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1. Inleiding. 

Galliumsulfide en Galliumselenide zijn halfgeleidende III-VI verbindingen 

met een grote bandafstand en een hexagonale la~enstruktuur [1,2}. 

De lagenstruktuur.doet een sterk anisotroop karakter verwachten van 

verschillende fysische eigenschappen. 

Bestaande theoretische beschouwingen spitsen zich :toe op het tweedilr.ensionale 

karakter van de stof; de kristallen hebben de vorm van dunne plaatjes. 

Banden modellen daarbij zijn ontworpen door Fischer [3] Kamimura [4,5] 

en Bassani;[6,27] , terwijl modellen voor het verstrooiingamechanisme van 

de ladingsdragers werden opgezet door Fivaz (7,8]. 

Metingen van het elektrisch geleidingsvermog~n en Halleffekt, vrijwel steeds 

in de richting van de lagen, zijn uitgevoerd door Fischer {9] en Ismailov 

[10] warmtegeleidingsmetingen werden verricht door Guseinov e.a. [11,12]. 

Di,t afstudeerwerk heeft tot doel om verschillende driedimensionale modellen 

· (5, 13, 14] met experimenten te vergelijken. Hiertoe worden in het donker dè 

twee componenten van de weerstandstensor van n-type GaS en GaSe bepaald 

als functie van de temperatuur. 

Het temperatuurgebied: loopt van 25°0 tot 300°0·: de kristalweerstand bepaalt 

de benedengrens en de stabiliteit van de samples de bovengrens. 

De metingen worden uitgevoerd volgens een methode van Schnabel [15]· 

De kristallen zijn via een Jodium-transportproces door Lieth e.a. [16J 
vervaardigd en hebben de vorm van plaatjes met een dikte van 10 tot 

50 ~m en een oppervlakte van z 25 mm2. 

De resultaten van de metingen worden vergeleken met genoemde modellen. 

Het vergelijk geeft aanleiding om het ladingsdragerstransport in een rich

ting loodrecht op de lagen in verband te brengen met tunnel- en hopping

mechanismen [17,18,19,28]. 
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2. Kristalstructuur. 

2.1 Algemeen. 

Galliumsulfide en galliumselenide hebben een hexagonale lagenstruktuur 
( . t ·ps. ').. P 6 2 2 S h fl" t ti D . n4 ) [5] ru1.m e groepen, · . :.re! en iii iii ë; c oen l.es-no a e 3h en 6h • 

De lagen zijn evenwijdig aan het x-y vlak en bestaan uit 4 dichtgepakte 

lagen in de volgorde S(Se) - Ga - Ga - S(Se). Binnen deze viervoudige 

lagen is de binding in hoofdzaak covalent, terijl de zwakke binding 

tussen de lagen een van der Waalskarakter heeft. 

GaSenGaSe verschillen in de wijze, waarop de lagen zijn gestapeld [1]. 

Zie fig. 1. Hierin zijn ook vermeld de afstanden tussen de lagen en de 

roosterpa~ameters.A en c. 
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De effektieve potentiaal binnen het 

kristal is schematisch weergegeven in 

fig. 2. In de viervoudige laag is de 

potentiële energie van de elektronen 

laag en'varieert weinig, uitgezonderd 

op de plaatsen van de atomen. 
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Tussen de lagen is de potentiële. energie hoog [13] • De breedte 

van de potentiaalbarrières is ongeveer gelijk aan de afstand tussen 

twee viervoudige lagen. Tengevolge van de potentiaalbarrières zijn 

de ladingsdragers gebaseerd binnen de viervoudige lagen. De lokale 

energie-niveau's van de elektronen in de potentiaalputten hangen 

sterk af van de putbreedte. Indien we de barrières oneindig hoog 

en de ladingsdragers binnen de de lagen quasi-vrij veronderstellen, 

worden de energie niveau's gegeven door [29] .: 

(1) 

3· Theorie. 

3.1 Bandenmodel. 

In het bandenmodel van Baasani en Parravicini (27] wordt van een 

tweedimensionale struktuur uitgegaan. Kami~ura en Nakaó [5] 
hebben een vereenvoudigd bandenmodel opgezet, waarin ook een drie

dimensionale conductieband wordt geschat. Met tweedimensionaal wordt 

aangegeven, dat de ladingsdragers voornamelijk gelokaliseerd zijn 

binnen de lagen, voor een driedimensionale band wordt elektrische ge

leiding in een richting loodrecht op de lagen'toegestaan. 

In figuur 3 zijn de bandenschema's van Kamimura en Nakao voor GaS 

en GaSe weergegeven. Hierin zijn alleen de valentie- en conductie

banden weergegeven, die van belang zijn voor het elektrisch geleidings

vermogen. 

Ga Se - GaS -
11 Brillounzone 

. K r K K r K 

fig. 3 

Het bestaan van een driedimensionale conductieband mèt een minimum 

in r is afgeleid uit reflectie- en absorptiemetingen; uit mabneto

optische absorptiemetingen aan GaSe zijn de effektieve elektronen-



massa's bepaald. Deze zijn klein,,zowel voor de richting lood

recht··op als evenwijdig aan de z-as: meJ.= 0.15 m, en m,11 = 0,36 m, • 

De bij de tweedimensionale conduct~eband behorende elektronen-

massa ·bedraagt voor GaS: m,,l. = 5,7 m, en voor GaSt: m,J. = 3,9 m, (5] • 

3.2 Verstrooiingsmechanismen. 

Fivaz en Hooser ~4] hebben de verstrooiing van ladingsdragers in 

lagenst~ukturen onderzocht in een beschouwing van de wisselwerking 

tussen de geleidingaelektronen en de verschillende roostertrillingen. 

Zij maken onderscheid tussen "short range" intarakties tussen rooster 

en elektronen en "long range" wisselwerkingen ten gevolge van Cou

lombkrachten. 

In het eerste geval tree.dt een eindige verstrooiingawaarschijnlijk

heid op, zodat de verdeling van de ladingsdragers, aangegeven met een 

vèrdelingsfunctie r, kan worden beschreven met een relatietijd ~ =\E« 

Hierin is B de elektronen energie, welke voor lagenstrukturen kan wor

den geschreven als: 

P2+ p2 
E(p) = ; y + 2 Iz (cos Pz dz - 1 ) 

mx 1; 

(2) 

dz: afstand tussen.de lagen. 

12 : overlap energie over de v/d Waalsbinding. 

Met behulp van 't en E ( p ) is voor de beweeglijkheid loodrecht op en 

evenwijdig aan de z-as afgeleid: 

J.l.L· q'to (kT)a 
mx 

(3) 

2 2 
JJ.. = mxdz lz (4) ll.L -·-

n1i2 kT 

Onderstellen we 't energie onafhankelijk (a =o) dan blijkt ·1.1.&. dezelfde 

temperatuurafhankelijkheid te hebben als t. en lly'~~ evenredig te zijn 

met r-1, onafhankelijk van het soort "short range" interakt:i:e. 

