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Errata
Errata behorend bij 'Onderzoek aan spiegels van een AlGaAs laserdiode met behulp
van een eenvoudige meetmethode'
In deze errata worden slechts de fouten genoemd die kunnen leiden tot een verkeerd
begrip van het afstudeerverslag. Andere fouten, zoals stijlfouten worden verwerkt in
de TU-versie van het afstudeerverslag.
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• pag. 13 formule (2.15) moet zijn: R =
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• pag. 15 formule (2.17) moet zijn: R = __n.. ::.__
p
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• pag. 18: in de tekst staat 3 keer 'aNrs' dit moet in alle gevallen '%N1s' zijn
• pag. 18 figuur 2.11: in het onderschrift moet er staan

'N/ =i ·Jd 7 cm-3 '

• pag. 18 figuur 2.11: de inzet is niet juist. De gecorrigeerde versie van pag. 18 is
bijgevoegd.
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• pag. 19 formule (2.24) moet zijn: Rs = _ _ _n-"-sP.:....s::_-_n.:....;- - sP(ns +n,J+sn(Ps + p,J
• pag. 22 3e regel van onder: 'photoluminiscentie' moet zijn: 'cathodeluminiscentie'
• pag. 32 figuur 3.3: in het onderschrift staat 'd1ç' dit moet zijn 'du'
• pag. 38 1eregel boven formule (3.8) staat '(As) 4=' dit moet zijn '(As)oo='
• pag. 42 figuur 3.9: in het onderschrift staat 'oppervlaktedegradatiesnelheid' dit
moet zijn 'oppervlaktereactiesnelheid'

Samenvatting
Het maximale vermogen van een halfgeleiderlasers wordt beperkt door onherstelbare
schade aan de door kristal facetten gevormde spiegels. Deze schade wordt
geïnduceerd door hoge lichtintensiteiten op de spiegel en wordt Catastrophic Optical
Damage (COD) genoemd. COD wordt veroorzaakt door de warmte die vrijkomt bij
oppervlakte recombinaties. In dit onderzoek laten we zien dat het mogelijk is om met
een eenvoudige meetmethode, die gebaseerd is op het meten van stroom-spanning
(1-V) karakteristieken, de processen, die samenhangen met het ontstaan van
recombinatie centra aan het oppervlak van AlGaAs dubbele heterostructuur pojuncties, te bestuderen. We leiden vergelijkingen af waarmee we het aandeel van
oppervlakte recombinaties aan de totale stroom goed kunnen beschrijven. De bijdrage
van de oppervlakte recombinaties aan de totale stroom, blijkt bij spanningen onder
1.3 V dominant te zijn.
De recombinatie centra worden gevormd door het product van een reactie tussen de
oxydesop het oppervlak en het kristal. We hebben een model opgesteld dat de reactie
en dus de vorming van recombinatie centra aan het oppervlak beschrijft.
Experimenteel vinden we een lineair verband tussen de snelheid waarmee de
recombinatie centra gevormd worden en het aantal ladingdragers aan het oppervlak.
Dit stelt ons in staat om de vorming van recombinatie centra aan het oppervlak te
versnellen.
Met de ontwikkelde meetmethode kunnen we ook verschillende coattechnieken
onderling vergelijken, omdat afhankelijk van het coatproces meer of minder defecten
gemaakt worden. De defecten leiden tot een Ohms gedrag bij voldoende lage
spanningen. Van de onderzochte technieken leidt diode sputter depositie tot de meeste
defecten aan het oppervlak. Bij annealtemperaturen tot 31 0°C is volledige anneal van
deze defecten in de praktijk niet haalbaar. Ion beam sputteren geeft de beste resultaten.
Tenslotte laten we zien dat een behandeling met een (NH4 )2S oplossing het aantal
recombinatie centra aan het oppervlak kan verlagen en dat het oppervlak gedeeltelijk
beschermt tegen reoxyderen.
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Hoofdstuk 1

