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Veralag van het afstudeerwerk, verricht in de aectie "Materiaal

kwade" Tan Prof. dr. c. Zwikker, bij de groep "OptoeleotroDioa" 

o.l.T. Prof. dr. G. Diemer. 

Ge - GaP - heterojunctioae 

door J.M.P. Papenhuljzen. 

Samenvatting 

Van Ge - GaP heterojunctions werd de fotospanning ala functie 

van de frequentie Tan het ingestraalde licht en de I - V -

karakteriatiek bij kamertemperatuur gemeten. De resultaten 

bleken in overeenatemming te zijn met een model, waarin de ge

leidingsband en de valentieband een sprong vertonen aan het 

grenavlak. · 
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Inleiding: 

Er is reeds veel onderzoek verricht aan een junction tussen twee half• 

geleiders van het zelfde materiaal, maar met verschillende dope. Ter onder

scheiding van de heterojunctions zullen we dit soort junctions in het ver• 

volg aanduiden met de naaa hoaojunctions. De periodiciteit van het rooster 

wordt hier niet verstoord en de eigenschappen van het materiaal in het 

overgangsgebied verschillen niet veel van die in de rest van het kristal. 

Nemen we echter junctions van twee verschillende materialen, z.g.n. 

heterojunctions, dan hebben we aan weerszijden van het grensvlak te maken 

met zeer verschillende eigenschapp~n, En zelfs wanneer de roosteroonstante's 

gelijk zijn (bij Ge en GaP zijn ~e nagenoeg gelijk, n.l. reap. 5,63 i en 

5,45 i ) dan nog is het verloop van de kristal potentiaal aan weerszijden 

verschillend en hebben we derhalve te maken aet verschillende Bloohfunctie's 

We moeten dan rekening houden met reflectie aan het grensvlak en de trana

missiefactor zal veel kleiner dan een kunnen zijn !) 

Aan het grensvlak zullen we ook rekening moeten houden met oppervlak

toestanden, Deze vinden we·immers ook al aan een vrij oppervlak, z.g.n. 

Tamm-niveau's. 

rDe theoretische I-V-karakteristiek van een junction, berekend voor een 

bepaald model, waarin de stroom voornamelijk een diffusie stroom is van 

vrije ladingsdragers heeft de vorm : 

I = I 
8 

(1) 

waarin I de stroom, V de aangelegde spanning, I
8 

de verzadigingsstroom bij 

grote negatieve spanning, q de elementaire lading, K de constant• van 

Boltzmann en T de absolute temperatuur is. Voor homojunctions en aetaal

halfgeleider contacteD gaat .verg.· (1) goed op, maar zelfs bij hoaojunctions 

en zeker bij heterojunctions vinden we vaak voor de stroom : 

(2) 

Anderson 2) vermeldt b.v. voor GaAs p-n-junctions ' s 2,3 ea voor Ge-punt

contaot diode's' tussen 2 en 4 en voor Ge-GaAs-heterojunctions t·•aardea 

tusaen 1,1 en 20. De theoretische waarde ~ = 1 vinden we alleen bij Ge - P

n-junctions en bij Si-P-n-junctions bij voldoend hoge temperatuur. 
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Sah1 Noyce en Shockley 3) berekenden een formule voor het geval de recoabia• 

atie stroom veel groter ie dan de diffusiestrooa. Zij vonden voor dit geval 

formula (2) met ~ = 2. 

In dit verelag zullen de I-V-metingen en de fotospanningeaetingen be

sproken worden van Ge-GaP-heterojunctions. Bij de eerat genoemde metingen 

zal blijken dat ook hier ~ niet geli~k e'n is en bij de laatst genoeade 

komt een nog niet eerder gevonden negatief fotoeffect naar voren. 

Een foto spanning ontstaat, doordat het geabaorbeerde licht Y+ije 

ladingadragera opwekt, die door het materiaal kunnen bewegen. Een netto 

electrische stroom in e'n richting kan een gevolg zijn van drie effecten. 

In de eerete plaata drijft een concentratie gradient de ladingedragere 

door diffusie in de richting van de kleinste concentratie. Een netto elec

trische stroom blijft over, ala de electronen- en gatendiffuaieatrooa 

elkaar niet volledig compenseren. 

In de tweede plaats kunnen de vrije ladingadragera voornamelijk in ''• 

richting gestuurd worden onder invloed van een ingebouwd electriach veld. 

Dit tweede eftect, dat bij onze experimenten de doorslag geett, sommeert 

altijd de electrische etromen t.g.v. de ga~eabeweging en de electronea

beweging. 

In de derde plaata kan een fotostroom optreden door inwendige fotoemissie 

vanuit het grenavlak. De realiteit van dit effect, dat in de litteratuur af 
. -

en toe vermeld wordt, wordt door velen betwijfeld en wij zullen het bier 

verder buiten beschouwing laten. Wel zullen wij een eaissie uit oppervlakte

niveau's bespreken i.v.m. het omkeereffect van de fotoepanning, 

Theorie 

We zullen ons nu verder beperken tot Ge-GaP heterojunctiona. Allereerat 

zullen we enkele belangrijke grootheden definieren a~ de hand van het 

z.g.n. bandenplaatje, zoals de bandafetand, de electronen affiniteit en de 

uittree arbeid (fig. 1). In fig. 1 is een schema van de electroneaenergieen 

gegeven. Het nulpunt van de,sohaal is tamelijk willekeurig, doch we kiezen 

hiervoor het z.g.n. vacuumniveau. Dit is het niveau van de electronenenergie 

op een eindige, maar niet te grote afstand van het kriatal (b.v~ 100 I } 0 

Door dit te doen worden n.l. de energie-verschillen, zoala ~ en"niet of 

nauwelijka belnvloed door mogelijke uitwendige electrische veld••• 
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Zetten we nu tw•v ve•sehilleude halfgeleidera- te.-nover elkaar, dan hebben 

we te maken met verschillende uittreearbeidt el·ec-tronenaffiniteit en band

afstand. In ons geval wordt het zoala in fig. 2 is aangegeven. 

,_ 

777777777 
~ i. ~.2. 

