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Inleiding. 

In 1963 is door Gunn 1) ontdekt dat bij overschrijding van een 

bepaalde kritische waarde van de veldsterkte in n-type GaAs 

coherente stroomoscillaties optreden waarvan de frekwentie (1-2 GHz) 

ongeveer gelijk is aan de gemiddelde snelheid van de elektronen 

bij de kritische veldsterkte, gedeeld door de lengte van hat sample 

(50 : 100fA)• De oscillaties worden veroorzaakt door een zich 

steeds herhalende cyclus van opbouw, beweging en afbraak van een 

boog-veld gebiedje dat verbonden is met een ladingsdipool 2). 

Daze domeinen zijn het gevolg van het negatief-differentiele ge

leidingsvermogen dat, zoals door Ridley en Watkins 3) is aangegeven, 

in.n-GaAs verDorsaakt wordt door de meer-valleien struktuur van de 

geleidingsband. 

Het is bekend dat het Gunn-~ffekt beinvloed kan worden d0or generat'e 

van gat~n 4) hetgeen kan leiden tot switching-en laag-veld break

down 5) effekten. Naar aanleiding hiervan heeft Copeland 5) een 

suggestie gedaan voor de generatiefunktie bij lage veldsterkte 

(3 - 10 kV/cm) en het vermoeden uitgesproken dat bet afwijkende ge

drag van de j(E)-karakteristiek van Gunn en Elliot 6) aan deze gene

ratie toeges~hreven kan w.orden. 

Het doel van bet onderzoek9 waarvan dit verslag een overzicht geeft, 

is bet opstellen ~an een model waarmee de verdeling van de elektro

nen over de valleien in de geleidingsband beschreven kan worden en 

waarin op eenvoudige wijze generatie en rekombinatie kunnen worden 

opgenomen. Dit geeft de mogelijkheid om de verandering van het aan

tal ladingsdragers en de verdeling van de elektronen over de vallei

en te berekenen ala funktie van de generatie- en rekombinatiekon

stanten. De grootte en veldafhankelijkheid van deze konstanten wordt 

onderzocht waarbij voor de bepaling van de generatiekonstante onder 

meer gebruik wordt gemaakt van de experimentele j(E)-karakteristiek 

van Gunn en Elliot. 

In hoofdstuk I wordt nader ingegaan op twee belangrijke aspekten van 

het Gunn-effekt, namelijk de meer-valleien-struktuur van de gelei

dingsband en de v(E)-karakteristiek. In hoofdstuk II worden de 

basisvergelijkingen opgesteld en uitgebreid aet de generatie- en 

rekombinatie-teraen, aan de hand waarvan de gevolgen van de genera

tie- en rekombinatie processen bestudeerd worden. In hoofdst• III 

wordt aandacht geschonken aan de verschillende grootheden die de 
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intervallei-etrooiing en de generatie en rekombinatie beheereen. 

Onder meer wordt, door gebruikmaking van de experimentele gege

vens van Gunn en Elliot,de generatiefunktie berekend. Hoofdstuk IV 

geeft tenslotte enkele toepassingen, waarna de konklusie volgt. 
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I. Enige aspekten van hat Gunn-effekt. 

I.1. Meer-valleien-struktuur. 
--------~--------------
De stoffen waarvan tot nu toe bekend is dat ze het Gunn-effekt 

vertonen hebben met elkaar gemeen dat de geleidingsband meerdere 

energieminima bevat (fig. 1) die gescheiden ~jn door een ener• 

gie ~ • In GaAs is ~ voor alle hogar gelegen minima hetzelfde en 

gelijk aan 0,36 eV. Voor het optreden van bet Gunn-effekt is het 

noodzakelijk dat 6 << E ' ( E. is het energieverschil tussen gelei-g g 
dings- en valentieband) en dat 11 >>kT zodat bij afwezigheid van 

een elektrisch veld vrijwel alle elektronen zich bij het laagste 

minimum bevinden. 

De kromming van de geleidingsband is bij de verschillende ener

gieminima verschillend, waarbij de hoger gelegen minima een klei

nere kromming hebben.~Aangezien de effektieve ma.ssa van de elek

tronen omgekeerd evenredig is met deze kromming hebben elektronen 

die een energietoestand bij het hoogste minimum bezetten (we spre

ken dan van elektronen die behoren tot de tweede vallei) een gro

tere effektieve massa en, mede ten gevolge van de relevante 

strooiingsmeehanismen in deze vallei ?) , een lagere beweeglijkheid 

dan elektronen die behoren tot de eerste vallei. 

Deze bijzondere struktuur van de geleidingsband heeft tot gevolg 

dat de gemiddelde beweeglijkheid (gemiddeld over alle elektronen 

in beide valleien) sterk afhankelijk is van de elektrische veld

sterkte. Immers, onder invloed van het veld gaat een aantal elek

tronen een hoger gelegen energieniveau in de eerste vallei beset

ten van waaruit ze elastisch naar de tweede vallei gestrooid wor

den zodat de gemiddel~e beweeglijkheid afneemt. Ala dit aantal 

elektronen voldoende sterk toeneemt met toenemende veldsterkte, 

neemt de gemiddelde beweeglijkheid zo sterk af dat ook de gemid

delde driftsnelheid afneemt. 
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eerste vallei 
eff'ektieve 

' .. massa m
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Figuur 1. Schema geleidingsband •. 