Algemene inleiding
1.1 Achtergrond en schets van het onderzoek
Het is pas iets meer dan 25 jaar geleden dat de eerste halfgeleider laser werd
gedemonstreerd. Maar het toepassingsgebied van halfgeleider lasers is inmiddels
enorm. Enkele voorbeelden zijn: communicatie via glasvezels, barcode reading,
printers, CD-spelers en medische toepassingen.
De lasers voor CD toepassingen hebben een golflengte van 780nm en zijn gebaseerd
op aluminium-gallium-arseen (AlGaAs) halfgeleiders. Nieuwe toepassingen op dit
gebied zoals de CD-recordable en CD-erasable, vereisen lasers met een hoger
vermogen (circa 40 mW continu). Een van de problemen die kan optreden als het
vermogen van een laser wordt verhoogd, is Catastrophic Optical Damage (COD) van
de laserspiegeL Bij COD leidt de warmte die vrijkomt bij recombinaties aan de
laserspiegel tot een plaatselijk defecte spiegel. Het aantal recombinaties aan de spiegel
is afuankelijk van de structuur en condities van het spiegeloppervlak. Om het COD
niveau te verhogen, dus hogere vermogens te kunnen bereiken, moet de spiegel
beschermd worden tegen invloeden van buiten af. Deze bescherming kan geboden
worden door een coating. Door direct na het klieven een zwavelverbinding aan te
brengen, kan de spiegel in de tijd tussen klieven en coaten worden beschermd.
In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in de processen die de recombinaties aan het
spiegeloppervlak van AlGaAs-lasers bepalen. Met name wordt de invloed van
blootstellen aan lucht en het aanbrengen van een coating op de oppervlakterecombinaties bestudeerd. We maken hierbij niet gebruik van een meettechniek
waarbij we structuurveranderingen of chemische veranderingen aan het oppervlak
bestuderen, maar we bepalen direct de invloed die deze veranderingen op de
oppervlakterecombinaties hebben. We meten namelijk stroom-spannings (I-V)
karakteristieken bij stromen waar nog geen laserwerking optreedt. Bij deze lage
stromen is de bijdrage van de oppervlakterecombinaties aan de totale stroom van
dezelfde orde grootte als de bijdrage van de bulkstroom. Een verandering in het aantal
oppervlakterecombinaties zien we direct terug als een verandering van de stroom. De
techniek om met behulp van I-V metingen, veranderingen aan het oppervlak aan te
tonen, is gedemonstreerd door o.a. Beister e.a.[ll voor metingen aan gepassiveerde
samples. In dit onderzoek tonen we aan dat het mogelijk is om gemeten I-V
karakteristieken, theoretisch te beschrijven. Met behulp van de theorie zijn we in staat
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om veranderingen in gemeten I-V karakteristieken aan specifieke veranderingen aan
het oppervlak toe te schrijven. We laten zien dat deze relatief eenvoudig meettechniek
gebruikt kan worden om oppervlakte modificaties, die gerelateerd zijn aan het conniveau, te bestuderen.
In de volgende twee paragrafen van dit hoofdstuk gaan we kort in op de werking van
de halfgeleider laser en bespreken we het mechanisme dat ten grondslag ligt aan COD.
In hoofdstuk 2 behandelen we vanuit de theorie de perimeterstroom, die veroorzaakt
wordt door oppervlakte recombinaties, en de bulkstroom. Daarna worden deze
stromen experimenteel bepaald. In hoofdstuk 3 kijken we naar het gedrag van 'vers'
gekliefde samples. Deze blijken niet stabiel te zijn in de tijd, hetgeen veroorzaakt
wordt door een oxydatiereactie. In hoofdstuk 4 laten we zien dat het aanbrengen van
een coating de I-V karakteristiek verandert. De verandering in de I-V is afhankelijk
van de gebruikte coattechniek. Dit maakt het mogelijk om uitspraken te doen over de
kwaliteit van de verschillende coattechnieken. Ook laten we zien dat we het effect van
zwavelpassivatie met behulp van I-V metingen aan kunnen tonen. Tenslotte worden in
hoofdstuk 5 de conclusies samengevat.

