOTO 1070 

1170 
118(.1 
I 190 
1200 
1210 
12~0 

1230 
1240 
1250 

IF N I THEN N=N-1 I K[Y 0 'PREVIOUS' 
GOTO 1200 
IF ~to•KMa• THEN I KEY 6 'SELECT' 

DISP "SELECTING 100 MANY AIAS VOLTAGES" 
1260 GOTO I 160 
1270 END !F 
1280 F.to=Fto+-1 

I 290 OISP "SELEC'TED IliAS .. yt o 
1300 GOT01160 
1310 IF Kto I THEN ~to•Kto-1 I ~[\ I 'UNSELECI' 
1320 GOTO 1290 
1330 PLIJTTEP IS '105, "HPGL" 
1340 r: froM•I 
1350 GOSUB Nplot 
1360 PEN 0 
1370 PLOTTER IS J,"INTFRNAL" 
1380 PEN I 
1390 GOTO 1390 

1 r:EY 'PLOT PLOTTER' 

1400 nroM•I lf'(Y7'PIOTI\LL' 
1410 GCLEAR 
1420 GOSUB Nplot 
1430 PLOTTER IS 3,"1NTERNAL" 
1440 GOTO 1440 
1450 
1460 END 
1470 OEF FNFcode75CFreq > 

1480 Freq•OROUNOCFreq ,13i 
1490 RESTORE 1510 
1500 REAL Fteb!e1 I I :Z2l 
1510 DATA IE4.~E4,4E4 ,IE5,2E5,4E5,1E6,2E6,4E6,1E7 ,0,0 
1520 READ Fteble<• l 
I 530 !F < Freq< I I l OR < 22<Freq I THEN 
1540 FOR I• I I TO 22 
1550 IF Fteble< I l•Freq THEN 1600 
1560 NEXT I 
1570 ELSE 
1580 I•Fteble<Freql 
1590 END IF 
1600 RETURN 
1610 FNENO 
1620 
1630 



10 I PROGRAM IMPEDANCE SIMULATOR BY HANS KUPPENS 1989 
20 GINIT 
30 DEG 
40 OPTION BASE 1 
50 INTEGER I ,Lg•lep,N,N~a' ,Ndata 
6il REAL Btas_< 101 >.l~p1_<101,11::'3l,IMp;'_<101,11:231,Sl~1_(11:23l,St"2_(11:23 
ï0 COMPLEX Z 1 ,Z:' ,J 
80 OlM SaMple$f80l,Co""'ent$(80l 
90 GO SUB In tl 
100 GOTO Menu0 
\ 10 
120 
130 
140 
IS('! 

160 
Ir('! 

180 
190 
:'00 
~10 

:':0 
:30 
è40 
=s0 
:'60 
~70 

:'80 
:'90 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
4C:,0 
460 
470 
480 
490 
500 
C:,10 
5:'0 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 

Menu0: 
I]N f:E\ 0 LABEL "MASS LOAO" GOTO Maos 
ON FE\ I LABEL GOTO Matn_Menu 
ON f:E\ ' LABEL "" GOTO Matn_Menu 
ON fEY 3 LABEl ·· GOTO Matn Menu 
ON ~EY 4 LABEL "" GOTO Matn_.,enu 
ON FEY 5 LABEL "51Mulate" GOTO Menu2 
1lN ~EY 6 LABEL "" GOTO Matn_Menu 
ON r:Ev 7 LABEL "" GOTO Ma1n_Menu 
ON ~E'I 8 LABEL .. GOTO Ma1n_Menu 
ON f.EY 9 LABEL "END" GOTO 3410 
ON VEr 10 LABEL .. GOTO Ma1n_Menu 
ON f.EY 11 LIIB~L GOTO Ma1n_Menu 
ON ktv 1: LABEL "" GOTO Maln_Menu 
ON H:Y 13 LABEL 
ON r'EY 14 LABEL 
ON r:EY 15 LABEL 
ON rE Y 16 LABEL 
UN f:EY 17 LABEL 
ON fE\ 18 LABEL 
ON ~n 19 LABEL 
StMplo1•0 
1Mpplol=0 
Sepplo\•0 
CLEIIR SCREEN 