Voor GaAs is A= 0,36 ~-V; m~ = 
• . - ~ = 0,364 Ill ; &.ll = 5000 - 8000 

0 I 2 . . 
}At= 100 - 200 em /Vsek. 

1.2. v(E)-karakteristiek. 
-------------------

o,o8 m ; 
2 0 

em /Vsek; 

tweede vallei 
effektieve 

• ~ssa m2 

Op grond van het bovenstaahde kan kwalitatief het verband tuasen 

de gemiddelde driftsnelheid v van de elektronen en de elektrische 

veldsterkte E aangegeven worden. In de v(E)-karakteristiek zijn 

drie gebieden te onderscheiden (fig. 2): 

a) bij lage velden is het aantal elektronen in de eerste vallei 

dat voldoende energie heef't om gestrooid te worden naar de 

tweede vallei zo gering dat de gemiddelde beweeglijkheid 

vrijwel konstant is en gelijk aan de beweeglijkheid }lt van 

de elektronen in de eerste vallei. De v(E)-karakteristiek 

heeft een lineair verloop: v =r,E (Ohmse gebied). 

b) Boven een bepaalde kritische veldsterkte (de drempelwaarde) 

is het aantal elektronen dat overgaat naar d• tweede vallei 

zo groot dat de gemiddelde driftsnelheid van de elektronen 

daalt met to~nemende veldsterkte: v =~(E) E; ~< 0 (ge

bied met neg~tief-difterentieel geleidingsvermogen). 
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c) Als uiteindelijk bij boge waarde van E alle elektronen in 

de tweede vallei zijn, treedt wederom een lineair verband 

op: v =,.,..,E. 

E. 
· drempel E val lei ---4~• E 

Figuur 2. v(E)-karakteristiek. 

Er zijn verschillende pogingen gedaan om de v(E)-karakteristiek te 

berekenen. Deze berekeningen zijn zeer gekomplicee~d omdat bij h•t op

lossen van de Boltzmann-transportvergelijking rekening gehouden 
• moet worden met verschillende strooiingsmecbanismen waarvan niet 

alle paramet.ers bekend zijn. Verschillende onderzoekers bebben di t 

proble'm op ver~cbillende wijze benaderd; tabel .I geeft een over

zioht van de resultaten waarbij vooral de aandacbt gevestigd is op 

enkele karakteristieke punten. (Het verloop van de v(E)-karakteriatiek 

voor hoge velden is nog spekulatief, bet meest aannemelijk lijkt 

het dat de karakteristiek niet of slechts zeer weinig stijgt voor 

E ~ Evallei omdatfs afneemt met . .. toenemende veldsterkte). 

Een direkte meting van de v(E)-karakteristiek wordt bemoeilijkt 

doordat het systeem voor vefdsterkten in bet gebied waar" de karak

teristiek een negatieve belling heeft, niet stabiel is. Dit betekent 
' I 

dat gemeten moet worden in een tijd die klein is ten opzichte van 

de tijd waarin instabiliteiten ontstaan en belangrijk worden. Er 

zijn een aantal meetmetboden ontwikkeld waarvan de resultaten zijn 

bijeengebracht in tabel II. 



Tabel I: overzicht theoretische v(E)-karakteristieken. 

auteur Edr 1 (kV/cm) Evallei(kV/cm) 
vdrempelA E > ·E empe "vallei vallei 

Butcher, Fawcett B) 3,2 25 2,3 ~~o 
dE 

McC. en Chynoweth 9) 3 25 2 dv 
di =)At. 

Conwell 10) 2,9 10 3 
dv dE -klein 

-~------ -- --~~---

Tabel II: overzicht experimentele v(E)-karakteristieken. 
00 

v 
A.nteur Edr 1 (kV/cm) Evallei(kV/cm) 

drempel/v 
val lei E > Evallei empe 

Acke\ 11 ) 5 onbekend onbekend onbekend 

Gunn, Elliot 6) 3,7 >20 vdrell!;!l 
. v(20 kV/cm)• 1 •2 onbekend 

12) 
3,2 11 vdrem;eel Ruch, Kino onbekend v(11 kV/cm)• 2 •2 

i 

Chang , Moll 13) 2,2 8 2 dv I dE klein ! 

Thim 14) 3,9 5 2 onzeker 
~~ ------- - - -- ------ --- -- -- - ------
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II. Verdeling van de elektronen over de valleien en de invloed van 

gaten daarop; j(E)-karakteristiek. 

De stroomdichtheid in een meer-valleien halfgeleider is afhanke

lijk van het totale aantal ladingsdragers n en hun gemiddelde snel

heid v. Als generatie van gaten is uitgesloten, is het totale 

aantal elektronen gelijk aan het aantal geioniseerde donoren n
0 

(wordt konstant verondersteld). De gemiddelde driftsnelheid 

vdrift = jl(E) E, die bij verwaarlozing van diffusie gelijk is aan 

de gemiddelde snelhe~d v, wordt bepaald door de verdeling van de 

elektronen over de valleien en is dus een veldafhankelijke groot

heid. 

De v(E)-karakteriatiek is dan vaatgelegd door de volgende verge

lijkingen, waarin de grootheden die betrekking hebben op de eerste 

vallei voorzien zijn van een index 1 en die, welke betrekking hebben 

op de tweede vallei, van een index 2: 

(1) 

(2) 

(3) 

Als gevolg van het konatant zijn van het aantal elektronen ie er 

wat de vorm betreft geen onderscheid tussen de v(E)- en de j(E)

k.arakteristiek. 

Om de verdeling van de elektronen over de valleien aan te geven 

is'een model gemaakt waarin het aantal elektronen dat per sekonde 

van de eerste .aaar de tweede vallei gestrooid wordt evenredig is 

met n1 en het aantal dat wordt teruggestrooid evenredig met n2 • De 

evenredigheidskonstanten, respektievelijk c12 en c21 , zijn op te 

vatten als de reciproke waarden van de intervalleistrooiingstijden 

T 12 en~21 • De verandering. van de aantallen elektronen per tijds

eenheid in iedere vallei wordt dan ala volgt geschreven: 

(4) 
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De stelsels vergelijkingen (3) en (4) of (3) en (5) hebben ale 

oplossing: 
-(e + c21)t + e21 

n1 = A e 12 n 
e12 + c21 0 

(6) 

- A e-(e12 + c21)t c12 
n2 = + no e12 + c21 

(?) 