1.2 Werking van de halfgeleider laser
Lichtproductie in LED' s en lasers wordt veroorzaakt door het terugvallen van
electronen vanuit de conductieband naar de valentieband. Anders gezegd: electronen
in de conductieband recombineren met gaten in de valentieband. Het energieverschil
tussen conductie- en valentieband bepaalt de golflengte van het geëmitteerde licht. Het
omgekeerde proces is absorptie van een foton. Hierbij wordt een electron vanuit de
valentieband aangeslagen naar de conductieband. Om tot laserwerking te komen moet
een reeds aanwezig foton een recombinatie induceren. Dit leidt tot een extra foton met
gelijke frequentie en fase. Dit proces heet gestimuleerde emissie. Een tweede
voorwaarde om tot laserwerking te komen, is dat er meer emissie dan absorptie moet
plaatsvinden. Aan deze voorwaarde is voldaan als er sprake is van populatie inversie.
Qit houd~. .in dat de ~Qoe
tratie in de condu_~j~d hoger _is__~
el~c
neentratie in de valentieband. an e hand van figuur 1.1 illustreren we
fioe er voldaan kan worden aan"de voorwaarden van gestimuleerde emissie en
populatie inversie. In deze figuur is een zogenaamde dubbele heterostructuur
getekend.
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Figuur 1.1: Dubbele heterostructuur van een halfgeleider laser. De
aluminiumconcentratie van 13% in de actieve laag zorgt voor een
golflengte van 780nm. In de figuur zijn typische laserafmetingen
weergegeven.

De structuur bestaat uit een po-junctie waar een dunne laag, de zogenaamde actieve
laag, tussen de p-type en n-type opsluitlagen is gegroeid. De actieve laag heeft een
kleinere bandgap dan de beide opsluitlagen. Door een spanning aan te leggen worden
electronen van de n-type opsluitlaag en gaten vanuit de p-type opsluitlaag, in de
actieve laag geïnjecteerd. Door het verschil in bandgap tussen de actieve laag en de
opsluitlagen worden de ladingdragers opgesloten in de actieve laag en zullen daar
recombineren. Bij een voldoende hoge spanning zal de injectie van ladingdragers in de
actieve laag leiden tot populatie inversie. De opsluitlagen hebben naast een grotere
bandgap een kleinere brekingsindex dan de actieve laag. Hierdoor vormen ze een
golfgeleider. Met behulp van laserspiegels aan de voor en achterkant wordt er een
trilholte gevormd. De fotonen worden opgesloten in deze trilholte en zorgen voor
gestimuleerde emissie.
Bij lasers voor practische toepassingen gebeurt de stroominjectie meestal niet over het
gehele oppervlak, maar wordt deze beperkt door een ridge. Deze ridge kan via een
procedure van selectief etsen en isoleren worden verkregen. Omdat de stroominjectie
alleen via de ridge gebeurt, wordt de optische spotbreedte in laterale richting door de
breedte van de ridge (typisch 5J..Lm) bepaald. Bij de experimenten die beschreven zijn
in dit verslag, maken we gebruik van structuren zonder ridge, zodat we een uniforme
stroomverdeling hebben.

1.3 Catastrophic optical damage
De karakteristieken van een laser, zoals bijvoorbeeld drempelstroom, werkstroom of
efficiëntie, kunnen gedurende het gebruik veranderen. Als de karakteristieke
eigenschappen verslechteren spreken we van degradatie.
Het degradatieproces kan geleidelijk verlopen en zo de levensduur van de laser
bepalen of het degradatieproces kan abrupt verlopen en het maximale
uitgangsvermogen van de laser drastisch verlagen. Lange tijd is interne degradatie het
belangrijkste degradatieproces van de laser geweest. Door verbeterde groeiprocessen
is de interne degradatie echter sterk afgenomen en is de spiegeldegradatie een
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belangrijke limiterende factor geworden. Omdat de spiegeldegradatie samenhangt met
een oxydatiereactie, is met name voor lasers die gebaseerd zijn op AlGaAs/GaAs en
AllnGaP halfgeleiders, deze vorm van degradatie een belangrijk probleem.
In figuur 1.2 zien we een voorbeeld van een zogenaamde licht-stroom grafiek van een
laser. Bij een bepaalde waarde van de stroom zakt het licht vermogen plotseling in.
Het blijkt dat de spiegel lokaal vernield is. De laser is dan definitief onbruikbaar
geworden. Deze vorm van degradatie word catastrophic optica[ damage (COD)
genoemd. Het optreden van COD bij een bepaald uitgangsvermogen stelt dus een
limiet aan het maximale uitgangsvermogen.

Figuur 1.2: Voorbeeld van een LI-curve van een laser. Het inzakken van
L bij een bepaalde waarde van I wordt veroorzaakt door COD.

