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Samenvatting 
. 

In dit áfstudeerwert werd de "_rri~reboogte van metaa1koutakteu op· p-type. l 

GaS_ gemeten en werd het electriS'ch g.e4rag van deu ov•rgaugea· Ol\clerzocht~ _ 

Voorcljt':~dez:e metingen kOnden worden vérricht, moesten eerst uitgebrehle 

oriënterende metingen worden uitgevoerd_om geschikte ~~istallen te vinden. 

Bij deze metingen werd geconstateerd dat in een aantal kristallen ruimte-

'' ladingsbegrensde s~omen optraden. De van deze preparaten gemeten I-V-

kaKakteristieken konden worden geïnterpreteerd in de theorie van Lampert 

en Mark. 

Over. het onderzoek aan kontakten op sublimatiekristallen u het volgendè 

op te merken: 

koud opgedampt Ag, Cu, Pb, Sn en Ga en laagenergetisch gesputterd Au vor

men sperrende overgangen, waarvan de I-V-karakteristieken in grote lijnen 

overeenkomen met de I-V-karakteristiek van een Schottky-barriere. 

- de mani~r waarop een kontakt aangebracht wordt is van grote invloed op 

de transpórteigenschappen van de overgang: een opgedampt Au-kontakt is 

ohms, terwijl laagenerget:i,sch gesputtet;d Au een sterk blokkeren<! kontakt 

vormt • . 
de barri~rehoogten zijn bepaald uit fiotoresponsmet~ngen volge.ns Fowler. 

Uit het verband tussen de barrièrehoogte en de uittreearbeid van de kon

taktmetalen, volgt een aantal oppervlaktetoestanden van ongeveer to 12 per 

cm2 per eV. De som van de barrierehoogten op n- en p-type, vermeerderd met 

de barriereverlagingen üoor.beeldkrachten, levert de theoretisch te ver

wachten bandafstand van GaS. 



I. In1eiding 

In het kader van het onderzoek aan metaal-lagenstructuur overgangen, dat 

verricht wordt in de groep Halfgeleiders, is het gedrag bestudeerd van 

kont~ten op p-type GaS. Hiertoe werden van de overgangen I-V karakteristie

ken gemeten en werden de barrièrehoogten foto-electrisch bepaald. 

Voordat we deze metingen konden verrichten was het nood&akelijk oriën-

terende metingen uit te voeren oa na te gaan welke kristallen voor oaa 

doel geschikt waren. Bij deze oriënterende metingen zijn aan verschillende 

kristallen kwadratische bulkkarakteristieken gevonden, aan de hand waarvan 

de injectie van meerderheden nader is onderzocht. 

Over de metingen aan de metaal-baltgeleider overgangen op sublimatie-

kristallen is het volgende op te merken: 

- Uit de verhouding van de barrièrehoogte (bepaald uit fotoresponaaetingen 

volgens Fowler) en de uittreepot~tiaal van de kontaktaetalen, is met 

behulp van de theorie van Cowley en Sze (3) een sçhatting gemaakt van het 

aantal oppervlaktetoestandene Ook is nagegaan in hoeverre de som van de 1 

barri.rehoogten op p- en n-type (n-type waarden volgens Post) overeenkomt 

liet de bandafstand van GaS. 

- De I-V karakteristieken van de kontakten vertonen een sperrend gedrag, 

en de voorwaartskarakteristieken komen in grote lijnen overeen met die 

van een Schottky overgang. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de manier waarop de kontakten aangebracht , . 
• worden, sterk het transportproces in de overgang bepaalt. Dit wordt goed 

ge!llustreerd door metingen aan goudkontakten: opgedaapt goud veroorzaakt 

ohmse kontakten, terwijl een laagenergetisch gesputterd goudkontakt 

een sterk sperrend gedrag vertoont. 



· .II 'l'bèOrie 

.. U.I. GeÏdealiseerde Schot.tkz ~r:dJ!e 

Bij het in1 kQntakt brengen van een -~,d en een halfaele_ider Z1.1llec de 

Ferud-niveaus op gelijke hoogte k.o-.,a • 
. Dit gaat gepaard met ladingsuitwia ... liQ tussen het metaal ·en de halfae"" 

~er (zle fig. II-1). 
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Figuur II-·1. Electronenenergie-diag~ammen voor en na koutakt tussen het 

metaal en de p-type halfgeleider. 

EF F~~i-niveau 

•m uittreepotentiaal van het metaal 

~ ele~tronenaffiniteit ~n de halfa~leide~, 

Eg bandafstJnd in de h!lfgeleid•r 

Ev valentieband 

E geleidiugsband c 
VD diffusiepotentiaal 

~B barrièrehoogt·e van het metaal-halfgeleider kontakt 

Meestal zal het Fermi-niveau in de p-type halfgeleider lager liggen ten op..; 

zichte van het nuirnivaau (vacuum) dan het Fermi-niveau in het metaal. 

~.tot e.venwicht te \tomen in geval van kontakt moeten electronea vanuit het 

metaal naar de halfgeleider. 

Dit veroorzaakt een negatitwe ruiantelading in .de halfgeleider • met als g.evo.lg 

(Poisson) buiging van de energiebanden in de ruimteladingslaag. Een. even · 

grote maar tegengestelde lading bevindt zich op het metaatoppervlU··· 

", r 

: ~. 
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In ·Mll p-type halfgeleider zijn 4-!'~a.IJ.en d~ meerd,eilleidslacl~drag~.t. ·· 

. Ond~r .een aat wqrdt veret.aan, ·e .. a: 'ttiet d'X)t een el'ee~toa be~~ttï• .~.r~ie.::. 
toestand. De lading van en gat ·i~:··s•Uik.wnaa_l'· teg.el'igest~ld a~J,. 4ie.- Y«t\ "n 
electron, zodat in fig. II. L de gatenenergie van teken ver•èh~lt met ·.~e 

electrónenenergie. Een gat in het .aetaal ~eft e~nmi~imale en.qie '-Jp 
nodig om in de valentieband van·de halfge~lder te komen. Voor•de bár,tioeu;;. 

- " . .. ' ' 

hoogte op p-type volgt .uit de energierelatie aan de overgans iri gevat..:V.n ' 
... -· 

evenwicht (zie fig. II-1): 

0 = Eg + "'f., - 0 
BP m 

tl.t 

Een analoge uitdrukking voor de barrierehoogte •an op n-ttpe is: 

0 oo:g} -"f Bn m 

Dus in geval van een ideale Schottky overgang geldt: 

U,3 

II .'2. Praktisch model 

In'de praktijk is een ideale Schottky barrière niet te verwezenlijken. 

Fundamentele afwijkingen van het i~eale geval worden o.a. veroorzaakt door 

beeldkrachten en oppervlaktetoestanclen. 

I I. 2. a. Verlaging van de· bardere door be!ldkrachten 

Een geladen deeltje in de halfgeleide
1
:ç influenceert in het metaalkontakt een 

tegengestelde la~ing, die een extra term in de energie veroorzaakt (energie-· 

term 'V.!.), waardoor de barrière afgerond wordt. In figuur II-2 is de invlaed x . . 
·van beeldkrachten op een Schottky ba~rière weergegeven. 

' -.;' 

. 'J: '·.f 
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Figuur II-2. BarrièDVerlaging 60Bp t.g.v. beeldkrachtea 

·n-3 

Onder aanname 4at de potentiaal in de top van de barr~ère b~erd .. , worden 

door een rechte,.beeft 'Sze (I) de volgende uitdrukkin& afgelèid vooll'de 

bardereverlaging 60Bp· 

II-4 

q elementaire lading 

.NA : ruimtela4ingsbergend vermogen in. de bardere 

. k konstante van Boltzmann 

T absolute temperatuur 

e:: dië.lectrische konstante van vacuum 
0 

e:: : diëlectrische konstante (in geval van beeldkrachten iets kleiner dan de 

statische diëlectrische konstante van de halfgeleider} 

t 
• De barderehoogte is dus spanningsafhankelijk. 

De afstand van de top van d~ potentiaalbardere tot het metaaleppenlak.·x. 
. -7 . . .• 

is van de orde van 10 cm. 

'·.I 
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Dit. #Jn enel.'giètoesta'nden· in de ~rt.oden . .ane van de .bdfg.\-.ider. 4i~ ~- .. _ 
oo~zaakt worden dÓor: 

... de eindiae uitgebt:eidheid van .het kristalrooster;· aan-n•t kristalopp,,t;vlak 

houdt de periodieke potentiaal op .. · 

- aan het oppervlak gead~or.beerde verontt'einigin&en. 

De oppervlaktetoestanden ~ullen in gevd van evenwicht gewld ~ijn tot a•n 
. . . 