De affiniteit en de bandafatand van Ge zijn nauwkeurig bekend. De bandaf-

stand van GaP eveneena. De electronenaffiniteit van GaP die hier 4,2 eV 

is gesteld, is echter niet precies bekend. 
. 4) 

Scheer heeft door de meting·van de"rood" grens voor de fotoemissie van 

een GaP-kristal in ultra hoog vacuum een ondergrens voor deze waarde kunnen 

aangeven. Voor een nauwkeurige bepaling van de ligging van de valentieband 

zijn in verband met de grote waarde van de energie (la\1 > 6,5 eV, d.w.z. ,.._ 

).. <. 2000 i ) metingen nodig in het vacuaaultravioleto 

Bij de abrupte junctions waar wij mee te maken hebben, moeten er derhal.a 

sprongea optreden in de geleidingsband en de valentieband van reap. 0,3 ea 

1,1 eV. Deze sprongen hangen alleen af.van de beida halfgeleidera en zijn 

niet afhaakelijk van de dope. 

Brengen we beide halfgeleiders in innig contaot, daa sa1 ar e1ee~ea 

uitwisaeling plaata vinden en zal er een inwendic veld opgebouwd .. rden, 

totdat aan weerazijden de ferminiveau'a gelijk zijn geworden. 
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Uit de fotospanningsmetingen is geblekea dat het grootate fotoeffect op-

treedt bij excitatie in het GaP en dat het GaP hierbij een nesatieve 

fotoapanning vertoont t.o.v. het Ge. D.w.z. dat in het GaP een veld aanwezig 

ia aan het grenavlak, zodanig dat de e~tronen het GaP iDgedrevea wordea. Bij 

een dergelijk: veld hoort ill een halfgeleider een z.g.a. peeitieve bandkro ... · : 

mini van de banden. Bij excitatie ill het Ge trad slechta eea. zwakke toto

spanning op, ~ie in een bepaald golflengtegebied tegengeeteld waa aaa het 

bovengenoeade effect. Omdat voor dit omkeer-effect in priaoipe verachillende 

interpretatiea aogelijk zijn, willen we ona voorlopig niet vaatleggea op het · 

teken van de banclkromming in het Ge. 

Voor het complete bandenplaatje van de junction zijn er dua voorlopig twee 

mogelijkheden, e6n met positieve en ''n met negatieve bandkroam1ag in bet Ge. 

We zetten voortaan horizontaal de plaatscoordinaat uit en verticaal naar 

boven de electronen energie. 

Allereeret bekijken we de n-n-heterojunctioa. Zie tic. 3 a en b. 
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Fig. 3 a laat aan weerszijden positieve bandkroJIUiling zien, d.w.z. positieYe 

ruimtelading volgens de wet van Poisson : 

f = +-

waarin E de electroneaenergie 

r de ruimtelading 

E.. 

£ de dielectrische constant• 

Oa dit te realiseren,· moeten we opperTlaktetoestaadeaaanneaea, waarin 

electronen kunnea worden opgeborgea. Deze ~oeten liggen onder het ferai• 

niveau, omdat ze anders niet gevul."d ltunnen zijn. 

Mogelijkheid b. behoeft g''• oppervlaktetoeatanden. In het Ge is de 

ban~omming negatief,en in het GaP positief. We zullea later ziea, dat 

model a het meeat waarschijnlijk is • In de inleiding hebbea we al geziea, 

dat oppervlakte toestanden_zeker aanwezig moeten zijn. Voordat w• dit 

probleea nader bekijken zullen we eerat nog de i-1-overgang besprekea. Dat 

is eea junction tussen twe_e zeer hoog .. ohmige (intrinaieke) hilfgeleidera, 
\ 

waar'bij due het ferllinivea11 in het binneaste van het materiaal zowel ill het 

Ge, ala in het GaP ongeveer midden in de verboden zone ligt. ,. 
Bekijken we het bandenpiaatje voor de,i-i-overgang, dan kwm• we dat 

alleea conatruerea door weer oppervlakte niveau's aan te neaen. 

___ ) 
-I 

\._<;&. -_-_-_-_-___ -_._-__,);------- ~ 

Uit de fotospanningametingen blijkt n.l., dat we ook hier weer in het GaP 

een positieve bandkromming moeten hebbea. Door het vastliggen van de snij

punten der banden met het grensvlak en het voorgeschrevea tekea van de 

kromming in het GaP blijft e~ voor het Ge geen andere bandkromaings 

mogelijkheid over, dan de in fig. 4 getekende. 
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We zullen nu eerat een korte toelichting geven op he' aeohaniaae van. het 

fotoapanningseffect. Een liohtquant van de juiste groot'e kaD een electron 

uit de valentieband of uit een locaal niveau in de geleidia&aband breaa-a. 

Habben we excitatiea van slechta ''n type ladingsdragera uit locale Diveau•a, 

dan kunnen de£e ten gevolge van ~un Terplaataing in het ingebouwde veld wel 

aanleiding geven tot een electrostatische ~plading van de 8De helft Yan het 

kristal t.o.v. de andere. Doch een dergelijke fotospanning kaD alleen ge

meten worden met een voltmeter met een eindige gelij~troomweeratand, ala 

er niet alleen een fotospanning wordt opgewekt, aaar er ook een fotoatrooa 

c~ntinu doo~ het kristal wordt rond gepompt. Ala we afzien van_(inwen41ge) 

fotoeaisaie is dit alleen mogelijk als beida type's ladiasedragera wordea 

geexciteer4 tot.de vrije toestand. Op de excitatie uit een locaal DiTeau, 

~.v. Tan een electron uit een gevulde acceptor, zal hiertoe altijd ••• 

tweede stap moeten volgea, waa~bij het goat uit de.acceptor wcrdt vrij ga

aaakt. Dit laatste kan afhankelijk Tan de omstandigheden zowel theraiach ala 

optiach gebeuren. 

Door de scheiding van de ladingadragers kan een potentiaalverachil opge• 

bouwd worden, dat de werking van het ingabouwde veld min of meer compenaeert 

en dat dua hoogstena gelijk kan worden aan"he~ ingebouwde P.tentiaal ver

achil. 

Het zal nu duidelijk zija,tdat de gevonden tekenomslas Yaa de fotoapauinc 

verklaard kan worden, door aan weerazijden.hetzelfde taken vaa~e bandkro~ 

d.w.s. een.tegengeateld gerichte ingebouwde spanning aan te neaen. 