In figuur 1.3 zien we het spontane emissie patroon van een laser die COD heeft gehad.
De donker plek in het midden wordt veroorzaakt door sterke absorptie van fotonen bij
de vernielde spiegel.

Figuur 1.3: Spontane emissie patroon van een laser na COD. De
donkere plek in het midden wordt veroorzaakt door de vernielde spiegel.

COD wordt veroorzaakt door een sterke lokale opwarming van de laserspiegeL De
processen die hierbij een rol spelen zijn in figuur 1.4 weergegeven. In de bovenste rij
is de energiestroom weergegeven die leidt tot de emissie van monochromatisch licht
door de laser. Daaronder is aangegeven welke processen een rol spelen bij de
opwarming van de laser.
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dissipatie
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Figuur 1.4: De verschillende processen die leiden tot degradatie in een
laser. Met dikke lijnen is de positieve feedback loop die COD
veroorzaakt, aangegeven.

We zien dat de temperatuurstijging in het actieve gebied en aan het oppervlak kan
leiden tot geleidelijke degradatie. Hieronder verstaan we onder andere: oxydatie,
ontstaan van defecten en diffusie van defecten. Met dikke lijnen hebben we de
positieve feedback loop die kan leiden tot COD, aangegeven,. Het belangrijkste
mechanisme bestaat uit de niet-stralenderecombinaties aan het oppervlak. Deze leiden
tot een lokale temperatuur stijging en een afname van de bandgap. Hierdoor neemt de
absorptie van fotonen toe en via de toename van het aantal electron-gat paren leidt dit
tot een toename van het aantal niet-stralende recombinaties. Bij een bepaald kritisch
uitgangsvermogen van de laser volgt er dan COD.
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Ree om binatiestromen
2.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat er COD optreedt als het vermogen van een laser
een bepaalde waarde overschrijdt. Als oorzaak van COD werd een sterke lokale
temperatuurstijging aan het oppervlak genoemd. Deze temperatuurstijging wordt
veroorzaakt door recombinaties van electronen en gaten aan het oppervlak. Deze
oppervlakterecombinaties zorgen voor een stroom die we perimeterstroom noemen.
De perimeterstroomdichtheid geven we met lp aan. De grootte van deze stroom hangt
nauw samen met de eigenschappen van het oppervlak.
Het is niet mogelijk om lp direct te meten. Naast deze perimeterstroom zal er namelijk
ook sprake zijn van een bulkstroom door het materiaal. In figuur 2.1 zijn beide
stromen schematisch weergegeven. Omdat de boven- en onderkant van het sample
gemetalliseerd zijn, kunnen we de stromen als parallelstromen beschouwen. De
grootte van deze stromen is afhankelijk van het spanningsverschil tussen boven- en
onderkant en van de weerstand van bulk en perimeter.

perimeterstroom

T
Figuur 2.1: Schets van sample waar zowel een bulk- als een perimeterstroom loopt. l geeft de lengte en b de breedte van het sample aan.

De totale perimeterstroom is gelijk aan de lengte van de perimeter P (de omtrek), maal
de perimeterstroomdichtheid. Omdat de totale bulkstroom gelijk is aan de grootte van
het oppervlak A, maal de bulkstroomdichtheid h. voldoet de totale stroom aan:
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(2.1)
A en P zijn als volgt gedefinieerd: A = l·b, P = 21+2b, met I en b als in figuur 2.1.
Door P en A te variëren en 1101 te meten zijn we in staat de grootte van de bulk- en
perimeterstroom te bepalen. Uit (2.1) volgt direct dat 1101/P evenredig is met AlP. Ook
geldt er dat 1101/ A evenredig is met P/A. Uit de asafsnijding en de helling kunnen de
perimeterstroomdichtheid en bulkstroomdichtheid bepaald worden. Dat deze methode
inderdaad voldoet voor het materiaal waar we mee werken, zien we in figuur 2.2. Hier
is voor verschillende P/A verhoudingen 1101/ A als functie van P/A uitgezet. De
aangelegde spanning is 1V.
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Figuur 2.2: 110 /A alsfunctie van PIA bij een spanning van IV levert een
lineair verband op. Uit de helling volgt lp=l.Il·/04 Am·', en uit de
asafsnijding IA=0.919 Am-2•