. het Fernii-niveau in de halfgeleider. Dit is mogelijk dOor ladingsuitwis·J.e--: 

ling met de halfgele~der, waardoor bandk:roQning in he-t ru:Î.mtelJuiingsaebied 

van de halfgeleider ontstaat. Bij het aanbrengen van een metaálkentakt zal 

om een evenwichtstoestand te beteiken ladingsuitwhseling plaatavind_. t:••••n 
het metaal en de ·halfgeleider. Als de oppervlaktefloestandècHbhtheid sreo~ is,'. 

zal deze lading voornamelijk ko~n uit de oppervlaktetoestandèn, en zal de 
. ,·, 

ruimtelading in de ha,lfgeleider praktisch niet veranderen, waardoor de-

barrierehoogte vriljwel' gelijk blijft. (d.w.z.~ de barrierehoo~te is onafh'anke- .· 

lijk van het metaal). Bij een klein!! oppervlaktetoestandsdichtbeid ~al t('leehta 

weinig lading uit de oppervlaktetoestanden kunnen komen, en de halfgal~idar 

zal de ruimtebiding sterk verandertn. Het gevolg is, dat ook de bardereh<>o&te' ·· 

gewijzigd wordt en afhankelijk is van de ligging van het Fermi-niveau il\ ne.t 

metaal. 

. ·1 ··~ 

.-... 

.· .···' 

. :., .. ·. 
,; 

'• 

., · .... 

)- ', .. 

Cowley en Sze (3) hebben een model opgesteld, waarmee het aantal oppervlakte~ 

toestanden berekend kan worden. als de relatie tussen de barderehoogte eg· 

de uittreepotentiaal van de konta~tmetalen bekend is. Zij nemen aan 4at het ·· 
,, 

metaal en de halfgeleider gescheiden zijn door een isolerend tussen1~gje 

met dikte ö, waarin zich geen ruimtelading bevindt. De verdeling van_ de oppe~.: · 

vlaktetoestanden over de bandafstand wordt homogeen verondersteld. 

Figuur II-3 geeft het energiediagram aan de overgang tussen een metaal.·-.n eert 

p-type halfgeleider (2) 

• >. • :~ •• ' ,,. .. , 

;;.•'" 

.... ~ •' ~ : ' . 
··t 



Figuur II-3. Energiediagram van een metaal-p-type halfgeleiderovergang ia 

aanwezigheid van'oppervlaktetoestanden. 

. ·. 

<l> op energie gemeten vanaf de c.onduètieband aan het halfgeleideropper

vlak; <l> it zo bepaald, dat ,fls alle oppervlaktetoestaoden IJe_tegen . op 

. Ó 
0 

E. 
l 

tussen E~ en <l>
0

p leeg zijn, ladingsneutraliteit ,aan het oppeiiYl&·~ 

bestaat (oppervlaktetoestanden-Fermi niveau). 

potentiàalverschil over het tussenlaagje met dikte 6 • 

dielectrische constante van het tussenlaagje 

negatieve ruimteladinasdichtheid in de halfgeleider 

positieve ladingsdicbtheid in de oppervlaktetoestanden op dè half

geleider 

~ positieve oppervlakteladinasdichtheid op bet aetaal. 

Voor de barderehoogte kaneen uitdrukking worden afg_eleid die er in vereèn

voudigde vorm als volgt ui~ziet(2): 

constante U:.5 

. De evenredigheidsconstantey hangt af van de oppervalktetoestanctsdi@theid 
. . . p 

'.• 

'. ' 

,...",,. 

. i 
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Voor de overgang tussen ee.tl.;metaal en een n-type halfgleider bestaan anal~ae · 

ui~dtukkingen (zie Cowley en Sze (l)). 

·Als op n- en p-type de oppervlaktetoestandsdichtheid, en de dikte en diilec• -
trische constante van de tus'senlaagjes van nagenoeg ctézelfcle stootte iiJ•• :. 
UlOgen de uitdrukkingen voor de barderehoogten gecombineerd wo~den aet als 

resu1 taa·t: 

,. 
i\ <t>B + ~<PB =Eg 

n P 
II-:-7 

De som van de barrierehoogten van een metaal op n- en p-typê vermeerclerd met 
. . 

.,• 
·. ·:; 

. ' 
'· . 

1," ' 

·. ' 

·.'!:; .' ~ 
·,_,_ 
.. ·.• 

~ . .; '.:. 

~-

., 

de barriereverla,ingen door beeldkraehten, levert de bandafatand van de .half~. · · 

geleider. ' ·· 

II.2.c. Bepàling van de barrie~:ehoo&te volgens Fowler. 

De hoogte van de potentiaalbarriere kan bepaald worden door bet toevoeren · 

van zoveel energie (in de vorm van lichtquanteo) dat gaten uit het metaal 

. ... 1 

over de top van de bardere in de halfgeleidar kunnen komen.·waar z~ door 
I l "".· ~ . 

het inge.bouwde veld in de.' uitputtingslaag versneld worden en verder door.· 

diffusie een fotostroom veroorzaken (zie figuur li-4). 

[ 

Figuur U-4. Principe van har~ierehoogtemeti.a. 
~ 

t' ·• 
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·De O.era•a wordt bestruld •t •n ton•t.~te bo_e,..lt~i# :11~~4~---t ... 
enè~gielw~. De fGtes~roo• ~· eve~~~;-~--h~t aaa~l ~atêll·:••tvan ,.· .. · ·;'. \.<. ·~ :., 

kinet:!sche·imeiaie loodtetbt ·Op. de o~,..l~•' ve--cl~rd met •• ~ aeab .. r,. 
. ' . . ) . ,. . . ·'' 

beerde fotonenergie hv, ~lêSeende b ~ de bardere. t6 paase..._a. 

Als een geëxiteerd gat verat-ro~id WOrdt {b.v. ctoo~; foàon-•c~tte_tiug) i11 
bet gebied tussen het metaal en· het pO,tentiaalmax~ tal dit· onder in.,.;.-

,. • . . ' ": I 

vloed van de beeldkracht naar het metaal terug worc!e getrokken, en zo

doende· geen bijdrage leveren ;JaO de. f~·tostroom. 

Dit heeft een collection-:-effitiancy tot gevolg di~ wo~dt gedefinieeri als 

het quotient van het aantal gaten wat de barrier•.pasaeert en het ~ntal 

geëxiteerde gaten. Onder 4e aann~n 4at allen in he~ metaal saten worden 
. . . 

geëxiteerd, en na exitatie de impuls isotroop is ~rdeeld, terwijt de colle.c""' 

don-efficiency constant wordt verondersteld, heeft Fowler het- verbanä af:"'" 

geleid tussen de fotostroom If.en de lichtenergie hv (5): 

2 If ... constante. (hv - 188P') u~a 

Vanwege de hhermhche energie •an de gaten in het mettal, is bo.venstaancte 

formule alleen van toepassing als (bv - fBp) >> kT. 

:noor het meten van de fot9stroom als functie van de. lichtenergie is de 

barrierehoogte te bepalen. 
,, 

II.3. I-V-karakteristieken 

In geval van een ideale Schottky-ba.rriere wordt de stroom-spann~ng~Jk.arakte ... 

ristiek gegeven door (7): 

I = I {exp (qV/kT) - 1} 
Q 

II-:-9 

Voor het. praktische geval, rekenina houdende met afwijkiagen z9als bij~or,.;. 

beeld tussenlaagjes en barri~reverlajing door beeldkr•chten, kaade VOQr

waatskarakteristiek geschreven worden in de vorm: 

11 • 1
0 

{exp (qV/nkT) ;_ 1} II-10 

waarin n, een parameter iets groter dan één, een maat is voor de kwaliteit 

van de overgang. 

I i.s de verzadigingsstro()m in· de- sperrichting .die·naar gelana de dikte Vá'O' 
0 ·. 

de bardere gegeven wordt dpor: 

J 1' ...".~·.. ·~ 

:!-" .. ,·:~·>"'· ·.T-.il····· .... '!".'"'.' .. '';' ·;-

~ . ·, 
; .-~ 

··,.·· 
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. '·--:. 

: :·,h~ )' ; 
~::-}. 
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. . .... · . . .. ·. 2 \ ' . : 
"" de .diodeth•orie: 1~ ~ .. s.~. T :. -~.; · f"'· .Bp/kT). 

f •1 
.,·. 

;",l \ < rt.-iJ: 

tot dè barrferedikte). 
. .... 

s oppervlak kontakt 

A : Richardson konstante 

de diffusietheorie: 1
0 

• S. (q. Jl .li.t2' 

van toepassing als de vrije·weglengte klein is vergeleken aet de barriere~ 

dikte.· 

Nv effectieve toestands,dichtheid in de valentieband 

De verzadigingsstroom in de sperrichting is in beide gevallen evenwedi8 

met exp (-~8/kT). 
De invloed van beeldkrachten heeft een spanningsafhankelijke .Bp tot ••vol& 

waardoor .de sperkarakteristiek geen verzadiging bereikt. 