... GOTO Matn_Menu 
GOTO Ma1n Menu 

... GOTO Maln_Menu 

.• GOTO Maln_Menu 

... GOTO Matn_M~nu 

... GOTO Ma1n "enu 
··· GOTO Ma1n ~enu 

Matn_Menu:GQTO M~tn_Menu 
Mass_load_Menu: 

GOSUB Ma•s_load 
IMpplol•l 
CLEAR SCREEN 
GOTO Menul 

Menu I: 

- load_.,enu 

ON KEY 0 LABEL "MA55 LOAD" GOTO Mass_load_,.,enu 
ON ~EY I LABEL "B1as-" GOTO 730 
ON KEY 2 LABEL "" GOTO Ma1n_Menu 
ON KEY 3 LABEL "Plot Plotter" GOTO Plot_plotter 
ON KEY 4 LABEL "Marks" GOTO 1550 
ON KEY 5 LABEL "51Mulate" GOTO Menu2 
ON KEY 6 LABEL "Btao+" GOTO 750 
ON KEY 7 LABEL ... GOTO Me1n_l'lenu 
ON KEY 8 LABEL "Magn1fy" GOTO Magn_ 
ON KEY 9 LABEL "Qu1l" GOTO Menu0 
GOTO Nplot 

Menu2: 
ON KEY 13 LABEL "PLOT PLOTTER" GOTO Plot_plotter 
ON KfY S LABEL "RI+ I MaQnJfy" GOTO 1250 
ON KEY 0 LABEL "RI- I Separate" GOTO 1280 
ON KEY 6 LABEL "Cl+" GOTO 1310 
ON KEY 1 LABEL "Cl-" GOTO 1340 
ON KEY 7 LABEL "R2+" GOTO 1370 

ON KEY 2 LABEL "Rè-" GOTO 1400 
ON KEY 8 LABEL "C2+" GOTO 1430 
ON KEY 3 LABEL "C2- I Plotter" GOTO 1460 
ON liEY 9 LABEL "FIJNER I Qu 1 t ·· GOTO I 4 90 
ON f:EY 4 LABEL "GROFFER I Mdrk" GOTO 1520 
ON KEY 10 LABEL "Togg!e Sepplat" GOTQ 1610 

610 
620 
630 
640 
650 
6fi0 
670 
680 
590 

ON ~EY IS LABEL "Mdgntfy" GOTO Magn_ 
ON f:EY 14 LABEL "Mads'" GOTO 1550 
ON r:EY 19 LABEL "Qutl" GOTO 1:'10 

700 5tMplo1•1 
710 GOTO S1~ulate 

7~0 I ••••••••••••••••••• ENU OF MENU'S ••••••••••••••••••••• 
730 IF N I THEN N•l'<- I 
140 GOTO Nplol 
750 !F N NMao THEN N•N+I 
760 GOTO Nplol 
770lrllt: 
~8~ J•CMPLX•0.1 
7'l0 Ly<'•lli1 (11%' 
1!00 Lyste~·3 

810 Lu·Lyli1 •: Lg•1ec 
H~0 Marl 1·~~ 

n.~IJ PMlT1 00 I 

)~40 H~"~a·:-..1.1.• 1.1 

8'>0 Li'lln•l.[ 1', 
Hfi0 c Md ... = I . E-] 
8 .'0 R I I • I 000 
880 (I I= I . 0E- I I 
R90 f':'2> lilQIIl~ 
900 c::·1 .0E y 
910 RI•R11 
'lè0 
9:10 
~40 

