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Samenvatting 

Tijdens mijn afstudeerperiode werd het effekt van warmtebehandeling op 

de elektrische eigenschappen van Sb-kontakten op n-type GaS onderzocht. 

Hiertoe werden de barrièrecapaciteit en I.V.-karakteristieken gemeten 

en werden de veranderingen hierin ten gevolge van warmtebehandeling 

geanaliseerd. De opstelling werd zo gebouwd dat de genoemde metingen 

met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden uitgevoerd en dat warmte

behandeling van het preparaat in de opstelling tot 600°C mogelijk is. 

De barrières konden over het algemeen in een eenvoudig model (Schottky, 

Bethe, Mott model) worden ingepast. 

Bij 300°C werd een diffusie-effekt van Sb 1n GaS gekonstateerd; waarbij 

D -ID a 
~Do.( ~ 3 X 10 ~~ . 

Tengevolge van de diffusie neemt de kompensatiegraad 1n de barrièrelaag 

van de halfgeleider sterk tbe. 
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I. Inleiding. 

In het afstudeerwerk van Van Leiden [1] werd gekonstateerd dat Sb-kontakten 

op n-type GaS, welke bij een substraattemperatuur van ca. J50°C werden 

opgedarnpt, in zeer geringe mate een sperrend gedrag vertoonden. Indien 

tijdens het opdampproces het substraat niet verhit werd (substraattemperatuur 

ca. 40°C), vertoonde het Sb-GaS-kontakt een sperrend gedrag. 

Van der Looy-Hendrikx [2] merkte bij Au-kontakten op p-type GaS een soortelijk 

gedrag op, waarbij de substraattemperatuur nadrukkelijk'~nder 50°C moest 

blijven om een sperrend gedrag te krijgen; zij heeft dit bereikt door bij 

lage spanning (600V) te sputteren 1n een gelijkstroom argon-ontlading. 

De afhankelijkheid van het gedrag van de overgang van de substraattemperatuur 

suggereerde diffusie van kontaktmetaal in de halfgeleider. 

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik onderzocht of diffusie van kontaktmetaal 

(Sb) in de n-type halfgeleider GaS plaatsvindt bij een tempe,ratuur van 100°C 

respektievelijk 300°C. 

Hiertoe werden veranderingen 1n barrièrecapaciteit en I-V-karakteristieken 

ten gevolge van warmtebehandeling gemeten. 

We hebben de eerste keuze laten vallen op n-type, omdat n-type GaS in ruimere 

mate aanwezig is, waarna eventueel gesteund door ervaring verkregen met n-type 

op p-type kon worden overgegaan. Daarbij 1s p-type erg hoogohrnig, waardoor 

het capacitieve gedrag "verdrinkt" in de serieweerstand. De preparatuur en de 

experimenten zijn bij n-type eenvoudiger, omdat er hier, 1n tegenstelling tot 

bij p-type, een groter verschil is tussen kamertemperatuur en de temperatuur 

waarbij "diffusie" effekten optreden. 
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2. Theorie. 

In de literatuur worden over het algemeen de diffusieexperimenten aan half-
' 

geleiders geanaliseerd aan de hand van enkele basismechanismen die aanvaard 

zijn voor atomaire diffusie in metalen en ionogene kristallen. De belangrijkste 

mechanismen zijn [3]: 

- interstitiële diffusie 

- substitutionele diffusie 

- diffusie in dislokaties [4] 
Diffusie in een koncentratiegradiënt kan beschreven worden met de tweede 

wet van Fick (ééndimensionaal) 

(I) waarin: C =·koncentratie 

1> = diffusie koëfficiënt 

De oplossing 1s (2) 

onder de volgende begin- en randvoorwaarden: c { ~ ()) = () 
c { ::c~ 0);; c. 
C ( :>r1 t):: 0 ex - OD 

C t ~ ~) -= C., 

De indringdiepte 1s die waarde van M \vaarvoor C (~ t):::: ~ C 
11 

bedraagt. 

Dit is bij (3) 

Empirisch is gevonden dat de diffusie-koëfficiënt in metalen beschreven kan 

worden met de vergelijking: 

(4) 

De aktiveringsenergie ~ f hangt samen met de hoogte van de potentiaalbarrière 

die een atoom moet overwinnen als het van de ene plaats naar de andere gaat, 

waarbij e ">Cf{- ~~) de fraktie van de atomen is die een energie heeft~ .A E ~ 
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D. wordt bepaald door het produkt van de frequentie waarmee het atoom over

springt en het kwadraat van de afstand waarover een atoom met energie~ ~l: 

springt. 

Bij interstitiële diffusie zijn D. en ~E zoals te verwachten is lager dan bij 

substitutionele diffusie. 

Wanneer we een metaal in kontakt brengen met een n-type halfgeleider ontstaat 

in. de halfgeleider een positieve ruimteladingslaag. Door de Paissouvergelijking 

van een Schottky-barrière, waarin de ruimteladingskoncentratie konstant en 

gelijk is aan de koncentratie van ongekompenseerde donoren.op te lossen volgt: 

ft 
rJ,~==~---.. 

. ~-·-u-.i!)-1 

0 w ... x 

(5) 

+ ... 

(a) ~----~----~------------~~----E, ..... 
~~-----------f~ 

~ .... 

figuur I. a. ruimteladingsverdeling in een Schottky-barrière. 

b. energieschema van een metaal-n-type halfgeleider overgang. 

Hierbij is: "" 
E 

-J 
~ 
u 

dikte van de barrière 

diëlektrische konstante van de halfgeleider 

lading van het elektron 

diffusiepotentiaal 

spanning over de barrière, die positief gerekend wordt in 

de voorwaartsrichting 
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N .. = ruimteladingsbergend vermogen (dit 1.s bij een Schottky

barrière gelijk aan ~» het aantal ongekompenseerde donoren 

per cm 3 ) 

Y=~-U 
E, = konductiebandkant energie 

E',. = energie Ferminiveau 

Ev = valentiebandkant energie 

)( = elektronenaffiniteit halfgeleider 

t,= barrièrehoogte van de overgang 

~s = uittreearbeid van de halfgeleider 

cf>.,. = uittreearbeid van het metaal 

De differentiële barrièrecapaciteit E'A -Vtl 
(6) [s] 

Hierin 1.s: ~ = lading 

A oppervlak 'van het kontakt. 

Uit (5) (6) volgt: ~l E' ~.At (X- u) en 

zodat: ... 2. f ~~T
1 

N =- fl A' 

(7) 

(8) 

N.B. - Als de ruimteladingsdichtheid gelijk is aan ND, maar niet konstant is 

in de barrière, dan blijft vergelijking (8) geldig [s] en kan N, als 

funktie van de plaats berekend worden. 

