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1. Samenvatting. 

Om het Gunn-effekt in GaAs te kunnen waarnemen moeten zeer kleine 

preparaten gemaakt worden, voorzien van twee laagohrnige'lineaire 

contacten. Er werd een methode.ontwikkeld om deze preparaten te 

maken via· een legeerproces. Ua een gedetailleerde beschrijving van 

de prepareertechniek worden de resultaten hiervan gegeven. 

De metingen aan de preparaten werden uitgevoerd met gepulste span

ningen, zowel met een ohms circuit als met een voor 'iit doel ont

worpen trilholte. Na de bespreking van de meetopstellingen en van 

de eisen waaraan deze moeten voldoen worden de meetresultaten uit

voerig behandeld. Daarbij blijkt dat enkele van de preparaten 

zg. cohaerent Gunn-effekt vertonen voor beide polariteiten van de 

aangelegde spanning. Het gedrag van de stroominstabiliteit komt in 

grote trekken overeen met die welke uit de literatuur be~~end zijn. 

Een poging om na te ~aan of het Gunn-effekt kan worden heinvloed 
• 

door het aanbren0en van een P-N overgang aan een zijde van een pre-

paraat bleef zonder resultaat. De oorzaakt hiervan ligt bij de 

hiervoor toegepaste prepareertechniek. 



- 2 -

Inleiding 

In 1963 ontdekte J.J. Gunn dat de elektrische stroom doorn-type GaAs 

instabiel werd bij veldsterkten groter dan een kritische ·waarde van 

ca. 3000 V/cm
1
). Hij maakte preparaten in de 

vorm van figuur 1, bestaande uit een dUn 

plakje GaAs eenkristal van willekeurige 

oriëntatie, met aan weerszijden een gele

geerd tin contact. 

De stroom-spanningskarakteristiek zag 

er ongeveer uit als in figuur 2 voor 

elk van de 2 mogelijke polariteiten 

van de aangelegde spanning. 

De drempels~anning VT (figuur 2) was 

bepaald door een kritische veldsterk

te ET en de afstand tussen de contac-

/ten. Bij de oorsprong was het verband 

L 

figuur 1. 

:v,. 
figuur 2. V 

tussen de stroom i en de spanning V prakti5ch lineair terwijl bij toe

name van V de weerstand geleidelijk toenam en een lichte verzadiging 

optrad. Voor spanningen :>vT heeft i een waarde in het gearceerde ge

bied in figuur 2 en had dus een lagere waarde dan bij VT' maar was 

verder onbepaald en tijdsafhankelijk. Om te grote dissipatie en ver

hitting van het preparaat te voorkomen werd een gepulste spanning aan

gelegd. Voor preparaten met een contactafstand kleiner dan 0,2 mm was 

de stroom een periodieke functie van de tijd gedurende het optreden van 

de gepulste spanning. Bij de meeste preparaten was er echte~ gee~ dui

delijke fasere~atie tussen de stroom en de aangelegde pulsspanning. De 

stroomvorm varieerde van preparaat tot preparaat, maar bevatte Fourrier 

componenten in het microgolfgebied, bv. 1 GHz bij een contactafstand 

van 0,1 m.m. 

Gunn toonde d.m.v. probe metingen aan dat er zich tijdens het optre

den van de pulsspanning zg. domeinen voortbewogen van kathode naar 

anode met een, constante snelheid van ca. 1 .• 10 7 cm/sec~) Zodra een 

domein de anode bereikt had, ontstond aan de kathode een nieuw domein. 

Dit verklaarde de instabiliteit van de stroom bij constante spanning 

en de periodiciteit in de stroom als functie van de tijd. De frequentie 

van de microgolfcomponent in de stroom bleek gecorreleerd te zijn met 

de looptijd van zo'n domein. Het Gunn effect onts'taat.t.g.v. een me

chanisme zoals dat is beschreven door Ridley en 'Natkins3 ) en door 

Hilaum4). Dit mechanism~ is gebaseerd op het zg. two-Yalley model dat 
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van ~oepasa1cg op GaAs. 

ln i1guur j i~ vonr GaAs een deel vyn 

de Brioullin zon~ va~ ~~ ~lectronen

energie ale functie van de gnl!v~c

tor k weergegev~n. We· ondersch~iden 

uua een lage eh ee.n hoge vallei in de 

gele1dingsband, h~t energiev~rsch1l is figuur 3 

o,3s-eV 

... [ 

0,3~ eV. In de hoge vallei 1s de effectieve m3ssa veel gr~ter dan 
' in de lage. Nu kunnen electron~n in de la~e vatlei zoveel energie uit 

het aarigelegde veld E opnemeti dat een deel, mede onder ultwisseling 

van impuls met het kristalrooster, niveaux in de hoge vallei kan be

zetten. U1t geeft aanleiding tot een verloop van .de waarde van de ~e

middelde snelteid ~van de electronen als !unctie van E z•als dat 1s 

weergegeven ln figuur 4. 

Een deel van cteze karakterl.Stièk kan ~ 
'IJ' 

worden geinterpreteerd als rwt voor- t 
komen van een negat1ef differenti~le 

weerstand. ~idley heeft aangeto0nd 

dat, wanneer een nominale veldsterk

te E W0rdt aan~elegd ergens in het 

ne{atief differenti~le ~ebied, de --E 

mf'1n r:mtstaat waaru: de veldsterkte h<":)og is terw.: .jl· .l.n de rest van 
co ) 

he: materiaal de v~.ldaterkte- re1attef lue; is../. Dit domein ver;üaatst 

zich van ltatL:>\le naar anode met de resl,:te!"e11de driftsnelne~.d. Het. 

Gunn effect w-,rdt met.auccea toegepast voor het generen en verster

~en van microgolvenb)• De bedoeling van 11t afstudeer~erk was in de 

eerste plaats het reali~eren van het Gunn effect door het verder 

:)ntwikkelen van eeü adequate technologie en het uitv·H~ren van me

tinp;én aan de i'!'~f'"Haten. Verder was l1et de bedoelir1g om te tra(;'ten 

t:.e t :3unn er::._,(" t te ~et;. vloed\'!n a oor aanbrenger:. van ee:1 p-n 0Ver-

gR.ng aan éé:. van de r,mtactea van he:.: preparsat. 
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3. Het maken van Gunn-preparaten met en zonder P-N overgang. 

3.1. Hogelijkheden voor het maken van de ohmse contacten. 

De belangrijkste bewerking bij het maken van Gunn-preparaten is het 

aanbre~gen van de elektrische contacten. 

Het blijkt zeer moeilijk om op GaAs ohmse contacten te maken die aan 

de eisen voor een Gunn-preparaat voldoen. Ze moeten laagohmig zijn, 

elektrisch lineair en geometrisch homogeen, terwijl ze niet mogen in

jecteren bij hoge veldsterkten 
1

, 7). Er zijn in de literatuur verschil

lende methoden bekend, o.a. 

a. direkt legeren van een mètaal met het GaAs in een grafietmal; 1
). 

b. opdampen van een of meer metálen op het GaAs oppervlak en daarna 
7) 

legeren~ . 

c. galvnnisch neerslaan van het metaal op het Ga,~.s oppervlak en daar-

1 ' 8) na egeren • 

Voor contacten op n-type GaAs neemt men een metaal dat zich hierin als 

donor gedraagt, bv. tin. Bij het legeren lost dan een weinic GaAs op in 

het vloeibare tin en kris.talliseert uit tijdens het afkoelen. 'Hierdoor 

ontstaat direkt onder het tin een dun laagje zwaar gedoopt n-type GaAs 

dat zorgt voor een geleidelijke aanpassinp; van de geleidingsband in de 

halÏf:.:eleider aan die in het tin 9). 

De standaardmethode onder a), die ook door Gunn werd toegepast, voert 

men het liefst uit bij relatief lage temperatuur, 400°C à 500°C, in 

verband met enkele nadelige effecten die bij hoöere temperatuur kunnen 

optreden. Zij reproduceert echter niet goed op GaAs ten· gevolge van de 

crote contacthoek en de gerint;e bevochtiging van het GaAs door het 

1 .b t• 1 ) v oe~ are ~n • 

Een verbetering kan worderi worden aangebracht door het gebruik van een 
10) 

vloeimiddel in de vorm· van SnCl2 poeder, al of'niet opgelost in aceton, 

of HCl gas 
11

' 
12

), waarbij reproduceerbaar legeren mogelijk zou z1jn bij 300CC 

Zeer goede resultaten zijn bereikt door het legeren op GaAs van de com

binatie goud, germani~ en nikke113 ). 

3.2. Hogelijkheden voor het maken van de P-N overgang. , 

Er zijn o.a. vier methoden bekend voor het maken van,een P-N overgang 

op n-type GaAs: 

a) het legeren van een combinatie van metalen waarvan minstens een zich 

in GaAs als een acceptor gedraagt, zoals bv. L.n 
14

). Dit kan direkt 
. 10 

of na opsmelten van het metaal; 
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b) opdampen ·van een m~taal cp GaAs ~n 

~) door diffus1e va~ 3n\B, 19 { 

d) d 1 
1 20) oor e ectros~emisc~e neers~ag • 

Bij methode' a) ,,ntstaat direr:t Ona.er h~· '"ontar:t een dun laagj~ ;·waar 

geà:J·=>Pt p-:.ype GaAs, zode: een P-Il" overggng '.'ir)rdt gev-:1rmd. 