950 
960 
970 
980 
990 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
11:0 
1130 
1140 
1150 

r; I •C I I 
R2=R22 
C>c:: 
N•l 
NMa,=l01 
RETURN 

St,.,uld\e: 
DISP USING 1000;"R1•" ,Rl,"'CI="' ,CI,"R2=" ,R2,"Cè•",C:' 
IMAGE 3A,90,3X ,3A.~.OE ,3X ,3A,90,3X ,3A,O.OE 
OUTPUT 2;"1STAP:";Lgstep; 
IF Cl'leter•0 THEN 

FfroM•l .E+4 
Fto•1.E+7 

EL5E 
Ffro.,•100 
Flo•l .E+5 

END IF 
Fcode_fro.,•FNFcode751FfroM,C~eler) 
Fcode_to•FNFcode75<Fto,CMeterl 
FOR F•Fcode_fro"' TO Fcode_to 

FreQ•FNFcode75(F ,CMeter) 
0Mega•Freq•2•PI 
Zl•Rl/( I+J•O~ega•R1•C1 > 
Z2•R2/( 1+J•0Mega•R2•C2) 
51M1_(Fl•ABS<Z1+Z2> 
51M2_<Fl•ARGCZ1+Z2l 
5ep 1_( 1 ,F l•AB5< Z 1 > 
5ep2_< 1 ,F l•ARG< Z I l 
Sep1_<2,F>•ABS<Z2+R1) 

r-.... 
!11 
r+ .... 
::J .. 
en ....... 
3: 
N 
'1:1 r-
~ 



1160 
I 170 
I 180 
1190 
1;'00 
12Hl 
12è0 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1260 
1290 
1300 
1 ~-; 10 
13~0 

1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
16~0 

Sep2_< 2 ,F )zi\RG< Z2+R1 I 

NEH F 
GCLEIIR 
GOTO Nplot 

S!Mplot•0 
Sepp 101•0 
!F IMpplo\ THf N GOfO Menu I 

GOTO Menu0 
IF RI•Lg p..,~o. THEN RII=Rll•Lg 
RI=OROUNO<RII o!·' 
GOTO S1f'lula\e 
[F RI!Lg·RM!n fHfN Rll•RII-'Ly 
RI~DROUNO<RII ,3 I 
GOTO S!Mulate 
IF CI•Lg CM"o THEN CII=CII•Ig 
C I =OROUNO ( C I I , 3 I 

GOTO S!Mulate 
!F Cl/Lg•CMln THEN CllzCII.'lg 
CI=OROUND<CII 0 ~1 
GOTO S1Mulote 
IF R2•Lg RMa• THEN R22·R~2•Lg 
R2=DROUNO<R2: ,31 
GOTO s,,.,ula\e 
IF R2.'Lg ·RM1n THEN R22=R;';' 'l_g 
R2=0ROUNO<R2;' ,3 I 

GOTO SlMulate 
IF C~•Lg·C~a, THEN C2~~C2~•Lg 
C2a0ROUND<C2~.31 

GOTO S1Mulate 
JF C;'llg>CMln THEN C22zr:2•Lg 
C2zDROUNO<C;'2 ,31 

GOTO. S!Mulate 
IF Lg5tep>0 THEN Lgs\ep•Lgs\ep-1 
Lg•Lg0'!2"Lgstepl 
GOTO S1Mulate 
JF Lgs\ep•5 THEN Lgstepelgoteptl 
Lg•Lg0'<2"Lg5\ep > 

GOTO S!Mulate 
Mad _1•Mad._1 +I 
!F Mark_1•! THEN Marl_1•0 
JF Mark_t•0 THEN DISP 'NO MI\RKS" 
JF Mark_1•l THEN DISP "FEW MI\RKS" 
JF Mari_1•Z THEN DISP "ALL MI\RKS" 
GOTO Nplot 
IF StMplot THEN Sepplot•l-Sepplot 
GOTO Nplot 

1630 Magn_:M2zMagn 
1640 IF M2•0 THEN Magn•5 
1650 !F M2~5 THEN Magnellil 
1660 !F M2•10 THEN Magn•0 
1670 GOTO Nplot 
1680 Mass_load: 
169111 CAT ": ,700 ,1 
1700 OUTPUT Z;F1le$; 
1710 LINPUT "Geef F 1lenaaP.:" ,Flle$ 
1711 OJSP "Load1ngo 0 o" 

I kEY FUNKTIES: 
I KEY 19 "QUIT" 

I f.EY 5 "RI+" 

I ;:EY 0 "RI_ .. 

