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Samenvatting. 

Met de steeds kleiner wordende dimensies van III-V halfgeleider 

toepassingen, worden de eisen die aan elektrische zowel als metallurgische 

eigenschappen van ohmse contacten worden gesteld steeds stringenter. De 

weerstand moet laag zijn, en het contact vlak en stabiel in de tijd. 

Ondanksdepinning van het fermi-niveau in GaAs, die een potentiaalbarrière 

tussen het metaal en de halfgeleider veroorzaakt, is het mogelijk om een lage 

weerstand te bereiken met een metaalcontact. Dit kan door de dotering onder 

het contact zo hoog te maken dat tunnelgeleiding optreedt. De dotering kan 

bijvoorbeeld verhoogd worden door een contact dat een doterend element bevat 

in te legeren. 

De metallurgische eigenschappen zijn te beïnvloeden door de keuze van het 

contactmateriaal, en de temperatuur waarop dit materiaal ingelegeerd wordt in 

het GaAs. Indien de temperatuur tijdens het in gebruik zijn van het contact onder 

de inlegeertemperatuur blijft, is sprake van een stabiel contact. 

De meeste contacteringen maken gebruik van de elementen goud, 

germanium, en nikkel. Hierbij is Ge het doterende element in GaAs. Hoewel de 

metallurgische eigenschappen van dit soort contacten niet tot de beste behoren, 

zijn ze geschikt voor een groot aantal toepassingen binnen de groep 

halfgeleiderfysica. Aan de gangbare AuGeNi-contactering is een verandering 

aangebracht, die resulteerde in een verlaagde weerstand en een homogenere 

indiffusie van het contact. 
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1. Inleiding 

Voor metingen aan galium arsenide (GaAs) en voor toepassing van deze 

halfgeleider in devices, is het noodzakelijk om contacten aan dit materiaal te 

maken. Dit kunnen spanningscontacten ('gates') zijn, zowel als stroom

contacten. De stroomcontacten worden ook wel aangeduid als 'ohmse 

contacten', omdat van deze contacten verlangd wordt dat ze een rechte 

l-V-karakteristiek hebben. Een volgende eis die voor een ideaal ohms contact 

geldt, is dat het een lage weerstand heeft, zodat de spanningsval plaatsvindt 

over de halfgeleiderlaag en niet over het contact. Verder moet het contact vlak 

zijn en stabiel blijven in de loop van de tijd, ook bij verhoogde temperaturen en 

continu lopende stromen. Tenslotte is voor toepassingen belangrijk dat het 

contact gemakkelijk te maken is, wat meestal betekent in een minimaal aantal 

stappen. 

Indien we echter een metaalcontact aanbrengen op GaAs, dan blijkt dat er 

een potentiaalbarrière ontstaat tussen het metaal en de halfgeleider. Deze 

barrière wordt aangeduid als Schottky-barrière [SCH38]. In de beschrijving van 

Schottky is de hoogte van de barrière afhankelijk van de werkfunctie van het 

metaal, en ligt het dus voor de hand om in het geval van een ohms contact deze 

barrière te verlagen (fig. 1.1a). In de praktijk blijkt echter dat bij covalente 

halfgeleiders zoals GaAs de barrière onafhankelijk is van de werkfunctie van het 

(a) 

Fig. 1.1. 

_,..---Ec 
----- -------EF 

(b) 

Lage barrière (a) enjof hoge datering (b) voor ohmse 
contacten. 
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metaal vanwege pinning van het fermi-niveau in de halfgeleider. Dit werd voor 

het eerst verklaard door Bardeen [BAR47] met behulp van oppervlakte 

toestanden. Een ohms contact is echter ook mogelijk via een Schottky-barrière 

door een hoge dotering aan te brengen onder het contact waardoor tunneling 

mogelijk wordt (fig. 1.1 b ). 

De eerste contacten aan GaAs werden gemaakt met behulp van tin, dat 

werd ingelegeerd [DAL63,GUN64]. Tin (Sn) heeft echter het nadeel te 

difffunderen onder invloed van een aangelegd veld, en verder is het moeilijk Sn 

uniform aan te brengen op een oppervlak. 

Braslau et al [BRA67] introduceerden eutectisch goud germanium (AuGe) 

met een nikkel (Ni) toplaag, dat eveneens ingelegeerd werd. Sindsdien zijn de 

meeste metallisaties gebaseerd op het AuGeNi-systeem (fig. 1.2); dit ondanks 

het feit dat dit contact eveneens niet uniform is. 

_ .. 

Fig. 1.2. 
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Metingen van de contactweerstand van 
AuGeNi-contacten, aangebracht op n-GaAs met 
verschillende dateringen. De nummers geven het 
referentienummer aan in Braslau [BAA81]. Het rondje 
is de door ons bereikte waarde. (De afhankelijkheid 
tussen de contactweerstand en de datering wordt 
verklaard in § 3.2.) 
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Een ohms contact dat wel aan de eis van homogeniteit voldoet is het 

geannealde maar r:1iet ingalegeerde GePd [MAR87]. Het feit echter dat dit 

contact vrij ondiep is ("~100 Á (PAL90]) maakt het ongeschikt voor toepassingen 

waarbij diep gecontacteerd moet worden, zoals heterostructuren en 

delta-dateringen. Het conventionele AuGeNi-contact is hiervoor beter geschikt, 

daar de diffusiediepte van het contactmateriaal meer dan 100 nm kan bedragen 

[SHA87]. 

Dit verslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op 

de oorsprong van de Schottky-barrière, en de mechanismen van elektrisch 

transport over dan wel door de betreffende barrière. Tevens zullen in dit 

hoofdstuk berekeningen van de contactweerstand zoals die recent zijn 

verschenen in de literatuur worden gepresenteerd. In hoofdstuk 3 wordt een 

korte samenvatting gegeven van het onderzoek aan contacten op GaAs dat in 

de literatuur is verschenen. Aan de hand hiervan zullen elektrische, zowel als 

metallurgische modellen worden besproken om het ohmse gedrag van 

contacten te verklaren. 

Er is er een experimenteel onderzoek verricht naar een aantal verschillende 

metallisaties, waarvoor de benodigde technieken binnen de groep 

halfgeleiderfysica aanwezig zijn. De techniek van het contacteren evenals de 

meetopstelling voor de elektrische karakterisatie worden besproken in hoofdstuk 

4. Hoofdstuk 5 gaat in op de resultaten van de verschillende contactschema's 

die zijn toegepast, waarna in hoofdstuk 6 enige conclusies zullen worden 

getrokken en aanbevelingen worden gedaan. 
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. 2. Het metaal-halfgeleider interface. 

2.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op het ontstaan van de 

potentiaal-barrière tussen metaal en halfgeleider, en op de ongevoeligheid van 

de barrièrehoogte voor het metaal dat wordt aangebracht. 

Voorts zal worden ingegaan op het elektronentransport door het interface, 

en zullen uitdrukkingen worden gegeven voor de contactweerstand. Dit zal 

gedaan worden voor het regime waar de tunnelstroom, dan wel de 

emissiestroom het transport bepaalt. 

2.2. De Schottky-barrière. 

Indien een metaal in contact wordt gebracht met een n-type halfgeleider 

zullen elektronen vanuit de geleidingsband van de halfgeleider naar het metaal 

stromen totdat het fermi-niveau aan beide zijden van het interface gelijk is. In het 

metaal hebben de elektronen een lagere energie dan in de geleidingsband van 

de halfgeleider (fig. 2.1 a). Tevens zal door de afname van de vrije elektronen-

".ETAL SEto41CONOUCTOR --- r--, -~- ..... 
~ ~· I 

(a) (b) 

Fig. 2.1. Banddiagram van een metaalcontact op een n-type 
halfgeleider, neutraal en van elkaar gescheiden (a) en 
in thermisch evenwicht nadat het contact is 
aangebracht (b). 
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concentratie in de halfgeleider de geleidingsband omhoog buigen en raakt een 

gebied 0/'Jn) gedepleerd (fig 2.1 b ). 