Er moeten due oppervlakte toestanden aanwezig zijn, liggead onder het 

ferminiveau teneinde de uit de grana gebieden (ruimte ladings gebiedea) 
. 5) varrljderde electronen te kunnen onderbrengen.Tama liet zien, dat door 

het.afbreken van de periodiciteit van hat rooster aan het oppervlak er voor 

elk oppervlakte atoom twee verschillende,in de verboden z&ne ~ggaade, 

locale niveau•a moeten ontstaan (Tama niveat'a). Later veronderatelde 

Bardeen G) dat er zich ook bij een metaal-halfgeleider-coataat dergelijke 

niTeau•a, z.g.n. rrsurface states", moesten bevinden en hij tooade experimen• 

teal hat bestaan ervan aan voor een geoxydeerd Ge-oppervl&t?) • In ona 

geTal Tan twee verschillende'halfgeleidera is hat duidelijk dat we eveneeaa 

met oppervlakte toestanden te maken hebben, Tanwege de miaaanpaaaing aan 

het grenavlak. 

We zagen reeds, dat de transmisaiefactor hier van belang is. Deze groot

heid benadert Price 1
) m.b.v. gelocaliseerde golffunctiea, z.g.n. Wannier

funoties, waarmee hat mogelijk is de toeatand aan het grenavlak te ~ 

l1etJohr,;ijven. 
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Prepareermethoden en meetopstellins 

De heterojunctions werden gemaakt, door Ge epitaxiaal te laten groeiea 
8) 

op GaP m.b.v. het jodide transport • Vervolgena werden contacten aan-

gebracht op het GaP met Au en op het Ge met In. Het AU, in de vorm van een 

klein schijfje, bevatte 1% Se bij n-GaP en 1% Zn bij p-GaP. Het In, in de 

vorm van een bolletje, bevatte 1% As voor n-Ge en i-Ge. De Au-contacten 

werden gelegeerd door :in waterstof.atmosfeer te verhitten tot ca 700°C. 

De In-contacten vereisten. meer zorg, omdat de opgegroeide Ge-laagjea on

geveer 100fAdik waren. Als bet Ge-oppervlak niet voldoende schooa was, 

legeerde het contact slecb~s op eakele plaatsen en dan plaatselijk veel 

te diep in, waardoor het contact-dwars door het Ge-laagje reikte tot op 

het GaP. Ter vermijding van oxydatie verscbijnaelen werden daarom zowel 
. 0 

het Ge, ala het In-bolletje eerst los van elkaar bij 500 C uitgestookt 

in zuivere waterstof. Daarna werd bet In erop gelegeerd bij 400°C. Hieraee 

werden goede resultaten bereikt. Op de Au-contacten werden draadjes vast

gemaakt met zilverpasta. Op de In-contacten werden tinvlaggetjea gesoldeerd 

met een hete st~kstofstraal. \ 

De zo verkregen contacten vertoonden geen gelijkrie'hting 9 (" Ohmse contact· 

e~) en twee gelijke contacten op betzelfde stuk materiaal~en een lineaire 

I-V-karakteristiek. We mogen dus aannemen~ dat we bij de electrische 

metingen geen last gehad hebben van storende electrode-effecten. 

__ Het gebeel werd gemonteerd op een transistor voetje, waardoor de betero

junction hanteerbaar werd. 

De. I-V-metingen werden gedaan m.b.v. een Unigor-4 als strooaindicatie 

en een Keathley-200 B-voltmeter over de junction. Deze laatate beeft een 
14fl inwendige weerstand van 10 , zodat we de stroom door de voltmeter kunnen 

verwaarlozen; de junctions badden n.l. nooit een grotere weerstan4 daa 

100 kfl • 
De fotospannings metingen werden verricht met een opstelling, zoala 

scbematiscb staat aangegeven in fig. 5. 

Ala lichtbron fungeerde een super hoge druk kwiklaap SP 500 w9>. 
Deze lamp.heeft sterke pieken bij 4.050 i, 4~350 l 1 5.500 I, 5.800 I 
en 10.000 i en daartussen nog een behoorlijk continuum. 

Het meten van een golflengte-afhankelijkheid op de helling van de pieken 

is natuurlijk erg onnauwkeurig, daarom·werd alleen geaeten op de toppen 

van de pie~en en in bet continuum • De lamp had waterkoeling. Oa deze 

te beveiligen tegen uitvallen van de waterleidingdruk werd in de water

leiding een waterslot (Danfos) aangebracht. Regelmatig moeat de lamp 



- 9 -

gereinigd wordeD met een oplosaing van 1 deel fo•torzuur, 1 deel aethanol 

ell 2 delea water. De lamp stoad verticaal own hem te laumea af'beeldea op de 
•oaoohroaator apleet. 

De moaoch»oaator was een Leiss enkel-monochromator met eea kwartapriaaa. 

De in- en uitgangsapleet waren 0,1 mm breea. Deze monochromator scheidt 

nog golflengte's die slechts 20 i van elkaar liggen. Deze breedte is veel 
. . } . 

kl~iner dan de eigen breedte van de kwiklijnea 9 • wat de o~rekeDins van 

de excitatiekromme op een equi-quanten schaal vereenvoudigt, zie benedea. 

Auvankelijk werden de eaperimenten gestoord door strooilicht, -ar Da het 

aanbrengen van enkele schotjes viel het effect van nog aanwesise strooi• 

licht biDDen de meetnauwkeurigheid. De straleningang vo6r de aonochro

mator waa afgeschermd met een metaleD kastje om de re8t van de opstelliag 

te bescheraea ~egen het felle strooilicht van de kwiklaap. 

De golflengte ijking van de monochromator gebeurde a.b.v. Balsera 

.interfereatiefilters, die nauwkeurig zijn op 10 ~ De heterojunctioa stond 

opgeeteld in een geaard aluminiumkastje om e~ctroaagnetieche belavloediag 

van de voltmeter tegen te gaan. Het uit de monochroaator tredeade licht 

kon via een nauwe spleet in de wand van het afschermkastje op de junctien 

vallen. (zie inzet fig. 5}. 

De fotespanniag werd gemeten a.b.v. eea Keathley 150·A-aicrevolt-aeter, 

die zelf~ op de kleinate achaal van 1fLV nog e~n inwendige weerataad 

gro ter dan 1 Mil hee ft. 

Het signaal van de voltmeter werd toegevoerd aan een Philipa recorder 

PR 2010 A/21. 