~P~ds eerder wa~e~ in de groep Vaste 3toffys~ca v.lgeEs de in 3.1. ge

nne::lde standaardmeth"de Sn contacten ge2.er,-eeru op GaAs, met en Z•)nder 

ge·nru:tkJ'lla::Lng var: lt:<. vl"'e .:1id0el SnCl2. 

Omd3t het, i.v.~. de ~0epassingen van he~ Gunn-ei"fect in de mi=rogolf-

}t.H'ne:l m:,~ken werà gepr1beerd mtt uitvoerin-s var, É:,(;·l legee~p!"'ocee 

20 à 30 preparaten tegelijt:: te verkri.je~~!"'"· r:en deed ct:.t d:)or vlaK-:e 

•:ontacten. te legeren ·1p een GaAs pil met e-!!!n d1.am-:-ter van 3 m.rn en deze 

na afloop in blokjes ~e zagen (zie fig~u~ 1). Uit de literatuur is 

bekend dat leg~rjn~en v~lgens de standga~d:rettode ~n 0nder identle~e 

omstandigh~den uitgevoerd, toch preparatee ~pleve~en met helangr~jk 

verschillende e~e~triscte eigenschappe~. Volgens § 3.2. zou men met 

deze methode ook preparaten kunnen maken met aan ~en zijde een P-N 

overgang. Voor n-type GaAs z0u men dus abn ~'n Zljde van de Ga .• s p~l 

een cantact kunnen legeren met Sn, waar!•; tevoren Pen kleine h0e

vee~teid Zn was aangebracht. 

Daar men met andere methcd~n geen ervar~ng had en de daarvoor Ge-

11odigde apparatuo.ir niet in de gr,)ep aanwezig was, ·::e.rcl. besloten om 

de b0venbeschreve~ m~thode toe te passen 1 en te l~geren bij 300~C 

met SnCl2 als vloeimiddel. 

Om zuiver praktische redenen werd een ~anLactafstand gek0zen V8n 

o,1 mm. Pit hie~;:l verband met enkele·e:sen d.Le aa11 1.e meetapra!·atuur 

gesteld m,,eten , .. rJen. 

ai.e+, groot genoeg •. ~ll dat raval werd àr· d ~· 'rsnede verkleind èoi)r ,.;eg

sli j)en van een deel van z,.:' n prepara.a t. 

D~ ~Jre pareertec: n; ek omvat dus de V':< .. ge nae bc•J. er!Lc n~e n: 

Verzagen van de gelege-erde "afel 1;;. t preparaten. 
' . 

Eventueel v•,"rL ie tnen van de do•)rsnede van de prep~,raten ti J:)f" 

J-, :: ta.._.e va .. Je prepara L<>ü in de 
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_~.~- .... Het prepare~·en van d~ G;:~As pil • 

.. ij bes:::h~kter: c.a •. 1Yer ;:~tukjes n-~y~~ GaA:> !"let C: •:1:-rc;nceJ,trnt:.i.€;~" 

1'5 -:S , .. -3 
van 2.10 ·cm· t"'t 7.10 ·cm en or·Ler.tatie (111), a:·~:nmst;~ van ~1;):'1-

santo Chemical Company. Het materi&al best0nd uit plakken v~n ca. ~.~ mm 

äil{te, gezaag·; u1t een :r'stallen rlie op •~un beurt wAren ç&gr•)e-.:.d ·:.':Jl-

U.i t de pLakk~!. GaAs Nerd met een ul tras.··-,n ·o·--.C'rrr.ach:ine eer, pil Fe

boord met 3 rr.m dia'meter. Deze word~da•rna "-lan ···cerszijden planpara~è.t.l 

geslepen tot een dikte van 0,1 mm. Voor bet boren werd carborundum ge-

l~:::-uik.t met een gem'.:.ddeld.e korrelgrootte van ·:':2 :nic:-o.:1, aanp·emengd r'kt 

water. Het slijpen .>.r,eschiedde- met Ahras~_ve 30~), dat lS IU 20:s met een 

l<:ov-reler.,,tte v;:;n 3 -l 7 micrvn, aant;~';-engd met •lie. De pil was n'.tr:.:e 

' h t k' t . . d ' , 'd . , 1' . met o.e~nt" ars vas ge-~ ~n een :1.n e groep cntw1r:~:~.L spe•:.1aa~ s -L,;p-

apparaat. Na afl"op werd de dennehars <'')pgelost i.n methanol en de p~ 1 

verder Eereinit:;d d- ,_.,. r-enselen~ ont·vet in aceton en bewaard in mettanol. 

Voor het legeren werd de GaAs pil ge~~st :~ een in hewe~ing zij~de cp

l·•ssing van 5 volume % Br 2 ir; zeer ~tüvere n:etr.an<Jl (~)re analyse) r:e

durende ongeveer 3 minuten, gespoeld in methanol p.a. en Fefrcngd in 

een vacuum gezogen exicatcr waarin e!'n droogm:.ddel was aant,ebracht. 

Er werd naar Bchatting 5 ffiicron GaAs wegge~:st, juist genoeg om oype:-

v~akte beschadigingen tgv. het slijpen, en een ~ventueel aanwezig 

oxydhuidje te verwijderen. 

3.4.2. Eet lPgeren van de ~ontacten. 

I. Verbeterin,g van de gekozen methode. 

De gekozen Eet~0d~ v~or het legeren van de contacten bleek n~et z0~cer 

meer bruikbaar. ~~et ~el11,<:te nl. n~ei or:' het r;e}~ele opper·v:al~ ·nl!t èr-

GaAs pil met ~:n te ne~ekken. Bij p~ginge~ 0D Jit te verbeLer~n tra~e~ 

successi ·v:e . _ ,J "t<:n aan t.:d. <:~nnt-_!'e n,. ei ' : j\<:neèen · .. · p. Re r. b.i.eek n.,d :; .r: 

sy5ten . .:.t;~,3Ci. e(;n ~,alH.al .Le,.;;,·.,.erpr)even ~e d:Jen er: h;_ervan de resultaten 

ce cnderzc:ek.en. 

~0or de uiterste zor~ te besteden aan d~ le~eeropstelling, de v~0rb~

_,.3ndeJ ing van de rnater i alen en h~ t ler,ee!' pr r.es. werd uite~ ndel.i .. j~: ~:-en 

goeàe Methode gevoncien voor h~t l"3F;eren van d~ o!-:!:'1se c;~-n tarten. · '•'J x· :i:; 

:.:omen :;.a. de v--lge::.de verte'er1r;;:e:l v· ;r: 

") ~.A. '>mith ''.Semicnnductors" p. 3?S. 
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- het ~ebruik van vlakke platina spiraaltjes. 

het gebruik van Sn met 2 gew. ~ Te in plaats van zuiver Sn. 

- vervanging van h"·t vloeimiddel SnCl2 door NH4Cl poeder. 

- het opvoeren van de legeertemperatuur tot 600°C. 

- een aantal maatregelen om oxydatie van het GaAs tijdens legeren te 

voorkomen. 

De moeilijkheden en de wijze waarop deze werden verholpen worden be

handeld in § 3.5. 

II. De resulterende legeeropstellinG en het legeerproces. 

De contacten aan weers-

zijden van de GaAs pil . 
werden tegelijkertijd ge-

legeerd in een legeermal 

van grafiet in een water

stofatmosfeer. De situa

tie direkt voor het lege

ren van twee ohmse con-

tacten is aangegeven in 

figuur 5. 
Tussen het deksel A en de 

bodem B va,n de legeermal 

lagen van boven naar be-

neden: een vlak Pt spiraal

tje, 4 bolletjes Sn-Te, de 

GaAs pil, 4 bolletje? Sn

Te en een Ft spiraaltje. 
figuur 5 

gewichtje 

cewichtje 

Zij werden op elkaar gedr\llct door het gewichtje bovenop de deksel. De 

cilinder C diende om samenvloeien van de beide contactlagen te voor

komen, zodat ook tegelijk een ohms en een blokkerend contact gelegeerd 

zou kunnen worden. Ua het le;;eren zag de wafel er in doorsnede 

ongeveer uit als is voorgesteld in figuur 6. De le-

geermal stond op een kwartstafeltje in een kwarts

pijp waardoorheen waterstof stroomde. Deze pijp lag 

in een opklapbare ~iaereüs oven voorzien van verwar

mingspiralen die vlak t~gen de kwartspijp aan lagen. 

Ei ermede v1erd de temperatuur snel opgevoerd. 

Bovendien werd na bereiken van 600°C relatief snel 
I 

afgekoeld door de oven open te klappen en de kwarts-

Pt spiraal· 
tje 

figuur 6 



pijp met blaaslucht te koelen. Dit was nodit_~ omdat de elektrische 

weerstand na legeren groter was 

naarmate we langer legeerden. 

Waarschijnlijk was dit eén ge

volg van oxydatie of van diffu-

sie van verontreinieingèn in of · 

uit het GaAs tijdens de tempera

tuurbehancleling. 