- Landsberg · [t.J toont aan dat er een hele klasse van barrières mogelijk 

is waarbij het verband tussen ~~ en 1/D- U. lineair is. Deze barrières 

moeten aan de volgende voon.raarden voldoen: 

w J' ( f, lft #i" 

I. J.""x. /1\ -'x 
konstant (onafhankelijk vanY) 

IYt = aantal engekampenseerde geÏoniseerde donoren per cm3 

Een Schottky-barrière behoort tot de genoemde klasse. In de overige 

barrières van de klasse is de ruimteladingskoncentratie afhankelijk 

van de aangelegde spanning. 
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De algemene uitdrukking voor het elektrisch gedrag van een metaal-halfgeleider 

overgang luidt [s]: 

J =Jo fe•f(~) -1] (9) 

waarin I. de verzadigingsstroom is en evenredig 1s met e,c P (- _ft.) 
, 1t T 

In de praktijk is de helling van de ln [.;.. U karakteristiek altijd kleiner 

dan ~r· Om deze reden heeft men een empirische grootheid n de "kwaliteits

faktor" ingevoerd zodanig dat 1 n I -A 'i~ 

n wordt beÏnvloed door: beeldkrachten 

tunneling [7] 

tussenlaagjes [8] 
rekombinatie van elektronen 1n de uitputtingslaag [9] 
l'ppervlaktetoestanden [s] 

Landsberg [10] brengt de beeldkracht in rekening en komt tot een uitdrukking 

die hier in een beknopte vorm is weergegeven; de beschouwing geldt in de 

sperrichting: 

waar1n 

en 

z. 
Y=(-v;-u)+

--v; 
en 

(I 0) 

(I I) 

(12) 

V = beweeglijkheid 

respektievelijk . J, (13) 

~~= effektieve massa van een ladingsdrager in de halfgeleider. 

~ls de diffusie-theorie respektievelijk de diode-theorie wordt 

toegepast. 
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De diffusie-theorie wordt toegepast als de vrije weglengte 

van de elektronen kleiner is dan de dikte van de barrière. 

De diode-theorie is van toepassing als de vrije weglengte 

van de elektronen veel groter is dan de dikte van de barrière. 

2.3. Bethe-model. 

Tussen het metaalkontakt en de halfgeleider bevindt ~ich een isolerende 
lln de &.&itrrdt.tnfslU[J 

laag [1 1]. Evenals in het Schottky-model is de ruimtelad1ng~.~konstant 

en 1s deze uitsluitend een gevolg van ge1oniseerde donoren. Hier geldt: 

d = d.ikte van de isolerende tussenlaag 

2 (v;- u) 

2.4. ~ott-barrière 

(14) 

Voor- U<X" 
(IS) 

In een Mott-barrière staat het gehele potentiaal verschil over de "isolerende" 

tussenlaag tussen metaal-kontakt en halfgeleider. 

De differentiële barrièrecapaciteit is onafhankelijk van de aangelegde span

ning [12]. 

EA 
er (16) 

De stroom-spanning relatie voor een Mott-barrière is gelijk aan die van 

vergelijking (10), echter met dit verschil dat nu [10]: 

waar1n (17) 
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3. Meetopstelling 

Aan de hand van literatuurwaarden, van diffusiekoëfficiënten; van enkele 

metalen in verschillende III-V en II-VI halfgeleiders, hebben wij de dif

fusiekoëfficiënten bij 600 °K en de temperatuurli~mberekend en de resul

taten in tabel I weergegeven. l";~rn definieer ik als zijnde de temperatuur 

waarop het halfgeleider kristal met het te diffunderen ~etaal gedurende 104 

·sec, gebracht moet worden om een indringdiepte van .1_/""'· te verkrijgen. 

Uit (J) en (~ volgt: g_ = ln D + ln t - 2 lnx 
-r- k! . 0 

en kan 11./''" berekend worden u~t: 

3 Sn 

s- Sn. 
6 Ag-

lo A" 
11 At 

1D 

In P 
InP 

D. ctn> 
0 ~ 

+I 
2~' JC /f) 

/,2)1/~-1 

2 "l( 1,-r ~-111 
~· ")•) 

_,, 
'J.;IS"'Jtl~ [41] 

['I) 

['i] 

['f] 

[lf] 

(f] 
336 [~] 

[.1 o] 

lioJ 

Tabel I, Enkele diffusiE!lkoëfficiënten van metalen in halfgeleiders. 
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Op grond van bovenstaande gegevens achtten wij diffusie van Sb in GaS bij 

temperaturen beneden 900 °K zeer wel mogelijk. We hebben de opstelling zo 

ontworpen en gebouwd dat temperatuurbehandeling van het preparaat in het 

meetsysteem mogelijk 1s. 

N.B.:- De diffusiekoëfficiënten 1n tabel I werden allen bepaald gebruik

makend van radio-aktieve komponenten. 

- Uit tabel I blijkt dat konstanten D en Q die ogenschijnlijk dezelfde 
0 

diffusieprocessen beschrijvel! bij de twee auteurs in grootte aanzienlijk 

verschillen; vergelijk posities I en 3 met 9 en IO. 

Bij diffusie van metalen in halfgeleiders wordt de b?vengrens van 

metaalatomen in de halfgeleider bepaald door C die in het geval 
0 

nele diffusie bepaald wordt door het aantal vakatures. 

de koncentratie ·c..e 
van subs ti-E:io-

Als C van dezelfde orde van grootte is als N+ dan kan het ruimteladingsbergend
o 

vermogen in de barrière niet veel meer toenemen dan met een faktor 2. 

Om met een redelijke kans om diffusie te kunnen meten en eventueel het kon

centratieprofiel te kunnen bepalen, hebben we als els gesteld dat het scheidend 

vermogen bii de bepaling van N+ minstens 20% 1s. 

Voor een gedeelte van de experimenten (een meer gedetailleerde uitwerking wordt 

gegeven in de onnauwkeurigheidsberekening 4.4.) betekent dit dat de temperatuur 
0 \.~on~t&nt; 

op~ O,I CYmoet blijven gedurende de tijd (ca. I dag) dat het polair diagram 

bij één aangelegde voorspanning \vordt opgenomen. Dit is gerealiseerd met behulp 

van een waterbadthermostaat (merk: Haake, type: FE; temperatuurkonstantheid van 
0 het water is + 0,005 C) en zorgvuldige isolatie van kristalhouder en aan en 

afvoerslangen. 