De hoogte van de barrière die zo ontstaat is volgens Schottky [SCH38] en 

onafhankelijk ook volgens Mott [MOT38] 

(2.1) 

waarin 4>B de barrièrehoogte, 4>m de werkfunctie van het metaal, en Xs de 

elektron affiniteit is (zie ook fig. 2. 1 b) Het metaal-GaAs systeem echter blijkt niet 

te voldoen aan deze relatie (2.1). De hoogte van de barrière is daar onafhankelijk 

van het contactmakende metaal door pinning van het fermi-niveau. Voor de 

oorzaak hiervan zijn een aantal mechanismen geponeerd. Bardeen [BAR47] nam 

interface toestanden aan ten gevolge van 'dangling bands' aan het eind van het 

kristalrooster. Heine [HEI65] en later Mönch [MON89] zoeken de oorzaak in 

door het metaal geïnduceerde toestanden (MIGS). Verder is er nog een model 

van Spieer [SPI80,89] dat defecten ten gevolge van de metaaldepositie als 

verklaring aandraagt voor de pinning van het fermi-niveau. (Deze 'fermi level 

pinning' is verder uitgewerkt te vinden in [STE91 ]). 

De verschillende modellen hebben echter wel gemeen dat er toestanden op 

het interface zijn waarin elektronen uit de geleidingsband kunnen gaan zitten. 

Indien de dichtheid hiervan maar groot genoeg is zal de ladingsoverdracht 

plaatsvinden tussen metaal en oppervlaktetoestanden, zodat de barrièrehoogte 

onafhankelijk is van het metaal (fig. 2.2). [SHA84,KUP89,STE91]. 

"'ETAL SEMICONOUCTOR 
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(a) 

Fig. 2.2. 
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(b) (c) 

Banddiagram van een n-type halfgeleider met 
oppervlaktetoestanden, 'flat band' aan het oppervlak 
(a), oppervlak in thermisch evenwicht met de bulk (b), 
en halfgeleider in contact met een metaal (c). 
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Voor GaAs blijkt dat de zo ontstane barrière een hoogte heeft van ongeveer 

0.8 eV. Dit is tevens de belangrijkste oorzaak voor de problemen met het maken 

van ohmse contacten, daar een lage barrière (~B~ 0) voor metaal-GaAs 

onmogelijk is. 

2.3. Elektrisch transport over en door een barrière. 

Er zijn een aantal mechanismen die het elektrisch transport bepalen, 

waarvan de belangrijkste thermionischeemissie en tunneling zijn (fig. 2.3). 

Fig. 2.3. 

4 ---..,...==--;.,..._- Ec 
-----EF 

Mechanismen van elektrisch transport. 
(1) Thermionische emissie over de barrière. (2) 
tunneling door de barrière, (3) recombinatie in het 
depletie-gebied. en (4) gaten-injectie vanuit het metaal. 
Er is een voorwaartse spanning V over het contact 
aangelegd. 

Welk mechanisme domineert is afhankelijk van de dikte van de barrière c.q. de 

depletiediepte, die bepaald wordt door het doteringsniveau van de halfgeleider 

en de aangelegde spanning (fig. 2.4). 

In het geval van thermionische emissie wordt de stroom bepaald door de 

elektronen met een energie hoger dan de barrière. Hierbij is wel meegenomen 

het effect van de 'image force' (Schottky-effect) die zorgt voor een verlaging van 

de barrière die een elektron ziet [SZE81 1. Als verder wordt aangenomen dat de 

barrière veel hoger is dan kT en de stroom het thermisch evenwicht niet 

verstoort, dan kan worden aangetoond dat [SZE81 1, 
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Jthe~ = Js.{exp(qV /kT) - 1} (2.2) 

Hierin is Js de zogenaamde verzadigingsstroom en V de aangelegde spanning. 

Dit levert met, 

Re= [ 8J] -1 
0'\J V=O 

(2.3) 

als uitdrukking voor de contactweerstand: 

Re = (k/qA*T).exp(qci>B/kT) (2.4) 

Hierin is A* de effektieve konstante van Richardson [KUP89]. De weerstand is 

dus in het geval van thermionische emissie alleen afhankelijk van de hoogte van 

de barrière (en de temperatuur). 

Fig. 2.4. 

-N 

E 
u ..... u.. s-
e.> 

Deptetiediepte als functie van de datering in Silicium. 
Vanwege de overeenkomst in de statische 
dlêlektrische constante és van GaAs (13.1) en Si (11.9) 
kan dit resultaat ook gebruikt worden voor GaAs. 

Indien tunneling het dominerende mechanisme is, wordt de stroom bepaald 

door de quanturn transmissie coëfficiënt en de bezettingswaarschijnlijkheid in 

metaal/halfgeleider en de onbezettingswaarschijnlijkheid in halfgeleider ;metaal. 
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Dit levert een stroom van metaal naar halfgeleider Jm.s en een stroom Js.m in de 

andere richting. De som van de twee is de totale tunnelstroom [SZE81]: 

(2.5) 

hierin is 

(2.6) 

met rn* de effectieve massa van het elektron. De tunnelstroom zal dus 

exponentieel toenemen met f'Nn . Indien hieruit volgens (2.3) de contact

weerstand wordt afgeleid, vinden we: 

(2.7) 

Zoals reeds eerder vermeld is, bepaalt het doteringsniveau welk van de 

beide mechanismen dominant is (fig. 2.5). 

Fig. 2.5. 
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Theoretische en experimentele waarden van de 
contactweerstand (naar Chang, Fang en Sze 
[CHA71) ). 
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Vanaf een doteringsniveau van 1 Q19 cm-3 (Wn"' 1 OOÁ) domineert tunneling het 

elektrisch transporr, tot 1017 cm-3 domineert thermionische emissie. In het 

tussenliggende gebied spelen beide processen een rol. Dit wordt in z'n totaliteit 

gemustreerd in figuur 2.5. 

De theoretische contactweerstand volgens het model van Chang, Fang en 

Sze [CHA71] (CFS-model) is weliswaar bruikbaar voor de analyse van contacten, 

maar in dit model wordt uitgegaan van een constante transmissie onafhankelijk 

van de energie van het elektron. Meer recent is door Boudvilla en McGill een 

rigoureuzer model (SM-model) gepresenteerd dat een dispersierelatie voor 

tunneling gebruikt [BOU85,86]. Een verdere verfijning van dit model door een 

3-banden in plaats van een 2-banden (SM-model) dispersierelatie te nemen, 

werd recent uitgewerkt door Yoo en Lee [Y0090]. Zonder verder in detail in te 

gaan op de uitgevoerde berekeningen worden hieronder de resultaten voor 

n-GaAs gegeven voor een tweetal barrièrehoogtes. 

6 6 

4 .... 0.1 4 ~0.8 -.;: 

T•JOOK \ T•300K - 2 -:3-band ....... 2 \ .. ... -:3-band 
E _., ....... E 

·--·:SU mOdel u u 
I I 0 
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..!2 ..!2 
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(a) (b) 

Fig. 2.6. Contactweerstand voor GaAs als functie van de 
datering voor een barrière van 0.6 eV (a) en 0.8 eV (b) 
[Y0090]. 

Het blijkt dat vooral in het geval van hoge doteringen dit een betere benadering 

levert dan het CFS-model, dat hier een te hoge weerstand voorspelt [BOU85,86]. 

De oorzaak hiervan is dat voor toenemende elektron energieën de 
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transmissiewaarschijnlijkheid sterk toeneemt in het geval van een smalle barrière 

(hoge datering). 

Uit figuur 2.6 blijkt dat voor lage doteringen de contactweerstand sterk 

afhangt van de barrièrehoogte. Voor hoge doteringen (groter dan 1 Q2°cm-3) 

daarintegen is de weerstand onafhankelijk van de barrièrehoogte. Verder blijkt uit 

deze figuur dat met een verhoging van de datering boven 1020cm-3 geen verdere 

verlaging van de weerstand wordt bereikt. 

De waarden van de contactweerstand zoals die in dit hoofdstuk besproken 

zijn, hebben betrekking op geleiding door het depletiegebied. Het blijkt echter 

dat voor gemeten weerstanden ook andere bijdragen een rol kunnen spelen. 

Hierop zal meer in detail worden ingegaan in §3.2. 
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· 3. Het ontstaan van ohms gedrag. 

3.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het ontstaan van ohmse contacten. Het 

zal blijken dat in het geval van contactschema's met daarin germanium, zowel 

datering van het GaAs als het ontstaan van een heterojunctie een bijdrage 

kunnen leveren in het verlagen van de weerstand van de metaal-halfgeleider 

overgang. Tevens zal worden ingegaan op de grenzen die er zijn in het verlagen 

van deze weerstand. 