Als tunneli_ng door de barriere een rol speelt, moet in de fonDules II- J J 

en Il-12 gerekend worden met een effectieve barrierehoogte, die ook 

spanningsafhankelijk,is. (8) en (9). 

1\ 

\:; 
' · .... ' \ . ·, .. ~~ . . . . ~ 
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' ill T•~~loai.e en· Reetmethod"' · · • , 

Ut. I . kontakt oonfigura.ties 
\ 

. 
~-. 

'~·' .. · 

~ ""• . 

~·· ·.' . 
. ·. --~·' 

In het verleden· zijn door van Leidel) · (6) ae-tingen ge1Jaan aan ~taalkOll~~· . 

ten op GaS. De door hem gebruikte_~n.takteonfiguratie is in p-rincipe aélijk 
aan de configuratie geschetst in fipur III-1 • echter de kontakten dj# . ' 

alle vier van hetzelfde materiaal. .. · 

De nadelen van de door van Leid_en (6) gebruikte kontaktconfigux.atie ~ijl'l·: . 
.. . 

in geval van grote kontaktweerst~nden, lange insteltijqen v~n de •pan-

ningen, en optreden van spanaingsdeling over de meter en bet ko.ntak~.: ·. 

- De ~oosterlekstromen van de metere veroorzaken een fout in de stroom- . ;' 

meting. 

- Omdat twee identieke }tontakten bij belichting even· grotè fotostromen v~ · . <. 

oorzaken, kan een resulterende fotestroom alleen gemeten worden ab tt•·/ 
• ·. ''I. 

uitwendige spanning wordt aansel .. d. De donkerstro•m die gaat lopen t.a~··· 

de aangelegde spanning kan zeer . .f~orend zijn. 
·. ·'' 

Deze nadelen werden ondervangen. door het gèbruik van, de kont&kteonf:iaUra~le. :'. 

ge1itbètst in figuur III-1. De .kleine kristallen maakten de J.erin&• al~ e _ 

o,? r_--

1 

:0 2; 
,..!--..; 

2 

0,4 

3 

·r 
1p 

1 
0 

4 

tingen van de ktmtaktea · 

nood&altelijk. 

•,' 

Figuur III-1. De kontaktconfiauratie (afmetingen geaeven in 8111). { ' 

. . . 

Str.ooJIIkontakt 2 is een sperrende ·ovet::Sanà. terWijl sérp~nt.kt 3 ètt c:le 

,.'\ 

spanningsprobes I en 4'oluns zijn.(Ohmse kontakten kuilnen WGrda.ate,...l,~r4 
door warm opdampen van goud, soah blijkt vit de metingen van "._ L ... ·::·(6):j·~ e:-

. - . . .· . . ' . i:' . 

.. :,_ 

. '·' - ~· . 



III-2 

Deze configuratie heeft tot gevolg: 

- korte insteltijden van de spanningen 

- roosterlekstromen gaan via het ohmse kontakt no. 3 naar aarde, d.w.z. 

geen fout in de stroommeting aan kontakt 2. 

- Bij de barrierehoogtemetingen wordt de fotostroom teweeggebracht door 

het barrièreveld van het sperrend kontakt. Er hoeft dus geen spanning 

te worden aangelegd, omdat slechts één kontakt een fotostroom levert. 

Om een kontrole mogelijkheid te hebben wat betreft verschillen in de kris

tallen en de kontakten bracht van Leiden op ieder kristal een extra stel 

referentrekentakten aan van een bepaald metaal (Au). 

Vanwege de kleine afmetingen van de kristallen was het ~n ons geval niet 

mogelijk om referentiekontakten aan te brengen. De bulkweerstand, v~er

punts gemeten, en het ohmse gedrag van de spanningsprobes, vormen nu de 

kontrole mogelijkheden. 

Opmerking: Tijdens de oriënterende metingen Z~Jn nog andere kontaktconfi

guraties toegepast (zie IV-1.). 

III-2 Technologie 

In de meeste gevallen z~Jn kontakten op de kristallen aangebracht, door op

dampen van een metaal in vacuum. 

Zonder chemische behandeling vooraf worden de kristallen in de omdampklok 

geplaatst. Ze ondergaan in vacuum een warmtebehandeling (gedurende enige 

uren bij 300°C), om eventuele aan het oppervlak geadsorbeerde verontreini

gingen te verwijderen. 

Belangrijk voor de kwaliteit van de kontakten ~s dat het vacuum ~n de klok 

olievrij is (Post (11)). 

Het kontaktmetaal wordt uit eenvvolfraamschuitje verdampt (nadat eventueel, 

m.b.v. waterstof,aanwezig metaaloxide is gereduceerd). 

De eerste verdampingsstroom wordt onderschept, zodat verhinderd wordt dat 

oppervlakteverontreinigingen van het metaal, op het kristal komen. 

Omdat bekend was dat warm opgedampt goud ohmse kontakten vormt op p-type 

GaS, wordt gedurende het opdampen van de ~~ntakten I ,3 en 4 het masker 
• 0 

waarin het kristal zich bevindt, op 250 C gehouden. Daarna worden met een 

schuifje, dat van buiten de klok te bedienen is, de kontakten I, 3 en 4 

bedekt. 
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Om koqtakt 2 een sperrende overgang te laten vormen moet de temperatuur 

van het kristal zo laag mogelijk worden gehouden tijdens het opdampen. 

Gezorgd werd dat de temperatuur·van het masker niet hoger werd dan 50°C. 

Echter uit een grootteordeberekening bleek dat de kristaltemperatuur ge

durende het opdampen belangrijk hoger kan zijn. Daarom is een goudkontakt 

aangebracht, door middel van laagenergetisch sputteren, (600 volt aangeleg

de spanning, gedurende twee dagen) waarbij de kristaltemperatuur niet hoger 

werd dan 30°C. 

Het sputteren vond plaats bij een lage spann1ng om de energien waarmee de 

atomen en electronen het kristal treffen zo laag mogelijk te houden, en.zo

doende beschadiging van het kristaloppervlak te voorkomen. Verder is de ver

mogensdissipatie 1n het kristal klein, zodat de temperatuur laag blijft. 

111.3. Meetresultaten 

In figuur III-2 is het electrisch circuit geschetst, voor het vierpunts 

meten van I-V-karakteristieken. 

2 ' 3 
4 

Figuur III-2. Het electrisch meetcircuit 
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Op ~ta;kt 3· wo rel~ ....,_ __ s~ing v
3 
aa~lesd. (Del.trveediaa). ~r ~~t -2·> ·. · < ;·: 

wordt de SU'0011 &e'lllet_en -laet eett leithl~y 640 electrolll$tè~ ~'f . ëel) k'6ithtq 4l.7 ·· 

· eie-c~rometer. De spaaniuaen op kont~kt 1 en 4 wo.rden pmeten'lilèt Keithte? '6l~-· 
electrometers. 

' .. ~ '" . ' ~· ' 

Het kristal bevindt ~ich op een kwart.splaatj e in de metalen kristaUu~udu · diè · 
. .'i 

&ea•rd is. Door de kristalhoude.r worclt droge en van zu11rstof ontclan~ .arao•. :,.· 
geleid, om oxidati~ Nan de kontakten te Voorkomen. 

I 

Voor electrisch ~ntak't zorgen plat:inabolletj's die op de metaalkOntak;teà · 

worden gedrukt. De verbind.ina tu~~u~it de kontaktdraden .en de meters Wt?~c!t &è~ 

vormd door korte afgeschermde (ruisvrije) kab4!h .. en B.N.~.-c~nJne~tors. 

Voor de bepaling van de barrierehoO"ate wordt de kortsluitstroom tussen ko~· 

takt 2 en 3 gemeten als functie v~u) de energie van het. licht, dat via ef11l 

kwartsvenster in de krista.lhouder op bet kristal valt. De golflengte van 

het licht (lichtbron: kWarts-halogeenla.mp) wordt gevariëerd tnet behulp Va&\ 

filters. Als maat voor de lichtintensiteit werd de kortsluitatroom. van eeQ 

~eijkte Philips OAP-12 fotodiode gemeten. 

Figoor III-3 geeft een schets van de opstelling die in zijn geheel zodanig. 

is afgeschennd dat de invloed van st~ooilü:ht niet merkbàar is. 

L F 
2 

Figuur III-3 . Schets van het optisch g~eelte van cle opstelling. 

. L 1 ichtbron (kwarts-halogeen lamp) 

· L
1
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2

: lenzen 

·p filt;ers - smalbandi.nterferenti~filters B-20 (:Salzers) 

~ kapfilurs '(Schott ~n Gen.) 

- KG-t en RGN-'- tilteTs (Scbott n}km.) 

D lic:htinteuai.teitsdeteçtor: fàtocUrie Phili\)s OAP-12 • 
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vam~egè het f~.it dàt: cte. B--:20 emai\.l\àinterferenti•fUters., t.iJ. h~t vrij·.··. 
weinig_.1ieht doorlaten met go1f1•~8t'$ in he.t ultrav~det ··en bet infra..:. 