Hierin is A een konstante die bepaald wordt door de beginvoorwaarde. 

Uit (6) en (?) blijkt dat een stationaire toestand optreedt die ge

karakteriseerd wordt door de volgende verdeling van de elektronen 

·over de valleien: 
c21 

n10 = n 
c12 + e21 0 

(8) 

' c12 
n20 = n 

c12 + c21 0 
(9) 

(10) 

Door Conwell en Vassell ?) is aangetoond dat c21 vrijwel veldon

afhankelijk is, waaruLt Onmtddellijk volgt dat c12 toeneemt met 
· n1o 

toenemende veldsterkte omdat n20 door de toenemende overgang van 

elektronen naar de tw~ede vallei steeds kleiner wordt. In het veld

sterktegebied 3 - 10 kV/cm zijn e12 en c21 van dezelfQe grootte

orde (zie hoofdstuk III). 

11.2. ~!!2!!!~~~-!~~-~~!-!22!!-~!!-~!~!!:!!!_!~_!!~2!2!~:!!!• 

Elektronen in de valentieband kunnen, als ze voldoende energie krij

gen om het energieverschil tuasen deze band en de geleidingsband 

te overwinnen, een plaats gaan bezetten in de geleidingsband waar

door in de valentieband een gat aehterblijft. De voor dit proces 

benodigde energie kan bijvoorbeeld geleverd worden ~oor hoog-ener-
, ' 

getische geleidingselektronen (stootionisatie) die deze energie uit 

het elektriseh veld opnemen. 

Om de generatie van gaten en elektronen te besehrijven wordt een 

generatiefunktie OL..(E) ingevoerd die het aantal gat-elektron paren 

aangeeft dat per em afgelegde ~eg door een geladen deeltje wordt 

gekreeerd. D• hoeveelheid energie die zo'n deeltje per em uit het 
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• veld opneemt, is onafhankelijk van zijn beweeglijkheid, maar dit 

hoeft Diet te betekenen dat ~ voor al deze deeltjes hetz,lfde is. 

Imnters, door wisselwerking met andere ladingsdragers of met het . 
rooster kan een deeltje weer energie afstaan <voor verschillende 

deeltjes in Y&rechi.ile~de mate), terwijl ook de kane om een gat

elektron paa~ te kreeren niet dezelfde hoeft te zijn yoor alle 

deeltjes die m.eer energi.e bezitten dan de bandafstand. Voor hoge 

veldsterkte (E > 150 kV/cm) is het gedrag van oc (E) bekend 15), 

voor lage Teldsterkten (3- 10 kV/cm) bestaan enkele spekulaties5• 16>. 

Het aantal gaten en elektronen dat d?or de geladen deeltjes per 

ti~dseenheid wordt gekreeerd hangt, behalve van ~(E), ook af 

yan de snelhe.id v • : de genera tiekonst~nte cp =ex v' geert het aan

tal gat-elektron paren dat per sekende door een geladen deeltje 

wordt. gegenereerd. De grootheid ~ gen 
vat als een generatietijd. 

1 = -- kan dus worden opgec 
p 

Oadat de b~weeglijkheid van de gaten (fLp = 400 cm2/Vsek) en van 

de elektronen in de tweede vallei klein is ten opzichte van die 

van de elektronen in de eerste vallei is de bijdrage van de eerst

genoemde deeltjes aan bet aantal ladingsdragers dat per sekonde 

gekreeerd wordt, te verwaarlozen. Ret aantal generaties per sekonde 

is dus cpn1 = O(v1n1• 

De elektronen di.e .uit de valentieband gestoten worden zullen in 

het algemeen niet energie-rijk zijn, zodat ze een plaats gaan 

bezetten in de eerste vallei. Eyenzo kan van het stotende •lektron 

worden verondersteld dat het na bet generatieproces in de eerste 

vallei blijft. 

We veronderstellen voor~s dat alleen elektronen uit de eerste 

yallei deelnemen aan het rekombinatieproces en dat het aantal re

kombinaties per sekonde eTenredig is met het aantal gaten p; de 

evenredigheidskonstante c is een reciproke rekombinatietijd 
r 

(c = ~ ) en is onafhankelijk van de veldsterkte. 
r "' k . re 

Rekening hou.dend met generatie en rekombinatie worden de verge]jj

kingen (3) t/m (5) nu Uitgebreid tot: 

dn1 
~ = - c12n1 + c21n2 + cpn1 - crp (11) 
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(12) 

(13) 

(14). 

Dit stelsel_~ergelijkingen kan worden teruggebracht tot een tweede

orde differentiaalvergeli.jking voor p waarvan de oplossi.ng bij 

konstant veld (dus konstante koeffi.ci.enten) i.s: 

A1t >-2t 
p = A e + B e + C· 

Analoge uitdrukkingen gelden voor n1 en n2 (zie appendix A, verg. 

(A2), (A?) en (A8) ). 

Het is bekend dat cr en cp klein zijn ten opzichte van c12 en c21 
(zie hoofdstuk III) hetgeen betekent dat de i.ntervall~-strooiings

processen anel zijn ten opzichte van de generatie- en rekombinatie-
\ 

processen. Als begi.nvoorwaarde voor de oplossing van de vergelij-

kingen (11) t/m (14) wordt dan ook de stationaire verdeling volgens 

(8) ,t/m (10) gekozen. Het is te verwachten dat deze verdeling zich, 

onder invloed van de generatie en rekombi.natie,zal wijzigan, zodat 

de v(E)-karakteri.stiek een ander verloop krijgt. Aangezi.en de 

stroomdichtheid, behalve door de gemiddelde snelheid, ook wordt be

paald door het aantal ladingsdragers (dat nu niet langer konstant is) 
., 

zullen generatie en rekombinatie een grote invloed hebben op de 

j(E)-karakteristiek. 