In paragraaf 3.3 wordt aandacht besteed aan de materiaalkundige aspecten 

van het maken van ohmse contacten, waarbij de oorzaken van de problemen 

met de contactmorfologie zullen worden besproken. Verder zullen van een aantal 

contacteringen enkele eigenschappen worden besproken en de implicaties die 

deze eigenschappen hebben op eventuele toepassingen. 

3.2. Sektrisch model. 

Voor het ontstaan van ohms gedrag zijn er twee mogelijkheden, namelijk 

een verhoging van het doteringsniveau (verkleining W0 , vergroting ltunn) of een 

verlaging van de barrière. 

Nadat een contactmetallisatie is aangebracht op GaAs, wordt dit contact 

ingelegeerd om het geleidend te maken. In het geval van contacten die Ge 

bevatten zal het onderliggende GaAs gedoteerd worden, waardoor de 

tunnelstroom toeneemt (§ 2.3). Ook kan door het ontstaan van een 

GeiGaAs-heterojunctie depinning van het fermi-niveau in het GaAs op 'mid-gap' 

(§ 2.2) vermeden worden, waardoor een verlaging van de barrière wordt 

gecreëerd. 

Het ontstaan van tunnel-geleiding in AuGaNi-contacten wordt bevestigd 

door temperstuursafhankelijke metingen van de contactweerstand door Heiblum 

et al. [HEI82] (fig. 3.1 ). Wanneer tunneling het dominante geleidingsmechanisme 

is, is de soortelijke contactweerstand Pc onafhankelijk van de temperatuur. 
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Fig. 3.1. 
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Temperatuur afhankelijkheid van de contactweerstand 
in een "'2.1016 cm-3 Ge-gedoteerd GaAs preparaat 
(naar Heiblum et al. (HEI82]). 

Bij een verlaging van de temperatuur zal het aantal elektronen met een 

energie hoger dan de barrière afnemen. In geval van thermionische emissie 

neemt de weerstand dan toe (zie vgl. 2.4). Yu et al. vinden voor GePd- en 

SiPd-contacten eveneens een weerstand die onafhankelijk is van de temperatuur 

(YU 89]. Dit duidt ook op tunnelgeleid ing. veroorzaakt door dotering van het 

GaAs door Ge resp. Si. Een epitaxiale silicium laag werd door deze auteurs niet 

gevonden, waardoor een ohms gedrag ten gevolge van Si/GaAs heterojunctie 

onwaarschijnlijk is. Marshall et al. hebben tevens met GePd p-GaAs 

gecontacteerd [MAR87]. Dit contact werd echter niet ohms, wat te verklaren is 

met een compensatie van de p-type dotering door het germanium. Het Ge zit 

dus op een Ga-plaats in het rooster en fungeert als donor. 

Bovenstaande resultaten geven aan dat het doterende gedrag van het 

germanium een wezenlijke bijdrage levert aan de verlaging van de weerstand van 

contacten op n-type GaAs. 

Met behulp van MBE gegroeide heterostructuren is echter aangetoond dat 

ook een heterojunctie kan worden gebruikt om ohmse contacten te maken. Stall 

et ai.[STA81] hebben n-Ge gegroeid op n-GaAs (fig. 3.2). Met germanium 

(As-gedoteerd) kunnen hoge vrije elektronenconcentraties (> 102° cm-3) bereikt 

worden. Dit tesamen met het feit dat de barrièrehoogte van de meeste metalen 

op germanium ongeveer 0.5 eV is, lager dus als de barrière op GaAs, zorgt voor 

een lage totale contactweerstand. Echter moet dan wel het aantal interface 

toestanden laag zijn, zodat de bandsprong op het Ge/GaAs-interface klein is 
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(0.06 eV volgens berekeningen aan de hand van elektron affiniteitsdata [MIL72]). 

De bandenstructuur komt er dan uit te zien zoals getekend in figuur 3.2. Dit 

wordt ondersteund door de lage contactweerstanden (p~ 1 o-7n cm2, 

Nn:::1017cm-3) die is bereikt met de aldus gegroeide structuren. 

Fig. 3.2. 
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Geleidings-banddiagram voor een Ge/GaAs 
heterojunctie. Het termi-niveau ligt boven de 
geleidingsband als gevolg van de gedegenereerde 
datering in zowel het Ge als het GaAs (naar Stall et al. 
[STA79]). 

Een lage weerstand van een Ge/GaAs heterojunctie hoeft echter niet het 

gevolg te zijn van een kleine bandsprong op de grenslaag. Indien er namelijk 

diffusie van het Ge in het GaAs plaatsvindt, kan er een hoog gedoteerde laag 

GaAs ontstaan. Hierdoor is het mogelijk ondanks een bandsprong groter dan 

0.06 eV ten gevolge van interface-toestanden (0.5 eV volgens 1-V metingen als 

functie van de temperatuur [CHA65]) een lage weerstand te krijgen door de 

dunne depletielaag die vanwege de datering ontstaat. 

Het idee om met behulp van heterojuncties ohmse contacten te maken 

wordt beter ge'tllustreerd met indium. Woodall et al. [W0081] groeiden in de 

MBE een gegradeerde Ga1_1ln1AS laag op GaAs. Indium is geen donor in GaAs 

(groep 111 element) zodat hiermee geen tunnelgeleiding bereikt wordt. In InAs is 

echter het fermi-niveau gepind in de geleidingsband [MEA63] (fig. 3.3a) zodat 

Fig. 3.3a Banddiagram voor M/n-lnAs contact [W0087). 
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voor een metaal op InAs geldt dat <PB < 0. 

NON-ABRUPT 
INTERFACE 
I \ 

I 

Fig. 3.3b Banddiagram voor M/n-lnAs/n-GaAs structuur 
[W0087]. 

Door nu een gegradeerde laag Ga1_1ln1As verlopend van x=O bij het GaAs tot 

x= 1 bij het InAs te groeien ontstaat de bandenstructuur zoals geschetst in figuur 

3.3b. Er zijn geen bandsprongen die voor een extra weerstand zorgen. De 

toplaag InAs in de structuur van figuur 3.3b kan ook worden weggelaten. 

Kajiyama et al. [KAJ73] hebben aangetoond dat voor O.~x~ 1 voor Ga1• 11n.As de 

barrièrehoogte kleiner dan nul is. Voor ~x~O.B ligt <PB tussen 0 (InAs) en O.SeV 

(GaAs). 

Met gebruikmaking van indium zijn nadien ook contactschema's ontwikkeld 

voor ingalegeerde contacten. Kim et al. [KIM90] gebruikten bijvoorbeeld lnW en 

Wang et al. [WAN90] Pdln. Het is echter zeer de vraag of tijdens het inlegeren 

de gegradeerde structuur van figuur 3.3b ontstaat. Oe grootste x-waarde in 

Ga1 •• 1n.As die door Kim et al. [KIM90] waargenomen is, was 0.4. Het ligt dan ook 

meer voor de hand dat een structuur ontstaat zoals geschetst in figuur 3.3c. 

Ec 

n-GoAs 

Fig. 3.3c Banddiagram van een metaai/Ga1• 11n1As/GaAs 
structuur voor een ingelegeerd contact. 4»a is de 
barrière voor een metaal op lnGaAs (zie tekst), q,b de 
bandsprong op het InGaAs/GaAs interface. [KIM90). 

-15-



Dit levert geen voordelen op ten opzichte van 'conventionele metallisaties'. 

Een verdere frappante eigenschap van alle geannealde ohmse contacten is 

de afhankelijkheid van de contactweerstand van het doteringsniveau van de 

halfgeleider. Braslau (zie ook figuur 1.2) [BRA81] verklaarde dit voor AuGeNt

contacten als zijnde een gevolg van de 'spikes' die een dergelijk contact 
vertoont. 

Fig. 3.4. 

Au 

n-GoAs 

Model voor een ingelegeerd contact op GaAs. 
Geleiding vindt plaats door een aantal Ge-rijke 
gebiedjes met een verwaarloosbare weerstand in 
verhouding tot de weerstand ten gevolge van het 
uitspreiden van de stroom. (naar Braslau [BRA81 ]). 

De stroom spreidt zich vanuit de in het GaAs uitstekende Ge-rijke gebiedjes uit, 

waardoor het stuk GaAs waarin dit plaatsvindt een deel van het contact wordt 

(fig. 3.4). Daar de weerstand van dit stuk bepaald wordt door de datering van de 

halfgeleider ligt een afhankelijkheid voor de hand. Marshall et al [MAR87] 

constateerden deze afhankelijkheid echter ook voor het vlakke GePd contact 

(fig. 3.5) waardoor de afhankelijkheid ten gevolge van de zogenaamde 

'spreading resistance' tenminste voor deze contacten zeer onwaarschijnlijk is. 