De temperatuurafhankelijkheid van ~1 voor de verschillende verstrooi

ingamechanismen is in onderstaande tabel samengevat. Hierin is ook 

opgenomen de temperatuurafhankelijkheid van IJ..L tengevolge van impurity• . 
verstrooiing volgens de Conwell-Weisskopf benadering. [30] • 
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Tabel 1. 

a. horizontaal gepolariseerde 
IJ.J. wt T-1 

akoustische tononen 

b. vertikaal gepolariseerde 
(T r" optische tononen JlJ. c.. !Ir. 

c. impurity-verstrooiing JJ.1."' T 1.5 

"Long range" wisselwerkingen kunnen optreden als de atomen in het 

kristal een e!!ektieve lading bezitten: polaire verstrooii~g. 

}3:ierbij blijkt de waarschijnlijkheid voor een overgang van een 

elektron van een toestand met impuls p naar een toestand 

p•.p+nk via absorptie van een polair tonon voor een golf-

getalwaarde k = o oneindig te 'zijn. 

Invoering van een relaxatietijd is dan onmogelijk. Via een varia

tieprocedure kan worden afgeleid: 

Jl J. polair "' (Tfr, r 
"IXiair == "optisch - 1 

3.3 . . Tunnel- en hoppingmechanisme. 

(5) 

3.3.1 Algemeen. 

De metingen geven aanleiding tot de beschouwing van transportme

chanismen, gebaseerd op de volgende overweging: 

Als er geen bandgeleiding optreedt via de driedimensionale conduc

tieband omdat deze te hoog gelegen is, kan beweging van de lading

dragers in de richting loodrecht op de lagen onder invloed van een 

elektrisch veld plaats vinden als: 

a. een tunneleffekt optreedt; daarbij t:r:eedt elektronentransport 

op door de barrières heen. 

b. een hopping-effekt optreedt, dat wil zeggen dat de ladingsdragera 
naast de thermische aktivering vanuit een donorniveau ook nog 
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vanuit de tweedimensionale conductieband geaktiveerd moeten 

worden naar een energie, ten~inste gelijk aan de barrièrehoogte. 

Boven de barrière kan dan nog driedimensionale bandgeleiding 

optreden. 

Tunnelmechanisme. 

Bij het tunnelen van elektronen door een barrière in de richting 

evenwijdig aan de z-as kan de bèweeglijkheid l!t worden gedefini

eerd als: 

VP(p + q) 

E 
(6) 

waarin: v aantal botsingen per s.ec. van de ladingsdragers met 

de barrière. 

P kans per botsing voor succesvol tunnelen 

p putbreedte 

q barrièredikte 

~ elektrische veldsterkte 

Voor de berekening van ~t wordt uitgegaan van een rechthoekige 

potentiaalbarrière, als geschetst in figuur 4. 

a. Als we een elektron in een put beschouwen 

als quasi vrij met een ener1~e w bij een V 

gegeven barrièrehoogte V en veronderstel- w 
len, dat de barrièredikte en -hoogte con- ... 
stant zijn, kan worden afgeleid. (19] . q p 

• 
fi.~. ' 

• 

(?) 

met 

mits 

waarin: e 

2m T2 (V - W) 

1 en sinh [e E 92 

2 " 

lading van het elektron 

m elektronenmassa 

~ constante van Planck. 

b. Als men veronderstelt t dat de barrièredikte rond r ·= ·y. lineair 

van de temperatuur afhangt volgens: 
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q = qO'' [ 1 + ex (T - To>] met: (8) 

a lineaire uitzettingscoëfficient 

q o : waarde van q voor T = T o • 

geldt voor·de beweeglijkheid: 

JL\ = ~: { 1-a[ 2<~.y-1-2C~./(P+q,l](r-r,)} (9) 

Hieruit blijkt ~'t evenredig met de temperatuur te zijn. 

c •. Onder aanname dat harmonische roostervibraties ook een harmonische 

variatie van de b'arrièredikte tewe,eg brengen volgens: 

(10) 

met : q1 waarde van q zonder thermische vibraties. 

kan mits q y » 1 · , worden afgeleid [ 17] : 

(11) 

Voor de bepaling van de vibratieamplitudo van het rooster in thermisch 

evenwicht wordt de gemiddelde kinetische energie van een primitieve cel 

tengevolge van een uitwijking volgens formule (10) berekend en gelijk 

gesteld aan de helft van de thermische energie (equipar.titie). 

Het behulp van de Boltzmann-verdelingsfunctie kan voor de gemiddelde 

energie < E > van een vibratiemode gevonden worden • 

. < E > = kT 

mits: (energie akoustisch fonon) < kT <. (energie optisch fonon). 

Voor Q2 wordt dan gevonden [35] ' r;. 

m : massa primitieve cel (1a) 
c 

Dit geeft gecombineerd met formule (11) een exponentiele afhankelijk

* heid voor ~t en de beweeglijkheid neemt toe bij toenemende tempera-

tuur. 
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3.3.3. Hoppingmechanisme. 

; 

' j 

' f 

Uit de litteratuur :i [18,28] is bekend, dat hoppingmechanismen voor-
, 2 

komen bij stoffen met een lage beweeglijkheid ( J.L z 1 cm /Vs) en dat 

de temperatuurafhankelijkheid van de beweeglijkheid een aktiveringa

karakter heeft. 

Volgens de definitie van de beweeglijkheid met formule (6) is ·il even• 

redig met het aantal elektronen, dat per seconde over de barrière 

"hopt", 

Als we veronderstellen, dat het aantal botsingen per secondè tusAen 

fonon en elektron gelijk is of evenredig met de fononen frequentie V 

en dat de kans per botsing, dat het elektron hopt, evenredig is met 

exp(-AE /kT) (Bol tsmann statistiek), dan geldt voor de beweeglijkheid: 

~h = C p~q '~~ exp(-AE/kT) ( 16). 

zodat lJ.h exponentieel van de temperatuur afhangt. 
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4. Meetmethode. 

4.1 CoÖrdinatentranaformatie. 

De weerstandstensor Pij ia volgens het principe van Neumann [32] 

diagonaal en heeft twee onafhankelijke componenten p
1 

( r: Py ) en Pz 

Hierbij is Px de soor~ijke weerstand in de x-richting. Als de weer

standstensor diagonaal is, kan men van een anisotroop medium overgaan 

naar een isotroop via de eenvoudige cQÖrdinatentransformatie ,(2~ 

isotroop { 
x'=A x 1 
y'.ay 
z'::C z 

anisotroop (17) 

De potentiaal in corresponderende punten x en x' blijft hierbij gelijk, 

terwijl door corresponderende oppervlakte-elementen dxdy en dx'dy' de

zelfde stroom omvat wordt. Het isotrope medium heeft dan een soortelijke 

weerstand p : 

(18) 

De waarden van de transformatiecoë!ficienten zijn: 

Px • 
- t p 

( 19) 

.4.2 Methode van Schnabel. 