We zien inderdaad een lineair verband.
Het materiaal dat we gebruiken bevat een pn-junctie, hierdoor is het
spanningsafhankelijke gedrag niet ohms. De stroomdichtheden IA en lp worden
veroorzaakt door recombinatieprocessen. Deze recombinatieprocessen vinden plaats
in de bulk of aan het oppervlak van de actieve laag. Het recombinatietempo R geeft
het aantal recombinaties per volume of oppervlakte eenheid, per seconde weer. R is
afhankelijk van het aantal beschikbare ladingdragers, dus van de aangelegde spanning
V. Als R als functie van V bekend is, dan is I als functie van V te bepalen. De
stroomdichtheid is namelijk gelijk aan het product van recombinatietempo, lading q
en het volume of oppervlak waar de recombinaties plaatsvinden. Voor de totale
bulkstroom volgt bijvoorbeeld: IA,tot = R-q-d·A. Met d de dikte van de actieve laag. In
23
de literatuur[ · ,4J zijn vergelijkingen bekend die het verloop van de stroom als functie
van de spanning beschrijven. Deze zogenaamde diode vergelijkingen zijn echter
afgeleid voor po-juncties zonder actieve laag, of pn-juncties met een dikke gedoteerde
actieve laag. In ons geval hebben we een dunne (40nm) ongedateerde actieve laag
waarbij transversale diffusie van ladingdragers verwaarloosbaar klein is. Daarom
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leiden we vergelijkingen af die het stroomverloop als functie van de spanning voor dit
specifieke geval weergeven. Om deze vergelijkingen te bepalen, leiden we in de
volgende paragrafen eerst formules af die de verschillende recombinatieprocessen
relateren aan de electronenconcentratie. Omdat we de relatie tussen de
electronenconcentratie en de spanning weten, zijn we daarna in staat om het
spanningsafhankelijke gedrag van IA en lp af te leiden. Deze theoretisch gevonden
relaties vergelijken we tenslotte met de experimenten.

2.2 Recombinatieprocessen
De evenwichtssituatie van een halfgeleider wordt verstoord door er een stroom door te
sturen. Er treden dan veranderingen op in de aantallen electronen en gaten in het
materiaal. In het geval dat er ladingdragers in de halfgeleider geïnjecteerd worden,
zullen er recombinatieprocessen optreden die de evenwichtssituatie proberen te
herstellen. Een recombinatieproces is een proces waarbij electronen en gaten worden
geannihileerd. Een generatieproces is een proces waarbij electronen en gaten juist
worden gecreëerd. Bij een recombinatieproces kan energie vrijkomen in de vorm van
fotonen of in de vorm van fononen (warmte). Het proces waarbij fotonen vrijkomen is
het proces dat lasers en LED's hun karakteristieken geeft, namelijk licht geven.
We zullen nu in het kort de verschillende recombinatieprocessen beschrijven. In de
volgende paragrafen zal op een aantal, voor ons belangrijke vormen, uitgebreider
worden ingegaan.

• Band naar band recombinaties
Dit is de meest eenvoudige vorm van recombinaties. Hierbij recombineert een electron
uit de conductieband met een gat uit de valentieband. Anders gezegd: een electron uit
de conductieband vult een lege plaats in de valentieband op. Bij dit proces wordt een
foton uitgezonden. Deze recombinaties worden vaak stralende recombinaties
genoemd. In figuur 2.3 is dit recombinatieproces weergegeven.

---+----- Ec
Ev

0
Figuur 2.3: Band naar band recombinatie. E, en Ev zijn respectievelijk
het minimum van de conductieband en het maximum van de
valentie band.

Deze band naar band recombinaties vinden bij directe halfgeleiders veel vaker plaats
dan bij indirecte halfgeleiders. In het laatste geval is er in het proces namelijk een
fonon nodig om aan de wet van behoud van impuls te kunnen voldoen. De stralende
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recombinaties kunnen spontaan optreden, we spreken dan van spontane emissie. Ze
kunnen ook plaatsvinden door de aanwezigheid van fotonen. In dat geval spreken we
van gestimuleerde emissie. Gestimuleerde emissie is een noodzakelijk proces voor
laserwerking. Maar gestimuleerde emis~ie treedt pas o bï J:l~~concentraties
e~tronen en gaten. IJ agere concentraties, dus bij lage stromen, treedtermeestal
alleen spontane emissie op. Het spontane recombinatie tempo is evenredig met de
electronenen gaten concentratie (respectievelijk n en p)en wordt gegeven door[ 31 :

(2.2)
met Er de stralende recombinatie coëfficiënt. Directe halfgeleiders hebben Er-waarden
in de orde van w-Il tot 10-9 cm3s-l en indirecte halfgeleiders hebben Er-waarden in de
orde van 10- 15 tot 10- 13 cm3s- 1 [ 51 • Dus spontane emissie is voor indirecte halfgeleiders
minder waarschijnlijk.