Fig. 3.5. 

carrier concenTraTion Nd (cm-51 

Contactweerstand als functie van doteringsniveau van 
het GaAs. GePd-contacten geanneald op 325 ° C 
gedurende 30 min (MAR87]. 
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Theoretische weerstandslimiet voor contacten op GaAs 
vergeleken met experimentele waarden. De nummers 
geven het referentienummer aan in Kupka en 
Andersen [KUP91], (37) komt overeen met 
[STA79](GejGaAs), (38) met [W0081](1nGaAsjGaAs). 
Het open rondje geeft de door ons bereikte minimale 
waarde. 

Recent is echter door Kupka en Andersen [KUP91] een verklaring voor deze 

doteringsafhankelijkheid gegeven die niet alleen voor ingalegeerde contacten 

geldig is, maar ook voor de MBE-gegroeide heterostructuren van Ge/GaAs 

[STA81] en InGaAs/GaAs [W0081] (fig. 3.6). Zij hebben namelijk de 

contactweerstand opgesplitst in een drietal termen (fig. 3. 7). 

Fig. 3.7. 

_R,. _ _?4, __ R..,_ 

-"'-.. I 

---Ec 

MEi AL 

Banddiagram van een tunnelcontact Afhankelijk van 
de diktes van de barrière en de n• -laag en de hoogte 
van de dopingstap wordt de weerstand bepaald door 
resp. Rms, Asd, of Rnn. 

Hiervan zijn Rms en Asd te beïnvloeden tijdens het maken van een geleidend 

contact. De laatste term Rnn echter, verantwoordelijk voor de minimaal te 

bereiken weerstand, is afhankelijk van de energiesprong die de elektronen 

moeten maken vanaf het fermi-niveau in het contact tot de geleidingsband in het 
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GaAs. De positie van het fermi-niveau ten opzichte van de geleidingsband, en 

daarmee ook de energiesprong die de elektronen maken van het fermi-niveau tot 

de geleidingsband, is afhankelijk van het doteringsniveau. Met behulp van deze 

sprong is de minimale weerstand Rnn die is uitgezet in figuur 3.6 bepaald. 

3.3. Metallurgische reacties tijdens inlegeren. 

Tijdens het inlegeren ontstaan nieuwe fasen door interdiffusie van het 

contactmateriaal en de halfgeleider. Welke fasen zullen ontstaan wordt bepaald 

door het thermodynamisch evenwicht bij de inlegeertemperatuur. Voor 

thermische stabiliteit van het contact is het van belang dat de smeltpunten van 

de ontstane fasen hoger zijn dan de temperatuur waarop de gecontacteerde 

halfgeleider operationeel is. Voor een vlakke grenslaag tussen de halfgeleider en 

de te vormen fasen zijn de diffusiesnelheden van de elementen van belang. 

Ter centactaring van een n-type halfgeleider kunnen we het doteringsniveau 

in de halfgeleider verhogen, door een doterend element op te nemen in het 

contactschema (§ 3.2). Germanium doteert GaAs, en heeft het voordeel boven 

andere doterende elementen dat de roosterconstante ongeveer ·gelijk is 

(8Ge =5.66Á, é%aA.s =5.653Á [PAN71]). Voor het fungeren als donor is het echter 

noodzakelijk dat het Ge op een Ga-plaats in het kristalrooster zit (Ga is uit groep 

111, Ge uit IV). Er moeten dus Ga-vacatures worden gecreëerd. 

Fig. 3.9. 

NoAsiGe) GaO, 

GaAs 

Fases gevormd tijdens het inlegeren gedurende 2 min 
op 44QOC van een Ni/AuGe/Au-contact [CAL88]. 
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Bij een AuGaNi-contact geschiedt de creatie van vacatures door de vorming 

van AuGa [KUA85;CALB8] tijdens het inlegeren (fig. 3.9). De t1-AuGa fase 

[MUR89] heeft een smeltpunt van ongeveer 375°C, de t1' -fase van 3480C (fig. 

3.1 0). Hierdoor kunnen bij temperaturen hoger dan dit smeltpunt druppels 

worden gevormd. Daar de optimale temperatuur om lage contactweerstanden te 

verkrijgen voor de meeste van dit soort contacten boven 4QOOC ligt gebeurt dit 

smelten tijdens het inlegeren. 

Weo112ht Perct-nl GAilaurr. 
0 10 .!0 30 '0 ~0 1;,'1 71 ~~ ~1'1 1·'-IZOD.,-. _______ _;,:..__;__.:..:....._ ___ _..:... 

ÏIOI4 4,-C 

L 

- 600< 

200~ ,/ 

' . 
! .. 

·i! 
-~~~~~~~~~~--~---~ o ro 20 ~ •o ~ so 70 ao ~ rx 

Au Atom1c P~rc~nt Gall1um 

Fig. 3.10 Fase diagram van Au-Ga, op een temperatuur boven 
375°C wordt t1-AuGa gevormd met dezelfde 
smelttemperatuur. 

Naast het AuGa worden ook nog andere fasen gevormd, met name NiAs 

(zie ook fig. 3.9). De mogelijkheden zijn legio daar we te maken hebben met vijf 

elementen. Het fase diagram van Au en Ga geeft aan hoe complex het te 

verwachten fasediagram met vijf elementen van contact en halfgeleider is. 

De vorming van fasen met een laag smeltpunt kan voorkomen worden door 

in plaats van Au, Pd te nemen. Pd fungeert eveneens als creator van 

Ga-vacatures [LEI88], maar de fase die ontstaat heeft een hoger smeltpunt. 

Druppelvorming vindt dus pas plaats bij hogere temperaturen. Lei en Jeng 

[LEI88] nemen geen verandering van de morfologie waar tijdens het inlegeren 

van Pd-Zn in GaP (Tann =55(}lC,tann =5min). 

Een tweede belangrijke eigenschap van het inlegeerproces is de vlakheid of 

ruwheid van de grenslaag tussen de te vormen fasen en de halfgeleider. 

Verantwoordelijk hiervoor is welk van de elementen de snelheid van de groei van 

-19-



de te vormen fasen bepaalt. 

Un en Chang [LIN89] hebben dit uitgewerkt voor het ternaire Metaal/GaAs 

systeem (fig. 3.11). We zien dat als het Ga het snelst diffundeert, de groei van de 

GaM-fase (GaM3) plaatsvindt op de GaM3/M-grenslaag. Eventuele oneffenheden 

worden weggewerkt door snellere groei van achtergebleven stukken (fig. 3. 11 a). 

Indien echter M het snelst diffundeert, vindt de groei plaats op de 

MAs/GaM3-grenslaag, en wordt bepaald door de diffusie van het Ga. Hierdoor 

zullen eventuele kleine oneffenheden uitgroeien tot een ruwe grenslaag (fig. 

3.11b). 

G· -r· GaAs M 

Growlh Growlh 
rale I > rato 11 

Growlh Growlh 

rale 111 > rale IV 

Planar inlerface 

(a) 

GaAs 1,1 ·-rIJ 

• 
GaA< lAAs GalA] M 11 the growth of 

I GaM1 15 controlled 
Co 11 by lhe dollusoen of 

Ga. lhen 

fA 
111 ;--;-;-:

1
A-j 

IV~-f---j 

Growlh Growlh 
rale I > rate 11 -

(b) 

! 
Non·planar 
interface 

Fig. 3.11 Ontstaan van grenslaag tussen contact en halfgeleider. 
Vlak in geval van een Ga diffusie (a), ruw bij een M 
diffusie (b) [LIN89). 

Een cantactaring waarbij gebruik wordt gemaakt van bovenstaand model, is 

het PdGe-systeem verwarmd op een temperatuur van 325°C gedurende 30 

minuten. Deze temperatuur ligt onder die van de te vormen fasen en we spreken 

daarom van 'solid phase regrowth' of 'epitaxial regrowth' [MAR87]. Op 

overeenkomstige manier kan ook met Au/Ge gecontacteerd worden. Bij een 

temperatuur van 32QOC ontstaat na 3 uur een vlak ohms contact [DOR90]. 

Behalve dat het vlak is heeft het GePd-contact ook een geringe 

diffusiediepte (fig. 3.12a) van ongeveer 100Á [PAL90]. Dit is soms een voordeel, 

maar voor toepassingen waarbij dieper gecontacteerd moet worden zoals 
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2-dimensionale elektronengassen en delta-doteringen is het contact ongeschikt. 