Vierpunts meetmethoden met een collineaire CQ kwadratische kontaktgeo

metrie voor de bepaling van de weerstandstensor zijn voor een bepaalde 

richting van een kristal vaak moeilijk te verwezenlijken, doordat mees

tal met de elektrische anisotropie ook een anisotropie optreedt in 

kristalgroei. Zo hebben kristallen met een lagenstrwctuur een kleine 

dikte. 

Gebruik makend van bovengenoemde transformatie heeft Schnabel (15] 
een methode aangegeven voor het bepalen van de verhouding Px;Pz waar

in Pz de "moeilijk te meten" component is. Daarnaast kan ook Px bepaald 

worden. 

De kontaktgeome.trie bij de methode van Schnabel is weergegeven in fi

guur 51; 
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fig. Sb 

De kontakten zijn in een rechthoek geplaatst in een vlak evenwijdig 

,aan de z-as (loodrecht kriataloppervlak). De kontaktafstand is a. 

Gemeten worden twee weerstanden, R1 en R2 : 

en (20) 

waarin VBD het spanningsverschil tussen B en D is ·en \ede stroom, die 

van A naar C gestuurd wordt. Analoog voor R2• 

Via de coÖrdinatentransformatie wordt naar een isotroop medium over

gegaan •. De hierbij behorende parameters zijn voorzien van accenten. 

R1 en R2 zijn invariant bij de transformatie; er geldt dan: 

R1 
p ~G(a') (21) = . TfWiC{a') = TtW 

p 
!! H(a') (22) R2 = - H(a') :. TtW' Ttw 

R1/R2 = F (at' ) (23) 

«' = wJs, = (%x t2 WJs (24) 

Hierin zijn G, H en F getabelleerde functies, die alleen van de geo

metrie afhangen. Door R1/R~ te meten kan «' worden bepaald, waaruit 

de waarde &lfpx volgt. Na bepaling van ·a• kan met (21, 22) de waarde 

van p)( worden gevonden. 
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In hoeverre kristal- en kontaktgrootte van invloed zijn op de geo

metriefuncties,. kan worden uitgedrukt met behulp ·van de dimensie

loze parameters: 

(25, 26) 

Zie figuur 5b. 

Uit de gra.,f,'ische weergave van de geometriefuncties (figuur 6) blijkt, 

dat 

0 
' 

1. de relatieve fout in a tengevolge van een constante rela

tieve fout in de gemeten F kleiner is naarmate F kleiner is. 

2. bij de bepaling van ·Px voor kieine a -waarden gebruik van 

H nauwkeuriger is dan gebruik van G. 

......... ..""".",-~ Gca> 
1 

t_......-
....... 

P< 
1Ö1 J Î""--- ... 

I ---~ """' 
~ 

-
JU I 

V V 
L 

Ftll 

L 
V 

V 
-3 
10 

-4 I 

1) 0 3 ' 2 5 

f 
6 3 5 2 

-a 
fig. 6 

Bij het aanbrengen van de kontakten en de berekening van·px is hier

mee rekening gehouden. 

N.B. Bovenstaande afleiding is alleen dan juist, indien de ver

gelijking van Laplace A V :::o geldt. 

5. Technologie kontakten en kristalhouder. 

5.1 Kontakteisen; Kontaktmateriaal. 

A. De kontaktgeometrie moet vol~ens Schnabel voldoen aan de eis, dat de 

kontaktafstand S klein is ten opzichte ~an de kristalafmetingen in het 

XY-vlak en groot ten opzichte van de kontaktdiameter 2a. Daarnaast 

moet de kontaktafstand klein zijn, omdat diktevariaties van het kris-

6 
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tal sterk de meetnauwkeurigheid bernvloeden (zie 7.3) 

De kontakten moeten aan de volgende eisen voldoen: 
• 

1. z~ moeten stabiel zijn; d.w.z.:· ze mogen geen stroom- en/ of 

spanningsfluktuaties vertonen. 

2. de kontaktweerstand moet klein zijn. 

3· ze mo~en geen ruimtelading in het bulkmateriaal tot gevolg 

hebben. 

4. de hechting van het kontaktmateriaal op het kristal moet goed zijn. 

Als we aannemen, dat de karakteristieke lengte van de kristalafme

tingen in het XY-vlak ~ 4 mm is, dan wordt: 

2a <. 120 J.Lm 

s <. 600 à 700 J.L m · 

:Qe hierbij behorende spreidingaweerstand bij een soortelij·ke weer

stand van 106 à 108 
Q cm bedraagt 107 à 109 Q volgens, (23] & 

Rs = p : soortelijke weerstand GaS; GaSe. 

B. De eigenschappen van kontakten, opgadampt op GaS, zijn voor verschil

le~de materialen onderzocht door van Leiden [33] • Hieruit blijkt, 

dat tin (Sn) en antimoon (Sb) goede kontakten geven; beiden hebben 

een kontaktweerstand van ~ 108Q , zijn stabiel en hebben min. of meer 

lineaire stroom-spanningskarakteristieken. De spanningaval over de 

kontakten bedraagt voor tin 30-70% en voor antimoon 20-30%. De hech

ting van tin is goed, van antimoon minder; hierom werd aan tinkontak

ten de voorkeur gegeven. 

5.2 Opdampmasker. 

Van het opdampmasker moet. geeist worden dat het: 

a. van dun, maar voldoende stevig materiaal is gemaakt. 

b. niet aan oxidatie onderhevig is. 

c. voorzien is van gaatjes, volgens de beschreven kontaktgeometrie. 

Doordat de kontakten van boven- en 'onderkant boven elkaar liggen (fig. 

5), werd gezocht naar een methode om in.een dubbelgevouwen metaalfolie 

twee gaatjes te maken. Een bekende techniek hiervoor is vonk verspanen. 

[22] • Hierbij laat men een vonkje overslaan tussen een dunne naald en 
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het folie. De verspanningssnelheid is afhankelijk van de grootte van 

het te maken gat, de herhalingsfrequentie en de sterkte van de vonk. 

Uitgevoerd in lucht traden verbrandingaverschijnselen op. Daarom werd 

een constante stroom transformator olie langs de vertikaal geplaatste 

naaldhouder gevoerd, zodat de ruimte tussen naaldhouder en folie met 

olie bleef gevuld. Dit bleek ook de start van de vonk te bevorderen. 

In de proefstelling (schema fig. 7) werden in dunne folies (koper, 

messing; 10 IJmdik) goede resultaten verkregen ( ~ gat 50z IJ,m); de 

folies waren te weinig stevig voor gebruik als masker. 

naaldhouder kontakt• gatdiameter 
afstanel 

1 400 IJ.m 50/SIJ IJ.m 
2 300 IJ.m 88/48 IJ.m 

:l 400 IJ.m 56/112 IJ.m 

fig. 7 tabel 2. 