Tenslotte waa bij de uitgang van de aonochromator een "chopper" a.an~

bracht, die periodiek 10 secondeD lang het licht doorliet en 10 secondea 

lang het licht onderbrak. Zo kwam op de recorder de fotospam•iag te staaa~ 
-

gevolgd door het nul punt, waardoor steeds gecorrigeerd koa wordea voer het 

verloop van het nulpunt t.g.v. storingea zoals b.v. ther.eapanningea. Tege• 

lijk ut de record•r· werd de 110nechroaator aangedJ'evea,· aeda•tc ••t 1a onge

••er 2 uur het golfleagtegebied Tan· o,4 tot 1,2~werd doorlopea. Dese aaa-

4r1jviag waa gekoppeld met bovengenoemde chopper, zoda\ a.to.atiaok sowel 

de fotospanning ala het nulpuat,ala functie v.4. golfleagte wer4ea gere~-. ~re•n. 
De fotoepanning aoest gecorr~ceerd wor~ea voor de iateneiteit van het 

opvallende licht. Deze werd geaetea door op de plaata vaa de junction eea 

theraozuil te zettea, tie wellewaar niet erg gevoelig ia, -ar waarvaa de · 

thermoepanning direct evenredig is met de energie van het opvallea4e lichto 

Hiervoor werd gebruikt een Kipp theraozuil t7pe.E5. Deze geeft een ther .. -
2 spanning van ongeveer 10~V bij een stralingsdichtheid van 1 Watt/a • 
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Bij de hier gebruikte opatelling was de thermoapanning van ·de orde van groot· 

te van enkele microvolts. De hierbij verkregea intensiteits verdeling ala 

functie van de golflengte werd gedeeld door de grootte van de quanten om.het 

aantal quanten per energie interval te krijgen. De fotospanningsmetingen 

werden steeds gedeeld door de intensiteit, uitgedrukt in quanten, zodat de 

fotospanning per opvallend quant verkregen werd. 

Om het effect van variable warmtestraling van de chopper tegen te gaan 

werd bij alle metingen tussen de chopper en de thermozuil een cuvet met 

water geplaatst. 

Daar de stroomgeneratie in de junction (die lineair is met de opvallende 

quant.endichtheid) inwendig is kort gesloten door de relatief lage lek weer-' . 

stand van de junction, mag worden aangenom~ dat de fotospanning een 

lineaire functie is van de intensiteit van het opvallende licht. 
' . 

V~lledigheidshalve vermelden we, dat we eigenlijk nog meer correcties 

zouden moeten aanbrengen. Zo is b.v. de absorptie frequentie afhankelijk. 

We weten dus alleen de fotospanning per opvallend quant en niet per ge-
~-

absorbeerd quant. 

\ 

Hetingen, 

Allereerst werd bij kamertemperatuur van de n-n- heterojunction de 

I-V- karakteristiek gemeten in het donker. Zie fig, 6 a. Ret junction 

oppervlak was 5 mm2• Ook van de i-i-heterojunction. werd de I-V karakteristiel 

gemeten, Zie fig. 6 b. De aerieweerstand van het intrinsieke materiaal 

bleek echter te groot om iets van de werking van de junction te kunnen 

mer ken. 

Tenslotte werd van de n-n-en de i~i-heterojunetion de fotospanniDg per 

opvallend quant gemeten ala functie van de frequentie van het opvallende 

licht, Zie fig. 7 en 8. De verticale schaal is steeds in willekeurige 

eenheden, maar onderling hebben fig, 7 en 8 dezelfde verticale schaal. 

De fotospannjng van de n-n-junction is dus veel groter dan die van de 

i-i-junction. 

De fotospanningsmetingen in het gebied boven 3 1 0 eV waren door de lage 

intensiteit en door toevallige storingen minder nauwkeurig,dan de metingen 

in het langgolviger gebied, De foutengrenzen voor het kortgolvige gebied 

zijn in de figuur aarigegeven. 

De gladheid van de kromme ook bij de golflengte's van de kwiklijnen recht 

vaardigt de veronderstelling t.a.v, de lijnbreedte en taa-.Yt de l!neari-

tei t ,vB:,D .de fotospaBniDg. ~ 

Voor hu~'1,2 eV is het fotoeffect zodanig, dat het Ge positief wordt en 

het GaP negatief. Voor h" <. 1,2 eV net andere om. 
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Om eea idee te krijgen van de liggiq van het ferlliniYea11 111 het n-Ge 

en n-GaP werd hiervan het geleidiBgsYermogen bepaald ala fanctie Tan de 
0 0 temperatuwr tussen 20 C en 100 c. Zie fig. ~ 

Interpretatie en discussie 

.Bekijken we eerst de (log I) - V •-karakteristiek van de n~·heterojunction 

(fig~6a), dan Yalt allereerst in de voorwaartsrichting eea D&geDOeg liDeair 

traject op Yoor i tussen 10-2 ea 10-1 mA. Om de strooa een factor·• te 

laten toenemen hebben we 60 aV aodig. D.w.z. we hebben een strooa, die een 

functie van de spanning is volgens : 

I oc exp [~] . (4) 

of uitgedrukt in kT : 

I OC exp [ ~: 5 ~ 

hetgeen zou_ neerkomen op, een e!fectieve 'l - waarde van 2,5 ( aie YS].. 2) • Door 

dit traject trekken we een rechte lijn en •• ziea dan, dat 4e karakteristiek 
. 1Q') 

er Yoor kleine stromen boven loopt, de z.g.n. voet (ygl.Gree\e ... ) ea YOor 

grote stromen er onder. De eerste afwijking.verklarea we ala lek oYer de 

junotion. Deze lek zien we ook weer terug in de sperstrooa. De tweede af• 

wijkiDg verklaren we, doordat de spanning geheel oYer het bulkw•teriaal Saan. 
staan, dat ale serieweerstand werkt. Verg. (5) is eohter bijzonder iateressant. 

vooral omdat het hier om n-n- heterojunotions gaat. Een factor 2 kT is wel 

berekead door Sah, Noyce en Shockle7 3) voor een reoaabiaatiestrooa en door 

Greebe 10) Yoor het geval Tan p-i-n-junctions, maar k''n van be~de is~ ons 

probleea toepasbaar, oadat we slechta met ''n soort ladingatragera, n~l. 

electronen, te maken hebbea. Wij moeten _daarom ook een heil andere verklariag 

zoektA. 