3.3. Eisen kristalhouder 

Aan de kristalhouder werden de volgende e1sen gesteld: 

- Het preparaat bevindt zich tijdens de metingen en warmtebehandeling in het 

donker. 

- De isolatieweerstand van het hoogohmige gedeelte is bij kamertemperatuur 

~ IOI4Jl. 

- Het preparaat bevindt zich tijdens de metingen en warmtebehandeling 1n een 

inerte Argonatmosfeer. 
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- De verbindingsdraden tussen preparaat en stroommeter respektievelijk span

ningsmeters zijn afgeschermd tegen storingen. 

-De parasitaire capaciteit parallel aan het preparaat'is laag. 
0 

- Het preparaat kan in de opstelling verwarmd worden tot 900 K. 

- De temperatuurfluktuaties zijn bij de meettemperatuur (enkele graden boven 

kamertemperatuur)~ 0,1 °e. 
- Montage van het preparaat kan eenvoudig geschieden. 

- De mogelijkheid bestaat om het preparaat te belichten zonder dat de kristal-

houder moet worden gedemonteerd. 

- Het thermokoppel maakt goed warmtekontakt met het preparaat en heeft een 

scheidend vermogen < 0,2 °e. 

In figuur 2 is de kristalhouder geschetst die aan de e1sen voldoet en waarmee 

de experimenten zijn uitgevoerd. 

3.4.1. ~ig~~=g~~~r~~~~r 

Post fis] heeft een barrièrecapaciteit gemeten tussen 70 pF en 120 pF bij 

voorspanningen tussen -0,6 V en +0,1 V. 

Bij een schatting van het frequentiegebied waar1n gemeten moet kunnen worden, 
JO n doen we de volgende aannamen: e = 100 pF en R5 = JO ~L . 

De bovengrens van de frequentie wordt bepaald door de nauwkeurigheid waarmee 

de bulkweerstand R bepaald 1s. De onnauVJkeurigheid in R is de begrensende 
s s 

faktor voor de bepaling van e als 1/~C kleiner wordt dan R . De te verwachten 
s 

bovengrens ligt tussen f = 0,2 Hz en f = I Hz. 

De benedengrens wordt 1n het geval dat de barrièreweerstand 

de isolatie-weerstand bepaald door de isolatieweerstand die 

\ groter is dan 

minstens Jo 14 Jl 
1411 -4 moet bedragen, Uit J/M; = JO volgt W= JO rad/sec. en f = 2 x -5 JO Hz. 

Voor de gevallen waarin de barrièreweerstand kleiner is dan 10
14 J(L , is het 

-5 
polaire diagram reeds volledig bepaald bij frequenties groter dan 2 x JO Hz. 
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Het opnemen van de stroom-spanningskarakteristieken gebeurt volgens onder

staand schema. 

1 

-~ 

-. 

V1 =PAR elektrometer 134 

V
2 

= Keithley elektrometer 610 C 

I = Keithley 417, High Speed 

Picoammeter 

Figuur 3: Schema voor het opnemen van I.V.-karakteristieken, 

D K . hl 417 h f . l 1' 'd o- 13 e e1t ey ee t een maxtma e gevoe tghel van 1 A volle schaal en 

de Keithley 610 C heeft evenals de PAR 134 een maximale gevoeligheid van I mV 

volle schaal. 

Het elektrisch systeem waarmee de barrièrecapaciteit wprdt gemeten, 1s weer

gegeven in figuur 4. 

Figuur 4: Opstelling voor capaciteitsmetingen. 

F
1 

en F
2 

ZlJn twee identieke laag doorlaatfilters, 

R = XY recorder; Philips PM 8120 

I Keithley 417 High speed Picoammeter 

X els 
R 

1T = Funktiegenerator; Hewlett and Packard 203 (A); frequentiegebied; 

5 x 10-5 Hz - 60 k Hz. 
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De Keithley 417 is een zeer snelle stroommeter. Het een capaciteit van 50 pF 

over de ingang van de stroommeter is de stijgtijd (de t~jd waarin de amplitude 

van het signaal toeneemt van 10 % tot 90 % van zijn werkelijke waarde) slechts 

I · d 1· stand (10- 13 A 11 h ,\ d · d 1" sec. 1n e gevoe 1gste vo e sc aay. In e m1n er gevoe 1ge 

standen is de stijgtijd aanzienlijk geringer, doch dan '"ordt de maximale meet

frequentie begrensd door de XY recorder die bij frequenties ~ 0,5 Hz hysterese 

vertoont. 

De benedengrens van het frequentiegebied komt vrlJ goed overeen met het 1n de 

opstelling haalbare frequentiegebied. 

De capaciteit van het meetsysteem zonder preparaat bleek 0,5 pF te zijn en 

bovendien onafhankelijk van de aangelegde spanning. 

4. Metingen 

De impedantie Z van het preparaat wordt gemeten, en vertaald 1n de komponenten 

van het vervangingsschema van figuur 5. 

c 
L,.__----~----~J 

"Za 

Figuur 5: Vervangingsschema van het preparaat. 

Bij meting met de opstelling van figuur 4 \.rordt op de XY recorder een 
"' Lissajousfiguur geschreven waaruit de amplitudeverhouding ~ en het fase-
c. 

verschil ~ van wisselspanning en wisselstroom bepaald worden (zie figuur 6) 

waardoor Z bepaald is. 



.... 

Figuur 6: Lissajousfiguur. 
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__ j_ 
I 

Z wordt gemeten als funktie van de frequentie en uitgezet 1n een polair 

diagram (zie figuur 7). 

ils R.,>>Ywc 

t Im "Z. 

Figuur 7: Polair diagram 

C (e.~) kan berekend ;.,rorden uit: 

C-= 

als R• :>)> 1/ ~ C geldt: 

11c2 = tA}(z 2 
- Rs

2
) 

(18) 

( 19) 

De gebruikte GaS kristallen zijn gegroeid door de door Dr. R.M.A. Lieth c.s. 

(Onderwerpgroep C.F.T.) met behulp van het jodium-transportproces en komen uit 

de batch Ke 89 (4 mg 12/ml), 

Het opdampmetaal is steeds antimoon. 
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Kontaktkonfiguratie: 
~-s" ~ko"ta.k t 

kon-tctic toppe I""Vlclk: A-= o. s-mm" 
I 

I o..-mm L 
11 j'"" I 

~ 
De opdampprocedure is geschetst in figuur 8. 

V ~mimlni'wih:tc;:.-r. p,.., ..... t 
ll'\Uicll' 

----""f"co__... sH4li n I' ssclt e,..'" 