Bij gebruik van molybdeenfolie (351J.m dik) bleken de gaatjes sterk taps 

toe te lopen en dus onbruikbaar voor een opdampmasker; het optreden 

van schaduwwerking bij opdampen maakt de kontakten ongelijk van grootte. 

De afmetingen van de met deze r.tethode verkregen maskers zijn in tabel 

2. weergegeven. 

Een andere methode, die voor 't maken van maskers werd gebruikt is een 

ingietprocédé. Hierbij werden twee, op de gewenste afstand gespannen, 

evenwijdig aan elkaar lopende draden (Pt + 10% Rh) met een diameter· 

van 50 IJ.m ingegoten in een epoxydhars (Araldit CT.200) •. Deze heeft 

een soortelijke weerstand van 1016 Qcm tot 8o0 c en neemt daarboven 
10 snel af tot 10 n cm. Na uitharding van de hars en verwijdering van 

de draden werd een snede aangebracht loodrecht op de draadrichting 

(zie fig. 8) en werd de dikte van het masker met een vlakfrees zo klein 

mogelijk gemaakt. Hierbij trad echter vervorming van het materiaal op. 

bovenaanzicht 

doOrsnede A-A 

~~----~-hars 

__ :•ed• /-~--
.::.draden -.~ 
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Voor het maken van opdampmaskers met kleine patroonafmetingen wordt 

vaak gebruik gemaakt van etstechnieken (24] • Bij gebruik van een 

dubbelfolie is deze methode weinig aantrekkelijk; bovendien is het 

een·tijdrovende methode. 

Aangezien er boortjes bestáan met diameters tot 35 ~ m, werd gepro

beerd de gaatjes te boren. Machinaal bleek dit niet mogelijk door de 

speling in de ver~chillende geleidingen van de machine. Daarom werd 

onder een werkloupe het boren "ter hand genomen" met gewenst resul

taat. Zie tabel 5. 
Door het gebruik van stukjes dubbelgevouwen molybdeenfolie zijn de 

maskers verwisselbaar. Zie fig. 9. 

kontakt- ( IJ.m) gatdiameter 
afstand (IJ.m) 

1 410 70JPIJ 
2 420 70/70 

3 550 ·1oo!too 

' 700 170/170 
. 

tabel 5. 

fig. 9 

5.3 Aanbréngen van kontakten. 

Omdat GaS en GaSe zachte materialen zijn, zodat gebruik van drukkon

takten minder aantrekkelijk is, werden na het opdampen ~inbol*etjes 

op de kontakten gelegd en in een Argon-atmosfeer geàmolten; de ver

warmingatijd werd zo kort mogelijk gehouden om diffusie van tin in ' 

het kristal te.gen te gaan. Het opgedampte metaal loste snel in het 

gesmolten tin op; na afkoelen bleken de tinbolletjes niet op het kris

tal vast te zitten. 

Om de hechting v~n het tinbolletje te bevorderen werd vó6r het op

dampen gedurende .! 1· uur tin gesputterd. Dit bleek op de hechting van 

het bolletje geen effekt te hebben; de hechting van het opgedampte tin 

bleek erdoor verbeterd. 

Overgegaan werd op het gebruik van slap verende platina-draad (~ 100 

jJ.m) als "drukkontakten" en gesputterd·+ opgadampt tin~ Het verkregen 

elektrisch kontakt tussen tin en platina bleek, waarschijnlijk tence

volge van oxidatie van het tin, slecht·te zijn. Om dit te voorkomen 
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werd over het tin nog een laagje, goud aangebracht. De procedure: 

sputteren - opdampen tin - opdampen goud werd in de opdampklok uit

gevoerd zonder verbreken van argo~omgeving of vacuum. Hiertoe werd 

een •ïtuimelaar" in de klok geconstrueerd, waarmee van buitenaf het . 
opdampmasker is om te keren. Bovendien kunnen hierdoor 2 kristallen 

gelijktijdig worden behandeld. 

5.4 Kristalhoudere 

De eisen, die aan de kristalhouder gesteld moeten worden, zijn: 

a. de isolatieweerstand moet voldoende hoog zijn. 

b. de houder mag niet vervormen bij opwarming. 

c. montage van het kristal moet op redelijke wijze mogelijk zijn. 

Voor het meten aan hoogohmige kristallen wordt in de sècti-e gebruik 

~emaakt van teflon (isolatieweersta·nd ~ 10
14 Q ) en kwarts. Teflon 

heeft het nadeel, dat het bij temperaturen )200°C vervormt, wat bij 

de beschreven kontaktgeometrie ontoelaatbaar is. 

Het bleek mogelijk in kwarts ultrasoon gaatjes te maken met een dia

meter van 100 J.L m op de vereiste (kontakt) afstand s. Platina-draad

jes (~ 50 ll m) met aan het uiteinde bolletjes, fungeren als "drukkon

takt en" voor de onderkant van het kristal. Zie fig. 10. Het kristal 

bleek echter te labiel op de bolletjes te liggen voor het aanbrengen · 

van dr.ukkontakten aart de bovenkant van het kristal. 

kwarts 

fig. 10 fig. 11 

De gebruikte kristalhouder is geschetst in figuur 11. Het aan het 

kwarts plaatje gesmolt'en ·kwartsbuisje dient ter bevestiging in de 

oven. In het midden van het plaatje is ~en rechthoekig gat geboord, 

zodat het kristal bij montage ondersteund wordt, terwijl de kontakten 

aan de onderkant van het kristal vrij liggen. De als drukkontakten 
fungerende platinadraden (~ 100 J.lm) zijn aan een uiteinde rond 
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gesmolten met een knalgasvlammetje en aan het andere uiteinde in

geklemd. Door het verstellen van een schroefje is de draad te ver

buigen. De platinadraden zijn verbonden met schroefjes op de hoeken 

van het plaatje en vandaar uit verend gespannen naar de meetopstelling. 

6 • MEETOFSTELLING. 

6.1 Meetcircuit. 

Het meetprincipe en de samenbouw van de instrumenten is schematisch 

weergegeven in figuur 12. Aan de door Vermeij [34] beschreven opstel

ling zijn toegevoegd een oventje 0 voor variatie van de kristaltempera

tuur, een verschilvoltmeter AV en een compensator voor het meten van 

de temperatuur. 

fig. 12 

K. kristal V' 2 2 l)'elta 035-010 

E·· 
1 

Keithley 200 B s Schakelkast 

E2 • Keithley 200 B 0 Oventje . 
E' Keithley 602 c Compensator 

AV Keithley 660 "1•P2 : potentiometers 

v, Delta 050-0,5 

De stroom door het kristal K wordt met een stroommeter E3 bepaald. De 

elektrometers E1 en E2 worden als nuldete.tektoren gebruikt; via de po

tentiometers P1 en P2 worden de spanningen v0 en VD gecompenseerd. 