Achtereenvolgens worden nu beschouwd de verandering van het aantal 

ladingsdragers en de verandering van de gemiddelde snelheid. 

a) De verandering van het aantal ladingsdragera ala funktie van de 

ti.jd. 

De toename van het aantal ladingsdragers wordt beperkt door rekom

bi.natie van gaten en elektronen en het ligt dus voor de hand dat de 

verhouding van ~ generatie- en rekombinati.ekonstante bepalend is 

voor de mate waarin het aantal ladingsdragers toeneemt. Als gene

ratie de overhand heeft, .sal het aantal )ad.ingsdragers steeds gro

ter worden; in het omgeke.erde geTal zal na een bepaalde tij d een 

toestand ontstaan · waari.n per seko.nde evenveel ladingsdragers . 
ontstaan ala er verdwijnen. Hierbij moet echter bedacht worden 

dat van de extra elektronen een deel overgaat naar de tweede 
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vallei en dus onttrokken is aan bet rekombinati~proces. De voor

waarde voor het ontstaan van een stationaire toestand is: 

(zie appendix A, vergelijking (A9) ). 

Om een inzicht te krijgen in het verloop van het aantal gaten bij 

verschillende verhoudingen van de generatie- en rekombinatiekon

stante wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende geval

len (zie appendix B). 

.-
1. rekombinatie overheerst: c >> 

r c12 + c21 
In d1 t geval is 

c 
p 

( 18) 

Hieruit blijkt dat in de stationaire toestand, die bereikt wordt na 

een door het rekambinatieproces voorgeschreven tijd, het aantal 

ladingsdragers ala funktie van de veldsterkte bepaald wordt door 

bet oorspronkelijke aantal elektronen in de eerste vallei en de 

generatiekonstante c • 
p 

c 
2. generatie overheerst: c << 21 

r c12 + 0 21 
c • 

p 

Zoals verwacht treedt geen stationaire toestand op: 

c21 cp } 
P = no { exp ( c12 + c21 t) - 1 ( 19) 

De tijdsafhankelijkheid van het aantal gatenwordt bepaald door de 

generatiekonstante en het aantel elektronen in de eerste vallei 

zoals blijkt uit differentiatie van (19). 

3. Generatie en rekombinatie zijn gelijkwaardig: c <;::: 
r 

In dit geval kan de tweede-orde differentiaalvergelijking voor p 

worden herleid tot een eerste-orde. In goede benadering kan de op

lossing worden geschreven ala: 

p = ~~ n10 t = n0 cr t (20) 

Figuur 3 geeft een overzicht V3n de drie bovengenoemde gevallen; 

in IV1 wordt nog een j(E)-karakteristiek berekend waarin deze 

gevallen te onderscheiden zijn. 
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i 1 1 

~ t ___,. t ----t 

rekombinatie » genera tie rekombinatie <f'. generatie rekombinatie c:! generatie 

• 
Figuur 3. p(t) bij versohillende · verhoudingen van generatie- en rekombinatie-

konstante. 

b. Invloed van generatie en rekombinatie op de gemiddelde snelheid 

van de elektronen. 

In appendix B wordt voor de drie gevallen die onder a genoemd Z1Jn 

de nieuwe verdeling van de elekt ronen over de valleien berekend. 

Gebruikmakend van dezelfde bena.dering als . die welke resulteert in 

de formules (18) t/m (20) wordt afgeleid dat de elektronen zich op 

vrijwel dezelfde wijze ove~ de valleien verdelen als in het geval 

dat generatie en rekombinatie niet optreden. Het feit dat deze pro

cessen langzaam zijn ten opzichte van de inter~allei-strooiingspro

cessen leidt dus tot de konklus!e dat toename of verm:indering van 

,het aantal elektronen in een van de valleien onmiddellJ.jk gevolg.d 

wordt door zodanige overgangen dat de oude verdeling gehandhaafd 

blijft. 

Hiermee is dus afgeleid dat, onde r de eerder beschreven aanname over 

de verhouding van c12 ~n c21 ten opzichte van cr en cp' de gemiddel

de snelheid van de elektronen vrijwel niet verandert ten gevolge van 

het generatie- en rekombinatieproces. De stroomdichtheid ~ • nqv 

wordt dan alleen nog bepaald door het amtal ladingsdragers waarvan 

de toename als funktie van de veldsterkte en de tijd a!hangt van de 

grootte en de onderlinge verhouding van c en c • 
r P 
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II.3. Y!~!!~!e~~~!~-!~~-~!~-!~~!t· 

De bovengenoemde eigenschappen van de oplossing van de vergelijkingen 

(11) t/m (14) geven aanleiding tot een zodanige vereenvoudiging dat 

de verandering van het aantal ladingsdragers beschreven wordt door 
--

een eerste-orde differentiaalvergelijking in plaats van door een 

tweede-orde vergelijking zoals (A 1). Voor de behandeling in hoofd~ 

stuk III van een experiment waarin de veldsterkte varieert in de 

tijd (waardoor de koefficienten in de vergelijkingen.niet langer 

konstant zijn) is deze vereenvoudiging zeer waardevol. 