" • ·; ,I • 

rood, zijn respectievelijk kapfllt~·'· 'en het KG-J el'l ~-9 filt•-rs· g.-
bruikt, om te voorkome~ dat licht met. 4ie golflengten·het kristal of de 

fotodiode bereikt. 

:"~ 
. J . .. ~ 

.~ ' l 

' . ·~·· 

.. ·.,. 
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IV-t . 

lV;t.oriëntere~. metingé 
', ,, 

p•type GaS kristallen k~nen worden verkregen 

1. door sublimatie 

uit de smelt (Bridgmanprocea) ' .. 
~' '·.' ; 

2. 

3. d()()r het Jodium-transporçproces. Daar J 2 zich in GaS als donor. ,, ''~> 1 ' • : 

. . '"!_"· ·lh':t ~·:-; 
gedraagt, is alleen p-type' materiaal te •erkrijgen als bij het, te~~\ , 
portproces zeer weinig J 2 wordt gebruikt (0,25 tot O,S mg,J.á ~·-~~- ·: .~ 
buisvolume). 

.. -'.· 

Vanwege het feit dat Bridgman-kristallen gemakkelijk te naaken w.a"n~ · 

•• hun afmetingen redelijk zijn, zijn de ••rste metingen verrich~ ·aal\ 

deze kristallen (Bridpan HN 276). Met het masker _van v.Leidea (6) 

werden kontakten bij 100°C opJed8111pt• Fotoresponsmetingen leverden 

spanningsafhankelijke bárrierehoogtèn op. In gráfiek I ~rdt de 

spanningsafhankelijkheid getoond van de effectieve barrierehoocte · 

gemeten aan een Ag+kontakt. J' 

(Uitgezet 
1

tegen (V+V
0

) .. 1/ 2 \faDWege de interpretatie in ~en tuo#elmo~l~,. .. 
zie V. 1. a.). De I-V-karakteristieken van de kOntakten vertoonden e-en ·~f~;e ,' 

symmetrisch.;. ve-rloop. (zie gra~iek II, waar de karakterbtieken Vali on 
Sn en Ag-kontakt zijn uitgezet). 

Gezien het feit dat barderehoogten in principe vrijwel spannitï,sson.O:: 

afhankelijk dienen te zijn, waren de Bridgman HN 276 kristallen GDP,"" 

schikt om kontaktonderzoek aan te verrichten. Da•rna zijn de andere 

mogelijkheden onderzoc~t, waarbij gelet werd op : 

- .weerstand 

beschikbaarheid (sublimatiekristallen zijn niet meer te maken) 

- afmetingen èn kwaiiteit. 

Tabel IV-1 geeft een overzicht van de versdlillende typen kristilllAn. 

en de criteria aan de hand waarvan de bruikbaarheid werd beoordea14; 

: .. , 

'\ 

.... , "'. 

'• .;•' 
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Bridgman 

tiN 276 

' . J, • ~. ~ 

kwaliteit voorraa4 .wèerttand 

groot . dhPeperkt 10
1 1n 

vergroe ie 

!V~~--~ 
têr;isdek 
krtatal 

Jodiumtrans-· 

port 

klein,dun, 

niet ver

groeid 

onbeperkt lineair/ 

kwadratisch 
~ 

VE 107a 

Sublimatie klein,dun, 

niet ver-:· · 

groeid 

klein lineai-r ? 

VE 130 

Sublimatie klein,dun, 

niet ver-

klein 10un 1Î.nè$b:/ . diode-

HA 37 

Bridgman 

VE 161 

kwádrat is eh karakteria-

groeid 

groot, 

niet ver

groeid 

onbeperkt 

tiek 

>to 14n ? 

Tabel IV. J Overzicht van de tijdcuts de oriënteren,cle metingen 

onderzochte kdstaltypen. 

·"" -!p!aerkingen bil tabel IV-I 

? 

Voor de Bridgmankristallen HN 276 en VE lfl, is hetzelfde uitgangs

materiaal gebruikt. De VE lQl kristallen waren belangrijk minder ver"" 

groeid, door het gebruik van een andere ampult en door langzaer 

afkoelen. 

De· sublimatiekristallen VE 130 en HA 37 onderscheiden zich cloor ver

schil in Na-colJ~entratie (12). De -rJ1 37 kristallen bevatten veel Na.· 
. ' 

en hebben daardoor een lagere weerstand 4an de VE 130 kristallen. 

.: ... < 

f :; ;: 

'· t·~.·.:_·· 
r·· •.. ·'·. 

~-·~~., 
~--··~ --- , .. ,...... 
'olï*tb.j;w 
:'liJk, .. \ ' . 

~.;"· .. ~ . 

.{ 

. ";'·. 

Op de sublimatie- en jo~!ium.tran&ftOr~kristallet:i is een afwijkende kon:-' 

taktfiguratie toegepast (zie figuur IV~ I). Door de ileine af~~etingen. 

van de GaS-plaatjes was de konfiguratie van v.~idèn niet. te gebr\tiken·. · 
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fcwete 4e gednge tikte ,..na k.rtetalÎ,Û (Ik' l'*) (eà 4Q8 te .-..- . , 

wachten pp~è·t~ // l~.a) zija er···kont .. · aa b~a-• ~r. .. : , 
djde van het kristal.,· a.an~braeht. oC)IIl oQk ..L--l·en te kuQaen. met •• ·., .. ··~" 

.l :, ;;: 

2. 1 
IUHiiiWIJ#MA . 

USI 

3 ···· .. ·" 

! l I I ll 
, .. ,· '·, .. 

hv 
':: ', 

Figuur IV. I. Kontaktfiguratie voor metiag·~~4tlll;; .. :}i:~{~.': · 

en evenwijdig aan de lagen. 

Kontakt no 2 (het kontakt waarvan de eigenschappèn worden bepaald) 

heeft een groter oppervlak dan kontakt no 4, zodat er licht op de· 
. . 

overgang van kontakt 2 val.t bij belichten uit de aanpge-.ea ridlt.iq. 

Bij vierpuntsmeting aan hoogohraige krhtallen bleekt·de bulkkarak.te-r-

·istiek soms kwadratisch te v&rlopen • 

. Ter illustratie zijn in grafiek III de bullc.karakterisd4a van~ .. ~• 
kristallen, gemeten loodreêht en evenwijdig aan cle lag~. ·.-aeven. · . 
In V.l.6. zal een interprefatie in een model van Lampert en MarkUOf:.:j{ 

betreffende ruimteladingsbegreusde stromen, worden gegeven. 

-De HN-37 krist.llen zijn de eniae die aan de eisen voldoen. De wee~ 

stand is redelijk, de kontakten ve{jtoonden sperrende I-V kar.aktetià.. . 

tieken, en de•barrierehoogtèn zijn goed meetbaàr en spannin.eonafhanke- · 

lijk. 

IV. 2. Metingen aan sublimatiekristallen HN-37 
'" ~· 

Van de koud opgedaJDpte. kontakten is de barrierehQogte he}'uld docrr .i·clc'le-1~ 
. van fotoresponsmètingén (Fovler). Van de metalen Ag,Au, c.u.. Sn, Pb en , 

Ga is bij verschillende aangelegele spanningen ge•ten. Te-r ~illua,rt<•tie "~' . . . . ~ 

van deze barriereh.o<?gtebepalingen is de ·IIf V11.h~ curve van. enkele . 
. ,, .,, 

·,~· ' ' 

,··.' 
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~talttn •e,aeven; Op· t~.t_i•k _tv,J:.\~t snijp~~ .Jae·t ·• hV .:.as bi bil••· de. 

..-tá~uJWk,eurigheid apamiin~Q:afhankelijk. T~r.,!Üua-tratie hien-~· ziju 

ht arafiek ·y de -fi~::;vs 'b" cunèn· gepven vati.•~ ~goudkon~akt, ~~eli: 

t• . 

.. ,-.. 

... : 
. bij 0, 0, i, 1 en 2 v d:t ~ailgelea4•· sp·anning. Jn,feen fototaenat:&ht van ~ 

~e.veer 2 eV valt een steeda t•rug~erende knik op, terwijl de fóiG~ .. . 

stromen na ·de knik sterk spanningaafhankelijk zijn (zie grafiek .t.v e,n\t). '·· 
·' 

Van de koud opgedampte metulkQntakten z;ijn· eveneens driép\D'.l.ts de ~...:y.;,; 

laraktedstieken opgemeten (zi~ grafiek VI). De kontakten djn vrij ·1oed·. 
' . 

sperrend, met uitzondtting v~m bet goudkontakt, .clat een oha& gedrag ver-

toont, terwijl op gr.ond van de 'ap -meting een sperrend gedrag zou vortlltn·. 

verwacht. Reeds beund was, ,dat een ohms goudkontakt kan worden verkrJ!ien. 

door warm op te dampen. 