Tussen de laagohmige zijden van ~1 en E2 wordt de verschilspanning 

A.V = v0 - VD gemeten. Met twee keuzeschakelaars (Hayer - E6211; isola

tieweerstand ~ 1014 
Q ) kunnen de verschillende kontaktcombinaties wor

den gekozen voor het mt:!f;en van R1 en R2 (formule 20). 
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Door inbouw van de instrumenten en bedrading in aluminium kastjes 

wordt een goede elektrostatische afscherming verkregen en het ge

bruik van coaxiale kabels (kabelcapaciteit) beperkt. 

De temperatuur wordt gemeten met een in de opstelling geijkt thermo- · 

koppel (Cu - Constantaan) door middel van oompensatie van de thermo -

EMK. De voeding van de ovenwikkeling vindt plaats met PSA - v2• 

6.2 Oven. 

Voor variatie van de kristaltemperatuur is een oventje geconsbueerd 

{figuur 13) dat aan de volgende eisen moet voldoen: 

a. de metingen moeten bij constante temperatuur kunnen worden uitge-

voerd in een temperatuurgebied van 25°C tot ca. 400°C. 

b. de metingen dienen in het donker te geschieden. 

c. het kristal moet zich in een imarte atmosfeer bevinden. 

d. de kristaltemperatuur moet gemeten kunnen worden. 

e. de kristalhouder moet op eenvoudige wijze aangebracht kunnen,1worden. 

Om extra kabelcapaciteiten te vermijden is de onderkant van de oven be

vestigd aan de schalcelkaat. De nuttige ovenruimte ia omgeven door een 

pyrex-wand en met een watergekoelde 0-ring aan de onderkant gasdicht 

afgesloten; hierin is de kristalhouder vertikaal opgesteld. Doorvoer 

van de verschillende leidingen (Argon-leiding; thermokoppel; kristal

aansluitingen) geschiedt via de onderzijde van de oven, zodat de oven

verwarming met isolatie als ook de pyrex-wand afneembaar zijn. Hierdoor 

ia de kristalhouder gemakkelijk te monteren. Bovendien ia afkoeling van 

de oven voor het verwisselen van een kristal niet nodig. 

Voor de verwarming van de oven ia een verwarmingadraad (thermocoax; 

~ 1,2 mm) op een stalen buisje gewikkeld en hard gesoldeerd. 

Maximaal vermogen % 560 w. 
Een goede warmteisolatie met de omgeving wordt verkregen door een 5-cm 

dikke glaawóllaag.Een thermokoppel voor het meten van de temperatuur loopt 

via de argonleiding en is aan het uiteinde bevestigd op de kriatalhoude~. 

Een constante argon-stroom wordt aan de onderzijde ingevoerd en lekt aan 

de bovenzijde weg. Isolatie van de elektrische verbinding tussen oven-

en schakelkastruimte vindt plaats door middel van teflon-proppen. 

Eigenschappens 

Bij een constante voedingstroom door de verwarmingadraad en een constante 
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gas-stroom is de temperatuur in de oven bij niet al te grote schomme

lingen van de omgevingstemperatuur ( ~ 10°0) constant binnen 1°0. 

Een temperatuurregeling werd niet toegepast om de hierbij optredende 

schakelstoten ~6] te vermijden.' 

1013 

1) 
tl 

RCQ) 

-~' 
1.5 

/, 

/ 
/ 

1.6 

7. MEETRESULTATEN. 

7.1 Kontakten. 

/ 

/ ,, ,, 

,, , , 
/ , , 

/ , 
~· , 

/ ,, 
~~2.5 eV 

, 

3 
10 • K-1 - r--T 

1.7 1.8 1.9 

Figuur 14. 

Isolatieweerstand kristalhouder. 

De isolatieweerstand als func

tie van de temperatuur is in 

fig. 14 weergegeven. Boven~-ca. 

275°0. neemt de isolatieweer

stand snel af van ) 1013 
Q 

tot ca. 1010 
Q bij 4oo0 o. 

(aktiveringsenergie z 2,5 eV). 

De kontakten, aangebracht zoals beschreven in 5.3 waren voldoende goed 

voor het uitvoeren van anisatrapiemetingen in het donker als functie 

van de temperatuur. Het spanningsverlies over de kontakten is ca. 70% 
van de aangelegde spanning; ze bleken over het hele temperatuureebied 

stabiel te zijn. 

Bij inspektie van de kontakten onder een mikroskoop na het uitvoeren 

van de metingen bleek hun."goudkleur" verdwenen te zijn: ·de oppervlakken 

waren donker getint. Als de temperatuur in de buurt van het smeltpunt 

van tin (232°0) komt, diffundeert het goud snel het tin in. Dit kan tot 

gevolg hebben, dat de lineariteit van de stroom-spannings karakteris~ 

tieken van de kontakten afneemt en dB:t het spanningsverlies over de kon

taleten tvoornamelijk over het in de sperrichting geschakelde kontakt) 

toeneemt. De stabiliteit bleef echter goed. 

Donkermetingen van van Leiden [37 J , verricht aan n-type GaS, tonen aan, 

dat bij spanningen (tot 3 kV) over het kristal aangelegd loodrecht op de 

z-as, geen bulk-ruimtelading optreedt. ~aarom werd bij het bepalen van 

de IV-karakteristiek de spanning in een richting I z-as aangelegd. 
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In figuur 16 zijn de IV-karakteristieken weergegeven, gemeten aan 

n-type GaSe; hierin is 

V de over het kristal 

aangelegde spanning en 
26 

22 

18 
I<tj1'A> 

I 

14 

10 

6 

2 
0 

0 

0 

100 200 300 400 
L 

AV<mV VL_ V 

/ 

~ Vv 
/ V/ 

L1 r?' 

~ V,//, 
~ / 

·/ / <--/ fig.16 "' / 

20 60 80 
V< Volt> 

V de gemeten spanning 

over de spanningskontak

ten. De bulkkarakteris

tiek (I-AV) geeft een 

lineair verband, terwijl 

de I-V karakteristiek bo

ven ~4o V lineair ver

loopt. Optreden van bulk

ruimtelading i~ dan ook 

niet waarschijnlijk. 

7.2 Weerstandsanisotropie. 

De meetresultaten van de weerstandsanisotropie zijn in figuur 17 t/m 19 

weergegeven. Het verloop van a en a is voor GaS en GaSe in tig. 20-21 
x z -1 

resp. 22-23 uitgezet als functie van T • Alle metingen zijn verricht 

bij een aanglegde spanning van 50 Volt. 

a. n-type GaS; batch Ke 13; 5 mg J/ml. 

Het temperatuurgebied loopt van 160-330°0. Beneden 160°0 werden de me

tingen minder goed uitvoerbaar; de wachttijd voor de instelling van de 

stroom en het te meten spanningsverschil is ongeveer ién.dag, bij la

gere temperaturen moeten wachttijden van twee dagen of meer in acht 

genomen worden. 