Uit optellea van (11) en (12) volgt: 

(20b) 

waarin cp = ~ v1 • 

Er wordt nu een nieuwe grootheid c• ingevoerd die aldus is gedefi
p 

nieerd: 

(21) 

Deze transformatie betekent dat wordt overgegaan van een parameter 

die alleen betrekking heeft op de elektronen in de eerste vallei op 

een parameter die betrekking heeft op alle elektronen in beide 
I 

valleien. Vergelijking (20b) wordt nu: 

dn 
-- • c• n - c p dt p r 

I n1 
Daar nu b~j een bepaalde veldsterkte ~ (en 

stante i.s (zoals onder II 2 is afgeleid, kan 

,kingen (~) en (22) worden gereduceerd tot: 

Oplossen geeft: 

n = cr - c• ·;p 

(22) 

dus ook c*) een kon
P 

het stelsel vergelij.-

(23) 

(24) 

en 
n0 c• ( *) p ( - c - c t) p• •. 1 -e r p (25) 

cr - cp 

De voorwaarde voor het bereiken van een stat~dnaire toestand is 

c ~ c• , hetgeen equivalent is met de eerder afgeleide voorwaarde 
r P 

· (II.2). Ook de oplossingen (24) en (25) komen overeen met die welke 

eerder beschreven zijn. 
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Omdat de gemiddelde snelheid onder invloed van het generatie- en 

rekombinatieproces vrijwel niet verandert, wordt de stroom ten 

gevolge van de extra elektronen gegeven door: 

~j = pqv (26) 

De gatenstroom is hierbij verwaarloosd vanwege de kleine beweeg

lijkheid van de gaten. 
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III. ~epaling van c 12 , . c21 , cr en c
11

• 

III.1. !~~!~!~!!!!~~~22!!~~~~2~~~!~~!~· 
Uit het verband tussen v en E kan de verhouding van c12 en c21 be-

paald worden door middel van de vergelijkingen (1), (2) en (10). De 

intervalleistrooiingstijd voor strooiing van de tweede naar de 

eerste vallei is door Conwell en Vassell ?) berekend (voor een de

formatiepotentiaal D12 = 5.108 eV/cm) : 't" 21 = 2.10-12 sek. zodat 

c21 = 5j0
11 ~ek.-1 • Voor de v(E)-karakteristiek kiezen we naar aan

leiding van een suggestie van Bott en Hilsum 17) de volgende analy

tische uitdrukking: 

40 v = 2,4 + if* 0,2 E (27) 

Hierin is E uitgedrukt in kV/cm en v in 106 cm/sek. 

Vergelijking (27) geldt voor E >3kV/cm (de drempelwaarde); uit fig. 4 

blijkt dat f-i voor deze v(E)-karakteristiek ongeveer 8000 cm2 /Vsek is, 

terwi'jl in het beschouwde veldsterktegebied de grootte van )A-2. ( tussen 

100 en 200· cm2/Vsek) van weinig belang is. De tweede term in de 

analytische uitdrukking levert de negatieve belling van de karak

teristiek voor veldsterkten juist boven de drempelwaarde, de laatste 

term zorgt ervoor dat voor hogere veldsterkten de negatieve belling 

kleiner. wordt. 

In fig. 5 is het berekende verloop van c12 en c21 , behorende bij 

deze v(E)-karakteristiek, uitgezet ala funktie van de veldsterkte. n 
(Opmerking: het is ook mogelijk eerst een model te maken waaruit _l 

n 
berekend kan worden om daarna de bijbehorende v(E)-karakteristiek 2 

' 9) 
te bepalen. Dit is bijvoorbeeld gedaan doo~ McCumber en Chynoweth , 

(zie appendix C)). 

III.2, Rekombinatiekonstante. · 
---------------------
Het aantal ladingsdragers dat per tijdseenheid door rekombinatie 

verdwijnt is in het voorgaande evenredig gesteld met het totaal aan

tal gaten dat, via de relatie n z n + p ge1ijk is aan het aantal 
. ' 0 

extra elekt~onen. H~t kan echter voorkomen dat een aantal gaten 

gedurende een zo lange tijd aan het rekombinatieproces wordt ont

trokken (b~j~oorbeeld door trapping 18)) dat het aanial extra elek

tronen niet meer gelijk is aan het aantal voor rekombinatie beschik-
. 18) 

bare gaten. Deze effekten, waarvan de invloed afhankelijk is van n
0 
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zullen niet in de berekeningen worden opgeaomen. 

Van de verschillende aogelijkheden om c eKperimenteel 
, r te bepalea geeft 

referentie 18 een overzicht waaruit blijkt dat 
9 10 -1 . ) 

10 - 10 sek is. De meting van Copeland 5 
cr van de grootte-orde 

is hiermee in overeen-

stemii1i.ng. 

III.3. Generatiekonstante. 
·--~~~~·----~--~-

De generatie van gat-elektron paren kan beschreven worden door een 

aantal grootheden die met elkaar samenhangen volgena 

1 111 1 
c =O(v1 == "t" · ; c• acxv1 - = "t:" ; 
P gen P n gen 

Bij de bepaling van deze grootheden moeten we rekening houden met 

verschillende mechanismeri. In ·de eerste plaats is er ~de opname Y&D 

energie uit het elektrisch veld door de elektronen en in de tweede 
' plaats zijn er de mechanismen die verhinderen dat de opname van 

energie resulteert in de generatie van een gat-elektron paar. On~er 

dit laatste punt v-allen de niet-elastische wisselwerkingen aet 

andere deeltjes en met het rooster waardoor een deel van de energie

winst verloren gaat . (dit speelt een belangri.jke rol bij veldste.rkten 

beneden de drempelwaarde waar de strooiing aan de polaire optische 

fononen inelastisch is{. lerekeningen waarin dit niet in aanmerking 
genomen wordt zullen resulteren in een te grote waarde voor ~e 

generatiefunktie en mogelijk ook in een onjuiste veldafhankelijkheid. 