• recombinaties via recombinatie-generatie centra in de bandgap
Het is mogelijk dat er defecten in het kristal aanwezig zijn die energieniveaus tussen
de conductie- en valentieband veroorzaken. Deze worden Recombinatie-Generatie
centra genoemd. Een electron kan ingevangen worden door zo'n R-G centrum en
daarna recombineren met een gat. Dit proces is weergegeven in figuur 2.4. Bij deze
recombinatie komt er geen foton vrij maar een fonon. Dit proces is een niet-stralend
recombinatie proces en wordt vaak Shockley Read Hall-recombinatie genoemd.

R-G centrum -

fonon
____,.

Figuur 2.4: Recombinatie via een R-G centrum.

Op dit proces zal in de volgende paragraaf verder worden ingegaan.

• oppervlakte recombinaties
Omdat het oppervlak van een kristal nooit perfect is en omdat het zal reageren met in
de lucht aanwezige atomen, ontstaan er aan het oppervlak ook energieniveaus in de
bandgap. Deze kunnen als R-G centra dienen. De recombinaties via deze centra zijn,
evenals de bulk recombinaties via R-G centra, niet-stralend. Dit recombinatieproces is
weergegeven in figuur 2.5.
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!
!

1-------Ec

oppervlakte
toestanden

-

fonon
---+

Ev

Figuur 2.5: Oppervlakte recombinatie.

De dichtheid van R-G centra aan het oppervlak is typisch in de orde van 10
paragraaf 2.4 zal verder worden ingegaan op de oppervlakte recombinaties.

13

2

cm- . In

2.3 Recombinatie via recombinatie-generatie centra in de
bandgap
In perfecte halfgeleiders is de bandgap vrij van toestanden en liggen de toegestane
energieniveaus in de conductie- en valentieband. In de praktijk zijn er echter altijd
defecten aanwezig die electronische toestanden in de banden of in de bandgap
veroorzaken. De niveaus in de bandgap kunnen opzettelijk geïntroduceerd zijn,
bijvoorbeeld door het materiaal te doteren, of kunnen het resultaat zijn van niet ideale
groeicondities.
Voor gedoteerde halfgeleiders liggen de niveaus die veroorzaakt worden door doping
dicht bij de rand van de bandgap en worden ondiepe niveaus genoemd. Een donor
introduceert een electronen toestand net onder het minimum van de conductieband en
een acceptor introduceert een gaten toestand net boven het maximum van de
valentieband. Omdat de thermische energie die nodig is om electronen en gaten te
exciteren van deze ondiepe niveaus typisch minder dan O.le V is, zullen deze niveaus
bij kamertemperatuur nauwelijks bezet zijn. Dit is weergegeven in figuur 2.6.