Een grootteorde berekening toonde aan, dat een flinke temperatuurat~j&iri.;s 

(in de orde van honderd g.raden) van het kritl'tal kan optréden tijdens het 

opdampen, terwijl de temperatuur van het masker (die gemeten wordt) laq: 

blijft. Om bij e.en lage kristaltemperatuur ~· goudkontakt aan te b,~naen. · 

is gedurende 2 dagen bij 600 Volt sesputterd, Dit gesputte-rd gouclkontak.t 

J. 

·}. 

vertoont een· sterk sperrend;•'&édrag terwijl de waarde van· 'lP f'~Ï~:l• ·aan :·~:: 

die van het opgedampt Au-kontakt. Ter vergelijking zijn in grafiek VII. . .. ; 

de I-V-karakteristieken gegeva:n van· resp. warm .opgec:lampt, "koud11 opge.,. 

dampt en laagenergetisch gesputterd goud. 

Het gedrag in de voorwaart$ri~bting van de sperrende kontaktèn is 

nader onderzocht door tni tegen V uit te zetten. Grafiek VIII geeft de . 
voorwaartsekarakteristieken 1Ma koud opgedampt Ag, Cu, Sn, Pb en. Ga, én 

laagenergetisch gesputterd ·Au. 

Het resultaat istéeil aantal rechte lijnen, met bijbehorende n-waarden· 

·niet veel groter dàn één. 

Bij grote stromen treedt afbuiging op door de invloed van de kristdweei

stand. 

Van alle kristallen .i!l ook de bulkkarakteristiek opgemeten, die ift. alle 

gevallen een lineair verloop had. 

Tabel IV-2 geeft een overzicht van1tie belangrijkste resultaten • 
• 

'ff" 

... ·~ 

>.,;. 



kris tal· n~.· •t 

kontakt•tedaal 

'a 
gesputtet'd Ag 

P 11 (Bridgman 

VEI61) 

gesputterd Ag 

FIS 

koud opgediUllpt 

Ag 

F16 

koud opged~pt 

Au 

-F 17 
koud opged8lllpt 

Sn 

'1a 
koud opgedampt 

Cu 

Fl9 

koud opgedampt 

Ga 

F20 
koud opgedampt 

Pb 

F22 
laagenergetisch 

ges~utterd Au 

..... lp 

in·ev 

1' 30.!,0' 05 

I, 35+0 ,02 -
. 

1 ,05!_0,05 

I ,50_:!:,0,05 

1 '325.:!:_0 ,os 

I, 41.!,0,0.5 

' ~;. 
' 'V~' 

_.,. . 

.. '. t 
Voorwàat't"~•r•teristi••· :;~ 

n I in Amp. 
0 

? ? 

? ? 

I, 0,;!:,0, J 6,5. lo- 13 

., 
konta~t is ohms i 

(' 

I ,3 

I, 14 l,S.J0-13 

I, 7 6.Jo- 19 

l ,05 

Sper~cule 

overgang ? 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

10.1 r 

.. _;:; . 
• . . ;:~·i -i-

~ '' ,, 

3 . 
..,.:,.. . 

.s.w11 · ,.,' 

/: 

1 • 1. 10n~ _· . .'':':.~ 
. -·~( . 

Tabel IV. 2 Ove.rzicht van de belangrijkste resultaten van het kontakt onderzoek. 
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. --~u t/a F 2i cijn. subliaatiek~i•t•llen W1a·t,:~utl sl)érrendé overg~·-·: 
en drie ohmae 'kon'takten (b .. Cbreveü in !I·~ t). { . 

. • ! . . . .; . . .. ' ' ·' 
-Op r 8 bevinden zich viet gespt.literde zil'verkónhltten~ ,Oh ttMa,~~~- · >. 

metiaaen bleek het •perrend .~-r·~ van c:te kcmtAtenJ waanoor <~~l: p~'· :. 
brek aan ob~e spanningsprobej~ $een viefpunts .. tittg _ __:,plijlt waa·~.. 4~ -. 

-F II ie een Bri4gmaJil VEJ61 kri.talmet vier gelpUttarde cilvedlotît~, :'. 
waardoor vierpuntstPeting niet -.-,gelijk. was. Wel kon. onc:t.nks de ·hble '" 

. . 14 ,· . . , ... 
weerstand { 1.0 . 0) de barrie~h-aö&te van het zilver worde~· paetelh 

·( l, 30!_0 ,05 eV). 

-De r-v karakteristieken zijn t'-tp.roduceerbaar, hebelve diè. van het 
. ·, ·· .. ' ''1.;.· 

kontakt. Na verloop van tijd ne.at de n uit de voorwa.trtsltaraktefi•dek ; ·, 

toe. 
-Apee.n in de voorwaartskarak,ter:ietiek van het allverkontakt op r 20 ble.k · 

',.;;. het nodig te korrigeren .voor d6 kristalweerstan~, waardoof een grotere 

spreiding in de punten optreedt dan bij de an4e-te kontakten. 
. . ;{;1 

-De karakteristiek van het Sn-kontakt vartoont .. n afwijkend verloop. 

Reeds bij zeer kleine stromen (= lo- 14A) treedt. een afbuiging op. . . . .. i'' 

-De karakteristiek van het Pb-kontakt vettoont n~t- een gec:Melte.met · 

n•J; 7 e-en zeer sterke toename van de stroom als funktie vaa de spannina •. : ., 
Dit verschijnsel wordt .ook g,v.onden bij metingeD aan n-type GaS (ff) •. '· 

H~ervoor is nog geen verklaring gevonden. 

,,," 

' /', . ,;. ~-: 

. ' 
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· ~~j;-_~. -un .• l-pret-.tie .. 

. 'V.I. O~iënterende tnetin&en 
.. ; .· 

Tijdens de oriënterende mètingen Zl.Jn twee effecten opgewllen, waarvan 4e .- · 

_interpretatie afzonderlijk bebàndeld .. 1 worden. 

V. I • a._ Spanningsafhankel ijk~ batr ierehoogt~m, gemeten . aan Briclgman HN 276- · 

kristallen. .. 

Een fundamenteel effect, wat spanning$afhankelijke bardereboogten veroor

%aakt tijn de beeldkrachten (IL2.a.). 

Met _behulp van formule II-4, a•nnesneade dat e: ongeveer 4,5 i_s, 'ltolgt uit 

de spanningsafhankelijkheid van e,.,••~ ruiateládingsbergend vermo-gen in.de 

barriere van ongeveer 1020 per cm3. Vanwege dit grote aantal is tunneliug 

door de barriere zeer waarschijnlijk. 

Heniàb~· 0) geeft een simpel tunnel-del, waarin wordt aangenomen dat la.,. 
' dingsqragers kunnen tunh~len door dat gedeelte van de barriere .dat dunner' 

is_dan een bepaalde kritische dike x (hiervoor ~wordt ~eestal ongeveeT e 
10-7 om gerekend). Voor het gedeelte dat dikker is dan Xe wordt tunnelins 

volledig verwaarl~osd. 

De verlaaing van de effectieve bar'f;Ï.erehoogte wordt dan gegeven door tor-

mule V-I: 

fjq,B 
eff. 

V-l 

In grafiek I is de gemeten waarde -.'à-a de barriereh00;1te uitgezet tegen. 

(V + V8)j. Voor VD is 0,5 Volt ingevuld. Binnen de ~aUWkeurigtieid aaat iocn:

de meetpunten een rechte. Uit del helling is, aannf!l'lende dat €tJ • 5.6 ea.· 

Xe = 10-7 cm, met behulp van formt,ale V-1 een waarde voor het ruimtelactiap-· 

I· .. 

--. 

.·,.} •• ,l 

- 19 l -
bergend vermogen hepaald van 2,5.10 eentra pel' ctt • ;::~ 

De gemeten I-V-karakteristieken van de kontakten zijolaa-gol'ullig en syaa_e

trisch (zie grafiek U -vaar de I-V:-karakteristieken van een Sn en een 4& 
kontakt zijn uitaezet). Dit feit ondersteunt de tu~lbypot-hese. · ·· 

De Bridgman-:HN 276 kriatallen hebben d~s e-en erg groot ruimteladingql>erp~ct. 

vermog.en. 

I . 
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· Een 1110g~l iJkbeid · is. ~at b.•t. Î~~i;~Wüttle.liapWr~ Y.n~Gt•~ ft•· .·wiJt•: -~ 
. . . • . ,· ''-!. . "":.,.' '(· ",. . .·· 

is aan trapa teniPOl•• ya, ar~éif,uteak ten a.wljzi •• :biÛVOor ls het .. :' . 

feit dat bij cle Brid,_n VE"'lit.;.ktittaUu. waa~r ~èt~etfctè •!t:saagr ·. . .. ·;~ 
materiaal is ·gebruikt, ~ar waarin. yeel minder vergro.iiagea. te d~n wat'e~ '_, · 

geen ~panningsafhankelÎjkheid i~ 4~ 'banieJ.'~hoogte wetd geaeten, dUs het 

ruimteladingsberget?-d vermogen veel kleiner moet zijn •. 