>oo~ T("c) 

i (mi11.) 

De temperatuur werd gemeten met 

een NiCr-Ni thermokoppel en ge

res~.streerd. Figuur 7 toont het 

temperatuurverloop tijdens le-

o~-.-_ ____" __ __._ __ _.__ _ ____.'--_ __.__ 
0 50 

figuur 7 
geren. 

De legeeropstelling is schematisch weergegeven in figuur 8. 

legeermal 

" schrijver 

thermokoppelspanning 

toe--- koperen buis 
kapillair vacuummanometer 

1 

t---------1 
I bellenvat 

I. 

gaszuiv.inst. 
pomp 

figuur e 

Tijdens legeren waren alleen de kranen 1 't/m 5 geopend en stroomde de 
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waterstof door de gaszuiveringsintallatie en een dunwandige koperen 

buis de kwartspijp binnen, en werd via eenzelfde koperen buis' en door 

een bellenvat afgevoerd. Door ook de kranen.1, 3 en 5 te sluite~ kon 

men de legeerruimte vacuum pompen via kraan 6. Als men daarna het va

cuwu weer vulde met bv. H2, kon men op de vacuumnanomet~r waarnemen op 

welk moment men kraan 5 weer moest openen om overdruk in het systeem 

te voorkomen. Het capillair diende om tijdens dit vullen de gasstroom

sn.elheid te beperken bij het openen van kraan 3, nl. door eerst kraan 

4 te sluiten en kraan 7 te openen. 

De in figuur 8 voorkomende kra~en die niet genum:··.erd zijn werden ge

bruikt bij het regenereren van de ga&zuiveringsinstallatie. 

Het stikstofgas werd p;ebrupct om eerst de waterstof weg te spoelen als 

de kwartspijp geopend .moest worden, en om binnenstromen van 1ucht en 

waterdamp tegen te gaa.n a:ls de oven geopend was. 

De gaszuiveringsinstallatie bestond uit twee delen, nl. een zs. BTS 

katalysator die vooral• zuurstof verwijderde tot minder dan 1 op 105, en 

een moleculaire zeef die polaire moleculen met een ef ~·actieve diameter 

kleiner dan 5 ingström adsorbeerde, in het bijzonder water, en die 

alle grotere mo~èculen blokkeerde. 

De temperatuurbehandeling verliep al~ volgt: 

Nadat de gevulde legeermal, en links daarvan een kleine hoeveelheid 

van het vloeimiddel NH4 Cl in de kwartspijp waren aangebracht, 

werd de legeerruimte vi~ een koelval met .vloeibare stikstof 

vacuum gepompt en daarbij gedeeltelijk tot maximaal 100°C verwarmd, om 

zoveel mogelijk lucht en waterdamp te verwijderen. De druk was ca. 1 mm 

Hg. Hierna werd waterstof ingelaten en de oven ongeveer een half uur 

verhit tot ca. 180°C. Pas daarna werd gelegeerd op de eerder beschreven 

manier, waarbij HCl damp ontstond tgv. het ontleden van NH4Cl. 

Om oxydati~ en andere verontreinigingen van het preparaat zoveel moge

lijk te beperken, was de legeermal tevoren ontvet, 1 dag, verhit in 

chloorgas en evenals de gewichtjes ontgast in vacuum. De temperatuur 

was in beide g~vallen 1000°C. Het verhitten in chloorgas diende om van 

de in of op het oppervlak van het grafiet aanwezige verontreinigingen 

vluchtige chloriden te maken en ze aldus te verwijderen. 

III. Het preparere~ van het contactmateriaal. 

Het contactmateriaal werd als volgt behandeld: 

Voor een ohms contact werden vier stukjes tin, waarin 2 gew.% telluur 

was aaneebracht om het contact N-type te maken en om tijdens legeren 

eventueel aanwezige zuurstof te binden, gepenseeld in aceton en geëtst 
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in 1H'JU3 + 1H2·~: er in 1 HCl + 1H20 • .De stukjes wugen elk ), ) :,e:r~m. 

Daarna werden ze ~espoeld in methanol p.a.~ gedroogd in een va~uum ge

zogen exicator en ontgaat 1n een H2 atmcsfeer tot ma~~maal 500°l;, ~t

dure~de ca. 30 minuten. Hierdoor werden tet bolletjes. 

Voor een P-N evergang werd hetzelfde geda9n met vier stukjes bestaande 

uit tin met 2 gew. ~ tellu~r (om ·de zuurstof te binden). en 2 gew. . 

zink. Deze waren op hun betu·t gemaakt uit een klompje verkreper. door 

30~ ngrQm van een lerertng bestaande uit 98 ~ew. ~ Jn en 2 gew. Te 

sat-:;en te srnelr.:en met ó mgrsm Zn. Dit laat~~e vond plaats do,"'r ~~,;<iure:Jde 

50 minuten iri waterstof te verhitten t"t ~ax. 4~0°~. 

De vlakke platina spiraaltjes waren ger.;aê>.kt var.. l't dr~wd van r), ""l rt.r>t 

dikte m. b. Y. ee!l daarvoor gemaakt apparaa t..ie. -~ij "·:regen te geJ.ijk de-

zelfde behandeli.ng al~ de stukjes 

3.4.5. Het mak.en van pre.t.aratenuit d_e-_Le)~~rj~fe_l er. de m0ntaye rha~·::,r-: 

in de meetops~e~ling. 

·om preparaten van geschikte afmetingen te ms~.en als "in figuur 1, ""Nerd 

de gelegeerde wafel in blokjes gezaa:gd :net eer. d:;.·:-sr::ede van 0,3 !"!i:, ir; 

het vieri-.ant. ::"t. ~esc!:üedde op een draadzaagmachine van·s.::;.A. 

(Frankrijk), met molybdeendraad van 0,15 mm dik en carborundum met een 

gemiddelde korrelgrootte van 12 micron, aangemengd met olie. De wáfel 

was met dennehars op het zaagblokje van de zaàgmachine bevestigd. 

watels leveraer. r:l. prcpa"aten op met te::ar:.gri.jk. .e:sr;hilleude P1e}:tri

e.che e•ge:-:s.:::happer •• 'Deze sel~:::.tie vand pèDats d:: ·r snelle r'1eting van 

d~ str:>c)ril-sparinings ;.;:ara1(teJ~istieK. m.b.v.een osc;lLl~\raaf, €:· bij 

spanningen kleiner dan 1 Volt. 

Het criterium was ~e overeenknmst van de çemeten karakterJat ek ~~t 

de weers•.andswaar:le ·'1 ~e l·ereke!l.d wer-d uit de geFeven St>ortelj .}ke ï-.·~cr

s~and van het G~As en de afme:~n~en va~ het preparaat. Ver71lge~a •ere 
V"J.n een aantal va·-, de beste p.r-<?paraten de doors:H~·de ver::lei nd èor.r 

1 •• s._1.J pen elekt~ische weerstand 

preparaat en ~~n haartje ui~ het pens~el WAarmede het preparRat ~erd 

Nu moest .elk preparaat nop; gemonteerd l~unnen worden in het meetcircuit. 

H~ervoor werd het m~t een der beide contacten gesoldeerd op een zg. aam

beeldje, gemaakt van messing, dat in de meetopRte.ll~ng kon worden va.;:; t ;-e-
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Figuur 9 
Een geslepen preparaat met ta

melijk lange contacten, en een 

haartje uit een penseel. De 

maatverdeling is 0,1 mm per 

schaaldeel. 

Figuur 10 

Opstelling bij het solderen 

van een preparaat op een aam

beeldje. 

Fieuur 12 

Een reepje dat gezaagd is uit 

de gelegeerde wafel G3J. 
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schroefd. Cm eventueel in het geslepen GaAs oppervlak aanwezige be

schadigingen en metaalachti~e verontreinigingen te verwijderen werd 

het preparaat na het solderen ge~tst en gepenseeld in acet~n~ 

Om smelten van het Sn-Te contact te voorkomen werd gesoldeerd met een 

laagsmeltende In-Sn-Pb soldeer dat gemaakt werd door samensmelten van 

een weinig indium met Sn-Pb harskernsoldeer, op de punt van de soldeer

bout. Eén druppel van dit soldeer was voldoende om een reeks preparaten 

te solderen op tevoren vertinde aambeeldjes. Om een goede hechting te 

bereiken werd het Sn-Te contact tevoren even ·geëtst in verdund zout

zuur en gespoeld en gepenseeld in aceton waarin tinchloride oplost. Het 
ooLd e___e{'vetJ 

solderen geschiedde door wat soldeer~ vertinde aambeeldje te 

smelten en het contact van het preparaat er op te drukken. Hierbij was 

het aambeeldje op een klein verwarmingaelementje geplaatst, dat na het 

solderen snel werd gekoeld. 