We beschouwen eerst nog eens fig. 3. Als we het Ge poaitief maken t.o.Y. 

het GaP, dan wordt de potentiaalberg in het GaP kleiner en zullea er aeer 

electronen naar'het Ge uit het.GaP kunnen gaan. We laten in het _midden of deze 

stroom.thermiach emisaie over de berg heen of een. tuanelstrooa dwara door de 

berg.ia. In werkelijkheid zal ook bij z.g.n. zuiYere thermische eaissie de 

tunnelkans vlak onder de top van de berg zo groot zijn, dat ook de."thend.sch 

ge'emitteerde" electronea de barriere doo.r tunneleD verlateA. 

We bekijken nu de tunnelstroom, die door deze potentiaalberc in het GaP 

op een willekeurige hoogte qV loopt. (fig.10) 
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Stel de dikte van de ruimteladingslaag = L. 

fig. 10 

We zien hier getekend het verloop van de :)otentiele energie qV (:x:), dat in het 

gebied Tan de positieve bandkrommin~ ,in GaP (zie fig. 3) moet Toldoen aan de 

wet van Poisson : 

'-. 

d2qV 
cix2 

:: 

waarin q de elementaire lading in C 

qN de ruimtelading per m3 

~ de dielectrische constante in !! Vm 

(6) 

\ 

De gehele spanningsval over het halfgeleidende materiaal nemen we aan in de 

ruimteladingslaag, (invloed van de aerie we~rstand nog verwaarloosbaar). 

dus ala 

X = 1 
dV 

----] V= o =di 

De hoogte van de potentiaalberg voor :x: = o noemen.we E. We beschouwen n-type 
0 

sateriaal met volledig ge!oniseerde donoren, dan is N het aantal donoren, 

omdat in de ruimteladingslaag alle 'lectronen\afkomstig van de donoren,worden 

weggezogen. Voor het potentiaalverloop vinden we dan: 

qV (x) = Ng2 
2£ 

2 (1 - x) (7) 

We gaan nude tunnelkana berekenen ter hoogte qV, zie ~g.10. Het overblijvendt 

stukje E
0 

- qV noemen we A. Voor x = o en x = x
0 

substitueren we de potentiaal 

en vinljen 

X = o· .. A + qV L = I g£ (A + qV) \ 
Nq2 
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2 { 1 • X ) 
0 

Hieraee is x uitgedrukt in V en in de paramete~a Tan fig. 10. 
0 

De tunnelkans over de afstand x
0 

1~ 

xo 
D • exp { - 2 j } - k d x) 

0 

met k9i
2 

• - 2a [~~
2 

{1 - x)
2 

- qV] 

Dan wordt D {zie Zalm 11 )) : 

' 

n cexp [- (n\~2 ) t qv[V i; < 1 + h > - ~ (LA + ~ + ~ )Jj <B> 

dan wordt vera. {8) 

A (1 +-) 
qv 

{9) 

( 10) 

Hier staat dua de tunnel.kans ter hooste qV. 0. au de tunnel-strooa per energi.e· 

interval dqV te krijgen, moeten we dit nog vermenig?Ul41gea met het aaatal 

electronea dat thermisch deze energie in de x - richting heeft : 

1 itT Nd exp [- :; l ilqV {11) 

waarin Nd het aantal donoren per .• 3 en ~ normeringsfactor. Verder moetea •• 

nog vermenigvuldigen met de snelheid v in de x - richting. 

Eenvoudigheidahalve is bijde verdelingswet (11) de dichtheid van de Diveau•a 

in de geleidingsband en de effecti6ve massa van het electron constant ge

nomea. Variatie met V zal het resultaat weinig belnvloedea. De tunnelstrooa 

per en~rgi• interval wordt dan·: 

exp 

A I 

+-qV 

[- bt qV LV~ 

. v~J]<A/·2, 
I 

{ 1+!v> - ln 

( 12) 
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Om de totale stroom te vinden moeten we verg. (12) integreren over de totale 

hoogte van de berg E •. Omdat dit nogal moeilijk is zullen we dit probleea 

grafisch oplossen.-

Allereerat berekenen •• de constante b t. We nemen C. = 10 t:. en N = 
0 

4.1o17/cm3, dan wordt deze conatante: 

bt = 330 \ ;:----v· eff 
(13) 

waarin •eff de effectieve ~asa van een electron is t.o.v. de ruatmassa. 

Ala enige onbekende zit hier dus de effectieve massa van electronen in GaP 

in. Daar de waarde hiervan niet bek~~d is zullen we nu voor bi versohilleade 

a priori plausible waarden invulle~ en kijken hoe de tunnelstroom eruit ziet. 

De bijbehorende effectieve maasa's geeft ~abel 1. 

bt 
•eff 

25 0,01 

tabel 1 40 o,o2 

45 0,02 

60 o,o4 
r * 

De spanningsafhankelijke factor in het rech~erlid van formule (12) (It ) ia 

voor deze vier gevallen bekend in tabel 2 en 3, met achter elke koloa de 

waarde gedeeld door die in de top, alles bij kamertemperatuur. 

tabel 

2 

bt 

oqV 

0,01 E 
0 

0,05 ,E
0 

0,1 E 
0 

0,2 E 
0 

0,3 E 
0 

o,4 E 
0 

0 1 5 E 
0 

o,6 E 
0 

0,7 E 
0 

o,8 E 
0 

0,9 E 
0 

1,0 E
0 

25 (eV)-1 

I * t 

exp- 25,4 E 
0 

exp- 23,5 E 
0 

e:xp - 23 E 
0 

exp - 23- E 
0 

exp- 23,9 E 
0 

exp - 25 1 1 E 
0 

exp- 26,7 E 
0 

exp- 28,6 E
0 

exp - 31 E 
0 

exp - 33~6 E 
0 

exp - 36,6 E 
0 

e:xp -4o E 
0 

I */I * t t max 

exp - 2,4 E 
0 

exp - 0,5 E 
.0 

1 
1 ... 