V.t"b. Kwadratisch verlopende bulkluttakteristieken 
. ' ' 

Bil métingen loodrecht op, en evenwijdig aart de lagen aan sènaige hooj""': 

ohaige kristallen, hestond dé bulkkatakterbtiek uit een lineair; gevola4 
door een kwadratisch verlopend gecleelte, waarna de stróom (bij tWee krit ... 

. tallen) zeer sterk toenam. (Rui1a vi"ér decaden bij een apanningstóenaM van .. 
ongeveer een halve decade). Zie gra,f'iek lllt;. 

Een dergelijk verloop van de stroom ali functie van de spanning doet de~ 

aan injectie van me·erderheden. 

Een quantitatieve grootteordebere-kening is gemaakt van.de beweeglijkheid .. 

., .. - ... · .... 

!;,..'' 

,, _:• 

de trapping en het aantal theraisch vrije ladingsdragers in GaS. met behulp.· 

van de theorie van Lampert en Màrk (I 0) betreffende ruimteladingsbegrensde ·, · s 

stromen in een halfgeleider met een ondiep trapniveau. 

Lampe'f;t en Mark leiden hun theorie af onder de aanname dat het stroomliJn~ . 

patroon één-dimensionaal is. In fi.uur V-I is het stroomlijnenpatroon ge- ,;·, 

schetst in de twee meetconfigura.tiea. 

I 
I 

\'57~ 
., 

I 

~d~ 
..J.. 

Figuur V-1. Stroomlijnenpatroon bij tlletin.g loodrecht op en trenwijdig alU'l 

de lagen. 

kristaldikte :t 10-3 
11111 .. (gemeten) 

kontaktoppervlak % J ma2 

kontàktafstand: I ,2 IJllil 

kontaktdiamete-r x kristaldikte ~".10 ·l .,.2 
' f 

. •. f. 

.. ',\ 

., 

r ;_ 

' '~. 

·•.r<. ,' 

., :,, 
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In ••vai van ruitate14<1fnisbe$l'.etlede· atromeQ i~ .èen ~(Celetde( met on. ... " : _: 

di~ ,tr,apniveau. verton.ea cle ·bulldtaraltteristlekeu eed verl®P· ~ab ge-··,;.;; 1 
· 

' ... 
schetst in figuur' V-2 • 

. lnJ 

,· 
2 

L.-~--=--------- ln.V 
VTFL 

Figuur V-2. Bulkkarakteristiek in &èVal van ruimtela<lingsbegrentde strmaea 

in een halfgeleider met een ondiep trapn{Vèau• 

Hierin zijn vier gebietlen te onderscheiden: 

I. lineair verloop 

De I-V-karakteristiek voldoet aan de wet van Ohm (V-2). Het thermisch vrije 

aantal gaten is p
0

, en hun beweegUjkhëid is 1.n· 

Uit de meting evenwijdig aan de laaen 

de aanname dat ll l/ "" JO cm2/V. sec .: 
JO 3 . 

p = 10 per cm • 
0 

V-2 

aan kristal F9 , (grafiek III,Qlis ondet 

(J3),' ~0 bepaal4: 

Uit de mèting loodrecht op de lagen aan hetzelfde kristal, veronderstellea4e 

dat p
0 

in beide gevallen gelijk is, volgt voor de bewe.eglijk.heid loo~ht ep 

de lagen: 
-3 2 

U.L• 10 cm /V.sec. 

,,•· 
·-t' 

· .. ~. . ''·. ' 

'~ 
-· .~ 
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Afwijking van de. we~ v• -~treed~ op als :het ~~~eU~ aan~ai aeiej~e,~ 
teerde ·gaten pi gal.iik ·wordt ~an t..t aaat•l tlMl~-~~~ Vltijè ••ten p0 ~ ' 

Vx is het .P'ttnt waarbij ruimteladinàsbégreDSde atrp$e~ \teai.nnen op te 

treden. V wordt gègeven door foriaule V-3: · 
x 

V-3 

Hierin is 9 een trappingsconstante, gedefinieerd als-het quotiënt van 

het aantal vrije ladingSdragers en het total'' ~antal ladingsdragers. 

Uit de meting evenwijdig aan de lagen volgt (met p • 10 10 cm-3): 
0 

-s én loodrecht op de lagen e .L :t 1.0 • 

U kwadratisch verloop: optreden van ru'imteladtngsbegrensde stromen: 

J = 8 E ~ V2/L3 

Uit de meting loodrecht op de lagen volgt: 

e ~ t-o-8. 2tv . .~ ~ cm .sec. 
..L .L 

. ' 

V-4 

Dit_is in overeenstemming met de waarde van het product van e.J. en ll.L., 

bepaald uit het lineair gedeelte van de grat'iek· .. en het knikpunt. 

lil sterke toename van de stroom. 

Bij de spanning VTFL passeert het quasi Fermi-niveau het .trapniveau; 

waardoor de traps vol lo.pen. 

De stroom neemt sterk toe,, on:dat alle geinjeeteerde lading~dragers nu 

meedoen .. &àn de geleiding. (zie grafiek na, meting loodrecht op de lage}) . ~ 

aan de kristallen F7 en F
10

). 

IV kwadratisch verloop 

Ruimtelading.sbegrensde stroom, nadat alle traps gevuld zijn. 

In dit geval is de trappingsfactor_ a ongeveer gelijk aan één. In grafiék. 

Illlds uit de meting loodrecht op cie.lagen aan kristal F
10

, af te leid~ 

. .. : 

·,·,, 

··_ f· 

.. ,_ 

.,_ 

· ..• · 

. '' I ::i 

. .... 

;., ... 

.,. .:·. 
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:<J<.: ; :''t~~::,: .· 
. '.~ . ,· , . I ~·, 

. :.~t ·. ., . 
,, ' 

'~!-' ··.·:··,_. ... • .. --

dat <le' tràppitlga~tutè e ia, bet an~á 4at de- tr.je: neg ni~t gevuld;. -:-· .. 

zij~. maximaal to74 ~i~·.omdat. de •trooJPt&e~ ~i.fi±JL minst••. nu· 
decaden is. ,, ·. 

'Î 
In tabel V-1 zijn de resultaten gege·ven van me:tinge~ aan ·drie kTistal~el\.• .· 

kristal type . kontakt 
materiaal 

F] VE 107-a gesputterd 

( ..L lagen) Pt 

F9 HA 37 bij 100°C 

.J.. lagen op gedampt 

• 
Au 

dikte 
kristal 

I ,5 llln. 

I }.lwtl;: 

V1C\~l':, ·IX e 
in volts in amp 

10 S.lo-13 I0-3 3.10-8 '.6 
3.·10. .. 

6 10~9 10-3 10-s toHl_ 

' 

''· · .. · 

.. ·":. 

.. ·:,; 
:{ :~' ' 

" . ' 
·' 

'· 

·-,. .. • 

.. 
;,• 

·' ,' .. •, 

F9//lagen bij 100°C 1 }.lt"'\ JO 10-11 10 I 
. ~t.J.;:,;L 1 Q _ .... •!,·-:· ... 'P ... 

op gedampt Au 
·;, 

aanname ., ' ' "·' .. 
. ' 

.. . . 
- . 

37 bij 250°C I 0,5 10+12 I0-3 ro-5 . . g 
.'· 

F JO HA llm 2 .. 1.0·. .. 

-L lagen oP. gedampt Au ., 

. ~ . . ,.,, 

.:· . ' . ~ .. 
: . 

Tabel V-l. Resultaten van metbtgea loodrecht op én évenwijdig aan d• las•~• ·. ·· 
aan ruimteladingsbegrensde stromen in GaS. 

' l 

Opmerkin~en bij tabel V-1 ' . 

De· afzonderlijke grafielten passen op zichzelf goed in het inj~cdemo..det~ 

.... '. -~. " 

· .. · 

'. 

de verschillende delen van de frafieken. zijn consit·stente waarden vanbJ. ~. p.
0

· . . 

en ê''te berek~nen. De gevonden anisotropie in de beweegliJkheid is oàs~v•er· ~".·_·; 4 . . . . ' .,, ... ,. 
10 • Dit is een redelijke waard.e, gezien het resultaat van n""type GaSi 

~ 103 (13). , 

.. _'.; 
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'( ' 

.~en·· opvaHe~d · pu~th 4at Vóo~:-dè.·_veth.oudint{·~·~· '"a\tr.pina~~r.Mfit•n_ · 

á11 ·en-~ oqeveer: to5.·wrdt ge9o04~n-; t~:ll t~ •r'V~~t~n ia· dat 
trapping. (liet afhangt van. de stroarfchtina,~ • · / · 

Een mogeliJke verklaring voor de arote trapping loc)dr~bt .op de 1-.... 