Hierbij liggen de te contacteren lagen namelijk in de orde van 1 OOOÁ onder het 

oppervlak. Voor dergelijke toepassingen is het conventionele AuGeNi-contact 

beter geschikt, daar de diffusiediepte hiervan voor typische inlegeerparameters 

ongeveer 200nm is [SHA87]. Dit contact is echter niet vlak en niet alleen het 

doterende element Ge diffundeert (fig. 3.12b). Ook de elementen Ni en Au 

diffunderen in het GaAs. 
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(b) 

SIMS-protiel van een Ge/Pd-metallisatie (a) [PAL..90], 
en Auger-diepteprofiel van een Au/NI/Ge-metallisatie 
(b) [UN90]. 

In de vorige paragraaf zijn eveneens In-contacten besproken. Als gevolg 

van de hoge temperatuur waarbij deze gemaakt worden, zijn ze niet vlak 

[KJM90]. Ze zijn echter wel thermisch stabiel [WAN90]. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat aan de kwaliteitseisen die voor 

een ideaal ohms contact gelden (lage weerstand, homogeen/vlak, stabiel), niet 

tegelijkertijd kan worden voldaan. 

-21-



4. Experimentele opzet. 

4.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop de resultaten die in 

het volgende hoofdstuk zullen worden besproken tot stand zijn gekomen. In 

paragraaf 4.2 wordt kort de opstelling besproken waarmee de elektrische 

metingen zijn uitgevoerd. In paragraaf 4.3 zal wordt beschreven via welke 

stappen de metallisaties zijn uitgevoerd waaraan de metingen zijn verricht. In 

paragraaf 4.4 wordt tenslotte aangegeven hoe de gemeten weerstanden met 

behulp van een TLM-structuur (Transition Une Model) te analyseren zijn, en hoe 

hieruit de contactweerstand Re en de soortelijke contactweerstand Pc kunnen 

worden bepaald. 

4.2. Meetopstelling. 

De weerstands- en capaciteitsmetingen zijn verricht met de in de groep 

halfgeleiderfysica aanwezige CV-opstelling. De mogelijkheden van dit apparaat 

staan beschreven in het afstudeerverslag van H. Kuppens [KUP89] 

preparaat IV-meetbus computer plotter I 
bouder 

CV-111eet.bua printer _l 

Fig. 4.1. Schematische weergave van de opstelling. 

Voor de weerstandsmetingen wordt er een gelijkspanning aangelegd. De 

stroom die tengevolge hiervan gaat lopen wordt daarbij gemeten. Het hiervoor 

gebruikte computerprogramma is CURSE. Met dit programma kunnen tevens 

stroommetingen als functie van de spanning (1-V) worden verricht. Alle gemeten 

data kunnen worden opgeslagen in een geheugen. 

Bij de capaciteitsmetingen is gebruik gemaakt van het programma 
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BIASFREQ. Er wordt wederom een gelijkspanning aangelegd, maar met daarop 

gesuperponeerd een wisselspanning. De gelijkspanning zowel als de amplitude 

en frequentie van het wisselspanningsignaal zijn instelbaar. Indien we de 

impedantie als functie van de frequentie meten, dan kunnen we de absolute 

waarde en de fasehoek uitzetten in een Gele-diagram. Met het programma 

SIMZPLOT kan vervolgens worden nagegaan met welk vervangingsschema de 

karakteristiek kan worden gesimuleerd. 

4.3. Preparaatbereiding. 

Voor de metingen die in dit verslag worden gepresenteerd is gebruik 

gemaakt van het preparaat W40. Dit is een bulk GaAs preparaat waarbij 6 J,Lm 

GaAs met een doteringsniveau van 7.1016 cm-3 is gegroeid op een n+-substraat 

(Nn "' 1018). Om de gewenste weerstandsmetingen te kunnen verrichten is een 

aantal contacten gemaakt aan de preparaten waarbij de volgende procedure is 

gevolgd: 

schoonmaken van het preparaat met 2-propanol ter verkrijging van 

een goede hechting van de fotolak. 

aanbrengen foteresist en spinnen tot dunne film. 

foteresist in oven 30 minuten harden. 

belichten met gewenste masker. 

1! minuut in ontwikkelaar. 

3 seconden in H2S04/H20 2/H20 (1:1:18), spoelen in demi-water. 

3 seconden in HCI, spoelen in demi-water. 

preparaat in opdampklok plaatsen, en na afpompen tot een druk van 

1.10-6 mbar etsen met een H2/N2 (20%/80%) plasma. 

opnieuw afpompen tot 1. 1 o-s mbar en contact op dampen (in gewenste 

volgorde en dikte). 

onbelichte foteresist verwijderen met aceton. 

nogmaals spoelen met demi-water. 

Vervolgens wordt het preparaat verwarmd in een N21'H2 atmosfeer gedurende 

een bepaalde tijd en op een bepaalde temperatuur. Om aan het preparaat 

metingen te kunnen verrichten wordt het op een houder gemonteerd. Dit kan 

gedaan worden met 'epotech' zodat we een geleidend substraatcontact krijgen 
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(C-V-metingen). Tenslotte worden er draden aangebracht tussen de contacten 

en de contactpennen van de houder met behulp van een 'bonding'apparaat. 

4.4. Bepaling van de contactweerstand. 

Ter bepaling van de contactweerstanden is gebruik gemaakt van een 

zogenaamde TLM-structuur [BER72]. Hierbij worden een aantal contacten van 

gelijke afmeting maar met verschillende onderlinge afstanden naast elkaar 

aangebracht (fig. 4.2) 

Fig. 4.2. 

DD D D-d--{] 

TLM-structuur ter bepaling van de contactweerstand. 
Het oppervlak van de contacten bedraagt 4.10-4 cm2, 
de onderlinge afstanden zijn resp. 60, 100, 200, 400, 
aoo JLm. 

Voor de weerstand tussen een tweetal contacten geldt: 

R = 2Rc +~aAs (4.1) 

De laatste term in deze vergelijking is afhankelijk van de afstand tussen de beide 

contacten. Re kan nu gevonden worden door de weerstand te meten tussen 

contacten met verschillende (minimaal twee) onderlinge afstanden, en te 

extrapoleren naar afstand nul. (zie ook figuur 4.5). 

Om aan de contacten ook capaciteits-metingen te kunnen verrichten, is 

gekozen voor een preparaat dat is gegroeid op een substraat met een hoge 

datering (n +-substraat). Dit heeft tevens als voordeel dat de stroom van contact 

naar contact voor het grootste deel zal lopen via het substraat en dus een lage 

weerstand ondervindt, in plaats van door de epilaag die lager gedoteerd is (fig. 

4.3). 

Tijdens de weerstandsmetingen werd ten gevolge van de substraatgeleiding 
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een ongeveer constante waarde van 3 à 4 ohm gemeten, ongeacht de afstand 

Fig. 4.3. 

epilaag 

substraat 

Stroomverdeling door een preparaat met een 
geleidend substraat. 

tussen de contacten. De oorzaak hiervan ligt bij de weerstand van de 

bonddraden en de preparaathouder, die groter is als de som van de 

contactweerstand en de halfgeleiderweerstand. Ter eliminatie van deze 

component zijn aan ieder contact twee draden bevestigd (gebond) zoals in 

figuur 4.4 is aangegeven. 

Fig. 4.4. 

1A 2A 3A 

• 
18 28 

Schets van een aantal contacten waarbij aan ieder 
twee draden zijn bevestigd. 

Door nu een serie metingen te verrichten (fig. 4.4): 

1A--+18 

2A--+ 28 

1A--+ 2A 

18--+ 28 

RtA + RlB 

A2A + A2B 

AtA + A2A + 2Ac + ~aAs 

AlB + A2B + 2Ac + ~aAs 

(a) (4.2) 

(b) 

(c) 

(d) 

en vervolgens (a) en (b) af te trekken van (c) en (d), resteert er: 
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R = 4Rc + 2~a!s (4.3) 

In de praktijk is ook de weerstand van 1A-2B en 1B-2A gemeten. Hierbij is de 

meting (a) en (b) aan het begin en aan het eind van de meetserie verricht 

(preparaat opwarming ten gevolge van dissipatie) en vervolgens van de vier 

metingen tussen de contacten (hier 1-2) afgetrokken. In grafiek is daarna 

uitgezet (fig. 4.5): 

R = BRc + 4~a!s (4.4) 

0.60 

E 
.c 
0 0.40 

020 

0.00 L..--~---'--~--'----'------''---___.1 
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d [ pm ] 

Fig. 4.5. Voorbeeld van meting ter bepaling van de 
contactweerstand met TLM-structuur. 
(preparaat W40.A50-200s/370° C). 