.._ __ _, Ie W' • ,. tl p_ i.j, ï• 

a.nti "., oon kwrl,.t.s Vd.ttj • 

~ W'ou·,. • .,. vel"...tèr~rtinrs
spi l"fld 1 

Figuur 8: Opdampprocedure 

Preparaat A.M. l (A.M.2 ts reserve preparaat) 

Gedurende de opdampperiode (ca. 20 min.) werd T ~ 30 °C gehouden. 
0 

~~~!~~Ei~-l werd gedaan nadat het sample op de aangegeven wijze geprepareerd 

en gemonteerd was. 

~~~!2~!k~-~ nadat het preparaat een temperatuurbehandeling heeft gehad van 
0 

l uur op 100 C, Het preparaat is niet belicht, in Argonatmosfeer gedroogd en 

zuurstofvrij. 

~~~!~~!!~_] na temperatuurbehandeling van 40 uur op 100 °e. Niet belicht, 

~~~!2~!i~-~ ts opgenomen na temperatuurbehandeling van 2! uur op 300 °e gevolgd 

door belichting om het preparaat weer in dezelfde initiële geleidingsteestand 

te brengen als bij meetserie I. 
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Preparaat A.M. 3. 

Dit preparaat is op dezelfde man1er geprepareerd als preparaat A.M. I. 

~~~!~~!i~-~· Na montage. 

~~~!~~!i~-~· Na warmtebehandeling van ca. 2~ uur op 300 °e gevolgd door be

lichting. 

Preparaat A.M.4. 

Preparaat A.M.4. werd opgedampt bij T :. 300 °e waarna het preparaat gedurende 
0 