De opstelling is weergegeven 

in figuur 10 • Ha afloop werd 

het pincet verwijderd zonder 

het preparaat te beschadigen, 

door dit eerst m.b.v. het 

pincet een millimeter op .te 

tillen. en dan het pincet te 

openen zodat het vrijhangen

de preparaat met het aam

beeldje op het verwarminga

elementje terugviel. Na het 

solderen werd het overtollige 

soldeervet verwijderd door 

te spoelen in toluol. Hierna 

werd ge~tst in 1HC1 + 3H20 
figuur 11 

I' 

I 
I 
I 

preparaat 

araldit 

aambeeldje 

I r-----schroefdróud 
I 
I 

en gepenseeld in aceton. Vervolgens werden de geslepen preparaten in

gegoten in een isolerende· araldit*) ( •et harder) om beschadiging te 
0 

voorkomen. Na bv. 3 uur uitharden bij 70 C werd een deel van de aral-

dit conisch weggeslepen, zodat het bovenste contact van het preparaat 

vrijkwam, zoals is weergegeven in ficuur11. (schaal 10 : 1). 

3.5. Resultaten. 

Om de verschillende moeilijkheden bij het legeren op te lossen werden 

contacten gemaakt op 24 GaAs pillen, waarvan de laatste met een P-N

overgüng. Ze waren afkomstig u:i:.t verschillende eenkristallen. Om het 

•kype H(CY 233) van CIBA te 3azel. Zwitserland. 
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overzioht te bewaren werd het materiaal gecodeerd volgens tabel I, 
waarin de constanten van het GaAs worden gegeven. 

Tabel I 

eenkristal onbekend boatgrown Czochralski 

codering G3 G4 G5 

oriëntatie onbekend (111) (111) 

opgegeven opzettelijke dote~ing 11 
02 geen 

donorconcentratie (cm-3 ) !I 7,5.1015 2,5.1015 

beweeglijkheid (cm2 v-1 sec-1 ) 11 4770 4920 

soort weerstand (..0. cm) 11 o, 1771 0,5462 

G3 werd gebruikt bij onderzoek van uitsluitend metallurgische aspecten 

zoals de bede~cing van de GaAs pil door het contactmateriaal en het al 

of niet ontstaan van gasbellen in het contact. . 
Na een aantal proeven met G4 werd dit vervangen door G5 toen bekend 

werd dat zuurstof doteringl1et Gunn effect nadeling zou kunnèn be!nvloe

den~.Voor het aànduiden van de chronologische ~olgorde bij het legeren 

werd een letter aan de codering toegevoegd. Zo was G4C dus de derde 

wafel die gemaakt was met G4 materiaal. 

Van de belangrijkste legeringen staan in tabel II enkele gegevens en 

resultaten t.a.'v. metallurgische asp·ecten. De elektrische eigenschappen 

van de legeringen worden behandeld in § 4. 

Tabel II 

Wafel contacten flux max. legeer- % bedekking gasbellen 
temp. (oe) van het GaAs 

G3 E Sn SnC12 320 85 
G3 H Sn, Pt ring u 11 '90 veel 
G3 J sn. Pt spiraal 11 " 100 veel 
G4 B " 11 " 11 veel 
G3 K 11 geen 11 11 geen 
G4 C n 11 lf 95 geen 
G4E " 11 420 100 geen 
G5 A 11 11 " 11 geen 

G5 c {Sn, Te(98,2) 11 " 100 zeer wein Pt spiraal ig 

G5 D 11 11 11 11 11 11 

G5 E " 11 600 11 enkele 
G5 F 11 NH4Cl " 11 veel 
G5 G 11 n 11 11 enkele in 

{Sn 're Zn ohmse con 
(96,2,2) maar veel 
Pt spiraal het ander 

contact. 

*) Persoonlijke mededeling, Drs. H.G. van 0elienis, conferentie 

Bad Nauheim. 

het 
tact 
in 

e 
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Van tabel II zi~~ de eerste G wafels gelegeerd in een legeermal waarvan 

de deksel en de bodem dezelfde diameter hadden, dus zonder dunwandige 
cylinder. 

Toelichting op tabel II: 

G3 E: De GaAs pil was tijdens legeren scheef in de legeermal gaan lig

gen. Dit werd veroorzaakt door de oppervlaKtespanning van de 

beide gesmolten tin~elen die elk tot een bolletje sanentrokken. 

G3 H: Gelegeerd met aan weerszijden van de GaAs pil tevens een ringe

tje ;net 3 mm diameter gemaakt van Ft draad van 0 ,·1 mm dikte. 

Resultaat: Er bleef nog een kleine opening in het midden van de 

Sn laag. 

G3 J: De Ft ringen werden vervangen door vlakke Ft spiraaltjes*). 

Resultaat: Het Sn werd door de Ft spiraaltjes zeer goed over het 

GaAs o"ppervlak gespreid. Na doorzagen van de :pil bleek 

àat slechts een gering deel van het Pt in de Sn was 

opgelost, in overeenstemrd.ng met de. li tera tuur.'Segevens2;) 

Er zaten echter veel gasbellen in de beide tinlagen; 

figuur 12 is een opname van een reepje na doorzagen 

van de gelegeerde wafel. Hierin zijn de gasbellen en 

de Ft spiraaltjes duidelijk waarneem9aar. 

G4 B: Gelegeerd op zelfde manier als G3 J. 

Resultaat: Gelijk aan dat vari G3 J, terwijl bij meting bleek dat 

beide oontacten blokkeerden. 

G3 K: Gelegeerd als G3 J maar zonder flux. 

Resultaat: Geen gasbellen. 

G4 C: Gelegeerd als•G3 K. 

Resultaat: Geen gasbellen en de c:ontacten laagohmig en lineair, 

maar het tin was slechts op een beperkt aantal zeer 

kleine plekjes aan het GaAs gehecht. 
' 

Deze eilandvorming was reeds beke~d 1 • 13 ). Experimenten van anderen met 

contacten van indium suggereerden dat de eilandvorming zou kunnen ver

dwijnen door opvoeren van de legeertemperatuur22 ). 

G4 E: Gelegeerd als G3 .K maar bij 42occ. 

~esultaat: Betere hechting maar nog niet homogeen. De preparaten 

hadden nu een blokkerend contact en een veel te hoge 

elektrische weerstand in de doorlaatrichting. 

*) Voor zover ons bekend is deze techniek nog niet eerder toegepast. 
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G5 A: Uelegeerd ~ls G4 E. 

R&sultaat: De elektrLsche eigenschappen waren wel beter dan .:an 

G4 E, maar nog zeer slecht. 

Dit resultaat zou ver-::10rzaakt kur"nén zijn door lichte oxydatie van het 

GaAs tijdens het legeren, t.g.v. het Lassen van d~ wanden van het ta

melijk uitgestrekte systeem. Omdat telluur genak~elijk zuurstnf bindt 

en b~vendjen een n-vormer is, ~erd 2 gew. % hiérvan aan het tin t0P-

gevoegd. 

G.S :~: Gelegeerd als G4 E maar met Sn-re. 

Resultaat: De elektrische eigensetappen waren nu veel heter i~n 

van G5 A maar minder goes als van G4 C. 

Intussen was het bekend geworden dat het zuurstofgehalte in de water-
e, 

stofatmosfeer veel la~er moes~ zijn dan 1 op 10/.•) On d1t te benadere~ 

werd Je l~geeropstelling ge~a~kt zoals is voorgesteld in figuur S. ter

wijl ook aLle ~tnàere i.n § 7 ·.4.2 besproken maatregelen werden r~tr ,ffen, 

behalve het gebrui~ van dE flux NE~Cl. 

G5 D: Gelef;eerd volgens deze verbeterde rrethode m'~arnog bij '·20°'~. 

1esultaat: Nauwelijks lagerft weerstand óa~ bij G5 c. De cont~~

ten waren nag eilandvormig en tra~Q~ te gemakk~llj~ ~ .. 

Om dit te verb1:.1 teren werd gele gErerd bij 6CCJ°C. 

G'> .c<~: Gelegeerd v1lgens de rr..ethode va:: 8 _3.4.2 maar z.mder flux. 

Resultaat: Nog weer be~e~e elektrische eigeas~happe~ en inder

daad een g~ede hecht:ng. 

Om na te gaan nf gebruik van de flux :-:n4Cl n1g ;;e-tc~e re.sultate.n. z,u 

geven we.rd ook hiermede· gelegeerd. 

G5 F: Gelegeerd volgene ~ethode van 8 ~.4.2. 

~esultaat: Zeer sterke verbincllngen. De e~ektriscte we-~rstan~ 

v~n de preraraten wac belangrijk lager en de sprei

ding daarin veel kleiner dan bij G5E. Er was echter 

wel .een aantal gasbellen aanwezig. 

E12rna Vjlgde de laatste leyerint: 

G) G: !~en ntms C•)nta-:.t e.J e.en P-N ove!'~ang tefel.ijk gel.epeer-d vc_11p,>";':; 

de methode van I 5.~~2. 

'?esultaat: Een sterke hechting maar veel bellen in het P-N 

contact. l?raktisch geen te.Llen ~n hét ohmse conta~t. 
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4. De metin:;en. 

4.1. De meetopstellingen. 

4.1.1. Selectie.van de preparaten. 

Zowel de legeringen .onderling als de preparaten uit één legering . 
hebben vaak verschillende elektrische eigenschappen. Um deze ver-

schillen enigszins te kunnen beoordelen en om de beste 'preparaten 

uit één legering te kunnen indentificeren, werd van elk preparaat 

de stroomspanningskarakteristiek gemeten bij lage stroonmterkte. 