De weerstandsanisotropie vertoont geen duidelijke temperatuurAfhanke

lijkheid. (fig. 17) De waarde ligt rond 1100, de meetpunten liggen 

tussen 800 en _1300. Uit de grafiek van ln ax als functie van· T-1 kunnen 

twee aktiveringsenergieën worden bepaald: 

E1 ~ 1 ,24 eV voor T > 520 •K 

E2 :: 0,67 eV voor T < 520°K 

De grafiek van ln a heeft èenzelfde verloop met dezelfde aktiveringsz 
enerieën. 
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b. n-type GaSe; batch Ke 105; 4 mg J/ml. 

Over een temperatuurgebied van 25°0 tot ca. 130°0 is de weerstands
a anisotropie vrijwel constant op ca. 500, boven 130 0 neemt de waar-

. 0 
de af tot ongeveer 100 bij 200 0. 

Door de spreiding van de meetpunten is in dit kleine temperatuurge

bied moeilijk vast te stellen of de afname gaat volgens exp (~aT) 

dan wel met exp (tJ.E/kT). Zie fig •. 18 en 19. Voor de waarden van 

a enAE .wordt gevonden: 

exp (-aT) 

exp ( !J.E/ kT) 
-
- !J.E:0.24 eV 

Ook bij GaSe treden, zowel in de grafiek van 
-1 -ln ~ ~ T twee aktiveringsenergieen op. 

z 
Uit het verloop van o worden bepaald: 

x 

voor T> 370 °K 

voor T<. 370 °K 

ln Cf ...... -1 T als van x 

De overeenkomstige aktiveringsenergieën in de grafiek van ln 0 zijn: 
z 

,. - 1,10 eV 

7.3 Meetonnauwkeurigheide 

Doordat de metingen van lange duur zijn kan door vervuiling een ver

mindering van de isolatieweerstand van de kristalhouder optreden. Aan

gezien de grootste gemeten kristalweerstand 1010Q bedraagt, wordt de 

fout tengevolge van een verminderde isolatieweerstand van de kristal

houder verwaarloosd·. (figuur 141 

In het onderstaande worden de onnauwkeurigheden in de gemeten groot

heden geschat en de invloed ervan op het eindresultaat aangegeven. 

1. De elektrometer, gebruikt voor het meten van de stroom door het kris

tal, heeft een onnauwkeurigheid van ~% van de volle schaaluitslag. 
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2. De verschilspanning A V wordt via een dubbele compensatie be

paald. De onnauwkeurigheid in AV tengevolge van de onnauwkeurig 

heden in de twee compensatiespanningen bedraagt ca. 2 mV. De 

relatieve fout in een verschilspanning van 50 mV bedraagt dan 4%.· 

3. De kristaldikte w wordt met een onnauwkeurigheid van 1 ~m be

paald met een mikrokator. [34] • De dikte van het .GaS - kristal 

ligt tussen 9 en 11 p..m en bedraagt 10 f.Lm tussen de twee kontak

ten. De dikte van het GaSe-kristal is tussen de kontakten 33 ~m 
en varieert ov;er het kristal tussen 28 en 40 ~m. 

4. De kontaktafstand ia bepaald onder een meetmikroskoop en bedraagt 

700 J.lm met een onnauwkeurigheid van ca. 10 tA n. De kontaktdiameter 

is 170 f.tm. 

5. De temperatuur wordt gemeten met een geijkt thermokoppel. Yking 

vond plaats onder dezelfde omstandigheden als bij de metingen. 

(argonstroom en verhitten in het oventje). De temperatuurmeti.ng 

heeft een onnauwkeurigheid van ca. 1°C. 

6. De in de methode van Schnabel voorkomende geometriefuncties zijn 

met behulp van tabellen grafisch uitgezet als functie van a. 
De ge~en a-waarden liggen in de buurt van 1. Bij een relatieve 

fout in F van 10% (zie punt 1 en 2) bedraagt de onnauwkeurigheid 

in a ongeveer 7%. De onnauwkeurigheid in H(a) ia hi:erbij .onge

veer 7%. 

Het bovenstaande in aanmerking genomen bedraagt.de relatieve fout in 

de anisotropie P:r./Px ongeveer 10% voor GaS en 14% voor GaSe. 

De systematische fout, welke volgens punt 3 en 4 optreedt wordt voor 

GaS en GaSe geschat op. respectievelijk 20% en 16%. 

8. INTERPRETATIE VAN DE MEETRESULTATEN. 

Voor ti d t d i t i Pz/.p "xJ.lx/ J.1 de interpreta e van e weers an aan so rop e x = /~ z 

moet het gedrag van de aantallen ( "x· "z ) en de beweeglijkheden 

( J.lx , J.Lz ) worden beschouwd. 



-26-
\ 

8.1 Beweeglijkheden; verstrooiingamodel van Fiv~z en Mooser. 

Ee------n 

Ea--- -------~Pa 
Ev------p 

tig. 24 

n : aantal geleidingaelektronen 

in de conductieband. 

p : aantal gaten in de valband. 

ND' NA : aantal donoren, accep

toren. 

aantalt el.ektronen in donor-

niveau. 

p~ : aantal gaten in acceptorniv. 

Als we een bandenmodel aannemen als geschetst in fig. 24 met slechts 

één geleidingaband geldt: 

Pzjpx == n x J.1 Ynz J.1 z = ~~z 
' Fivaz en Mooser berekenen voor d, verhouding van de beweeglijkheden 

(zie 3.2 foraule 4): 
llx Tt1l2 kT 
- • ::;-;:;2 . TT 
J.lz mxdz 1z 

• We vergelijken dit met de meetresultaten, waarbij we voor m de waar-· x 
de van de effektieve elektronenmassa nemen van de tweedimensionale 

conductieband uit het bandenmodel van Kamimura (zie 3.1). Dit geeft 

voor het temperatuurgebied, waar Pzjpx niet of weinig van de tempe

ratuur afhangt, een schatting van de overlapenergie Iz: 

GaS GaSe 

Pz;1 -3 
T 

flz/px = 5,3x1Ö
3 Yq theorie Px = 3.8lC10 ~ 

gemeten po/Px :c 103 bij l•500°K vPx= 500 bij T •350°K 

geschat Iz ~ 4 meV Iz -::: 6 meV 

tabel 4. 

De spreiding in de meetpunten in de grafiek ~px= f{T) maakt het on

mogelijk de waarde van de helling: 

A = d (Pz/P~ ) 
dT 

Uit de grafiek te bepalen. 
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Uit de benedengrens van de nog waar te nemen A volgt een grens voor 

de overlapenergie: 

GaS nog waar te nemen A ."> 2 .__. Iz ~ 4 meV 

GaSe nog waar te nemen A ~ 1,5-+ I 2 ~ 6 meV 

Voor 'i' 
0 > 400 K neemt voor GaSe de gemeten anisotropie ar bij toene-

mende temperatuur; volgens Fivaz en Mooser zou de anisotropie toe 

moeten nemen. 

Concluderend kan worden gezegd, dat voor lage temperaturen het model 

van Fivaz en Mooser mogelijk ia; het gedrag van Pz/p11 als functie van 

de temperatuur voor GaSe bij T > 400°K wordt er niet door gedekt. 