ca. 2 uur op 300 °e is geweest en afgekoeld en weer opnieuw opgedampt bij 

T ~ 300 °e. 
0 

Na montage waarbij het preparaat heliebt werd 1s 

~~~!~~!i~_Z opgenomen. 

4.3. Resultaten 

2 Een Schottky-barrière heeft de eigenschap dat het verband tussen 1/e en 

VD-U lineair is en dat de ge~xtrapoleerde rechte de U-as bij VD snijdt. Voor 

de meetseries I, 2, 3, 4 en 5 is l/e2 
als funktie van U uitgezet in grafiek 

· · C.q, 5 10-2 
I, 2 en 3 b1J f = 0,1 Hz~ x Hz. 

Bij spanningen in de sperrichting 1s l/e2 ~ U een rechte. 

In de voorwaartsrichting vertonen de grafieken een knik. 

Uit de knik van meetserie 4 volgt dat de koncentratie van het ruimteladings-
+ + 13 -3 

bergendvermogen i\ verandert van N ~ I x 10 cm voor x< 5..,...._ naar 
13 

5 x 10 voor x > 5~ 
+ 

De waarden van N werden berekend met formule (8) en zijn weergegeven in tabel 2, 

Hierbij is voor e de waarde 3 gekozen, 
r 

De waarde van N+ bepaald uit de gelijkstroommetingen in de sperrichting met de 

theorie van Landsberg hangt af van de waarde van f . Goede overeenstemming 
r 

tussen de Schottky-theorie en de Landsberg-theorie werd verkregen door voor 

C de waarde 3· te nemen. 
r 

Voor GaS is fr/ /c-as in het hoogfrequente gebied ca, 3 [13] terwijl de laag 

frequentwaarde oploopt tot 6 (14]. 
Ook de waarden van u

1 
bepaald uit capaciteitsmetingen in de sperrichting vindt 

men in tabel 2. u
1 

is de spanning op de plaats waar de geëxtrapoleerde rechte 

in de l/e2 ~ U karakteristiek de U-as snijdt, 
+ 

In het frequentiegebied waarin gemeten werd is N steeds onafhankelijk van de 
frequentie. 
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u
1 

neemt met toenemende frequentie in zeer ger~nge mate af. Ter illustratie 

~s ~n grafiek 4 l/C
2 

.:. U van meetserie 2 weergegeven bij f = 0,2 Hz en 
-3 . 

f = 5 x 10 Hz. De meetpunten van serie 2 bij de andere gemeten frequenties 

vallen voor het merendeel tussen de in grafiek 4 getrokken lijnen. 

De barrièrecapaciteit is eveneens steeds slechts zwak frequentie-afhankelijk. 

Als voorbeeld zie grafiek 5 waar voor meetseri~.:. f is uitgezet bij verschil

lende kontaktspanningen. 

Aan de barrière van meetserie 3 kon gemeten worden tot grote spanningen ~n 

de sperrichting (5 V). De afwijking van de meetpunten van de in grafiek 2 ge

trokken lijn werd bij grote spanningen in de sperrichting (van 2 tot 5 V) ver

oorzaakt doordat tussen het opnemen van de verschillende polai• diagrammen niet 

altijd even lang gewacht werd. Na verhoging van de spanning in de sperrichting 

had een wachttijd van 15 uur een stijging van de capaciteit van ca. 3 % tot 

gevolg, terwijl een wachttijd van l uur geen merkbare verandering van de 

capaciteit tot gevolg had. Uit de eerste meetcyclus (meetserie 3) waarbij 

de barrièrecapaciteit gaande van lage naar hoge spanning in de sperrichting 

d 1 + 4 4 10 15 - 3 d d . . d gemeten wer , vo gt N = , x cm . Daarna wer e spann~ng ~n e sper-
+ 14 -3 

richting suksessievelijk verlaagd en vondenweN 5,0 x 10 cm . Hie~bij 

lagen de waarden van de barrièrecapaciteit (bij U 

hoger dan bij de eerste meetcyclus. 

-1 V en U = -3 V) ca. 5 % 

Bij de barrière van meetserie 6 is de barrièrecapaciteit onafhankelijk van de 

frequentie m het gemeten interval (5 x 10-
2 Hz~ f ~ 0,2 Hz). De barrière-

capaciteit ~s hier ook onafhankelijk van de aangelegde spanning in het inter

val -2 V~ U~+ 500 mV. Hier geldt: C = 0,79 pF. 

In meetserie 7 is de barrièrecapaciteit eveneens onafhankelijk van de varia

belen f en U ~n de intervallen. 2 x 10-
2 Hz~ f' 0,2 Hz respektievelijk 

- JO V ~ U ~+ 500 mV en is C 0,87 pF. 

Voor de series 4, 6 en 7 is de opgegeven waarde van de capaciteit, ~n verband 

met de lage waarde, gekorrigeerd voor de paracitaire capaciteit;C = 0,50 pF die 

gemeten werd zonder preparaat ~n de kristalhouder doch voor de rest identieke 

omstandigheden als tijdens de overige capaciteitsmetingen. 

De bij de gemeten waarde van de capaciteit behorende barrièredikte is weer

gegeven in tabel 2 onder cf(cap.). 
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4.3.2. I.V.-karakteristieken ==============e===•== 

In de theorie (H.2) is aangegeven dat in de sperrichting het verband tussen 
I 1 

ln I en (v
0

-u) 4 respektievelijk (V
0

-U) 2 lineair is voor een Schottky respek-

tievelijk Mott-barrière. 
1 

De ln I~ (VD-U) 4 sperkarakteristieken van de barrières I, 2, 3, 4 en 5 zijn 

vrijwel rechte lijnen; zie grafiek 6 en 7. Hetzelfde geldt voor de ln I ~(\(-U)~ . D 
sperkarakteristiek van de barrière 7 (grafiek 8), 

Gegeven het feit dat VD een waarde tussen 0,4 en 0,6 V heeft, is VD bepaald op 
1 

0,5 V omdat daarmee het verband tussen ln I en (VD-U) 4 lineair werd. 

Van de barrière 6 konden geen I.V.-karakteristieken opgenomen worden, omdat 

de stromen erg klein waren en fluktueerden. 

De uit grafiek 6 en 7 met behulp van formule (ll) berekënde waarden voorN+ 
+ bevinden zich in tabel 2 onder het hoofd N (Landsberg), waar ze geplaatst 

zijn naast de waarden voor N+ die volgen uit capaciteitsmetingen. De uit grafiek 

8 met formule ( 17) berekende d bevindt zich in tabel 2 onder d (Landsberg). 

Uit de in grafiek 9, 10 en 11 opgenomen ln I 7 U voo~aartskarakteristieken 

z~Jn de waarden van I en van de 'kwaliteitsfaktor' n bepaald die in tabel 2 
0 

zijn opgenomen, 
1 

De waarde van I
0 

(Landsberg) werden uit extrapolatie van de ln I 7 (VD-U) 4 

c.q. ln I 7 (VD-U)~ karakteristieken naar het punt (VD-U) = 0 bepaald. Onder. 

I' 
o is de waarde van de stroom opgegeven die volgt uit extrapolatie van de hier-

boven genoemde karakteristieken naar het punt U = 0, Hierbij geldt: 

I~ =Io'(Landsberg)x exp(~) 1 c., r~ c:. I.,(Lan~sbe.-,.)JC el&p(~ )''J 

Derhalve moeten I 1 en I (voorwaarts) met elkaar vergeleken \-lorden. 
0 0 

Ter bepaling van de ligging van het Fermi-niveau werd van preparaat A.M. I na 

voltooiing van meetserie 2 de bulkweerstand R als funktie van de temperatuur 
s 

bepaald in het interval 25 °e ~ T < 80 °e. We vonden E 0,60 eV. 
F 

In tabel 2 zijn verder 

de waarden van R voor de verschillende meetseries weergegeven en ~s pangegeven 
s 

tot \oJelk type (Schottk.y, Bethe of Mott) de barrière vermoedelijk behoort. 