I KEY 6 "Cl+" 

I Ktv I "Cl-" 

I 1\EY 7 "R2+" 

I r-:EY ~ '"R~-" 

I KEY 8 "C2+" 

I EEY 3 "C~- • 

1 ;:EY 9 "FIJNER" 

I KEY 4 "GROFFER" 

I KEY 14 "MI\RKS" 

I KEY 10 "TOGGLE SEPPLOT" 

17è0 1\SSJGN ~Oata_flie TO FlieSB.": ,700,1" 
1730 ENTER OData_f1le1Ndata,IIMax,IIM1n,BMa• ,BM1n,l\d1sp,8d1SP,C1rcl 
1740 ENTER ~Data_f1le:Vstart ,Vstop,FfroM,Fto,SaMpleS,CoMMentS 

1750 
1760 
1761 
1763 
1764 

ENTER (jjQata_flleiBta5_( •) ,IMp1_( • I ,!Mp2_< • I 
1\SSIGN OData_f1le TO • 
CMeter•0 
IF lld1sp··0 THEN 

lldlsp~-Acl15p 
1765 c,.,eter•l 
176f; END JF 
!

1 70 Fr~rl~_froM=FNFcode7S(FfroM.f.M~ter \ 
17P.0 Fc.ode_to•FNFc"d'"75· Ft_. ,c,., .. ter 1 

1-:'90 IMpplot•l 
1800 N=CNdata+l i üiV 
1810 RFTURN 
1820 Plot_plotter: 1 

1830 PLOTTER l S 705. OHPGL" 
1840 Np lot: 
1850 GCLEIIR 
18611 DMa,-0 

I KEY 3/13 "PLOT PLOTTER" 
1 PLOf Z-PLI\NE 

1870 FOP F=Fcode froM TO Fcode_to 
1880 Ir SiMplot liNO S1MI_,F > OMa,. THEN 0f'la.,•S•MI_IF I 

1890 IF IMpplot liNO !Mpi_IN ,F I OMa, THEN ÜMa>.•IMpi_IN ,F) 
! 9il0 NHf f 

1~10 VIEWPORT 10 0120,4,88 
I 'J;'!<l 1:1 .. !P OFF 
1930 WINOOW 10,120 04 088 
I q40 MOVE 10, I Nl 
I 9'10 L ûRG ~; 

1%0 CSIZE 405 
1q70 LilHEL 'COMPLE~ IMPlOANCE SIMULATOR" 
14'30 CS!lf 3.3 
1990 LABEL "31\MPLE ='&SaMple~ 
:000 LABEL Co..,..,ent$ 
o~010 UIRG 2 
:020 MOVE 97044.~3 

~030 IF SIMplot THEN GOSUB 3070 
è040 IF IMpplot THEN 
2050 LINE TYPE I 
2060 PLOT 80,905 
2070 PLOT 91 o5,9oS 

I LABEL RI ,Cl ,R2 ,C2 

2080 LABEL USING "811,MZ.00,511"1" Bta5 a ",Bias_<NI," Volt" 
2090 END IF 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
Zl90 
2200 
2210 
2220 
::'230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 

IF SlMPlot THEN 
LINE TYPE 4,2 
PLOT 80,6 
PLOT 91 o5 ,6 
LINE TYPE I 
LABEL " Sll'lulat,e" 

END IF 
CLIP OFF 
Dt lc•t0·' <INT< LGT< DMax I> 1/5 
FOR ZooM•0 TO <Magn'0> 

IF ZooM THEN 
VIEWPORT 9205,120,33,75 
W I NDOW 0 . I , 0 , 1 
CLIP OFF 
LINE TYPE 5,2 
PLOT 0,0 
PLOT 0,1 
PLOT I. I 
PLOT I ,0 
PLOT 0,0,2 