Van preparaten zonder P-N overgang werd de kwaliteit bepaald door de 

mate waarin deze karakte;·istiek overeenkwam met de weerstandswaarde 

die men kan berekenen uit de geometrie en de gegeven soortelijke 

weerstand van het GaAs. 

Bij preparaten met een P-N overgang werd-gekeken naar de vorm van de 

karakteristiek, nl. naar de waarde van de helling in de voor~ 

waartse richting en in de sperrichting. 

De meting geschiedde door de karakteristieken weer te geven op het 

scherm van een laagfrequent kathodestraaloscillograaf , ~.b.v. een 

meetschakeling waarvan het principe infiguur 13 is weergegeven. 

Oscillograaf 

50 Hz 

Preparaat 

figuur 13 

Het preparaat werd via een serieweerstand van 20 ohm aan~esloten op 

een 50 Hz stroombron met rel3..tief ho,:;e inwendige weerstand. De span

ningaval over de seriewe~rstand, die een maat was voor de stroom, 

werd aangelegd aan de vert:ikale platen en de spanning over het 

preparaat aan de horizontale platen van de oscillograaf. 

Van de oscillor;raaf waren de gevoeligheden van de 
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vertikale en horizontale afbuiging gegeven, zodat de schaa:verde

lingen op hèt scherm bekend waren. 

Van preparaten met een zuiver ohms gedrag kon de weerstartd nauw

keurig bepaald worden door m.b.v. de schákelaar 0 het preparaat te 

vervangen door de geijkte variabele weerstand R • ~e waarde van rt 
0 0 

waarbij de helling van de lijn op het scherm van de o'scillograaf 

gelijk was aan die welke behoorde bij het preparaat \vas dan de 

gezochte weerstandswaarde. 

· liet preparaat was tijdens de meting geklemd in een hiervoor gemaakt 

pincet met twee onderling geisoleerde netalen punten. De.stroom 

ging via deze punten door het prepanlat. 

4.1.2. De stroom bij hoge veldsterkte. 
' Na de sleetie werden_ een aantal van de beste preparaten al of niet 

geslepen en gemontee_rd (zie 8 3.4.3.) om daaraan de stroom te meten 

bij hoge veldsterkte, nl. _als functie van de spanning en als functie 
' van de tijd. Daar de soortelijke weerstand van het gebruikte GaAs 

kleiner was dan 0,6 ohm cm, werd de aangelegde spanning gepulst om 

een te grote dissipatie en oververhitting van het ?reparaat te voor

komen. De pulsduur was meestal 80 nsec. met een stijgtijd van 0,5 

nsec. en een herhalingsfrequentie tussen 30 en 180 Hz. Er werd ge

neten met positieve en met negatieve impulsspanningen. 

Voor deze metingen werd een reeds in de groep aanwezige meetopstel

ling gebruikt. Deze was-geheel coaxiaàl uitgevoerd i.v.m. de hoge 

frequenties van de Fourier componenten in de impulsen. De karak

teristieke impedantie is 50 ohm. 

Om de spanning over het preparaat onafhankelijk te maken van de 

stroom door het preparaat moet de inwendige weerstand van de span

ningsbron klein zijn t.o.v. de weerstand van het preparaat. :lier

aan werd ·tegemoet gekomen door de weerstand van'het preparaat door 

slijpen te vergroten en de impulsspanning via geschikt gekozen weer

standen aan het preparaat aan te sluiten. Het principe is weerge

geven in fisuur 14. 

De stroom door het 

preparaat werd be

paald door de span

rting te ~etèn over 

de serieweerstand 

van 1 ,on . 
De schakeling is on

dergebracht in de 

1 ,on 

figuur 14 
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zg. preparaathouder waarvan de samenstelling in figuur 15 is weer

gegeven. 

aambeeldje contactbalgje 

figuur 15 

De weerstandswaarden R
1 

en R2 zijn zodanig gekozen dat er een vol

doend hoge spanning over het preparaat kan worden aangelegd en de 

inpulsgenerator ten naaste bij reflectievrij is aangepast. 

De constructie ~s zodanig dat de parasitaire capaciteiten en zelf

inducties,.die aanlei~ng zouden kunnen geven tot relax~tietrillinhen 

of bistabiel gedrag van de stroom, zo klein mogelijk zijn ~ 
R

1 
is een staafweerst~nd die verbonden is met de schijfweerstand H2 

waaraan het aambeeldje met het preparaat is vastgeschroefd. Het 

preparaat drukt tegen.een verend contactbalgje dat verbonden is met 

de schijfweerstand R
3

• De preparaathouder is d.m.v. coaxiale con

nectors aangesloten aan de meetopstelling, waarvan het principe was 

volgens figuur 16. 

De pulsspanning, waarvan de herhalingsfrequentie werd gemeten met 

de teller, was afkomstig uit een pulsgenerator type 126/2 van 

E.H. Research Laboratories. ve puls had een stijgtijd van ca. 0,5 na. 

Deze spanning· en de stroom door het preparaat werden gemeten 

met een Te~tronix sampling-oscilloscope voorzien van een sam

pling dubbelkanaais plug-in type 3S76 en een tijdbasis plug-in 

type 3T77. Deze combinatie is geschikt voor metingen tot 875 J.iHz, 

bij welke frequentie de gevoeligheid reeds 3 decibel gedaald is. 

De 3S76 bevat twee ident~eke kanalen A en B waarmede dus gelijk

tijdig 2 spanningen als functie van de tijd konden worden weergege-
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sampling 
oscilloscoop 

vertragings 

D 

L..-----1 lijn t------~ 

figuur 16 

digitale 
voltmeter 

ven, terwijl men ook spanning A vertikaal als functie van de waarde 

van spanning B op het scherm kan weergeven. Dit laatste werd toe

gepast bij meting van de stroom door het preparaat als functie van 

de spanninc. Hiertoe was 1% van de ingangsspanning van de preparaat

houder d.m.v. een "tap-off" aan kanaal B aangeslo·ten, terwijl de 

spanning over de 1p.fl weerstand was aangesloten aan kanaal A. 

Voor het triggeren van de oscilloscope is ook 1% van de impulsspan

ning afgetakt. In de triggerleiding is een geijkte vertragingslijn 

opgenomen, waarmede de vertraging van de triggerpuls in stappen kan 

worden geregeld. Het moment -van samplint; werd uitgelezen met een 

digitale voltmeter. 

Eventuele looptijdverschillen in de signalen A en B werden gecorri

geerd m.b.v. een coaxiale geleider met variabele lengte. ue verzwak

kers dienden om overbelasting van de oscilloscope te voorkomen; zij 

zijn geijkt. 

Het scherm van de oscilloscope heeft instelbare geijkte schaalverde

lingen, zowel voor àe spanningen A en B als voor de dime~sie tijd. 
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De op het scherm weergegeven karakteristieken kunnen worden gefoto-

_grafeerd of geregistreerd door het uitlezen van de kanalen A en B 

en de tijdbasis. Het registreren geschiedde met een He\·llett Packard 

X-Y recorder type 7000 A. 

Voor de metingen aan preparaten met een P-N overgang waren voor

zieningen getroffen om 

het preparaat een voor-

spanning te geven in de 

doorlaatrichting of in 

de sperrichting. Dit' was 

bedoeld om na te gaan of 

de pulsstroom door ,het 

preparaat, en een even

tueel optredend Gunn

effect daarbij, door een 

voorspanning kan worden 

betnvloed. Hiertoe werd· 

in de meetopstelling een 

schakeling opgenomen 

naar 
pulsgenerator 

voeding 

figu-...r 17 

naar 
preparaathouder 

waarvan het principe is weergegeven in figuur17. De stroom die het 

P.S.A. leverde kon zo worden ing·esteld dat over het preparaat een 

voorspanning kwam te staan tussen -o, 8 Volt en +0, 8 Volt. 

4.1.3. Oscillaties met behulp van een trilholte. 

Om de mogelijkheid voor het opwekken van microgolven met een Gunn

preparaat te .onderzoeken werd een coaxiale trilholte geconstrueerd 

waarin het preparaatkan .worden opgenomen. De trilholte werd zo ge

maakt dat een deel van het opgewekte vermogen kan worden ui tgel:::oppeld 

om dit b.v. toe te voeren aan kanaal A van de sa~pling oscilloscope 

of aan een spectrum analysator. De pulsspanning werd weer aan 

het preparaat aangelegd via de staafweerstand R1 en de schijfweer

stand R2 van de preparaathouder. 