. .,_ '"·~;. 

' '.'' ! 

is. het feit dat. ver~ntrein:i.iaincen (die traptttiveaua veroorzaken) eerde-r ' ' 

. tussen de lagen im,quwen: -~ .!J! een laag. .:. / 

Deze traps zullen dus· van weinig inyloed zi.jJt bij transport evenwij~U:« . \ ; 

••n de lagen (de ladingl'dragers bawegen dan in 4e lagen).· ·· ·---

,, 

.. 

·. ~-
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·.V-?:.~.:··< 
~ ' ,,Y :· . !' ;' ..,)"·,!<. }_ 

~ .. ' ·,·: 

• .,.. !·i ,-. . / 

.~- . . ••• ;~-~: ...... _ .. ,. ••. -~ ··:- • ' . ,., .·. • .•..• • .,··.'·"·'· . ;_ . .-.•• ' _ ••• · !.:.,-.. ~ .. '·. ~ _·:.. , - \ . ,~.:~.:~_-:_:._~f~~ 
~ ' l <. -~.~-~ •• : .. ,i_·. ··.-.:_.·,·_.· .• :.(_._\.· ~.,.·.:' .!·-2~~at!!t•:,~-~4è;'JieA:w-ef!•l~'i!sl•·r: iW•t.I!M~c..~~ ···_; .. ,. . · . 

'•,il:' • ;._ '. ··;:'\ · • ) · ... ' ··, . . . •• ',, ?J! .I>_·, ·!'f'>'.·,c/•c _; -~, • "_-. ; • .· "• -~·, :-.~L; ;!.,..~~ 
' . - ". ' " ·, '·. ·, . __ ., . ., .. . ,. .. 

·~::~::jr:D~e~~ •. :~=~i-=vd; .4tf~~··t di.~. ~:.,;:j~t~~ 
ne enijpunte~ eullen wordeu.. geinterpreteerd -els de l:Jartienbooaten vm :•: .~-~-:~1 

: .. - - -~ . - -· : . _~ . -:~ - -· ·- , ; ~--- ; __ ;_--~::~. -~<:)·_·-:::.~ :r,·:~: 

De b.trierel).oogten zijn in. gr<afiek IX uifgezet als f~tie -ven.4e ·uit~'tee1tot~--l~l-··-~~{ 
v•n de koutaktmetalen. «f>ll;~· wa~rden . vo laens MicbaelsoJ. (14)). . .. . . · . · ·. _'" :· :.}t;;,·;~ 
De in de l.ittèratuur gegeven waarden van de veraehillencle :'-'itti:'eepotè'aii."eb:. ~~-·':rt~~~~ 
toneu een. grote spreidi~g~ wat de liaging van de meetpQnt~ vrij onn. ..... ul'it;~~tl~~-,;i' 
De spreiding in de 4>'8 -waar-. v~ e.n 11etaal is kleiner ·dm o.t eV." ' " _. ·, .,_ '':.::::'.~"~iK 
De rechte die door de Pplmten getrokken k.an worden heeft e~n helling va. 0;6t.O.f/. _:~~_:?~ 

. ·-' . ~- ··-4: .. · .. "\'~·,~·~·." 

Met behulp van formule II-6, onder unnatne datE i~E0 ent)-:: 4 ~ 5 A• i~ ttie~f{.::~': 
een ~chatting van de oppervlakteto~atàndadiehtheid te maken: D ~ 4.10!2, i<M •. t .. '-f;;~ 

2 . . - sp . . . • . ·. .;. : .. ,.,.:, ?· 

per cm per eV. Dit is een lage. waarde vergeleken met. een aroot aantal halfpti;l.-~~;.; 
• . • . . •.. ' ' i ..... ~ ', •• .. ~~.:~· ·;·~·:~ 

waarvan (volgens lturtin, Me Gill en Mead (23)) de oppervlakt.rt()8stand~Hiicbtl;l. .. tl .. :.:.%=:~'"~ 
13 . 14 • . . 2 . . ,. 

ligt in de orde van 10 tot 10 · tt)estanden per cm per_eV. 

Een verklaring hiervoor is het feit • dat in het ideale geval bet metaal'kOGt*"t --·" ' . ' . '· .. ' -~ •·.· .... , ~ 
zieh bevindt op het oppervlak van een viervoudige laag vau het GaS. B-imt~ .... l~-.;:;: 
zijn de bindingen tuss*P de atomen eovalent t terwijl tussen de lagen ••• 'V'~. ie.t:- .::)~. 
Waals binding heerst. Het oppervlak V'lln zo'n laag is VQlgens Williams en Me~-~~~:~~~;:: 

. ~ ' . : ~·· . ,• ;<.; (-,~;~ ~_> 
vrij inert voor adsorptie van verent·rein..igingen, omdat de bindin,skracltten v•. --.')<-:::;: 
atomen binnen een laag verzadigd zijn. . . . . . . , ' .:(•.~ 

Volgens de theorie van Cowley en Sze (3), moet in geval van ongeveer 

vlaktetoe~t~dsdichtheid op n- en p-type en ongeveer gèlijlte dikte enE i van: 'b~t . .r· . 
. tussenlaagje, de som van de barrier~hoogten op n- en p-ttpe, vermeerde.rd ._t. de 

.:{:: ... ~ 

'respectievelijke verlaginaen van de barriere door beeldkràehten, de ba.a.aafa:t~ •;::·.,' 
~ . N, ~!': J 

. halfgeleider opleveren. (formule II~7) · '':";' 

l'ost (11)heeft barrierehoogtemetinaen uitgevoerd op n-type GaS. De kf;)ntakten'j(ju :,;;;/> 
op identieke wij ze aangebr•eht als op. p""type., De beU in& ~àn de<f) B vi$<J> ~·: l(~~;: . ~;&% 
. . . . . .. .n - . i:<. . ;___ .;.-~·~., 

is 0 ,6!,. zodat de oppervlakt.etoestand1Jdiehtheld prak.tu.ch .sel1jk u aan -~ WMit.S.,· ... ,:: 
p-type. .. ,; ··, · . ').;~:·: 

~. c ., "• • 

::.- -~,:::~·-:>:} 
Combinatie van beide resultaten is ge_aeven in tabel v-2·. 
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:·:·· ·' 

' ,. 
Ag 1,.35 .:!: 0,02 

Au I ,05 .:!:_ 0,05 

Cu 1,33 + o;o5 - . 
Sn I ,50 ~ 0,05 

Pb 1,43_.:!:_0,07 

Ga I ,43 .:!:_ 0,05 

1,15! 0,02 

I ,48 .:!:_ 0,02 

1,20.:!: 0,05 

_1,05.:!:_0,~2 

0,98 .:!:. 0,02 

0,94 :!: 0,02 

2,50 .!,0.04 

2,53 !.-'0,07 
2,5~ !. 0,1 

2,SJ +'0,07 

2,41 ! 0,09. 

2,37 !. 0,07 

Tabel V-2. Barrierehoogten op n- •n p-type GaS en de aom van beide· 

waarden, voor verschille-de kontaktmeta.len. 

Opmerking bij tabel V-2. 

Voor de bandafstand van GaS bij .kamertemperatuur ~erdt in de literatuur 

(17) 2,58 eV gegeven. 

In de tabel valt op dat de som van de barrierehoogten op n- en p-type 

steeds iets kleiner is dan de bandafatand. 

,.·, .. ' 

. ,. ' :·: .. ··<' 
i, .•. 

•;'.-

. ._, ...•. · 

~ L .~·,' :; ':·~\ 

De bardereverlagingen t.g.v. beeldkrachten kun~n~orden· berekend met·< · '· 
·_>: 

formule II-4. 

Op n-type is deze verlaging, bij een ruimteladingsbergend vermogen ilr 

de barriere van 2.10 15 per cm3, 0,04 eV (Post (II)j·. · · · 

Voor p-type is el!n schatting gemaakt voor NA uit de spanningsonafh~~-~ _ 

lijkbeid (binnen 0,1 eV) van 0
1

. ,ltij 2 volt aangele&de spanning, 11H!t als . 
. p 1-7 3 . ' 

resultaat voor NA .-.: ~ max1.maal 5. JO centra per cm • Deze waarde voor · 

het aantal engecompenseerde a~cepteren komt overeen met de waarde van 

Lieth en van der Maesen (22), die uit geleidingametingen aan dit type 

sublimatiekristallen ongeveer JOlS per cm3 vonden. 
I 

Invullend voor e:: 4,5 , geeft foriaule II-4 als resultaat: 

'6 0Bp • 0,07 eV. 

De somvan de bardereverlagingen is ongevefr 0,1 -~, wat de meeste 

afwijkingen verklaart. 

Echter Pb en Ga wijken af. 

Van deze-metalen is bekend dat ze ,vlug oxideren, eG zich een eventuè•l .. 

oxidelaagje tussen het metaal en de halfgeleider bevindt. 