8.2 Aantallen; Bandenmodel van Kamimura. 

In het bandenmodel van Kamimura en Nakao [5] komt naast een tweedimen .. 

sionale ook een driedimensionale conductieband voor. Het model is sche

matisch weergegeven in figuur 25. Voor de berekening van ~Px veronder

stellen we, dat in de neutraliteitsconditie p ,en Pa kunnen worden ver

waarloosd. Verder maken we onderscheid tussen de beweeglijkheden, be

horende bij de verschillende geleidingsbanden. 

Notatie: ~ 2z : de bij de 2-dimensionale conductieband behorende elektro .. 

nenbeweeglijkheid in de z-richting. 

Met het model kan voor de anisotropie geschreven worden: 

~~~N2 exp~(E2·9Url+ ~xex~-{E3- EtXr]N3 

~N2exp flE2·Et~r]+ ~zN3exp[-CE3· Et~r] 

Afhankelijk van de temperatuur, de ligging van de banden en de waarde 

van de beweeglijkheden, kan bovenstaande uitdrukking benaderd worden 

zoals hieronder aangegeven .. is: 

Bij kamertemperatuur geldt met E
3

-E2 = 0,2 eV: 

1 + ~ exp [-0·Ykr] 
~2X 

Verondersteld wordt dat ~311~ ~~~ zodát: 
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~t ~/. Analoog geldt voor (P~) ·; de hierbij optredende verhouding -/J.llz 

ia niet bekend, zodat in onderstaande tabel erbij wordt vermeld aan 

welke voorwaarde ll20,3z moet voldoen. 

Een overzicht van de ui tdrukkin~en voor Pypx ia in tabel 5 weerge-· 

geven. De benaderingen zijn uitgevoerd voor T -= 300°K en T = 500 °K. 

GaS Ga Se 

~~ ~n2ev ~~ 
Ed ___ _:._ .:_ __ Nd,nd 

E3 t n3 E2 0.1 eV n
2 

Ed- --- -----Nd,nd 

Ea- - -- - - ---Na,Pa Ea-- ------ Na.Pa 
E~ p Ev p 

T'K Pzfpx J.12z/~J.Jz PYPx J.l.2}"u3z 

~o/i ) 4xtÖ
4 i-12x < 0.02 -~2z ll2z 

300 
ll2y; exp _ ~- E3 ll2x ~ 

ll3z kT < 4~10_, -exp- ) 0.02 ll3z kT 

J.12x I-L3x 
> hto·3 - I ) 0.1 - IJ.3z 500 ll2z 

1J.2x ~-E3 
( h10-3 

ll3x ~-Ez 
< 0.1 ...~...- exp--exp--

IJ. kT I-L3z kT 2z 

TABEL 5. 

• Gas. -
Voor het hele temperatuurgebied geldt: {zie tabel 5, (A), (B), (C) en (D)~ 

~ = IJ.2x als IJ.2z ) h1Ö3 { 27.1) 
Px I-L2z U3z 

Pz IJ.2x E2 E3 -= -exp--
Px IJ.3z kT 

Als we aannemen dat geldt: 

I-Lij • 9 
't' ij m*ij 

als 

(27.2) 
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en dat hierin tij niet van de indices afhangt, dan kan worden ge

schreven: 

~ij = ~ (28) 
~pq m•ij 

Bij de metingen blijkt ~ weinig temperatuurs afhankelijk te zijn. 

Door Vermeij [38] is ~x bepaald: 

2 ~1 
cm ( Vs) 

Uit de'relatie (2q.1) wordt dan met de door Kamimura en Nakao gegeven 

waarden van de effektieve massa's (zie 3.1) berekend: 

l-L2z :0,016 cm2(vsr1 

l-L3z < 1 cm2(v sr1 

m'2z= 6x103 m0 

Uit de formule (2?.2) kan worden af~eleid: 

~lz = 2 cm2(vst1 

l-L2z < 1Ö3 cm 2 (vsr1 

• mzz= 2mo 

(29) 

(30) 

Aari (29) wordt de voorkeur gee;even boven (30) omdat m• 2z groot veron-

dersteld wordt. 

Conclusie voor GaS. 

Het bandenmodel van Kamimura en Nak~ geeft aan, dat de anisotropie 

kan worden beschreven door: 
Pz ~2x -=-
Px l-L2z 

Het verschil in energie tussen de 2-··en 3-dimensionale geleidingaband 

is zo groot, dat het aanta~ geleidingaelektronen in de 3-dimensionale 

conductieband verwaarloosd mag worden ten opzichte van het aantal in 

de 2-dimensionale band. 

GaSe. 

Invullen van de verhouding van de effektie.ve massa's volgens (28) in 

F en G uit tabel 5 geeft voor de anisotropie een waarde van ca. 5. 

De metingen geven ~ 100 à 500. Blij!t dus over E en H. 

T = 300°K ~ ~2X lJ. • 
(31.1) -=- als ..1!. < 0.02 

'" IJ.2z l-L3z 

T = 500°K Pz l-L3x ~ - • -exp-
Px IJ.2z ~ 

IJ.2z 0 1 als ~ < . 3z 
(31.2) 



\ 

-ll-

Door Fivaz en Mooser [14] ia l-lzx bepaald: 

J.L 2x = 250 ( T/ 300) -
2

' 
1 

Uit de relatie (3,.1.1) volgt dan: 

ll2z=0.5 cm2(vsr1 

lïJz ) 25 cm 2 (V s)"1 

m~z = 2x103 m0 

(32) 

Volgens de uitdrukkin~ (31.2) geldt bij benadering, als we atellèn 

dat 112x = J.L3x . : 
l-l2z-::: 0.25 cm 2 (Vs)4 

J.L3z) 2.5 cm2(Vs)·1 

• m2z:;: 150 m0 

(33) 

Als llar11~xweinig temperatuurafhankelijk ia, volgt uit (31.2) dat 'V~ 
toeneemt bij stijgende temperatuur; waargenomen is echter ·een afname 

van de anisotropie. 

Conclusie. 

Voor de bepaling van de weerstandsanisotropie volgens het model van 

Kamimura en Nakao kan voor GaS over het hele temperatuurgebied en voor 

GaSe bij lagere temperaturen het aantal geleidingaelektronen in de 3-

dimensionale band worden verwaarloosd en geldt: 

Pz. IJ.1X 

Bij hogere temperaturen kan voor GaSe de 3-dimensionale band een rol 

spelen: 

Pz 11~ . ~--E
- =-exp-~ 
~ 112% kT 

(34) 

Een verklaring voor de afname van ~~~ bij toene~ende temperatuur 

moet gezocht worden in de temperatuursafhankelijkheid van IJ.2z • 

8.3 Tunnel- en hoppingmechanisme. 

Het tunnelmodel, geintroduceerd in 3.3.2. geeft een temperatuursaf

hankelijke beweeglijkheid ~ en een te~peratuuronafhankelijke J.Lt 

het hopping-model in 3.3.3. geeft een temperatuurafhankelijke beweeg

lijkheid lîh • 