exp - 0,9 E 
0 

exp - 2,1 E 
0 

exp- 3 1 7 E e 
exp - 5 1 6 E 

0 

exp - 8,0 E 
0 

exp -10,6 E 
0 

exp -13,6 E 
0 

exp -17 10 E 
0 

-

4o 
I • I */I • t t t max 

exp- 34,6 E 
0 

exp- 4,0 E 
0 

•Z'P- 32,2 E exp- 1 16 E .. ' 0 - \ 0 
exp- 30,9 E

0 
e:xp - 0 1 3 E 

0 

exp- 30,6 E 
0 

1 

ejcp - 30 1 7 E 
0 

exp - 0,1 E 
0 

exp - 31,4 E 
0 

,exp - 0,8 E 
0 

e;XP - 32 1 8 E 
0 

exp- 2 1 2 E 
0 

exp - 34,5 E 
0 

exp - 3,9 E 
0 

e:xp - 36,8 E 
0 

exp - 6,2 E 
0 

e:xp - 40 E exp- 9,4 E 
0 0 
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b '11. Lf~ 6o 
~v 1 t. • f 

It /I., M.9JC r.,_• It I I t\'\.a" 
o,1 E 

0 
exp - 38,7 E 

0 
exp - 6 1 6 E 

0 
exp - 501 0 E 

0 
exp- 15,0 E 

0 
0 1 2 E 

0 
eX}) - 35,4 E 

0 
exp- 3 13 E 

. 0 
exp - 44,0 E 

0 
ezp- 910 E 

0 

0 1 3 E 
0 

exp - 33,.5 E 
0 

exp- 1,4 E 
0 

exp - 40,5 E 
0 

exp- 5,5 E 
0 

o,4-E exp - 32 1 5 E exp- 0 4 E- exp- 37,8 E exp- 21 7 E 
0 0 • 0 0 0 

0,5 E' exp - 32,1 E 1 exp • 36,0 E exp- 0 1 9 E 0 0 0 0 
o,6 E o_ exp - 32,4 E 

0 
exp .. 0,3 E

0 
exp - 3.5,1 E 

0 
1 

0 1 7 E 
0 

exp- 33,4 E 
0 

exp- 1,3 E 
0 

exp - 35,2 E 
0 

exp- 0 1 1 E 
0 

o,8 E 
0 

exp - 34,9 E 
0 

exp - 2,8 E 
0 

exp - 35,9 E 
0 

exp- Q,8 1
0 

0,9 E 
0 

exp- 37~3 E
0 

exp- 5 1 2 E 
0 

exp - 37,1 E 
0 

exp- 2 E 
0 

1 1 Q E 
0 

exp - 40,0 E 
0 

exp - 7,9 E 
0 

exp - 4o·,o E
0 

exp- 4,9 B 
0 

Voor verschillende waardea van E
0 

is It• uitgezet ~fig. 10 ea 11. Dese 

'IT t max 

figurea aoeten we integrerea om_de totale tunnelstroom te krijgea. We ziea, dat 

de effectieve breedte yan alle krommen niet aeer dan eea facter 2 Yarieert. 

Ala we dus voor de integraaf de topwaarde nemea-maal i E zijD we aiet aeer daa . - e 
een factor 2 mis. In vgl. (12) ie de topwaarde d• bepalende factera 4at is n.l. 

••• e-macht Yan een aantal keren E
0

• De theoretische top~aarde voor 

b ~ 25 (eV) ~ 1 komt het dichtst bij de exp~riaentele waarde. Dese 1a a.l. 

exp (- 23 E) (tabel 2), terwijl uit het experiment exp (- 17 E) koat (vers.4) 
0 0 

n.l. E
0 

is eigenlijk wat algemeen genoemd wordt q (V0 - V), waaria V~ de ia-

gebouwde spanning is. Dus er geldt : 

exp ~ c. E0 /kT] = expf- c.q.Vtfk:T} exp ~Y/ld} (14) 

waarin exp [- CqVI)/~J dus een constante is. Het lijkt alsot we ..,t nog . 

kleiner moeten nemen om nog dichter bij exp [ -·17 E
0

] te komen. We hebbea 

echter de effectieve massa al klein aangenomen, 0,01. Het ia Diet waarscbijn

lijk, dat dit nog minder is. ~t de effectieve massa in GaP kleia ia, ie wel 

waarschij~lijk1 omdat dit 1%.Si beyat, dat zowel ala donor, ala acceptor dienst 

kan doea. Het ia d\ls gecompense_erd materiaal. Dat ma.akt dat de rel.axatietijd 

yoor Yerstrooiing (1:') kort zal zijn. De bewegelijkheid in GaP- is aiet abnoraaal 

laag ( n.l.rv100 ca2/vsec) en dan moet de effectieve aassa •etf ook wel kleia 

zijn Yolgens verg. 1.5. 

(1.5) 
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Berekenen we ai~ 1 ( 15) 1:' door ;U • 100 ca2 /v sec --en •err = o,o1· te nemen, dan 

vinden we ~rJ10 5 sec, dus uitzonderlijk kort. T.g.v. de kleiDe waarde .an 

•ett is echter toch de vrije weglengte bij deze 1r-waarde en •err - waarde nog 

altijd van de orde van 10 i bij kamertemperatuur, hetgeen in een sterk ver

ontreinigd mat•riaal (b.v. GaP met 1% Si) Diet geheel onmogelijk is. 

Met •eft = 0,01 komen we dus op exp (-23 E
0
), hetgeen volgena vgl. (14) over

eenkomt met 

exp ( - 23 qV~) K exp (23 qV) qcexp (23 qV) 

of uitgedrukt in kT oc:exp < 1;X kT>. , (16). 

Dit klopt dus nog Diet ge~eel aet verg (5~. De coefficient 21 5 ligt echter Diet 

experimenteel precies vast. Het is b.v. best mogelijk dat de keerstrooa alleen 

maar lekstroom is. Trekken we die van de voorwaartsstroom af, dan koaea we op 

exp [ zq~], wat al beter klopt met de berekentig. Derhalve concluder'en we, dat 

de berekende tunnelstrooa redelijk goed overeenkomt met de experimenteel be-

paalde. ~ 

Het is verder interessant te bekijken of de grootte Ofde van de tunnelstrooa 

klop~ We nemen hiervoor dus de topwaarde, vermenigvuldigd met de halve breedte 
. · Nd 

t E
0 

• t q (VD - V) en met v en ~ (verg. 12) 0 

De tunnelstroom wordt dan: 

(17) 

waarin ~ de transmissiefactor voorstelt. Nu is I = 10-2 mA bij V = o,4 vOlt 
2 (fig. 6a). Het junction oppervlak is 5mm • 

Verg. (17) wordt dan 

10-8 T = v. • exp ( 18) 

( m/sec) 