Op dit laatste wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan. 
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meet- Rs ui N (cm- 3 ) 1/t,.",.,. Ó[/c~) ]
0 

(A) · 
~e19t 

sel'ie (.a) (mY) rrtra~) N+[Un type J(c&~) d{t•ll I.l._..s- Io' I.cv~or- n 
dshll"t} "'"'~ berr) -'ê•tts 

I' 

1 3,DxtJ 
'} !I 

$thot/l- 10-21 -1'1 -I~ 

IISO lO>tJ() J,'IX/0 10 ~JO t~s - k)' 

2 
3)2XJ0

9 q'IXJdJ 
,, 

Se"•U 
-12 -I~ J.3xri'J 

I UUt 
l{SO t,oxro 1.0 10 116 

~ 
Of toot ky 

3 ~S"xto' ':150 Jt'IXIÓS ~3xto'S' $t~tott- 10-n 
_,, 

81l!0 .. 11 2 iJ' ' 'louur 10 I 

OP 1110t ky 

'I 
3oxr! IJ 2X 10

111 10-2"0 
_,, 

.2 ~ Ullf /'100 S,/)X J() 10 2t 
\op 3oot "I $tllott 

l&y 
1.,6 Xldi 

I 

S" 
~0x1J 

IS IS -21/ Jo-'' 2 )l JÖ
11 

930 S,3X 10 1x1o /Jetlte to 113 - I , 

3 6 , 

2 ~ """ MtJtt 11 o, 3DC't' 

1 
P. P..e 

A.l'f. ~ 2 u u,.. 
or ca '::::.JOJ Mott 16 1'1 2xJÖ1

S 2 xtö'~ t,6xti'' 6/IJ 
lSot 

Tabel 2: Overzicht van de belangrijkste resultaten. 

De onzekerheden in de bePaling van N+ (Landsberg) en d (Landsberg) uit de 

gelijkstroom sperkarakteristieken zijn groter dan in de N+ en cf bepaald 

uit de capaciteitsmetingen. 

Bij meetserie 4 blijkt dat het ruimteladingsbergendvermogen na verwarming 

van 2! uur op 300 °C sterk 1s afgenomen. 

Voor de Mott-barrière 7 is de overeenkomst tussen de waarde van cf(bepaald 

uit capaciteitsmetingen) en de waarde van cf(Landsberg) frapant. Beide waarden 

werden berekend met f: = 3. Dit ondersteunt de waarde € = 3. 
r r 

0 . 
De spreiding in de waarden van Z t.g.v. temperatuurfluktuaties van.:!"_ 0, I C wordt 

geschat aan de hand van formule (9). Het temperatuurafhankelijk gedrag van de 

stroom wordt 1n het spanningsinterval waar de capaciteitsmetingen ,.,erden gedaan 
- f /kT bepaald door de term e B . . 
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MetqPB = leV geven de temperatuurfluktuaties aanleiding tot variaties van 

+ 3 % in het re~ele gedeelte van ZB. 

Mede tengevolge van temperatuurfluktuaties 1s de relatieve onnauwkeurigheid 

1n de bepaling van R + R h ~k k geliik aan + 5 %. s 'o m."- on ta t . · -
De nauwkeurigheid in de bepaling van Z 'vordt begrensd door de nauwkeurigheid 

van de stroommeter. Deze introduceert een onnauwkeurigheid van 2 % in Z en v~n 

2 à 5% in sin~· 

He onderscheiden de volgende gevallen: 

~s < 

De t't u! ieve 0 nna.l4wdc f IA. I"ÏI ne j~ 
1n C is ~ = '!: 2 t c 

= 

o.r ~ 

"~ •/ r - ID /11 

~n htt ~Mutil-
5 te grvll 

In de 1/C
2-v grafieken zijn steeds die frequenties gekozen welke de nauw

keurigste waarde van ND oplevere~ 

Voor de barrières van meetseries I, 2, 3 en 5 1s de onnauwkeurigheid waarmee 

het ruimteladingsbergendvermogen uit metingen 1n de sperrichting-bepaald kan 

worden + 10 %. 

In de voorwaartsrichting lijkt het ruimteladingsbergend vermogen groter dan 

1n de sperrichting doch hier is ook de onnauwkeurigheid groter dan in de sper

richting waardoor een uitspraak over het wel of niet groter zijn van het ruim

teladingsbergend vermogen, in het gedeelte van de barrière dat aan het metaal

kontakt grenst niet goed mogelijk 1s. 
' 

In de barrière van meetserie 4 (grafiek 3) is de onnauwkeurigheid voldoende 

klein om van een veranderende helling in de I/C2-v karakteristiek te kunnen 
spreken. 
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5. Diskussie 

Van het merendeel van de polaire diagrammen 1n de sperrichting kon slechts het 

'hoogfrequent' gedeelte (f 1 :> 1/RC) gemeten worden, Terwijl in de voorwaarts

richting van meetseries I, 2, 3 en 5 en rond U~ 0 meestal wel gemeten kon 

worden tot frequenties lager dan f
1

• 
, 

Door de gemeten punten Z (~) kon doorgaans een cirkel met middelpunt iets 

boven de reëele as getrokken worden (zie figuur 9) hetgeen betekent dat in 

het vervangingsschema van het preparaat (figuur 5) minstens één van de twee 

weerstanden Rs en RB frequentie afhankelijk is, 

M. 
""""' ............ 

... 

M:middelpunt. c'it-kel 

ei 11 b. << 1<0 d a.n kcl n C bel"ekend 

1 Itn Z \A/or-den uit: C..... A~~ 
- wRo(1-~~~J 

Figuur 9: Polair diagram van het preparaat. 

Uit gelijkstroom- en wisselstroommetingen is komen vast te staan dat R 
s 

frequentieonàfhandelijk is, derhalve is R' een funktie van W . 

{20) 

Het polaire diagram van onderstaand vervangingssc~ema (figuur 10) is zo'n 

cirkel met middelpunt boven de reëele as indien geldt: wC (w) R1 (w) ~ 
konstant [s] . 

I 

Rtw> 
I 

Jl Ctw) 
o-----+----tll 

~ -
~f+ Rt>hms' kont& kt 

Figuur 10: Vervangingsschema van het preparaat. 
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De gemeten capaciteit is slechts zwak frequentie-afhankelijk (zie grafiek 5); 

derhalve j.{an gesteld worden: R1 
(W) 00 1/w;met R11 (w) l/R

0 
+ 1/R

1
(tc)) 

volgt nu dat Rit toeneemt met afremende frequentie. 

Voor elk van de barrières van meetseries 1, 2, 3 en 5 werd het ruimteladings

bergendvermogen ~+ als funktie van de frequentie bepaald uit metingen in de 

sperrichting waarbij N+ steeds vrijwel onafhankelijk bleek te zijn van de 

grootte van de frequentie. 

Ter illustratie is in grafiek 4 l/C
2 

uitgezet als funktie van U bij f = 0,2 Hz 
-3 

en f = 5 x 10 Hz. 

Voor het geval dat N+ in de barrière konstant is, snijdt de naar de voorwaarts

richting geëxtrapoleerde rechte, van de in de sperrichting opgenomen I/C
2 7 U 

karakteristieken, de U-as bij UI = VD. 

Zoals in het vorige hoofdstuk werd opgemerkt 1s u
1 

onafhankelijk van de 

frequentie dan wel neemt iets af bij afnemende frequentie (zie grafiek 4). 

Aannemende dat UI = VD en dat de helling van l/C
2 7 U omgekeerd evenredig is 

+ met N (Schottky-barrière) dan volgt daaruit dat de barrièreweerstand konstant 

blijft dan wel iets toeneemt met toenemende frequentie. Dit is met bovengestelde 
1 

in tegenspraak want R OIJ I/w . Derhalve is deze aanname te ver vereenvoudigd en 

spelen ook andere effekten een rol met name die welke in de voorwaartsrichting 

hun invloed doen gelden. 

De aanwezigheid van oppervlaktetoestanden 1n een isolerend tussenlaagje kan het 

gedrag van de barrièrew·eerstand verklaren indien het laden en ontladen van de

ze toestanden gepaart gaat met tijdkoostanten groter dan I à 10 sec. Deze effek

ten werden bediskussieerd door Card and Rhoderick [~J , zij geven aan dat bij 