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In het onderstaande wordt verondersteld dat geldt: 

Pz ~x 
p;• ~z met 

.~. = 16 (T/300)~2 • 4 · cm2 (Vs)-1 

~. = 250 (T/300)-2 ' 1 cm2 (Vs)-1 

voor GaS 

voor GaSe 

8.3.1. Tunnelmechanisme. 

a. De uitdrukking~ kan zowel voor GaS als GaSe worden geschreven als: 

~t~s Vv ~ w exp - V 10 (V - W) 
2 -1 cm (Vs) (35) 

De energie van een elektron in een potentiaalput is bij benadering 

volgens formule (1) gelijk aan: 

n2n21l2 
Wn• -::::: 7eV 

2mp2 
voor n.2 en m-~0 • 

De waarden= 2 wordt door Fivaz en.Mooser ~4] zeer waarschijnlijk 

geacht, dit gebaseerd op hun metingen, uitgevoerd in een richting 

z-as. Als we stellen, dat (V - W) ligt tussen 0.5 en 0.05 eV vinden 

we: 

3 <. tJt < 

Hieruit volgt: 

30 

< 0.5 <. ll,~p. < so 

. 8 <~/Re< 8o 

voor GaS 

\A:Ior GaSe 

Dit is niet met de waarnemingen (zie fig. 17 en 19) in overeenstemming. 

b. De tunnelbeweeglijkheid t-l \kan worden geschreven als: 

~ • t • 3 \)w (V-\'1)
1 

x exp (- y 10 (V-W)' ) x exp [ 2 (V-W) 10-7T] cm2 (Vs)-1 

(36) 
De laatste term is ongeyeer gelijk aan 1, zodat f" • t ·vrijwel niet van 

de temperatuur afhangt. 

De grootte orde van tA • t is zowel voor GaS als GaSe 1 cm2 (Vs)-1• 

8.3.2. Hoppingmechanisme. 

Voor de hopping-beweeglijkheid tlh werd gesteld in 3.3.3.: 

Ph= C p ; q V exp [-AEfkT] cm2 (Vs)-1 

Nemen we C = 1 en E = 4x103 Vcm- 1 dan geldt bij benadering: 

f-th= 200 exp [-A'%r1 cm
2 

(Vs)-
1 

(37) 
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Deze temperatuurafhankelijkheid is alleen waargenomen bij GaSe 

voor T ) 400°K. 

Substitutie van ~x in Az/px en gelijk stellen aan de gevonden anisa

tropiewaarde geeft voor T : 4o0°K 

GaS 

GaSe -: 

exp AEfky ~ 104 

exp AE/k T ~ 40 
- AE:::. 0.3 eV 

AE =: 0.1 eV 

Hieruit blijkt dat, gebaseerd op de waarden van de anisotropie, AE 
voor GaS groter is dan voor GaSe.· Dientengevolge zou een dergelijke 

temperatuurafhankelijkheid van de anisotropie voor GaS zeker waarge• 

nomen zijn. 

8.3.3. Tunneling + hopping. 

In het onderstaande wordt verondersteld, dat het hoppingmechanisme 

naast het tunnelen optreedt, zodat voor de totale beweeglijkheid 

geldt: 

~z· ~t+ ~h 

Nagegaan wordt nu het verloop van ~y/~h= 1 als functie van de tempe

ratuur en de energieparameters V, W en A E. 

Na invullen volgt uit (35) en (3?) : 

!:! = 0.03 '~ exp 
~h V v-:-; [

L\E V 10 <v- wl] 
kT 

In figuur 26 is ~~~h= 1 uitgezet als functie van de temperatuur bij 

verschillende waarden van W en AE. Hierbij is (V-W) • AE. 

Er blijkt dan dat voor hoge temperaturen het hoppingmechanisme de be

weeglijkheid bepaalt, terwijl voor lage temperaturen het tunnelmecha

nisme overheerst. 

Voor GaSe wordt een overgang waargenomen bij T ~ 4o0°K. 
Beneden deze temperatuur is P~Px temperatuuronafhankelijk, daarboven 

temperatuurafhankelijk. Uit fig. 26 volgt dat voor T = 400°K de ver

houding ~~~h = 1 indien 

bij W = 5 eV 

W = 10 eV 

W = 15 eV 

AE = o.o8 eV of bij 

AE = 0.06 eV dan wel bij 

L\E = 0.04 eV 
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Uit de metingen volgt àE z 0.2 eV zodat dit model ,~e meetresul

taten niet dekt. 

Voo~ GaS is de anisotropie niet van de temperatuur. afhankelijk tot 

600°K. Uit fig. 26 is dan at te leiden dat bij: 

w = 
w = 
\V = 

5 eV 

10 eV 

15 eV 

AE > 0.1.5 

àE > 0.13 

àE > 0.10 

eV en bij 

eV terwijl bij 

eV 

Als we J.l• t beschouwen, samen met J.lh dan geldt voor J.l• t/J.lh volgens 

(36) en (37) : 

J.l•t/J.lh ~ 0.01 V w (V- W)
1 exp[~~- V10 (V- w~ 

' * Weer J.lt/J.lhgelijk aan 1 stellend leidt tot de gestippelde krommen in 

figuur 26. Bij 400°K is voor 

w = 5 eV 

W = 10 eV 

àE r: 0.21 eV 

AE = 0.20 eV 

en voor 

De waarde van de gevonden àE = 0.24 eV voor GaSe stemt hiermee goed 

overeen. 

Analoog te werk gaande volgt uit fig. 26 voor GaS 

àE ) 0.3 el/. 
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fig. 26' 

I 
I I 

I I 
I 

tijn g ldt ~ JJt;~·1 

f-l\.(1 

T °K) 
0 ~o--~--~200~~--~~~o--~--6~00--_. __ ~~~~--~,ooo 

8.4 ~clusie. 

Bij temperaturen boven 4o0°K neemt de weerstandsanisotropie van GaSe 

af bij stijgende temperatuur; het verstrooiingamodel van Fivaz en 

Mooser geeft echter een toename aan. Door de spreiding in de metingen 

in het temperatuuronafhankelijke gebied (GaSe : lage temperaturen; 

GaS :_hele temperatuurgebied) is een uitspraak over de geldigheid van 

dit model niet mogelijk. 

Een bijdrage van de hoger gelegen 3 -dimensionale band in de geleiding 

evenwijdig aan de lagen volgens het model van Kamimura en Nakao is in 

het beschouwde temperatuurgebied niet waargenomen. 

De gemeten temperatuurafhankelijkheid van de weerstandsanisotropie is . . 
te verklaren door het transport van de ladingsdragers in de richting 

loodrecht op de lagen plaats te laten vinden door ·een tunnel- èn 

hoppingrneohanisme. 
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