Om coaxiale trilholte goed te laten functioneren moet er voor het 

opgewel~te signaal aan beide einden van de trilholte een goede kort

sluiting zijn tussen de binnengeleider en de buiten~eleider, terwijl 

toch de impulsspanning, niet. te zeer vervormd, moet kunnen worden 

toegevoerd aan het preparaat. Het kortsluiten geschiedde aan één zijde 

met een beweegbare zuiger, waarmede de trilholte tevens kon worden af

gestemd, en aan de andere zijde met een extra aangebrachte capaci

teit. 
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De trilholte is schematisch weergegeven in fi[';uur 18. 

capaciteit 

reparaat 

contactbalgje 

figuur 18 

zuiger 

Het preparaat werd weer ·op de schijfweerstand bevestigd en drukte 

tegen een contactbalgje dat- aan de binnengeleider vast zat. Tussen 

de schijfweerstand en het aambeeldje was een metalen schijfje ge

klemd waarop een mylar folie met 'n deëlektriciteitsconstante van 

3,5 ep een dikte van 6 micron, was geplakt. Deze folie rustte tegen 

de vlakke bodem van de trilholte en vormde zo een capaciteit van ca. 

200 pF. De reactantie hiervan was bij 1GHz dus -j 0,8!1. , 

Om te grote vervorming van de aangelegde spanningspuls te voorkomen 

mocht deze capaçiteit niet te groot worden. De HC tijd was in ons 

geval meestal 2 na; de pulsduur was 80 ns. 

Uit een Q-meting bleek dat de Kwaliteitsfactor van de triL1olte bij 

0,7 GHz ongeveer 200 is. 

De uitkoppeling van het mic~ogolfsignaal e;eschiedde m.b.v. een kop

pellusje dat lan~s de wand van de trilholte was aang~bracht, vlak 

bij het preparaat. Door het lusje te draaien kon men de -koppelings

graad varieren. 

In de wand van de trilholte is eèn overlangse spleet aangebracht 

waardoorheen men een probe kan steken. Door met een slede een af-
, 

stembare probe langs de spleet te bewegen kan men het veldpatroon in 

de trilholte aftasten. 
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4.2. De resultaten. 

4.2.1. Preparaten zonder P-N overgang. 

I. Voor zover pre~araten lineaire contacten hadden is de bij de selec

tie gemeten weerstandswaarde in het schema op pag. 23 uitgezet, 

evenals de waarde die berekend werd uit de opgegeven soortelijke 

weerstand van het GaAs en ~e afmetingen van het preparaat. De moge

lijke relatieve fout in de berekende waarde was naar schatting 15% 

en die in de gemeten waarde ca. 5% bij een reproduceerbaarheid van 

ca. 2%. 
In bet schema is tevens aangegeven of een preparaat bij hoge veld

sterkte is.gemeten en of er Gunn· effect werd waár;-enomen. In dat 

gev~l is ook het nummer van het preparaat in de figuur vermeld. Bij 

preparaten die bij de selectie een niet lineaire stroom-spannings

karakt·eristiek vèrtoonden, werd geen Gunn effect waargenomen. 

Uit het schema blijk.t duidelijk het resultaat van de in § 3.5 bespro

ken verbeteringen in de 

legeermethode. Bàvendien 

blijkt hieruit een ver~ 

band tussen de resulta

ten van de selectie en · 

de kans op het optreden 

van Gunn effect. 

Van G4B hadden alle pre

paraten 2 blokkerende 

contacten. Hiervun is in 

figuur 19 een represen

tatieve karakteristiek 

weergegeven. De.~eer

stand bij + of - 10 Volt 

was groter dan 1 Megohm. 

Alle preparaten van G4E 
hadden 1 blokkerend.con

Î 
0,5 

i(mA) . 

V( Volt) 

30 

figuur 19 

tact~ terwijl de stroom in de doorlaatrichting meer dan een factor 

100 'te laat; was. 

Van cle preparaten van G5A waren de stroomspanninrskarak.teristieken 

niet lineair en liepen sterk uiteen, nl. van licht gebo;;;en tot sterk 

geknikt. In figuur 20 zijn de 2 uitersten en nog een tussenliggende 

karakteristiek gegeven. 

Ten gevolge van sterke eilandvorming in de contacten G5D braken deze 
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"twee 
blokke
rende 
contac
ten. 

G4B G4C 

, , 
een 
blakke-
rend 
contact 
en te 
kleine 
door-
laat-
stroom. 

G4E 

contac-
ten niet 
lineair 
stroom 
veel te 
laag. 

G5A G5C G5D G5E G5F 

-->~ familie van prepara ten. 

*) berekende waarde 

OXA gemeten waarde 

X ook bij hoge veldsterkte bedreven 

A Gunn effect waargenomen. 

Schema van de resultaten van de selectie van de preparaten. 

1 

(...ft) 

i 
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+30 

i(mA) 

t 

bij zeer geringe mechanische 

belasting reeds af. Daarom en 

i.v.m. de nadelige invloéd die 

de inhomogeniteit van de con

tacten op het Gunn-effekt zou --- V(V) 

1 7) 
hebben ' , werd aan de pre-

:paraten v.:m GSD niet verder 

g:emeten. 

figuur 20 

-30 

II. Aan de preparaten G4C11, G4C14 en G4C16 werd twijfelachtig Gunn

effekt waargenomen en dan nog slechts bij negatieve polariteit van 

de spanning. De.stroom-spanningskarakteristiek week sterk af van die 

welke Gunn vond (zie figuur 2). Er was wel een drempelspanninc waar

boven de stroom instabiel was, maar de gemiddelde waarde van de stroom 

nam toe.bij het verder opvoeren van de spanning. 

Van de familie G5C werd alleen bij G5C2 Gunn-effekt gevonden, ook 

weer alleen bij negatieve polariteit van de spanning. De stroom

spanningskarakteristiek is weergegeven in figuur .21. Hierin is i de 

stroom door het preparaat en v
1 

de waarde van de pulsspanning aan 

de ingang van de preparaathouder•). De spanning over het preparaat 

is: 

V = v
1 

- i (R
3 

) ( 1) 

als R
1 

en R
2 

de in de preparaathouder aangebrachte weerstanden zijn 

(zie figu~r'14) en R
3 

= 1J1.. Aangezien hier R
1 

= R2 = 30.0. volgt 

uit figuur 21 dat de. drempelspa'nning VT (zie inleiding) gelijk is 

aan 24,6V. De afstand tussen de contacten is 0,12 mrn. zodat de kri

.tische veldsterkte 2,5 kV em-
1 

bedraagt. Bij de metingen aan G5C2 

was de pulsduur 80 ns en de herhalingsfrequentie 30 Hz. 

De plotselinge stijging van de stroom bij de hoogste waarde van de 

spanning is mogelijk het gevolg van injectie vanuit de anode o.i.v. 

de hoge veldsterkte in het domein. 

Bij metingen aan de preparaten G4C14 en G5C2 met behulp van de tril

holte bleem dat er zeer veel ruis aanwezig was in het opgewekte sig-

*} Dit geldt vóor elke in dit verslag ge·geven stroom-spannings
kárakteristiek. 
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naal. Dit zou het gevolg kunnen zijn Tan inhomogeniteiten in de con

tacten7). 

figuur 21 190V ---1.-... V 
1 

III. Bij de ·metingen aan enkele preparaten van de families G5E en G5F 

werd duidelijk Gunn·-effect gevonden. Er was een scherp gedefinieerde 

drempelspanning, terwijl de stroom bij hogere spanningen instabiel 
. . 

werd en lager bleef dan de drempelwaarde. Het Gunn-effect trad op 

bij positieve en bij negatieve spanning, en de stroomstabiliteit was 

periodiek en in fase met de aangelegde pulsspanning. 

De weerstanden R1 .en R2 in de preparaathouder waren steeds resp. 4oil 
en 10.0., zodat de inwendige weerstand van de spanningsbron (zie 84.1.2) 

10I1 bedroeg, en de spanning over het preparaat volgens (1) gelijk 

was aan 
1 v = 5 v1 - 91 (2) 

waarbij i de stroom door het preparaat is, in 'Ampères. 

IIIA. Van preparaat G5F7 is de stroom-spanningskarakteripti,ek weergegeven 

in figuur 22 • De pulsspanning was ·positief en de pulslengte 80 ns. 

Het "sampling" punt lag midden in de puls. 

Uit figuur 22 en uit (2) volgt dat de D.C. weerstand van het prepa

raat bij V 1 = 8ov gelijk is aan 82 ,5.(}. <±. 6%). Dit komt redelijk 

overeen met de waRrde van 65,5 .:!:. 13.0. welke volgt uit de opgegeven 

soortelijke weerstand en de afmetingen van het preparaat. 

De weerstand van het preparaat is dus groot t.o.v. de inwendige weer

stand van de spanningsbron, en de spanning over het preparaat is 

praktisch gelijk aan ~v1 • 



i 

t 

I 
V 

I 
( 

0 

V 
I 

26 -

40V 
-

figuur 22 

De karakteristiek toont een lichte verzadiging als de spanning van 

nul af toeneemt tot 150 Volt, en daarboven treedt Gunn-effect op. 

De afstand tussen de contacten is 0,12 mm zodat de kritische veld-
-1 

sterkte (waarboven Gunn-effekt optreedt)volgens (2) 2,3 kV cm bedrahgt 

Voor V 1> 175 Volt hangt de stroom op het "sampling11 tijdstip een

duidig van de spanning af, tgv. het in fase zijn van de wisselstroom

component met de pulsspanning. Dit blijkt nl. uit figuur 23 waarin 

de stroom do~r het preparaat is weerg~geven als functie van de tijd, 

cu~ve 1 voor V1=145V, curve 2 voor V1=151V eft curve 3 voor v1= 1?6V. 