De contactweerstand is bij een vertikaal contact (geleidend substraat) 

omgekeerd evenredig met de oppervlakte van het contact. Als kwaliteitscriterium 

voor ohmse contacten is hieruit de soortelijke contactweerstand ('contact 

resistivity') af te leiden via: 

Pc = Re ·Ac (4.5) 

waarbij Ac het contactoppervlak (in cm2) is. 
Voor het in figuur 4.5 gegeven voorbeeld vinden we aldus Re =0.0220 en 

Pc =8,8.10·6 ncm2. 
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· 5. Resultaten en discussie. 

5.1. Inleiding. 

De metingen die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd betreffen een aantal 

metallisaties die gemaakt zijn op door middel van MBE gegroeid GaAs. In 

paragraaf 5.2 worden de resultaten gepresenteerd van de weerstandsmetingen 

die aan de verschillende contactschema's als functie van de inlegeertijd en 

inlegeertemperatuur zijn verricht. In paragraaf 5.3 worden de capaciteitsmetingen 

besproken, die zijn uitgevoerd om de verandering van het doteringsniveau onder 

het contact te bestuderen. Vervolgens. is door middel van optische mikroskopie 

de structuur van het contact en van het GaAs na het verwijderen van het contact 

onderzocht, waarvan in paragraaf 5.4 een aantal voorbeelden worden gegeven. 

Tenslotte worden in paragraaf 5.5 de resultaten van ruismetingen die aan een 

aantal preparaten zijn gedaan gegeven. 

5.2. Metallisaties en inlegeercondities. 

Indien een AuGeNi-contact verwarmd wordt kan een geleidend contact 

ontstaan (hoofdstuk 3). Het ohms gedrag kan bijvoorbeeld worden vastgesteld 

met behulp van een stroom-spanning karakteristiek (1-V) , waarbij gemeten is tot 

een stroomdichtheid van 100 A/cm2. Voor een ohms contact is de 1-V recht 

(fig. 5.1a). Bij een Schottky contact wordt de stroom bepaald door het contact 

dat in de sperrichting staat, en vinden we dus een in de oorsprong gespiegelde 

diode-karakteristiek (behoudens het eventuele weerstandsverschil tussen de 

beide aangesloten contacten) (fig. 5.1 b). 
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(a) 

a: 

(b) 

Fig. 5.1. 

I-V CHARACTERISTICS 
SAMPLE• H4B.A34 <11-BI-911 
G.I->2;T•45B'C,t•6B• 
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I-V CHARACTERISTICS 
SAMPLE• H4B.A65 <29-B3-91l 
G. I->2;T•325'C,\•38Mtn 
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v. (Vl 

HP 4B61A 

.BI .BIS 

HP 4BSIA 

.5 

Rechte 1-V van een ohms contact (a), en een 
karakteristiek van een Schottky contact (b). 

Voor de analyse van de contactweerstand is met behulp van een 

TLM-structuur (§ 4.4) gemeten. Hierbij is een spanning van 10 mV aangelegd 

tussen een tweetal contacten, en vervolgens de stroom gemeten. Als functie van 

de afstand vinden we dan een lineair verband (fig. 5.2a). 

Afwijkingen hiervan komen door verschillen tussen de contacten (fig. 5.2b), 
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die bijvoorbeeld veroorzaakt kunnen worden door een inhomogene temperatuur 

van het preparaat tijdens het inlegeren. 

s 
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(a) (W40.A85-60s/4400C) (b) (W40.A85-30s/44QOC) 

Fig. 5.2. Bepaling Ac uit A-d-grafiek, de afsnijding met de R-as 
geeft BRc (a). Bij een verschil tussen de contacten 
liggen de punten niet op een lijn (b). Ter vergelijking 
is in (b) de rechte uit (a) getekend. 

Ter bestudering van de overgang van een Schottkybarrière naar een ohms 

contact, zijn een aantal series preparaten gemaakt. Hierbij werden een aantal 

TLM's tegelijkertijd opgadampt (§ 4.3 en 4.4). Na het klieven werden de 

preparaten op een vaste temperatuur gedurende een aantal verschillende tijden 

ingelegeerd. De resultaten voor een tweetal metallisatie-schema's en een tweetal 

temperaturen zijn weergegeven in de figuren 5.3 en 5.4. 

Figuur 5.3 betreft een Ni/ AuGe/ Au metallisatie. We zien dat voor een 

inlegeertemperatuur van 44QOC de weerstand snel afneemt tot een waarde die 

overeenkomt met een soortelijke weerstand van 4. 1 o-s n cm2, en vervolgens op 

die waarde blijft. Voor de lagere temperatuur van 3700C is er een snelle afname 

in het begin, die overgaat in zeer trage afvlakking voor langere tijden. De 

weerstand blijft in dit geval bijna drie decades hoger als de serie van 44QJC. 

Figuur 5.4 betreft een Ge/Ni/ AuGe/Ni/ Au metallisatie. Voor beide 

temperaturen van 44QOC en 370JC daalt de weerstand snel tot een waarde die 

overeenkomt met 1.1 o-s n cm2. Bij een temperatuur van 3700 C duurt dit alleen 

driemaal zo lang. Het oplopen van de weerstand in 5.4a is het gevolg van een 

vergaande indiffusie van het contact, waardoor er te weinig metaal aan het 

oppervlak bleef om een goede hechting te maken met de bonddraden. 
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Weerstand versus inlegeertijd (R-t) verloop van een 
GejNi/AuGe/Ni/Au contact voor een inlegeer-
temperatuur van 44QOC (a) en 37QOC (b). De 
aangebrachte laagdiktes waren achtereenvolgens: 
5,5,50,10,30 nm. 
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Uit de op de hierboven beschreven manier bepaalde A-t-grafieken kan de 

minimale soortelijke· contactweerstand bepaald worden, en de tijd die nodig is 

om deze minimale weerstand te bereiken. Voor een aantal metallisaties zijn de 

resultaten hiervan gegeven in tabel 5. 1. 

contactschema laagdiktes Tann fmin Pc 
[nm] [OC] [s] [Ocm2] 

In/Ni/Au 15,10,75 440 15 4.10-2 
Sn bol 440 60 1.10-4 

NifAuGe/Au 15,50,30 370 180 6.10-3 

" " 
440 25 3.1o-s 

AuGe/NifAu 50,15,30 440 niet ohms 
Ni/AuGe/Ni/Au 5,50, 10,30 440 60 1.5.10-5 

Ge/Ni/ AuGe/Ni/ Au 5,5,50, 19,30 370 45 1.10-s 

" " 
440 15 1.10·5 

Ge/Ni/Au 50/15/30 440 30 4.1o-s 

" 5/15/30 440 dunnelaag 

Tabel 5.1 Contactweerstanden van een aantal metallisaties op 
W40. T ann is de temperatuur waarop de preparaten 
verwarmd zijn. fmin de tijd die het duurde voor het 
bereiken van de gegeven minimale weerstandswaarde. 

Van de toegepaste metallisaties heeft het op indium gebaseerde contact de 

hoogste soortelijke weerstand. Dit is in overeenstemming met de waarnemingen 

van Kim et al. [KIM90] en die van Wang et al. [WAN90]. Beiden vinden een 

sterke temperstuursafhankelijkheid van de contactweerstand, met een minimum 

rond 7QOOC (fig. 5.5). Voor de korte inlegeertijd van Ss is gekozen vanwege de 

snelle diffusie van In in GaAs. De snelle diffusie had tot gevolg dat het reeds na 

30s onmogelijk was om aan de In/Ni/ Au-contacten die tijdens dit onderzoek zijn 

gemaakt draden vast te maken. De hoge temperaturen die nodig zijn voor het 

maken van goede In-contacten kunnen echter helaas niet bereikt worden met de 

in gebruik zijnde verwarmingsapparatuur, zodat geen verder onderzoek is 

verricht naar hogere inlegeertemperaturen. 