Om een globaal inzicht te verkrijgen in het verloop van ~ (E) en om 

de resultaten van de verschillende eenvoudige modellen met elkaar 

te kunnen vergelijken, zullen de uitkomsten van de volgende bereke

ningen genormeerd worden op ~ = 500 cm·1 bij E = 5 kV/ca. Deze 

waarde is geschat ui.t de experimenten van Copeland 5) en ~ in wer.;.· 

kalijkheid een ·taktor twee groter of kleiner zijn. 

Ala eerste benadering wordt gesteld dat de toename van de energie 

tijdens het doorlopen van een vrije weglengte 1 gegeven wordt door 

C..= El ( £..in eV). De energietoename per am is dan onathankelijk 

van de beweeglijkheid en gelijk aan f = E. Bet aantal gat-elektron 

paren dat met deze energie kan worden gegenereerd is Efe;, aodat 

0( = Eltg• Bij E ~ ~ kV/cm levert dit (voor E..
1 

= 1,6 eV) 0( = 3100 

hetgeen veel te groot is. In figuur 6 is de (genormeerde) generatie

funktie die door bovenstaande vergelijking gegeven wordt, uitgezet. 
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Figuur 6. ex (E). 

' 

Een andere benadering ie die welke uitgaat van de tijd ~ (E) die 

een elektron met massa m• nodig heeft om, bij veldsterkte E, een 

energie ~g op te nemen. Volgens Copeland 5) is 

'<' (E) = .1 v 2m• 8-g , 
E q . 

Invull en m• • o,o8 

't" (E) = 

' 

eg a 1,6 eV levert 

sek (E in kV/cm). 

Gesteld wordt nu dat deze ~ (E) de tijd is welke elektronen, die -
slechts onderworpen zijn aan elas t ieche wisselwerkingen nodig heb

ben om de ionisatie-energie te verkrijgen. De elektronen waarvoor 

dit geldt zijn die welke de hoger gelegen energieniveau's in de 

eerste vallei bezet t en. Aansluitend op het elektronen-temperatuur-
, ) 

model van McCumber en Chynoweth 9 nemen we hiervoor de elektronen 

in de eerste vallei met een energie l- ,.f).. Ala dit aantal wordt 
n . 

voorgesteld door nA gelt "t"' • (E) = -2 "t" (E) waaruit ~(E) direkt 
gen nA · 

kAn worden bepaald door vermenigvuldiging met de snelheid die be-

hoort bij de verdeling van de elektronen zoals die door McCumber 

en Chynoweth is .aangegcven. Een overzicht van het genoemde elektro

nentemperatuurmodel is te vinden in appendix C. 
' 

De op deze wijze gevonden waarden van ~(E) zijn ongeveer een faktor 

vier te groot; in figuur 7 is de genormeerde o<. (E) geschetst. 
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Figuur 7. ex. (E) 

III.4. Bepaling van de senerati etunktie uit het experiment van Gunn en 

Elliot. 

Door Gunn en Elliot 6) is een experiment uitgevoerd om de v(E)

karakteristiek op direkte wijze te meten waarbij, om een korte 

meettijd te realiseren zodat instabiliteiten nog niet voldoende 

gegroeid zijn om een verandering van de veldverdeling in het 
I 

sample te veroorzaken, een pulavormige spanning van bijzondere 

vorm gebruikt is (fig. 8). Deze pulsvorm wijkt af~ van die welke 

bij de eerdere berekeningen is aangenomen; de veldsterkte is daar 

konstant veronderateld hetgeen neerkomt op het aanbrengen van een 

konstan.te sp~~ng op het tijdstip· t = 0. 

---4 ... t 

Figuur 8. E = f(t). 
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Voor de boven gesohetste pulsvorm is de meettijd t 8 voor iedere 
. . -10 

waarde van Ea hetzelfde, namelijk t 8 ~ 1,7 10 sek. De karak-

teristiek die op deze wijze is gemeten vertoont een negatieve 

belling die veel kleiner is dan di·e yan andere v(E)-karakteristie

ken '(zowel theoretischeals experim.entele, sie tabel I en II) hetgeen 

volgens Copeland 19) te wijten is .aan generatie van gaten. 

Uitgaande van deze gedachte is het aogelijk om uit het verschil 

tussen de j(E)-karakteristiek van Gunn en Elliot en een betrouw

bare v(E)-kar~teristiek de generatiefunktie te bepalen, bijvoor

beeld door middel van vergelijking (26). Omdat echter tijdens de 

meting vaneen punt van de j(E1!)-karakteristiek de veldeterkte niet 

konstant is (in fig. 8 i.s E = t ( t) geschetst), mogen de resul

taten van de voorgaande berekeningen niet zonder meer worden toe

gepast. 

De gemeten j(EH)-karakteristiek wordt boven de drempelwaarde be

schreven door 

j • o,25 <-EH + 75> (28) 

Hierin is EH in kV/cm en j in cm/sek. (Het symbool j staat hier 
I 

voor de snelheid die verkregen wordt door de gemeten stroomdicht

heid te delen door n
0
q; om verwarring te voorkomen wordt in de 

figuren E gebruikt in plaats ,van E1!), zie fig. 9· 

4 6 8 10 12 

Figuur 9. j(E) -karakteristiek volgens 
Gunn en Elliot. 

-~•• E (kV/cm) 
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Nu kan gebruik gemaakt worden van de vergelijking {23) welke kan 

~orden herschreven tot 

1 . ~ ( (E)) c• (E) - c ~ (E) ·iii[ v. !!.- = P r ~ 
n

0 
· dl" 110 <f> (E) 

(29) 

ala ~(E) = ~ waarin is ingevuld t a r-1(E). 