Substitueren we nu verschillende waarden voor VD1 dan vinden we voor T, zie 

tabel 4 

VD in volt V in m/sec 10Log T 

0,5 2.1o-6 -8 

o,6 3.1o-6 -8 

0,7 3.10-6 -7 
o,8 3.-5.10-6 

I 
-6 
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0,9 4.10 -6 -5 t alae.\ ... 
1,0 4.10 -6 .. 4 

1,1 5.10 -6 -3 
1,2 5.10 -6 -2 

1,3 5.10 - 6 - -1· 

Een·g~ede achatting van de transmissiefactor T kan pas wordea verkregea, ala 

deingebouwde diffus:l.espanning op onafhanltelijke wijze b4!paald kan wordea. Hier

toe st~an twee wegea open, ten eerste capaciteitametingea en ten tweede bepalint 

van de verzadigingawaarde van de fotospanning bij zeer sterke be~ichting vaa 

junctions met niet al te grote lekstroom, Verder zou het intereaaant zijn, 

de temperatuur-afhankelijkheid van de karakteristiek te checken aan de hand 

van· verg. { 12). 

Over tabel 4 kan tenslotte opgeaerkt worden, dat.volgens de berekeningen 

van Price zeer lage waarden van T heel goed kunneri voorkoaea. Het is daa ook 

waarachijnlijk dat VD. c( 1,2 eV is. 

Uit het feit; dat het lineaire trajeet {fig. 6a) zich tenSinate uitatrekt 

tot ongeveer 0,5 Volt, moeten we concluderen, dat de ingebouwde spanning wel 

een paar tiende volt groter zal zijn, d.w.z. ·minstens 0,7 Tolt, daar niet ia 

te verwachten, dat de op basis van het tunneleffeot berekende karakteristiek 

nog met de metingen zou kloppen voor zulke grate waarden van 4e voorwaarta

spanning, da~ de :barriere vrijwel is verdwen.en. We concluderen dua, dat de inge· 

bouwde spanning waarachijnlijk ligt tuesen 0,7 en 1,2 eV. 

Vervolgena beschouwen we de fotospanningsmetingen zie fig. 7 en 8, Het. 

merkwaardige is hier een omkeren van de fotospanning bij ongeveer 1,1 eV. 

Voor h 'J > -1,2 eV wordt het Ge posi tief t.o.v. het GaP en voor h o~ 1,1 eV 

net andersom. Om deze omkering te begrijpen moeten we het bandenplaatje voor 

de n-n-heterojunction aannemen, zoals is aangegeven in fig, 3a en voor de 

i-i-junction, zoals is aangegeven in fig. 4. 
Voor het geval van de n-n-hetero·junction,zie fig. 3a, weten we, dat het 

ingebouwde veld aan de GaP-kant waarschijnlijk ligt tussea 0,7 en 11 2 eV, 

De sprong in de geleidingsban~en is 0,3 eV. Om een idee te krijgen van de 

ligging v~ de ferminiveau's.in beide materialen werdhet geleidingaTermogea 

als functie van de temperatuur bepaald (fig.9). 

Dit gel~idingsvermogen is : 

{19) 
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waarin f de electronenbewegelijkheid voorstelt,-n is bet aantal electronen in 

de geleidingsband. Deze n volgt uit formule (20), gegeven door De Boer en 

Van Geel 12) 

= T N c exp ( - ED"' kT ) (20) 

waarin NA aantal acceptoren per ca3 

ND aantal donoren per cm3 

Nc aantal toestanden in de geleidingsband per ca3• 

ED : de donordiepte in eV. 

Voor bet geval van n- Ge kunnen we NA = 0 stellen. Verder is n < ND en 

formule (20) wordt dan: 

n oc exp ( - EII2kT ) (21) 

Het n- GaP is waarschijnlijk zwaar gecompenseerd materiaal. We aoetea bier 

n <<:. N A aannemen en n < < ND - N A. Dan wordt form11le (20) : 

n CX: exp ( - EnfkT. ) (22) 

De bewegelijkheid~ blijkt voor dergelijke materialen te gaan volgena 
-2 -1 66 -2 13) T ,~v. voor Ge en InP reap. T ' en T in bet hier beschouwde 

o· 
temperatuur-gebied van kamertemperatuur tot 100 c. Willen we de donor-

diepte ~epalen, dan moeten we dus de belling van de getrokken lijn in fig.9 
. 2 

corrigeren voor de T term. Dat geeft de gestippelde lijn. Hiervan is alleea 

de belling gegeven. De absolute grootte is niet van belang. 

Bepalen we nu de donordiepte, dan vindea we zowel voor n-Ge ala voor n-GaP . 

0,1 eV. m.b.v. de formules (21} en (22). · 

Het ferminiveau moet dua in beide materialen vlak onder de band liggen. 

Bekijken we nu weer fig. 3a, dan moeten we in bet Ge minimaal o,4 eV in

gebouwde spanning tekenen om in bet GaP een VD ~ waarde te krijgen tussen 

0,7 en 1,2 eV (zie boven). De opperviakteniveau's moeten in ieder geval be

neden bet ferminiveau liggen, dus lager dan 0,7 eV vanaf de geleidingsband 

van GaP. 

Bekijken we vervolgens fig. 4 voor de i-i-junction, dan moeten we de 

ligging van de oppervlakte niveau's nog lager nemen. In bet GaP moet er nog 

een positieve bandkromming zijn om een positieve fotospanning te kunnen ver

klaren. De ingebouwde spanning in bet GaP moet dus nog b.v. 0,2 eV zijn. 
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Dat maakt dat de oppervlakte niveau•s ainstena 11 5 eV onder de geleiding~band 

van GaP moeten liggen. Dan vallea ze nog net onder het ferminiveau. De af

stand van deze niveau•s tot de geleidingsband van Ge wordt nu net 1 eV. 

Als we nu aannemen, dat het omkeereffect berust op een fotoemissie vanuit 

deze oppervlakte ni veau 's naar de _geleidingsband van Ge, dan is het te be

grijpen dat bij instraling van quanten h~ ~ 1 eV het teken van de fotospannint 

omelaat. In bet Ge moeten we nu een ingebouwde spanning van 0 1 5 volt aanneaea. 

Het zou due goed kunnen zijn, dat bij de n-n-junctions, waar het omkeereffect 

bij dezelfde golflengte optreedt, de oppervlakte niveau'a op deselfde hooste 

liggen ala bij de 1-i-junction. 