Onze waarde van 4.10-2 Ocm2 verkregen bij 44QOC is niet onredelijk in relatie 

tot de waardes gevonden door Wang et al., die melden dat de waarde van Pc 

pas onder 10-a Ocm2 komt bij inlegeertemperaturen boven SOOOC (zie fig. 5.5). 
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Contactweerstand als functie van de inlegeer
temperatuur van Pd-ln-Pdjn-GaAs contacten. Alle 
preparaten zijn gedurende Ss verhit (naar Wang et 
al.[WAN90]). 

Het AuGeNi-contact waar AuGe als eerst is opgadampt op GaAs werd niet 

ohms. Tevens deden er zich problemen voor met de hechting van het contact. 

Dit is ook de reden dat in de praktijk altijd als eerste laag Ni gebruikt wordt, wat 

zorgt voor een goede 'bevochtiging'. 

Problemen deden zich ook voor bij het Ge/Ni/ Au-contact met een totale 

dikte van 50 nm. Het gevolg van dit dunne contact was een hoge weerstand van 

de metaalfilm ("'10 0) en een slechte hechting van de aangebrachte draden. Uit 

de experimenten is gebleken dat een totale metallisatiedikte van ongeveer 100 

nm voldoende is om deze problemen te vermijden. 
De laagste weerstand van 1.10-s Ocm2 (0.0250) werd bereikt met de 

Ge/Ni/ AuGejNi/ Au-metallisatie. Deze lage weerstand is van dezelfde 

grootte-orde als de weerstand van de epilaag tussen contact en substraat 

(200*200*6~-tm = 0.030), zodat deze een belangrijke bijdrage levert aan de 
contactweerstand. De werkelijke contactweerstand is dan ook nog lager dan 

gemeten. Volgens het model van Kupka en Andersen [KUP90] is de minimale 

weerstand, die te bereiken is met een preparaat dat tot 7.101& cm-3 gedoteerd is, 
8.10·7 Ocm2 
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5.3. Contactcapaciteit 

Zoals reeds in hoofdstuk 3 is vermeld kan, door een metallisatie die een 

doterend element (bv. Ge) bevat, het doteringsniveau onder het contact 

verhoogd worden. Door middel van het introduceren van een hoog gedoteerde 

laag is het mogelijk dat elektronen vanuit de epitaxiale laag door het 

depletiegebied naar het contact tunnelen. Met de afname van de depletiediepte 

bij een toenemende datering, neemt de capaciteit van het contact toe (zie ook 

figuur 2.4). 

Doordat het preparaat W40 gegroeid is op een hoog gedoteerd substraat, is 

het mogelijk capaciteitsmetingen te verrichten. [KUP89]. Dit kan bijvoorbeeld 

door de absolute waarde van de impedantie uit te zetten tegen de fasehoek in 

een zogenaamd Cola-diagram. Door simulatie van de curve die door de 

meetpunten valt met een parallelschakeling van een condensator C1 en een 

weerstand R1 (parameter is de frequentie van de aangelegde wisselspanning) 

kan de contactcapaciteit, zowel als de weerstand gevonden worden. 

COHPL(X IMPtDANC( SIMULATOR 
SIIIA.E -a-11 

COMPL(X IMPtDANC( SIMULATOR ...... , ........ " 
GATE ht-e 

...... 

(a) 

Fig. 5.6. 
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RI • IS noo... 
Cl • IZ pf' 
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. 7
:-t-+-

. 
. .. . .......•. · 
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Cl • 17 pf' 

- lha • 1.,. Yolt 
............. 11-..htle 

Voorbeeld van een Cole-diagram van een Schottky 
contact dat vrijwel alleen capacitief is (a) en van een 
contact dat enige tijd verwarmd is (b). 

Inderdaad zien we als functie van de inlegeertijd de capaciteit van het contact 

toenemen (fig. 5.7a en 5.7b). 
Voor contacten die zijn verwarmd tot het bereiken van een lage weerstand 

(deze punten staan niet in figuur 5. 7) is de gemeten capaciteit voor ieder 
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preparaat onafhankelijk van de grootte van het contact. We meten hier echter 

niet de contactcapaciteit, maar een restcapaciteit waarin de capaciteit van het 

substraatcontact naar de houder domineert. Het gekozen vervangingsschema is 

dan ook niet meer van toepassing. 

Er was een verschil te zien tussen de contactschema's Ni/ Au Ge/ Au en 

Ge/Ni/AuGe/Ni/Au bij inlegeerparameters 440JC/10s. We kunnen de gemeten 

capaciteit (1,5.105 pFjcm2 voor Ni eerst, 5,5.105 pFjcm2 voor Ge eerst) met 

behulp van figuur 2.4 omrekenen naar een doteringsniveau (onder aanname van 

een homogene verdeling). De Re-waarde die bij deze datering hoort kan worden 

berekend met het model van Yoo en Lee [Y0090] (§ 2.3). Voor het contact met 

een eerste laag Ge levert dit een waarde (250 11) op die een factor 2.5 hoger is 

als de gemeten waarde (100 11), bij een eerste laag Ni is dit een factor 100 

(berekend 5.104 11, gemeten 500 11). Dit betekent dat in het laatste geval de 

aanname van een homogene indiffusie niet geldig is, de lagere capaciteit is niet 

het gevolg van een kleinere Nn, maar van een kleiner effectief ohms oppervlak 

ten gevolge van 'spikes' (zie model Braslau [BRA81] in § 3.2). 
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Toename van de contactcapaciteit tijdens het 
inlegeren van een Ni/AuGe/Au metallisatie. 

-34-

24 30 



5.4. Contactstructuur. 

De contacten die zijn aan gebracht op W40 zijn op hun morfologie 

onderzocht onder een optische mikroscoop met interferentie contrast. Dit is 

gebeurd voor en na het inlegeren. Bovendien is de morfologie van het GaAs 

onderzocht na verwijdering van het niet ingadiffundeerde gedeelte van de 

opgebrachte film. Het verwijderen van de contacten is gedaan met het etsmiddel 

'orostrip' gedurende 60 minuten bij kamertemperatuur. Het preparaat werd 

gedurende de laatste 10 minuten met het etsmiddel in een ultrasoonbad 

geplaatst. 

Na het aanbrengen (opdampen) volgt de contactfilm de morfologie van het 

GaAs (foto 5. 1) en is overal ongeveer even dik. Na het verwarmen ontstaan 

druppels aan het oppervlak van het contact (foto 5.2) ten gevolge van het 

ontstaan van de AuGa-fase met een laag smeltpunt(§ 3.3). 

Na het verwijderen van het contact is er een verschil te zien tussen de 

metallisatie met eerst nikkel (foto 5.3) en die met eerst germanium (foto 5.4). De 

morfologie van het GaAs is in het eerste geval verdwenen, en daarvoor in de 

plaats is een erg ruwe structuur ontstaan ten gevolge van de vorming van 

'spikes' tijdens het inlegeren (§3.2). In het geval van Ge eerst is de morfologie 

van het GaAs nog zichtbaar, en duidt de loodrecht daarop ontstane structuur op 

een hergroei (de reeds eerder genoemde (solid phase) regrowth van §3.3) van 

de halfgeleider. 
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Foto 5.1. 

Foto 5.2. 

Ge/NI/AuGejNI/Au contact voor verwarming. De 
metallisatie volgt de GaAs morfologie. 

GejNi/AuGe/Ni/Au contact na 60s op 3700C. Aan het 
oppervlak ontstaan AuGa druppels. 
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Foto 5.3. Ni/ AuGe/ Au contact, 45s op 44d'C. na verwijdering 
metaalfllm. 

Foto 5.4. Ge/NijAuGe/Ni/Au contact. 30s op 44d>C, na 
verwijdering metaalfilm. 
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5.5. Ruismetingen. 

Zoals besproken in§ 3.3 is een een ohms contact vaak inhomogeen, en is 

het interface niet vlak. Uit de capaciteitsmetingen volgt een verschil tussen een 

aantal metallisaties. Zoals reeds vermeld in § 5.3 kunnen aan doorgeannealde 

ohmse contacten geen capaciteitsmetingen worden gedaan. 

Daar echter de 'spikes' die tijdens het inlegeren ontstaan een bron voor ruis 

kunnen zijn, is van een aantal contacten die dOorgeanneald zijn tot het bereiken 

van de minimale weerstand het ruissignaal onderzocht. Ruismetingen kunnen zo 

naast weerstandsmetingen een beoordelingscriterium opleveren over de kwaliteit 

van een metaal-halfgeleider contact. 

Voor lage frequenties is de ruis evenredig met t 1, en spreken we van 1 /f 

ruis. De metingen zijn verricht in de groep elektrotechnische materiaalkunde 

door L Ren. 