Ala de puls~orm E • f(t) benaderd wordt door de rechte E = ~ t 
ta 

geldt voor E = EH : 

0( (~) ~ j; {(j -v)cr + ~ ( ~ - ~ ~)J (30) 

Hierin is: 

en 

Als gesteld wordt o<. = .500 cm-1 bij E • 5 kV/cm volgt uit (30), ala 

v(E) gegeven wordt door (27): c = 1,6 1010 sek-1 otwel 

rrek = 0,6 10~1° s~k, in overee~stemming met de door Copeland 19) 

aangegeven waarde. 

In figuur 10 zijn ~en c• , berekend uit (27), (28) en (30), aan-
. p 

gegeven ala !unktie van E. Ret verloop van « (E) komt overeen met het-

geen hierover ·door Conwell 16 ) is opgemerkt naar aanleiding van de 

eerdere suggestie voor een generatiefu~tie door Copeland 5). Ter

wijl Copeland aangeeft dat o<. (E), na een maximum bereikt te hebben 

bij E ~ 8 kV/cm, daalt omdat n1 afneemt (deze be.ering is DAgegaan 
111 

door uit zetten DO'. hetgeen een resultaat oplevert dat ltwalitatief 

overeenkomt met de vooratelling van Copeland, zie fig. 11)~beargu

menteert Co~ell dat 0(. (E), na een snel-stijgend verloop~ zal blijven 

toen~men (wei.licht langzaal' totdat bij E *' 150 kV/cm ""(E) snel 
groter wordt (de reeds langer bekende generatie bij hoge veldsterkte). 

De hier uitgevoerde berekeningen resulteren dus in een generatie

tunk.tie waarvan het verloop overeenkomt met de generatiefunlttie vel

gens Conwell. 

In figuur 12 zi.j11 ui tgezet v(E), j (E) en de bijbehorende ()(.(E), ter

wijl in f~guur 13 de generatietunkties van de figuren 6, 7 en 10 ge

kombineerd sijn in 61n figuur. 

' . 
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.IV. Toepassingen. 

IV.1. j(E,t)-karakteristiek. 

Met behulp van de in III 4 berekende generatiefunktie wordt het 

gedrag van de j(E)-karakteriek bestudeerd ala funktie van de tijd. 

Om hierin de drie in II 2 genoemde gevallen met betrekking tot de 

verhouding van de generatie-rekombinatiekonetante tot uitdrukking 

te laten komen, wordt bij E • 5 kV/cm cr gelijk gekozen aan c•. 

Dit betekent dat c ; 5 109 sek-1 otwel T k = 2 10-
10 sek. ~et 

· r re 
behulp van (25) en (26) is dan de j(E,t)-karakteristiek berekend 

(fig. 14). 

Bij de interpretatie van deze karakteristiek dienen we echter re

kening te houden met het f•it dat de aanname van een homogene 

veldverdeling voor velden groter dan de drempelwaarde slechts be

perkte geldigheid heeft en voorts dat er binnen de beschouwde 

tijdsgrenzeD domeinvorming kan optreden. 
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IV.2. 2!!!~!~~!-2!~!~!~-~!-~!~~!!!~~~~!· 

Door Chang,Liu en Prager1 9)~,1n laag-ohmig n-GaAs bij veldsterkten 

ben$den de drempelwaarde voor het Gunn-effekt, een toeaame van de 

atroomdichtheid waargenomen die door de auteur& toegeschreven wordt 

aan generatie Yan gaten en el~ktronen (fig. 15). 

20 

15 

10 

lineaire karakteristiek 

5 

~~ experimentele waarden 

0 0,5 1 1,5 2 

E(kV/cm) 

~guur 15. Experiment Chang , ' Liu en Prager. 

Bij het toepassen van de eerde~ afgeleide f rmules yoor het aantal 

extra ladingsdragers in de stationaire toestand (lange meettijd) 

moet bedacht worden dat de veldverdeling in het materiaal in het 

algemeen niet homogeen zal zijn. Ala wordt afgezien van de gevol

gen hiervan en ala we aannemen. dat het generatieproces beschreven 

kan worden met de in III 4 berekende generatiefunktie, blijkt dat 

de toename van de stroomdichtheid bij deze veldste~kten alleen te 

verklaren is door aan te nemen dat de rekombinatietijd groter is 

dan die welke in de andere berekeningen ia gebraikt. Deze grote 

waarde van de rekombi natietij'd kan het gevolg zijn van trapping

effekten zoals reeds eerder is aangeduid. 



In figuur 15 zijn een lineaire j(E)-karakteristiek, de gemeten 

j(E)-karakteristiek en de berekende j(E)-karakteristiek uitgezet; 

de rekombinatietijd (~ k = 2 10-8) is zo gekozen dat beide re 
laatstgenoemde karakteristieken bij E = 1,5 kV/cm samenvallen. 

Uit de figuur blijkt dat de beide karakteristieken dan goed met 

elkaar overeenkomen. 
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Konklusie. 

Uit verschillende experime~ten is gebleken dat bij lage veld

sterkt~n in n-GaAs generatie van gaten kan optreden. De generatie

funktie ~(E), die het aantal gat-elektron paren aangeeft, neemt 
' 

in dit gebied (3 - 10 kV/cm) toe met toenemende yeldsterkte. De 

waarde van ~(E) stijgt van 0 bij 0 - 2 kV/cm tot ongeveer 1000 cm-1 

bij 10 kV/cm. Dit verloop is in overeenstemming met hetgeen Conwell 

naar aanleiding van een suggestie van Copeland over de generatie

funktie heeft opgemerkt. 