:300 
2310 
2320 
2330 
:'340 
:'350 
:'351 
:'360 
;'361 
236: 
2363 
:370 
= 380 
:'390 
:'400 
2410 
:'4:'0 
:430 
2440 
:'450 
:'460 
24?0 
2480 
2490 
::s00 
:'510 
:'520 
25::'1 
;'530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
270111 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
;'780 
:~790 

2800 
2810 
2820 
2830 
2840 

L!NE TYPE I 
MOVE I , -. 06 
LORG 8 
LABEL US!NG "I\ ,oo·; "X" ,Magn 
SHOW -.0:':'5•0Ma•IMagn,.:'S5•0Ma•rMagn,-.510•0Ma•/Magn,.0500•0Max/Magn 
CLIP ON 
IF Magn 5 THEN 

AI(ES Dt1c 10,0\lc'l0,0,0,5,5,:' 
ELSE 

AXES Dt IC ,01 l'C ,0 ,(l ,S ,S ,:' 
END IF 

ELSE 
'.'lFWPORl 10,120,4,88 
SHOW -.0Q•(1M~·.I.0~•PM~·.-1 0:•[1M~- .. 1•0Më!" 

CL!f' ON 
fi•ES Dtic,[l!Ic,0,0,5,5,3 
LORG 8 
C'L!P OFF 
FOR ~·Dt 1c•S TO I .01•DMa· STEP Dt 1c•S 

MOVE 0,- x 
LI\BFL IJS!NG "[l.flE ,<· ;\ 

NEXT X 
END !F 
CL lP ON 
RESTOPE 3020 
RE All Marl! • l 
MI\T Marl• Mari•10Ma•r80• 
!F looM !HEN MAT Marl• M~d •' I ,.Magn I 

!F IMpplot lHEN 
FOR F=Fcode_froM TO Fcode_to 

PLOT !Mpi_<N,Fl•COS!!Mp:'_•N,f.li,[Mpi_IN,Fl•SIN!{Mp2_JN,Fll 
NEXT F 
PENUP 
FOR F•Fcode_froM TO Fcode_to 

IF 1 <F=II OR F•l4 OR F•l7 OR F•:'0l 1\ND M"rk_1•1l OR M"rk_1•2 THEN 
PLOT !Mpi_IN,F>•COS<lMP2_<N,Fll,IMpi_<N,Fl•S!Nill'lp2_<N,Fll 
!PLOT Marl< • l 
PENUP 

END IF 
NEXT F 

END IF 
IF S!l'lplo! THEN 

LINE TrPE 4 ,2 
FOR F•Fcode_frol'l TO Fcode_to 

PLOT 5!1'11_<F>•COS<SJP12_<F l I ,S!P11_1Fl•SIN<5!1'12_<Fll 
NFXT F 
PEN UP 
LINE TYPE 
FOR F•Fcode_frol'l TO Fcode_to 

IF '!F~I I OR F•l4 OR F•17 OR F•20l ANO M"rk_1•l l OR Mark_1•2 THEN 
PLOT S!Ml_<F l•COS<SIM2_<F) I ,Sll'll_<F >•SIN< 5!1''12_<F)) 
!PLOT M"r~ < • l 
PENUP 

END JF 
NOT F 
IF Sepp!ot THEN 

FOR A•l TO ~ 

LINE TYPE 3,1 
!F 1\•2 THEN LINE TYPE 5,3 
FOR F•Fcode_froM TO Fcode_to 

2850 
2860 
è870 
2880 
2890 
:'900 
:'910 
29:'0 
2930 
ê940 
2950 
:'960 
:'970 
~980 

2990 
3000 
3010 
.1020 
3030 
:.VI4f'l 

,,050 

PLOT Seol_<A,F>•COS<Sep2_<A,F >>,Sepi_<A,F>•SIN<Sep2_<A,F>> 
NEXT F 
PENUP 
L!NE TYPE 
FOR F=Fcode_frol'l TO Fcode_to 