··- ·. 
. · ..... 

;;,.' 
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In figuur II-3 IS de invloed van een isolerend tussenlaagje te zien. 

Het electrisch veld in dit laagje is (in het geval dat E. = E ) gelijk 
I s 

aan het veld aan het oppervlak van de halfgeleider. Naarmate de dikte d 
groter is, staat een groter potentiaalverschil 6 over het tussen-

a 
laagje, en het gevolg is een kleinere barrierehoogte. 

Opmerking 

In de IIf vs hv-grafie~en valt een steeds terugkerende knik bij een 

foton-energie van 2 eV op. 

De plaats van de knik is onafhankelijk van het kontaktmetaal, wat erop 

wijst dat de oorzaak in de bulk gezocht moet worden. We nemen aan dat 

bij 2 eV impurity-fotogeleiding op gaat treden. Aanwijzingen hiervoor zijn: 

I. Sterke toename van de fotostromen bij lichtenergieën groter dan 2 eV, als 

spanning wordt aangelegd, terwijl bij de meting zonder aangelegde 

spanning nauwelijks een knik is te onderscheiden (zie grafiek V). 

2. Bij belichten met licht van een energie groter dan 2 eV neemt de bulk

weerstand een factor JO af (zie grafiek X). 

De stroom blijft lineair afhankelijk van de bulkspanning, d.w.z. er 

vindt geen injectie van ruimtelading plaats. 

De I-V-karakteristieken van de koud opgedampte metalen vertonen een vrij 

goede sperring (zie grafiek VI). Een uitzondering vormt het goud-kontakt, 

wat, koud opgedampt, een ohmse I-V-karakteristiek heeft. Laagenergetisch 

gesputterd goud echter vormt een sperrend kontakt (hierop zal nog nader 

worden ingegaan). 

Door het sperrend gedrag van de kontakten en de waarde van het ruimtela-
ll 3 dingsbergend vermogen in de barriere van ongeveer 5.10 centra per cm, 

lijkt het waarschijnlijk dat het transport van de gaten ~ de barriere 

plaatsvindt, en tunneling d.oor de barriere te verwaarlozen is. 

·ne voórw~rtskarakteristieken van laagenergetisch gesputtérd Au en koud opged~t 

Ag, Cu, Ga, Pb en 

Schottky overgang 

dan èèn. 

Sn (zie grafiek VIII) vertonen nagenoeg het verloop als van een 

(vergelijking II-10), met n-waarden die niet veel groter zijn 

' I 

-·~-- ----------'----·-·----· --~ 
II -11 en II-12 dient de uit de voorwaartskarakteristiek Volgens formules 

geëxtrapoleerde verzadigingsströom I
0 

evenredig fe zijn înet exp (-0Bp/kT). 



,·.\)' 

·~·· 

.,, ;i 
'In grafiek XI is laÎ

0
. uitg•et .tegen f 8, (bepaald ·uî~ 

met iilg,en) • 

·'J. 

De .onnauwkeurigheid, vooral in de-meetpunten bij klèine I -waarden, 
0 

is vrij groot, doordat I
0 

gevonden is door extrapolatie. over een erg 

groot gebied (ongeveer 6 decaden in de stroom)~ Laaaenetgetisèh ge~ 

sputterd Au, en koud opgedaiapt Su, Pb en Ga liggen ttij redelijk op 

een rechte met helling - 1/kT. De verzadigingsstromén van koud opge

dampt Ag, Cu en Au (waarde I. niet bekend, kontakt is ohms), 'z:ijn 
. 0 

groter dan te verwachtenwas aan de hand van de gemet-en barriere.hooat•n• 

Een aanwijzing voor het optreden van diffusie van deze metalen de half

geleider in, is.het feit dat 'het opgedampt Au-kontakt een ohms gedrag 

vert,oont, terwijl laagenergetisch gesputterd Au een sterk blokkerendè 

overgang vormt. 

Redenen voor de veronderstelling dat diffusie de oorzaak is van de af

:wijkingen, Zijn: . ' 

metingen van v. Leiden (6) waaruit bleek dat een sperrend Au-kontakt 
I 

ohms werd na een warmtebehandeling; 

- de metalen Ag, Cu en Au gedragen zich in GaS als acceptor, en leveren 

zodoende een bijdrage aan het ruimteladingsbergemd vermogen in de over

gang. 
t 

- uit een grootte-orde berekening volgt dat de kristaltemperatuur tijdens 

het opdampen aanzientijk hoger kan zijn dan de temperatuur van het 

masker. 

Bekend is dat een gradient in de ruimtelading de I uit dè diffusietheoriè 
0 

sterk kan beÏnvloeden (20). Ook gaat bij een ruimteladingsbergend vermog~n .· 
17 . d d . 1 1 1 ' groter dan JO tunnelLng vor de top van e barrLere sne een ro spe en. 

Daar diffusie van het kontaktmetaal blijkbaar optreedt, is voorzichtigheid 

geboden in het geval van'·s? en Pb. Deze metalen gfdragen zich waarschijn ... 

. ·lijk als donor in Gas,' waardoor bij eventuele diffusie, verla~ng van het · 

ruimte-ladingsbergend vermogen in de overgang optreedt, en -is een minder 

sterk effect op de I-V-karakteristieken te verwachten. 

Door de kleine beweeglijkheid van de gaten (p ~ -3 2 JO cm /V.sec) in dé. 

overgang, is, ondanks het grote ruimteladingsbergend·vermogen, de diffuslr 
theorie van toepassing (24). Met behulp van formule.II-12, is, aangeaomeft· .. 

21 -3 . .· 17 -3 
dat NV • 10 cm en NA • 5.10 cm • de barderehoogte bepaald uit de, ló~' 

voor het Srt, Pb, Ga en (gesputtérd) Au-kontakt (zie Cabd V-3). . 
... ;_ 

.. ' 

. ,,·· 

' .~ .. 

· .. 
. -, 7 
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.·• .. >•t· ' ,.c'. 

'. <~ ' • f i ',. 

·· kqnt~t-.1 
:•:-, i .... ,: 

r ,so + ··n,os 
. -

Pb J,2 + O,t 
"!"' 

1 ,.43 ! 0,07 
:· 

1 ,43 .!. 0,05 
:;· . .: ':-

1,00 ... 0,05. -Au 1,03 .!. 0,05 

Tabel V-3. Waardèn van de barrièrehoogten van het Sn, Pb, Ga en Au b>ttt:·t~: 
,i·· 

bepaald uit de fotoresponsmetingen· èn uit 1
0

• .. 

De barrièrehoogten van Sn en • vertonèn 

Opvàlt dat van Sn en Pb de n~aarden uit 

zijn. (respectievelijk 1 ,3 en I, 7 ) Bovendien kan de waarde van 

zijn door. diffusie van de k~ntaktmetalen •. 

De barrièrehoogten van Ga.en Au stemmen goed overeen. 
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· VI.Concluaie 

De t~dens de. oriënterende ~tingen opgetreden k~adratische bulk~ 
ka~akteristieken kunnen worden geint~eerd ia het injectie 

'. 

model van L~ert en Mark '(10). 

-.·: 

V.an de kontakten op sublimatiekristallen zijn de ;irarriere hoQgteÎl , .. 

bepaald door middel van fotoret.pónsaetingen (Fow1:.;) • l>oor toepaasiO;J 
. ' 

van qe theorie van Cowley en Sze (~) is een schatting gemaakt van het .' 
;\ -..... 

. aantal oppervlakte toestanden. Dè h.ge waarde van de oppervlaktet~ .~ '·. 

standsdichtheid (o
8

:x ~· 10
1
' toettanden per cm

2
, 'per .. eV), h fysisd!. ~ · 

zeer acceptabel vanwege het· feit clat in de lagens•tructuur GaS de _ .. 

bindingen binnen een laag verzadigd zijn. De opp~laktec4ittandsdi«ht~ · 

beid op n-type Ga.S (bepaald uit metingen van Post) heeft onseveêr tt.e• · 
zelfde waarde • De som van de batrrierehoogten van ~e kontakten Op -n-' 

it . -. ~-

t . . 
en· p-type ven.erderd met. de barriereverlaginaen ·door beeldkrachten.· ," .. 

levert de bandafstand van GaS. 

De 1-V+karakteristieken worden s.terk bepaald doorcie te.,eratuur , ,, 

waarbij de kontakten aangebratcht worden, terwij 1 fle ~arrieTIIhoogté:n J 

bepaald uit fotoresponsmetingen vrij ongevoelig zijn voQor veranderinsf-· _ 

in, kontakttechnologie. Door bij voldoende lagè teaperatuur cie. metal~-'<: · 

aan te brertgen ontstaan sperrende kontakten waarvan <le I-V \aràkte~ ,· 1:; · 

istieken zijn te beschrijven •t)de diffusietheorié. 
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