een HOS-diode waarbij oppervlaktetoestanden aanwezig zijn, \vaarvan het quasi

Fermi-niveau samenvalt met het Fermi-niveau van de halfgeleider, de tijdkon

stanten voor het laden en ontladen van deze toestanden bij wisselspanningen 

bepaald worden door het rekombinatieproces. Dit feit geeft aanleiding tot een 

frequentie-afhankelijke barrièreweerstand; waarbij de capaciteit vrijwel fre

quentie-onafhankelijk is. 

5,2. ~~~1~~~-~~~-~~-~~~~-~~~-~~~~l~-~~E~~l~~-Î!~~!~~~~~ 

De redelijk goede overeenstemming van ~I (in tabel 2) is een aanduiding 
. 0 0 

dat de overgang van de theorie die het gedrag in de voorwaartsrichting beschrijft 

(formule (8»naar de theorie van Landsberg (formule (9)) die het gedrag in de 

sperrichting beschrijft gerechtvaardigd is, 
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Een bevestiging van de theorie van Landsberg voor onze 'Schottky'-barrières 
. + ( 1s dat de tendens d1e de waarden van N Landsberg) vertonen dezelfde is als 

de tendens dieN+ (cap.) vertoont. Doordat voor~ de 'lage' waarde 3 is 
+ r 

gekozen stemt de orde van grootte van N (Landsberg) overeen met N+ (cap.). 

Deze lage waarde van f' r suggereert dat in de barrière alleen de atomaire pola

risatie een bijdrage tot de polarisatie geeft. 

Post [15] bepaalde op een analoge wijzeE aan een kristal dat in dezelfde ampul 
r 

gegroeid werd als de kristallen waar wij aan gemeten hebben. Ook Post vond 

fr = 3. 

Uit de gelijkstroommetingen in de sperrichting werd VD = 0,5 V bepaald. Samen 

met de aan preparaat A. H. 1 gemeten waarde EF = 0,6 ev geeft dit cPB = E + qVD F 
I , I eV. 

Deze waarde komt goed overeen met literatuurwaarde [16] waar +B 
paald werd uit foto-elektrische metingen. 

1 ,05 eV be-

Van de barrières I, 2 en 3 ko•t de waarde van u
1 

= 0,~5 V goed overeen met de 

waarde die voor de diffusie potentiaal verwacht wordt. Dit ondersteunt het 

Schottky-model voor deze barrières. 

In een Schottky-barrière wordt het ruimteladingsbergendvermogen bepaald door 

dezelfde donor die in de bulk het geleidingsvermogen bepaald. De gemeten afname 

van N+ na verwarmen van preparaat A.H. 1 op ~00 °C (meetseries I, 2 en 3) komt 

overeen met de afname van de bulkgeleiding (toename van de bulkweerstand R ), 
s 

Dit feit is een aanwijzing dat diepere donoren in de barrière geen rol van be-

tekenis spelen en bevestigt het Schottky-model. 

De aanwezigheid van het in 5. I. besproken tussenlaagje met oppervlaktetoestanden 

kan de gekonstateerde afwijking van het Schottky-model bij barrièrecapaciteits

metingen in de voorwaartsrichting verklaren. De invloed hiervan op de gelijk

stroom en barrièrecapaciteitsmetingen in de sperrichting·blijkt echter verwaar

loosbaar. 

Op grond van bovenstaande beschouwingen mag gesteld worden dat de gemeten 

N+ voor de barrières I, 2 en 3 gelijk is aan de koncentratie engekampenseerde 

donoren ND en dat deze overgangen Schottky-barrières zijn. 

= 
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Voor meetserie 4 (na verhitting tot 300 °C) is U I = I, 7 V. Deze waarde is 

een faktor 3 à 4 groter dan de waarde die voor de diffusiepotentiaal verwacht 

wordt. 
+ Het ruimteladingsbergendvermogen N bepaald uit capaciteitsmetingen 1n de 

sperrichting is een faktor 120 lager dan bij meetserie I. Dit betekent dat 

de kompensatiegraad in de barrière is toegenomen met een faktor I20 of meer. 

De bulh1eerstand heeft echter dezelfde waarde als bij meetserie I; hetgeen 

betekent dat in de bulk geen veranderingen zijn opgetreden. 

Goodman prJ beschrijft dat de aanwezigheid van traps in de halfgeleider 

aanleiding kan geven tot een knik in de I/C 
2+ U karakteristiek zoals deze 

bij meetserie 4 (zie grafiek 3) optreedt. Bij meetserie 3 werd een trapkon-

. de orde IOI 3 cm- 3 · 1 d D · 1 d k d centrat1e van ges1gna eer . e 1nv oe van traps an aarom 

bij de capaciteitsmetingen van meetserie 4 zeker niet uitgesloten worden. 
+ 

Het ruimteladingsbergend vermogen N kan toch bepaald worden met formule 

(8) Q1] . 

5,3,2, Bethe-model =========== 
Voor meetserie 5 is UI = 0,93 V. Deze \vaarde is ca. 2 maal groter dan de waarde 

die voor de diffusiepotentiaal verwacht wordt. Onder aanname dat VD = 0,5 V 

wordt met behulp van het Bethe-model uit extrapolatie van de I/C 2 + U karak

teristiek de dikte Ó van het tussenlaagje berekend; cf ~ 0, I fliT!· 
Een grootte-orde beschouwing van de invloed van oppervlaktetoestanden op het 

gedrag van de barrière is van belang omdat ook bij deze barrière bij de metingen 

in de woorwaartsrichting een frequentie-afhankelijkheid van de barrièreweer

stand werd gekonstateerd. 

Daar dit niet past in het Bethe-model bekijken \.Je deze frequentie-afhankelijk

heid als een storing op het Bethe-model aan de hand van een door Card and 

Rhoderick gegeven uitdrukking, waarin de storing ten gevolge van oppervlakte

toestanden verdiskonteerd is door de termcx.[8) 

+ 
N 

Hierin is: 

o(= 

N 
opp 

&· 1 

q N 
opp 

dichtheid van de oppervlaktetoestanden per eV 

= diëlektrische konstante van de tussenlaag 

(20) 
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De met formule (8) bepaalde waarden voor N+ van meetseries 1 (prep. A.M. 1) ~n 
5 (prep. A.N. 3) verschillen maar weinig. Er mag verwacht worden dat de kon

centratie van engekampenseerde donoren in de twee kristallen ongeveer gelijk 

is (binnen een faktor 2), temeer daar de kristallen in dezelfde batch zijn 

gegroeid en tot op hêt mom~t dat de ganoemde meetseries werden opgenomen 

een vergelijkbare voorbehandeling hebben gehad. De N+ van meetserie 1 wordt 
+ bepaald met formule (8). DeN van meetserie 5 volgt uit formule (20). 

Formule (20) onderscheidt zich van formule (8) door de term~ . 

Uit bovenstaande volgt dat tl{ < 1/5 waardoor onder aanname dat i. ~ E, ,een 
1 

bovengrens van de oppervlaktetoestandsdichtheid van barrière 5 kan worden be-

paald: N <::. 10 11 cm- 2 eV-I. 
opp 

5.3.3. Hott model ========== 
Uit berekening van de orde van grootte met behulp van het Schottky-model volgt 

dat het ruimteladingsbergendvermogen in de barrières 6 en 7 zeer la~g is, nl. 
+ 12 -3 

N < JO cm • 

Bij de meetseries 6 en 7 is de barrièrecapaciteit binnen de meetonnauwkeurig