!F IIF~II OR F•l4 OR F•l7 OR F·20l ANO Marf_1•ll OR Mark_1•2 THE 
PLOT Sepl_II\,Fl•COS<Sep2_<A,Fll,Sepi_<A,Fl•SIN!Sep2_<A,Fll 
!PLOT Marf < • l 
PENIJP 

END IF 
NEXT F 

NEXT A 
END IF 

END IF 
PEN UP 
LINE TYPE I ,S 

NfX T Zoo~"~ 

[lA Tl\ I ,0, -I , I -I , -I , I , -I , I , I 
PEN 0 
PI OTTFfl IS _, ,' !NTERNAL .. 

PUJ I 

3060 GOIO Matn_Menu 
J070 Re·p•INTILGT<RI ' 1 I LABEL RI ,C I ,R:' ,C2 

3080 
3090 
:.100 

·" 10 
31~0 

.3130 
3140 
:liS0 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
.3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3431 

Re.-p3•1Nf(Re-p/3 1 •3 
RMant'""'RI /( 10 ·Re.-p3 I 

r~·p•!NT<LGT!CI 11 
Ce·p3•lNTICe.p/31•J 
C"'.ont•CII•, 10 Ce·o3' 
Nu,.,$=" I" 
GOSUB 3:'.~0 

Re·p•INTILGT<R2l l 
Re•o3•1NT<Re•r'3••3 
RMant•R;'/( 10'Re-p3 l 
Ce•p•INT<LGT<C2 I I 
CeApJ~INTtCeAp/3)•3 

C"'ant•C21< 10 'Ce.p3l 
Nui"'S•"Z" 

.. 

!F Rexp3•0 THEN Run1\S•" Ohl'l" 
IF Re•p3•3 THEN Run!tS•"k0hP1" 
IF Rexp3•6 THEN Run!tS•"MOhl'l" 
!F Ce•o3•-IS !HEN Cun1\S•"fF" 
IF Cexp3•-12 THEN Cun1tS•"pF" 
!F Ce•o3•-9 THEN Cun1tS•"nF" 
IF Ce•p3•-6 THEN Cun1tS•"uF" 
JF Rexo•Rexp3 THEN 

LABEL USING "I\,I\,3A,O.O,X ,4A";"R" ,Nui'IS," • ",RI'Iant ,Run1\S 

ELSE 
LABEL US!NG "A ,A ,31\ ,ODO ,X ,4A" 1 "R" ,Nui'IS," • ",RMant ,RunitS 

END !F 
!F Cexp•Cexp3 THEN 

LABEL USING "I\ ,A ,3A ,0.0 ,X ,ZA" 1 "C" ,Nui'IS," • ",CMant ,CunitS 

ELSE 
LABEL US!NG "I\,A,31\,000,X,2A"I"C",Nui'IS," = ",CMnt,Cunits 

END JF 
RETURN 

END OF SPECIAL FUNCTION ROUTINE 
END 
OEF FNFcode7S<FreQ,CI'Ieterl 

FreQ•OROUNO<FreQ,131 
IF CMeter•0 THEN 



3440 RESTORE 3460 
:\441 ELSE 
3442 RESTURE 3465 
.3443 END !F 
3450 REI\L Ftable\ll:èèl 
3460 DATA IE4 ,:E4 .~E4,1E5,2E5,4E5,1E6 ,2E6,4E6 ,IE7,0,0 
3465 DATA 100,1~0.:00,400.1E3,:~3,4EJ,IE4 ,:[4 ,4EI,IE5,0 
3470 READ Ftable' •' 
3480 IF \ Freq 11 l fJR • :: Freq l THEN 
34q0 FOR !=11 TO :: 
3500 IF Ftabl<'i I ••éreq THEN 3550 
3510 NEXf I 
35:0 FLSE 
3530 I=FtabJerFreq' 
3540 END IF 
3550 RETURN 
3560 FNENO 
3570 
3580 