Zijn er voldoende oppervlakte niveau's voorradig om zoveel electronea 

onder te brengen ? Allereerst bekijken we weer de n-n-heterojunctioa. ~et 

de formule· 

waarin 

Q•CxV 

Q de lading in Coulombs 

C de capaciteit in Farads 

V de spanning in volta 

(23) 

Voor de condensator bekijken we de dikte-van"de.ruimteladingslaag (d) hetgeen 

op een factor 2 wel nauwkeurig is. Aan de GaP-kant hadden we een ingebouwd 

veld van minstena 0,7 eV. De dope (n) is ongeveer 1017/ca3• Subetituerea. we 

voo.r C : 

waarin 

c = -'..Q 
d 

2 0 het oppervlak in em 

(24) 

£ de dielectrische constante As/Va 

d-de dikte van de ruimteladingslaag in em dan wordt formule (24) 

n. d = VE -d 
of VE -n 

(25) 

Voor d vinden we dan _. 500 i. De electronen ui t deze dikte d moe ten onderge

bracht worden in oppervlakte niveau•s. In deze 500 i zaten~1o12 electronenJ 

ca2• We moeten dus in ieder g~val 1012 oppervlakte.niveau•s hebbea per ca2• 

Ook uit bet Ge moeten electronen ondergebracht worden. Dit Ge_waa zwaar 

gedoped. ( -.., 1019 /ca3). Daardoor wordt d een factor 10 kleiner, dus ,.- 50 i. 
Uit het.Ge -moet dus nog eena ~1o13 electronea ondergebracht worden. 

13 . 2 
In het totaal hebben we dus ongeveer 10 oppervlakte·niveau'a per em 

no dig. 

Voor de i-i-junction kunnen we bovenstaande berekeningen herhalen en we 
13 2 komen dan weer op 10 oppervlaktetoestanden per ca • 
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14) 13 Shockley en Pearson vonden bij dunne hal.fgeleider·films eveneena 10 
2 

oppervlaktetoestand~n per em • 
6) . 13 2 

Ook Bardeen komt tot de conclusie, dat er 10 niveau'e per em nodi« 

zijn om electronen, die uit een ruimteladingslaag komen, onder te brengen in 

oppervlakteniveau's. 

Volgens Pratt 15) moeten we niet alleen bij halfgeleideroppervlakken, maar 

ook bij overgangen tussen twee halfgeleidere oppervlakte•toestanden vinden. 
15 . 

ilij concludeerde op theoretische gronden, dat er 10 oppervlakteniveau's 
2 . 2 

per em moesten zijn, zijnde het aantal atomen per em • Een dergelijk aantal 

is echter nooit waargenomen~ 
16) 

Statz, de l-1ars e.a. vonden voor Si oppervlakteniveau's,"fast states", 
' ' 12 . -2 

0,5 eV onder het midden van de bandafstand met een dichtheid van 10 em • 

Bij onze heterojunctions moeten we ook deze "fast states" aaneaea t.g.Y. 
- ' . 13 2 

misaanpassing van beide roosters. Er kunnen dus best 10 niveau'a per em 

1,5 volt .onder de geleidingsband of o,4 volt onder het midden van de gap in 

GaP liggen. 

Tenslotte zullen we de golflengte-afhankelijkheid van de fotospanning be

schrijTen. (fig. 7 en 8). Voor hv...-1,1 eV is he~ enige proces dat kan op

treden,·dat een electron uit de oppervlakteniveau's in d~ geleidingsband van 

Ge wordt gebracht. Dit niTeau zal dan weer opgevuld worden met een electron 
r . 

uit het GaP. Het Ge wordt dan dus negatie:f' t.o.v. het GaP. Voo.r hv ~1 ,3 eV, 

kan een electron uit een oppervlakteniveau ook in de geleidingsband van GaP 

gebracht worden. Dit proces gaat bij teoenemende h\l overheersen. Ook is moge

lijk-;- dat in di t golflengtegebied niveau 's in GaP ongeveer midden. in de band

gap gelegen door een optische tweestaps-excitatie aanleiding geven tot een 

"normale" fotospanning, gegenereerd in de GaP-barriere, zie Grimmeiss, Kisllio 

en Koelmans 17). In de buurt van 1,7 en 2,1 eV gaat excitatie van locale 

niveau's in GaP zeker overheersen. Bij 2,25 eV zien we de bandkant van GaP, 

d.w.z. de indirecte band-band-overgangen. Bij 2,7 eV komen de directe over

gangen in GaP aan de beurt. A~ deze excitaties zijn ook gevonden door 
17) . 

Grimmeiss e.a. • Zij spelen zich a:f' in het GaP en het teken is steeds zo, 

dat het Ge negatief wordt t~o.v. het GaP. Deze·resulaten zijn ook in overeen

stemming met de resulaten van mijn s1;age "Optoelectronica", waarbij ook al 

een keer de fotospanning van een n-n-heterojunction gemeten i~ al functie van 

de kleur van het opvallende licht. Daar werd ook reeds het negatieve effect 

gev9nden, maar toen kon nog geen verklaring gevonden worden. 
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Conclusie 

. 
De I-V-karakteristieken van Ge-GaP-heterojunctions blijken in overeensteJDJDing 

te zijn met een model, waarin de electrische stroom een tunnelstrooa is van 

electronen door een ruimteladingsbarrier• heen. Daarvoor is het nodic, dat de 

effectieve massa klein is. Het verdient derhalve aanbeTeling deze srootheid te 

bep~len b.v. m.b.v. :infraroodreflectieaan n-type materiaal. Een verband 

werd gevonden tussen de ingebouwde spanning en de transllisaiefactor van de 

Blochgolven aan het grensvlak. 

Bij de fotospanningsmetingen ala functie van de golflengte komt een omkeer

effect naar voren, dat alleen verklaard kan worden door aan het grensvlak 

locale, met electronen bezette niveau's aan te nemen met een dichtheid van 

1o13cm·2• Deze moeten minstens o,4 eV onder het midd~n van de bandgap in 

GaP liggen. 

Het bovenstaande onderzoek werd verricht in de sectie Materiaalkunde van 

Prof. dr. c. Zwikker, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. 

Verder ben ik veel dank verschuldigd aan Prof. d~. G. Diemer voor zijn 

leiding en vele waardevolle suggesties bij het qnderzoek. 

Nuenen, januari !_963 

Larikslaan 1, Nuenen. J .M.P. PapenhJdjaen. 
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