De karakteristieken in de beide figuren reprod~ceerden tot in de

tails. 

Volgens curve ?• in figuur 23 wordt de wisselstroomcomponent, geme

ten bij een spanning vlak boven de drempelwaarde, na enkele ns. in-
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coherent. De frequentie in deze eerste ns. is 3,1GHz en dit is on

geveer 4 maal de fréquentie die volgens Gunn hoort bij de gegeven 
2) 

afstan.d tussen de contacten • Uit aanvullende metingen blijkt dat 

f---
i 
I 

---f---+~-----t-----~--------j----------

-~f----------+------------ --- ----~----t----------r-------

1 ns 
1 

I 

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

figuur 23 .. t 

bij v1 = 176V en V1 = 188V d~ frequentie 3,75 GHz i.s en bij V1 = 308V 

3,88 GHz. Dit verklaart dus waarom de momentane waarde van de stroom 
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in figuur 22 , gemeten 40 ns. na het verschijnen van de pulsspanning, 

op en neer gaat als v1 verandert: als v1 van 176 naar 188V gaat, ver

andert het aantal perioden in de stroom (curve 3 in figuur 23) dat in 

de eerste 40 na. past, juist met het bedrag 1. Dit aantal perioden 

is 40. ·3,75 = 150. Hieruit volgt dat bij V1 = 180V geldt 
ó"Y/v 
AV /v = 0,07'~ 

d.w.z •. de modulus van de relatieve verandering vari de frequentie is 

0,07% maal die van de aan het preparaat· aangelegde spanning • . 
Bij v1 s: 308V passen er 40. 3,88 = 155 perioden in 40 ns, dit is 5 

meer dan bij v1 = 1?6v. De momentane waarde van de stroom gaat vol

gens figuur 22 echter niet 5 keer, maar 13 keer op en neer als v
1 

van 176V naar 308V gaat, nl. eerst 4 keer langzaam en daarna 9 keer 

snel. Dit suggereert dat de frequentie eerst langzaam afneemt tot 

4~6 GHz .= 3, 65 GHz en daarna sneller toen~emt tot 3, 88 GHz. 

Nadat het preparaat in de trilholte was aangebracht-werd een puls

spanning van +176 Volt aangesloten en werden de zuiger en het koppel

lusje zo ingesteld'dat de uitgekoppelde spanning maximaal was. 

Deze werd gemeten met de sampling oscilloscope. De uitgangsspanning 

was sinusvormig met een frequentie van 1,09 GHz en een amplitude 

van 1,6 Volt over 50 ohm~~Het piekvermogen was dus 25 m Watt. 

De inwendige lengte 1 van de trilholte was ·70 mm, dit is 38% van de 

bijbehorende golflengte. Van het golfpatroon in de trilholte lag het 

maximum vlak bij .het preparaat. (zie figuur 18). 

In figuur 24 is de spectrale verdeling van het opgewekte signaal in 

I I 
~-----n-+ I 14 ~- - ·-1 --1 - t---r-~- ~-~ 

r---l-'--+----- - --- L . - 'T 
i I 

~---t--~1 ~--j---+ I - ~ t- -
,__ --j----+~1---f--+j-- ?-~:~~Jr 

.I r----
r---- --r---- --+---1--+----t 

~OMH:~ ·---- --~ ~ --
~--~ Nvu - · 

1,1GHz 
figuur 24 

*) Aangenomen dat de gevoeligheid van de oscilloscope bij 1 GHz 
ruim 3 dB kleiner is dan hij lage frequenties. 
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de omgeving van 1,1 GHzweergegeven zoals die werd gemeten met de 

spectrumanalysator van Polarad. De horizontale verdeling is 30 }mz 

per schaaldeel en de vertikale verdeling is 4 dB per schaaldeel. De 
pulslengte was weer 8o ns. 

Om na te gaan hoe de frequentie van het opgewekte· signaal, bij con

stante spanning afhangt van de lengte L van de trilholte, werd de 

frequentie gemeten als funct~e van de zuigerstand. De pulsspanning 

was +184V; de frequenties 90,--------,--------,--------,---------, 
werden gemeten met de 

spectrumanalysator. Het 

resultaat is weergegeven 

. in figuur 25 • De streep

lijn geeft de variatie in 

de sterkte van het opge

wekte signaal (20 dB per 

schaaldeel). Het verband 

tussen ~ en L is dus li

neair over een gebied 

van 180 Mllz en de ver

stemming bedraagt 
-1 - 13,2 NHz mm • 

Bo 
L(mm) 

t 

' 

I 
. rjf"Ft ~~ 
1/- 11-ltJb?i 
I 

/ 
/ 

/ 
-- I/--

/ 
70r-~~~+-~~~~~

l 

1 
---

dB 

1 
40 

20 

om· een indruk te krijgen 

van de invloed van de 

spanning op de frequen

tie bij constante lengte 

van de trilhol te werd ..J . 

1 60hHz I 

60 L_____i _L__!~ -------jJ~-1 0 
1,06GHz~ ----~V 

figuur 25 

gemeten als functie van V1 bij L = 70 mm. Het resultaat is weerge

geven in figuur 26 , evenals de va~iatie in de s~erkte van het sig

naal (10 db per schaaldeel). De karakteristiek heeft een vrij kort 

recht gedeelte, waarin de relatieve verstemming gélijk is aan 11% 

van de relatieve verandering in de spanning. 

Bij negatieve polariteit van de pulsspanning is de stroom-spanninga

karakteristiek vrijwel gelijk _aan die van figuur 22 • De weerstand b~ 

V1= -8ov is 91.!1 en. de kritisc-he veldsterkte -2,3 kV/cm. Van de wis

selstroomcomponent is de amplitude ongeveer 50% en de frequentie 

ongeveer 12% kleiner dan bij positieve polariteit. De manier waar-

op de wisselstroom van de spanning afhangt is ongeveer hetzelfde 

als bij positieve polariteit. 
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In figuur27 is de stroom-spanningskarakteristiek van preparaat 