Voor het meten van de 1 /f ruis wordt een constante stroom door het 

preparaat gestuurd. Hierbij worden de fluctuaties van de spanning die over de 

stroomcontacten staat gemeten (2-punts configuratie). Dit is gedaan voor een 

frequentie (van het detectiesignaal) tot 1.104 Hz. De waarde bij 1 Hz (uit 

extrapolatie) is genomen ter vergelijking van de verschillende contacten. 

De gemeten ruis is te splitsen in een contactbijdrage, en een bulkbijdrage 

die afhangt van de afstand tussen de contacten (vgl. TLM). Voor de gemeten 

preparaten blijkt dat het ruisniveau Sv onafhankelijk van de afstand tussen de 

contacten is, zodat men mag concluderen dat de contactruis domineert. 

De eerste resultaten van de metingen staan vermeld in tabel 5.2. 

contactschema laagdiktes Tann lann Sv(1Hz) 
[nm] [OC] [s] [V2 /Hz] 

Sn bol 440 60 1.10-16 

Ni/AuGe/Ni/Au 5,50,10,30 440 30 2.10-14 

11 11 440 60 9.10-17 

Ge/Ni/ AuGe/Nif Au 5,5,50,19,30 440 30 3.10-17 

" " 
370 200 2.10-17 

Tabel 5.2 Ruissignaal van een aantal metallisaties op W40. T ann 
is de temperatuur waarop de preparaten verwarmd 
zijn, tann de tijd gedurende welke ze zijn verwarmd. 
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De laagste ruisniveau's gelden voor de metallisatie met een eerste laag Ge. 

Deze liggen onder ·de voorversterkersruis van de opstelling (7. 1 o-17), en zijn 

verkregen door dit niveau van de gemeten waarde af te trekken. De precieze 

waarde kan daarom enigszins van de opgegeven waarde afwijken. 

We kunnen dus stellen dat de resultaten van de ruismetingen tot dezelfde 

conclusie leiden als de capaciteitsmetingen. Dus dat de homogenere diffusie van 

de Ge/Ni/AuGe/Ni/Au-contacten die volgt uit de capaciteitsmetingen 

(preparaten verwarmd gedurende 10s), doorzet voor contacten die verwarmd 

zijn tot het bereiken van de minimale weerstand. 
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6. Conclusies en aanbevelingen. 

Uit het onderzoek van de literatuur die is verschenen op het gebied van 

ingalegeerde contacten op GaAs blijkt dat aan de gestelde kwaliteitseisen voor 

ohmse contacten Oage weerstand, vlak/homogeen, stabiel in de tijd) niet 

tegelijkertijd kan worden voldaan. Een lage weerstand is voor een variëteit van 

contacten van toepassing. Vlakke interfaces kunnen worden bereikt door een 

geschikte keuze van het contactmateriaal en de annealtemperatuur, bijvoorbeeld 

met PdGe bij 325°C. Dit contact is echter bij hoge temperaturen niet stabiel 

vanwege de verdere indiffusie van Ge. Thermisch stabiele contacten zijn te 

verkrijgen met In, maar het interface is dan niet vlak. 

Verder is uit de literatuur gebleken dat door middel van een heterojunctie 

ohmse contacten kunnen worden gemaakt. Deze techniek is echter zeer 

gevoelig voor schone oppervlakken, daar anders een (grote) bandsprong kan 

optreden op de grenslaag. Een barrière q,B =0 is mogelijk voor een gegradeerde 

InGaAs/GaAs heterojunctie. De laag lnGaAs moet dan wel in de MBE, meteen 

na de groei van het GaAs, worden aangebracht. 

Tenslotte kunnen op een eenvoudige wijze ohmse contacten (pc< 10-40cm2) 

worden gemaakt, indien het te contacteren oppervlak hoog gedoteerd 

(Nn > 1019cm-3) is. Een metaal hierop geplaatst levert een dunne barrière 

rNn < 1 OOÁ) Een directe metallisatie zonder een thermische behandeling na 

afloop levert reeds een contact waarbij tunnelgeleiding domineert. 

Bij de keuze van de wijze van contactering moeten we echter de toepassing 

in het oog houden. Indien er een diepere laag gecontacteerd moet worden, moet 

de diffusiediepte van het contact voldoende groot zijn. Bovendien moet met 

betrekking tot de homogeniteit en de vlakheid van het interface de vraag worden 

gesteld in hoeverre deze bepalend zijn voor de toepassing die we op het oog 

hebben. Voor grote contacten (1 00 J.tm2) zal de spreiding in de contactweerstand 

ten gevolge van inhomogeniteiten ('spikes') gering zijn, daar de afmetingen 

hiervan in de orde van een micron liggen. Tevens is voor contacten die 

operationeel zijn op kamertemperatuur of lager een geringe temperatuurs

stabiliteit voor hoge temperaturen niet direct van belang. Het AuGeNi-contact is 

dan ook geschikt voor een groot aantal toepassingen binnen de groep 

halfgeleidertysica. 

Van de metallisaties die zijn toegepast in dit onderzoek heeft het 

Ge/Ni/AuGe/Ni/Au-contact de laagste weerstand van 1.10·5 Ocm2. Deze waarde 
sluit aan bij de resultaten van AuGeNi-metallisaties zoals deze in de literatuur zijn 
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gepubliceerd. Ook de soortelijke weerstand van het In-contact die hoog is komt 

overeen met de waarden die in de literatuur zijn te vinden. De minimumwaarde 

die volgens het elektrisch model te bereiken is, is echter niet gehaald. Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat als gevolg van de structuur van de gekozen 

preparaten (n+ -substraat), weerstandswaarden van de orde van de theoretische 

limiet niet te meten zijn. De gemeten minimale weerstand komt overeen met de 

weerstand van de epilaag tussen contact en substraat, zodat de werkelijke 

contactweerstand kleiner is dan de gemeten waarde. 

De minimale waarde van de contactweerstand voor de metallisatie met een 

eerste laag Ge wordt reeds bereikt voor een inlegeertemperatuur van 3700C, 

waardoor halfgeleiderstructuren beter intact blijven tijdens het contacteren. 

Bovendien blijkt uit de capaciteitsmetingen van kort geannealde preparaten dat 

de indiffusie van Ge plaatsvindt over vrijwel het hele contact en niet plaatselijk 

zoals in het geval van Ni/AuGe/Au. Deze conclusie wordt versterkt, en 

uitgebreid tot de lang (tot de minimumwaarde in pc) geannealde contacten door 

de ruismetingen. Het blijkt dat de ruis voor contacten met een eerste laag Ge het 

laagst is. Deze metallisatie houdt dus een wezenlijke verbetering in ten opzichte 

van het gangbare contact met een eerste laag Ni. 

Tijdens het onderzoek is een inhomogene temperatuursverdeling 

geconstateerd van het preparaat tijdens het verwarmen, wat een verschillende 

indiffusie en dus weerstand tussen de contacten onderling teweegbrengt. Dit kan 

tevens de oorzaak zijn van het falen van sommige contacten bij lage 

temperaturen. Tunneling vindt bij niet voldoende hoge doteringen niet plaats op 

het fermi-niveau, maar bij energieën daarboven (waar de barrière smaller is dan 

100Á). We spreken dan van 'thermionic field emission'. Willen we dit voorkomen, 

dan zal gekozen moeten worden voor een verwarming die meer homogeen is. 

In dit verslag is de contactering van n-type GaAs besproken, en de 

mogelijkheid van tunnelgeleiding voor ingalegeerde ohmse contacten. Dergelijke 

contacten kunnen ook voor p-type materiaal gemaakt worden. In plaats van een 

donor (Ge) moeten we dan een acceptor nemen (bijv. zink). Voor de optimale 

laagdiktes, inlegeertijden en inlegeertemperaturen dienen dan nog een aantal 

proeven zoals beschreven in dit verslag te worden uitgevoerd. Voor stabiele 

contacten kunnen we weer gebruik maken van Pd. Voor oppervlakken waarbij 

NA (acceptor concentratie) groter is dan 1019cm·3 kan direct gemetalliseerd 

worden. P-type GaAs heeft hierbij het voordeel dat de barrièrehoogte van metaal

halfgeleider kleiner is dan in het geval van n-type materiaal (4>bn~O.SeV, 

4>bp~0.6eV). Aan de directe metallisaties dient eveneens nog experimenteel 

onderzoek te worden verricht. 
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