De generatie• en rekombinatieproeessen veranderen de verdeling van 

de elektronen over de valleien in de geleidingsband vrijwel niet; 

de extra elektronen •erdelen zich in een zodanige verhouding over 

de valleien dat de gemiddelde snelheid vrijwel gelijk blijft. De 

verandering van de stroomdichtheid wordt dan bepaald door de ver

andering van bet aantal ladingsdragers die afhangt van de onder

linge verhouding van de generatie en rekombinatie. 
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Appendix A 

Gezocht wordt naar de oplossing van de Tergelijkingen: 

dnf 
~ = - c12 n1 + c21 n2 + cp n -1 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Om dit stelsel op te lossen wordt (13) gedifferentieerd naar t 

waarna in de zo verkregen verlijking (11) gesubstitueerd wordt. 

Tenslotte worden n2 en n1 respektievelijkTia(14) en (13) geeli

mineerd. Er ontstaat dan een tweede-orde differentiaalvergelijking 

voor p: 

d2p S1 
dt2 + (cr - cp + c12 + c21) dt + (cr c12 + cr c21 - cp c21) P = 

(A1) 

Noem de koefficienten van ~ en p respektievelijk a en b en stel 
~t 

p = e dan geldt 

>. t >.2t 
p = Ae 1 + Be + C (A2) 

\ - a ± V a2 - 4b• 
waarin "1 ,2 • 2 (A3) 

en c = 

Op t = 0 is p a 0 en~ E cp n10 waarin n10 gegeven is door (8). 
Uit deze beginvoorwaarden volgen A en B: 

~ ~ :D(t) (A5) 

(A4) 
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t 

D(~) • ~12 s 
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(A2) t/m (A4) invullen in (A6) levert: 

Tenslotte volgt dan uit (14): 

(A6) 

,.\ c12(c + n
0

) 
e 2t + ...;.;--. _ __.. (A7) 

c12 + c21 

A1 + C21 A1 t A 2 + c21 .-\2t 
\ e +B, e (A8) 
/\1 c12 + c21 f\2 + c12 + c21 

Hiermee is het stelsel vergelijkingen (11) t/m (14) volledig opge

lcst. Een stationaire toeetand kan alleen ontstaan als zowel ~ 1 ala 

~ 2 nega tief zijn, ui t (A3) blijkt da t b > 0 daartoe de voorwaarde 

is, hetgeen overeenkomt met 

021 c > -.,.c. 
r 

1 
c12 + c21 p 

(A9) 



Appendix B. Berekening van de benaderende oplossingen. 

In all~ ~evallen geldt cr' cp << c12 , c21 • 

c c21 
a) c >> P • Invullen in (A3) en (A4) levert 

r c12 + c21 

b) 

c 
A = - n -E · B = 0: 10 c ' • 

r 

waardoor (A2), (A7) en {A8) respektievelijk worden: 

c 
P - n _p (1 - .- Crt) - 10 c 

r 

n2 s n20 { 1 + 
c c· 
21 p 

(1 - 'e 

[ 
1 + c21 cp (1 - .- crt) J n1 = n10 ( ) c12 + c21 cr 

(A10) 

(A11) 

(A12) 

Hierin worden n10 en n20 gegeven door (8) t/m (10). Uit (A11) en 

(A12) volgt dan 

(A13) 

dn2 
Deze benadering leidt derhalve tot ~ = 0. Ala in de benadering 

meer termen worden meegenomen geldt: 

1 + 12 p 

1 
c c 

(c12 + c21)2 ( - crt e - e 

Bij de volgende'berekeningen wordt dezel!de benadering gebruikt ala 

die welke leidt tot (A11) en {A12). 

c c21 
c << p 

• Nu is 
r 0 12 + c21 

c c21 p 
A= n· B = 0; ~1 = o' c12 + c21 

Daarmee wordt 

(A15) 

(A16) 
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(A17) 

(A18) 

In dit geval is b • 0 zodat de tweede-orde differentiaalvergelijking 

voor p overgaat in: 

(A19) 

~ 4t Stel dt = f dan is, als.f • P e 

p = (A20) 

P en Q worden bepaald door de beginvoorwaarden waardoor de oplossing 

wordt: 
n20 

cr -n 

[ 1 c12)t 1 + 
8

10 ° -(e - c + c21 + 
P =(c c12)2 - e r p 

r - cp + c21 + 

n c21 c 
0 p t (A21) 

Hierin zijn de eerste termen van het rechterlid te verwaarlozen 

ten opzichte van de laatste, zodat: 

p = cp n10 t = no c r t (A22) 

waaruit vo·lgt: 

n2 = n20 (1 + c t) (A23) 
r 

n1 • n10 (1 + c t) r 
(A24) 

sodat 

(A25) 
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Appendix C. Elektronentemperatuurmodel van McCumber tn Chynoweth. 

De verdeling van de e~ektronen over de valleien wordt- beschreven 

met een elektronentemperatuur T die voor beide valleien hetzelfde 

is. Toepassing van de Boltzmann-statistiek levert: 

A'/T 
0( n e 

0 

-A/T 1 + 0( e 
(A26) 

N2 
waarin ~. Nr = 60, de verhouding van de toestandsdichtheden van de 

1 
tweede en eerste vallei. 

Aan elektronen in de eerst~ vallei met een energie C.> ll wordt nu 

de beweeglijkheid van de tweede vallei toegekend. Dit aantal is 

- 4/T n e 
n - o (1 + ~T) 

A - -A/T 
1 + o( e 

(A27) 

De verdeling, gerekend naar de beweeglijkheid, wordt: 

( 1 + « + !)e _AfT 
no T 

n* a ----------~~------2 -A/T 
1 +o<e 

In de homogene, stationaire toestand wordt de v(E)-karakteristiek 

dan beschreven door de volgende vergelijkingen: 

(A28) 

(A29) 

T - T 
vE • l o 

2 

1faarin T
0 

= 0,025 eV en 't" T • 2 10-
12 

sek. 

(A30) 

(A31) 
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