G5F14 weergegeven yoor beide polariteiten van de spanning, gemeten 

midden in de puls. De pulslengte was 8 ns. Het Gunn-effect komt 

in deze figuur niet zo goed tot uiting als in de i/v karakteristiek 

van G5F7, omdat de stroominstabiliteit weer in fase is met de puls

spanning en omdat het moment van "sampling" slechts.4 ns later werd 

gekozen dan het moment waarop de puls verscheen. Uit deze figuur 

! I I I 
I {jfï(14 lLi "':...-~ i 
~~~~!]_· __ j -- -+- I I I I r I ~: ' : i 
I I 1/ i 
I I ! V 
! 0 : 

1-
I I I 

r----· ·-

- JI20<mA I 
i J i 

~-

lL 1 

-~~ 89,4V -- r- ........ r----- ---!"'" 

' I 8 
figuur 27 

• 
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blijkt dat de contacten lineair zijn. De weerstand van het prepa

raat is volgens deze figuur bij lage spanning voor beide polaritei

ten 44.!1 • Dit is binnen de meetnauwkeurigheid gelijk aan de bere

kende waàrde. 

Er treedt.een knik op in de karakteristiek bij V1 = ,+170V en bij 

V1 = -170V. Volgens berekening zou hierbij in het preparaat een 
-1 veldsterkte heersen van 2,2 KV cm 

Bij negatieve spanning is de stroomstabiliteit zeer zwak en slechts 

in de eerste paar ns. ïn fase met de pulsspanning. 

Voor positieve spanning is in figuur 28 de stroom als functie van 

de tijd weergegeven. De verdeling lancs de vertikale as is 100 mA 

per schaaldeel voor de curven 1 en 2, en 20 mA per schaaldeel voor 

curve 3, waarvan de nullijn buiten de figuur ligt. 

i 

1 

I 

I 

' I 
I 

: I 
I 

' I 
J 

figuur 28 
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curve 1 

V1 = 215V (drempel

waarde) 

curven 2 en 3 

v1 :; 2f>6v 

De frequentie van de wisselstroomcomponent is 1,27 GHzterwijl uit 

de contactafstand (0,13 mm) en de domeinsnelheid2 ) een frequentie 

van 0,77 GHz zou volgen. 

Om na te gaan of de vorm van de periodieke stroom 'door het preparaat 

verandert als men de spanning verandert werd bij 6 waarden van de span

ning de stroom gemeten als functie van de tijd. het resultaat is 

weergegeven in figuur 29 , waarin ook de spanningspuls bij 220V is op

genomen. Uit deze figuur blijkt dat de wisselstroomcomponent beter 

sinusvormig wordt naarmate dé sp~nning dichter bij de drempelwaarde 

komt. Bovendien neemt de frequentie van de wisselstroomcomponent 

af als de spanning toeneemt. ·We vinden hiervoor 

= -0,3. 
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Nadat het preparaat in de trilholte geplaatst was werd de puls

spanning ingesteld op 260V, 8o ns, en de zuiger zo ingesteld dat 

de uitgangsspanning rond 1,25 GHz maximaal was. De lengte van de 

trilholte was toen 317 mm. Het spectrum in d~ omgeving van 1,0 GHz 

was zoals in figuur 30. Hierin treden 2 tamelijk b~ede pieken op, 

en daar juist midden tussen een heel klein smal piekje. 

~5" FIL.; 

6-r 1-lj )7 
t4 m i 

i I 

I I 
I 

I 

I 
i 

I 1 i 
i 

100~Hz -- I I 
I 

r- ; 

I 
I I 

I i I I 

' \J.I i 
,)Ij \. 

I ~ 
,". 'L· J 1.. J 'll.L. 

1,0GHz -.Y 

figuur 30 

De uitgangsspanning van de trilholte was ongeveer sinusvormig maar 

bevatte 20 à 30% ruis. Tijdens deze metingen fluctueerde de herha

lingsfrequentie van 35 GHz tot 60 Hz. 

4.2.2. Preparaten met een P-N overgang. 

Bij de selectie van de preparaten van G5G bleek dat ze allen,op een 

enkele uitzondering na-,een mooie diodekarakteristiek hadden, maar 

een veel te grote •eerstand in de doorlaatrichting. 

Aan twee geslepen preparaten werd de stroomspannincskarakteristiek 

_gemeten voor bei.de polariteiten van de pulsspanning. Het resultaat 

is weergegeven in figuur 31 (met 2 verschillende schaalver- · 

delingen voor de stroom). De weerstanden R1 en R2 in de preparaat

houder waren res;>ectievelijk 4o.fl. en 10J1 • De pulslengte 80 ns met 

een herhalingsfrequenitie van ca. 35 Hz. 

Uit deze figuur blijkt dat er geen Gunn-effect optreedt en dat de 

weerstand in de doorlaatrichting bij V 1 = . BOV gelijk is aan 345 .0. . 
De berekende waarde is 33.0.. 
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De afstand tussen de contacten was 0,12 mm, waaruit volgt dat de 

spanning over het prepraraat hoog genoeg was geweest om eventueel 

Gunn-effeçt tè vinden·. Er 

t~ad echter geen Gunn

erfeet op. 

Het aansluiten van een ge

lijkspanning met een waar

.de tussen -o,8v en +0,8V 

over het prepar-aat (zie 

S 4.1.2.). had geen enkele 

invloed op de stroom-span

ningskarakteristiek._Om 

praktische redenen kon geen 

hogere gelijkspanning wor

den aangesloten. 

-300V 

figuur 31 

i· 
200 mA 

t 
100 

+300V 

__.v1 
-10 mA 



- 35 -

5. Discussie van de resultaten. 

I. Het gedrag van preparaat G5F7. 

Omdat het gedrag van preparaat G5F7 bij beide polariteiten van de 

spanning praktisch gelijk is, kunnen we aannemen dat de contacten 

goed zijn. De critische veldsterkte is slechts 2,3 kV cm-1 en de 

frequentie van de stroominatabilitèit bij een iets hogere veld

sterkte is 3,1 GHz. We zouden echter bij de afstand van 0,12 mm 

tussen de contacten, een frequentie van 0,83 GHz verwachten en een 
-1 critiache veldsterkte van ca. 3,0 kV cm • 

We vermoeden daarom dat de effectieve lengte van het preparaat ca. 

8 -1 97 micron is, dan zou de critische veldsterkte 2, 5 kV cm kunnen 

zijn en de frequentie juist gelijk aan 3 maal de te verwachten fre-
• quentie van 1,03 GHz. Uit de literatuur is nl. bekend dat b~j het lege-

ren van een tincontact bij 400°C een rekristallisatie-laag kan ontstaan 

met een dikte van 7,5 micron en dat deze laagdikte sterk van de 
11) 

temperatuur afhangt • Ook het feit dat we m.b.v. de trilholte 

oscillaties vinden bij 1,09 GHz, met een'mooie spectrale verdeling, 

pleit voor deze redenering. 

Het is niet bekend waarom alleen de 3° harmonische optreedt in fi

guur 24. Ook Gunn vond bij 9ommige preparaten wel de 3° harmonische 

en niet de 1° en de 2° harmonische1 ). De amplitude van de 3° har

monische in de stroom, gemeten met de preparaathouder, is in ons 

geval onwaarschij~lijk hoog. De gevoeligheid van de sampling oa

cilloscope is ~1. bij 3 GHz waarschijnlijk ruim 10 dB lager dan bij 

lage frequenties. 

Het·is bekend dat bij Gunn-effekt oscillaties kunnen optreden met 

relatief hoge frequenties die sterk afhangen van de eigenschappen 
' ' 23 24) van het circuit ' • Als het aan het preparaat aangesloten circuit een 

lage c.onductantie heeft geco~bineerd met een inductieve susceptan

tie, kunnen de oscillaties een grote amplitude bereikèn25, 26 ). 

Nu is het wel mo~elijk dat het circuit in de preparaathouder enigs

zins reacti'ef is maar hoe dit aanleiding zou ~unnen geven tot os

cillaties van de gemeten sterkte is niet bekend. 

De manier waarop we uit de stroomspanningskarakteristiek konden af

leiden hoe de frequentie van de spanning afhangt, (p. 28) was niet in de 

literatuur bekend. Het.resultaat is gedeeltelijk in overeenstemming 

met de theorie27). 
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;.a.nneer men een Gunn preparaat in ef:n trilholte plaatst wordt -:e 

frequentie ~an de oscillatie voornamelijk bepaald door de ei~en

schappen van de trilholte
25). Dit verklaart l~alitatief ~et c~

meten verband tussen de frequenb. e en de lenrte var_ de tri i.Lol te 

(},ag. 27). Dat de fre:p1entie van de oscillatie toeneent alr; 1ir: 

S}Janning over het preparaat wordt opg-evoerd, werd ook door Gunn 

gevonden 
1
). De groot te van de bij onze metin:·en waargenomen ver

stemmine valt buiten disc'..<.ssie omdat er te we:.ni;::: ~e>.e11d ü; ove· 

de eigenschappen van de geb.ruikte trilholte. 

I I. Het gedrag van preparaat G5"E'IV 

Preparaat G5FHheeft wel lineaire contacten en bij pos:..tieve snan

ninc. C1unn-effe1'.:t, maar hij neGatieve spanninf': praktisch niet. _~o

vendien treedt er ster1:e verzadig:..ns op vla}: benden de dremrel

spannin.~. ~iaarschijnlijk zijn deze afwijkineen het ,_-;evol~; vc:.n :::.n

homogeniteit in het GaAs. 

De karakteristieken van de stroom al.:; functie van de tijd li;iLen 

enigszins op die welke Gunn gemeten heeft. 

De twee .pieken in de spectrale verdelinc; v;n de in de trilhol te op

gewelde trilling (zie figuur 30) zouden het geval,--:; kun: en zijn VDn 

het heen en weer sprin~en van de oscillatiefrequentie tussen 800 }~z 

en 1240 l-1Hz 
1
). 

III. De preparaten met de P-N overgang. 

Dat er in de :Preparaten van de lesering GY,r ,-;een Gunn-ef;'el:t o:r

tr2edt komt waarGchijnlijlc door de aanwezicheid van een laa;::_; van 

!10ge weerstnnd in de preparaten. Deze l;,ag beperkt de stroom zoda

nig dat de voor Gunn-effekt vereiste veldsterkte in het GaAs niet 

bereikt wordt. l:it de literatuur is helrend dat een derc;elijke laa;

kan ontstaan wanneer men tijdens lefïerçn v~,n contact~n v;,_n zuiver 

Z d ' 1 d ' 40° ., ' d 1 ·: ) n de temperatuur lant;er an enr::e e secon en o:' cA.. '+ L. flOU. t • 

Hen neemt aan dat het Zn een intermetallisc1-.e verbindinr: vorLt met 

As, waarschijnlijk zn
3

As
2 

waarbij er vrij Ga onder l1et contr: ct ach

terblijft. het onze opstelling is het niet mogelijk om ~elurende zo 

korte tijd te legeren. 

Dat de hoge weerstand van de preparaten een ~evolc zou kunnen ~i;n 

van diffusie van Zn in het GaAs moeten we uitsluiten omdat de le-
13 19) 

geertijd daarvoor te kort was ' • 

Er zaten na het le-;eren veel gasbellen in het P-I; contact en pra:l:-



- 37 -

tisch geen in het andere contact. Dit komt waarschijnlijk door het 

gebruik van de flux NH4Cl, waarva~ Cl door het Zn, en veel minder 

door.het Sn, wordt gebonden onder vorming van waterstofgas in de 

smelt. Dergelijke gasvorming kan de elektrische eigenschappen na

delig heinvloeden ·zoals uit 8 3.5 blijkt. 

· P.S. Vlak voor het ter perse gaan van dit verslag blee~ uit de me

ting van de r-ichting van de thermokracht dat het GaAs van een 

der preparaten· uit .de G5G familie p-type was. Waarschijnlijk 

is dit het gevolg van relatief snelJe diffusie van acceptor

materiaal in het G~As tijdens· legeren, bijv~ Cu. Dit accep

tormateriaal zou dan uit het gebruikte Zn afkomstig kunnen 

zijn. Daarvan is bekend dat het minder dan 1~aan verontrei

nigingen bevat. 
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