heid ( bCC = + 4 %) onafhankelijk van de aangelegde spanning; hetgeen erop 

wijst dat we te maken hebben met een grensgeval in het Bethe-model namelijk 

het Mott-módel. 

Met behulp hiervan volgt uit be~ening van de orde van grootte dat het ruimte

ladingsbergendvermogen buiten de 'isolerende' laag groter is dan 10
14 

cm- 3 dus 

zeker 100 keer groter dan in de barrière. 

Voor barrière 7 \vordt het Mott-medel bevestigd door de gelijkstrootmnetingen 

(zie theorie Landsberg voor een Hott-barrière). 

5.4. Diffusie van Sb in GaS 

Preparaat A.M. I meetseries 1,2 e~ 3: 

~a warmtebehandeling op 100 °e ts de kompensatiegraad zowel in de barrière 

als in de bulk iets toegenomen. Het wordt uitgesloten geacht dat deze ver

andering veroorzaakt is door diffusie van Sb in GaS, temeer daar de kompen

satiegraad in de bulk bij meetserie 4 (het preparaat heeft na meetserie 3 een 

warmtebehandeling op 300 °e gehad en is daarna belicht) weer is teruggekeerd op 

de oorspronkelijke waarde (meetserie 1). De oorzaak van de toename van de ~om

pensatiegraad in de barrière en in de bulk wordt toegeschreven aan het tempe

ratuureffekt dat door de Bruyn ~~J werd beschreven. 
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Preparaat A.M. I meetseries en 4: 
0 

Na warmtebehandeling van ca. ~~ uur op 300 e gevolgd door belichting van het 

preparaat is het ruimteladingsbergendverrnogen in de barrière met faktor 
2 

I à 6 x 10 toegenomen. 

Dit wordt toegeschreven aan diffusie van Sb 1n het laagje van de halfgeleider 

dat grenst aan het Sb-kontakt. De dikte van dit laagje is~9~m. De in 2. I. 

gedefinieerde ~ndringdiepte wordt berekend met formule (3). 

He nemen aan dat de sterke verhoging van de kompensatiegraad een gevolg is van 

diffusie van Sb atomen in de barrièrelaag, De in 2.1. gedefinièerde indring

diepte is dan groter of gelijk aan 9 ;urn. Met formule (3) volgt: 
-IJ 2 

D 300 oe ~ 9 x JO cm /sec , 

Preparaat A.M. 3 meetseries 5 en 6: 

Na Wftrmtebehandeling van 2! uur op 300 °e gevolgd door belichting is de ~om

pensatiegraad in de barrièrelaag ter dikte 17 ;urn zeer sterk toegenomen, Uit 

het feit dat de capaciteit in een groot spanningsinterval (-2 V$. U '0,5 V) 

konstant 1s, volgt dat de overgang van hoge kompensatiegraad naar lage kompen

satiegraad vrij abrupt is bij ')( = J7 Jlm. De indringdiepte is 17 fUID en 
-JO 2 

D
300 

oe~ 3,2 x JO cm /sec. 

Preparaat A.M. 4 meetserie 7: 

Dit preparaat heeft een warmtebehandeling van ca. 2 uur op 350 °e gehad en is 

voor de aanvang van de meetserie belicht. De bulkweerstand is iets lager dan 

bij de twee voorgaande preparaten. De kompensatiegraad in de barrièrelaag ter 

dikte 16 )UID is zeer hoog. De capaciteit is in het spanningsgebied 

(-10 V~ U~+ 0,5 V) konstant. De overgang van hoge naar lage kompensatie-

graad is abrupt bij 1f = J6 ,/'lm. De indringdiepte is J6 )liD en D
350

oe ~ 3,6 x 

JO-JO c:m2/sec. 
l!.!~ 

He nemen aan dat bij het neutraliseren van één positiet'Véén Sb atoom betrokken 

lS, 

Indien NSb (J') (ac ~ indringdiepte):> dan N+ (v~Ór diffusie) dan zou dit waar

schijnlijk uit de capaciteitsmetingen en gelijkstroommetingen zijn gebleken, 

tenzij het teveel aan Sb atomen in de barrière elektrisch niet aktief is. 

(NSb = koncentratie van Sb-ato~en~ 
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Bij de bepaling van de diffusiekoëfficiënten 1.s met deze laatste mogelijkheid 

geen rekening gehouden. 

In figuur 11 is het betreffende koncentratieprofiel geschetst. 

~' f A (f"( ~ ~ J . f'(l • ) 1--------.........:----- 1v voor- g 1 ""s1e 

~ ~x 

F".irc.uAt- 11; koncenti'G.tiep .. oliel na. diffwsie , 
De hier bepaalde waarden van de diffusiekoëfficiënt van Sb in GaS liggen, 

vergeleken met de waarden van diffusiekoëfficiënten van metalen 1.n halfgelei

ders, aan de hoge kant (zie tabel I). Zeker gelet op de grootte van een Sb

atoom t.o.v. de Ga en S-atomen mag gesteld worden dat de diffusie van Sb 

in GaS buiten verwachting snel gaat. Er is in de literatuur weinig bekend 

over de waarden van diffusiekoëfficiënten 1.n III-VI halfgeleiders met een 

lagenstruktuur, Ook is weinig bekend over de diffusieprocessen in 'compound'

halfgeleiders. 

Vaak kunnen de koncentratieprofielen niet verklaard worden door thermisch ge

aktiveerde diffusie en werden ze afgedaan met de term 'afwijkende diffusie

processen' (lCJ]. 
Diffusie in deze halfgeleiders wordt vaak gestimuleerd door het ionogene 

karakter van deze halfgeleiders hetgeen vaak aanleiding geeft tot diffusie

profielen waarbij de staart van het diffusieprofiel een belangrijk deel van 

het totale profiel uitmaakt [I ~J . 
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6.Konklusie 

De opstelling 1s geschikt gebleken voor barrièrecapaciteitsmetingen aan 

Sb-u-type-GaS overgangen waarbij capaciteiten tussen 0,5 en 200 pF werden 

gemeten. 

Met. de- theorie van Landsbe.;g fio] kan h-~t g~Üjkstr~-;,~edrag-van -de barrières 
- goed beschreven worden. De barrièrecapaci7èitsmetingen ku~nen behal~e bij 

( meetserie 4 steeds goed gepláatst worden 1n een van de dr1e eenvoud1ge model
len: het Schottky, het Bethe of het Mott-model. 

~-

De frequentieafhankelijkheid van de barrièreweerstand suggereert de aanwe-

zigheid van oppervlaktetoestanden die in thermisch evenwicht zijn met de 

halfgeleider. Uit beschouwing van de orde van grootte volgt dat de opper

vlaktetoestandsdichtheid 10 10 à 10 11 cm- 2 eV-I is. 

Jarmtebehandeling op300°C van het preparaat had diffusie van Sb 1n de 

halfgeleider tot gevolg. 
'ff . .. . ·... -10 2; 

û1 us1ekoeff1c1ent: D300oC~3xl0 cm sec. 

Een vergelijken van de hier bepaalde diffusiekoëfficiënt met literatuur

waarden van diffusiekoëfficiënten van metalen in 'compound'-halfgeleiders wijst 

eerder oppubstitutionele dan op interstitiële diffusie. 

De diffusie van Sb-atomen gaf aanleiding tot•een belangrijke verhoging van 

de kompensatiegraad. 

Door warmtebehandeling werden de kontakten niet 'Ohms', dit in tegenstelling 

tot de warm opgedampte kontakten die wel een 'Jhms '-gedrag vertoonden(!] [z]. 
Het 'Ohms'-gedrag van deze laatste kontakten is niet aan diffusie toe te 

schrijven. 
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