------------------------Ec
-donor(+)
-

R-G centrum

-acceptor (-)
Ev

0
Figuur 2.6: Ondiepe niveaus: donor en acceptor, en een diep niveau:
R-G centrum.

Naast deze opzettelijk geïntroduceerde ondiepe niveaus zijn er niveaus in de bandgap
die meer in het centrum van de bandgap kunnen liggen. Deze niveaus worden
veroorzaakt door defecten in het kristal zoals: lege roosterplaatsen, antisites
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(bijvoorbeeld een groep m atoom op een groep V roosterplaats, bij ri:t_V
halfgeleiders) of vervuiling door andere atomen. Deze defecten veroorzaken ee~
plaatselijke verstoring in de kristalstructuur zodat de periodieke potentiaal verstoord\
wordt. Dit kan leiden tot toestanden in het midden van de bandgap. Zogenaamde diepe )
niveaus. In tegenstelling tot de ondiepe niveaus zijn deze niveaus effectieve
recombinatie centra omdat de kans groot is dat het centrum, nadat het een electron .
heeft ingevangen, ook nog een gat invangt. Dit gat en het electron zullen dan niet
recombineren tot een foton maar tot een fonon, roostertrilling dus, wat karakteristiek
is voor diepe niveaus. Recombinaties via deze defecten zijn niet-stralend en leiden tot
warmte productie in plaats van licht. De diepe niveaus in de bandgap worden vaak
recombinatie-generatie centra (R-G centra) genoemd en de ondiepe niveaus trapping
centra.
We leiden nu een vergelijking af voor het tempo waarmee de recombinatie via de R-G
centra plaatsvinden[2). In figuur 2.7 zien we de mogelijke overgangen van electraoen
en gaten van de conductie- en valentieband naar de R-G centra en van de R-G centra
naar de banden.

----~----~--------------------------------Ec

a

b

c

d

Figuur 2.7: a) electron invangst b) electron emissie c) gat invangst
d) gat emissie

De snelheid waarmee electraoen ingevangen worden, rni. is het product van: de
electraoen concentratie, n, de thermische snelheid van de ladingdragers, V1h, de crosssectie van het R-G centrum voorinvangst van electronen, crn. en tenslotte met de kans
dat het R-G centrum nog niet bezet is door een electron, (1-f(E1)). De functiefgeeft de
kans aan dat een R-G centrum bezet is. De dichtheid van R-G centra met energie E1 is
N1• We vinden dan:
(2.3)

De electraoenconcentratie n kan voor een niet-gedegenereerde situatie, bepaald
worden met:
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(2.4)

Waarin Ne de effectieve density of states in de conductieband, Et het fermi niveau en
k8 de constante van Boltzmann. Voor een niet-evenwichtssituatie kunnen we (2.4) ook
gebruiken als we het fermi niveau vervangen door het electronen quasi fermi niveau

Ern·
Een electron dat ingevangen is kan geëmitteerd worden. Als de emissiesnelheid voor
bezetteR-G centra en is, dan geldt voor de totale ernissiesnelheid:
(2.5)
Een bezet R-G centrum kan ook een gat invangen, zoals weergegeven in figuur 2.7c.
Met ap de cross-sectie voor gaten invangst geldt dan:

(
I

(2.6)

De gatenconcentratie p kan bepaald worden met:
(2.7)

met Nv de effectieve density of states in de valentieband. Et moeten we vervangen
oor het gaten quasi fermi niveau Etp voor een niet-evenwichtssituatie.
De emissiesnelheid voor ingevangen gaten is:
(2.8)

We gaan en en ep bepalen, door ons in eerste instantie te beperken tot de
evenwichtssituatie. In evenwicht wordt de situatie in stand gehouden omdat de inverse
van ieder proces gelijk is aan het proces zelf. Dit betekent: r~

= r:

en r;

= r; , er

treedt dan geen netto recombinatie op. De kans dat een R-G centrum met energie E 1
bezet is, wordt in de evenwichtssituatie beschreven met de zogenaamde fermi functie:
(2.9)

Uit (2.3), (2.4) en (2.5) halen we de emissiesnelheid voor electronen:

(2.10)
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met n0 de electronen concentratie in thermodynamisch evenwicht.
Uit (2.6), (2.7) en (2.8) volgt een soortgelijke uitdrukking voor ep:

(2.11)

We definiëren nt en Pt als volgt:
n
t

pt

=N

c

exp E t -E c
( k T

J

B

J
= N v exp( E ~ B-E
T t

(2.12)

waarbij nt de electronendichtheid in de conductieband is, als het fermi niveau op Et
ligt en Pt de gatendichtheid in de valentieband als het fermi niveau op Et ligt.
We kijken nu naar een niet-evenwichtssituatie waarbij het systeem zich in een
stationaire toestand bevindt. Er geldt dan dat de bezetting van een R-G centrum
constant moet zijn. Dit betekent dat de vier processen in figuur 2.7 elkaar moeten
opheffen en niet, zoals in een evenwichtssituatie, dat ieder proces in balans is met het
inverse proces. In de stationaire toestand geldt:
(2.13)
Hiermee is het mogelijk om de bezettingsfunctie f( Et) onder niet-evenwichtscondities
te bepalen. Gebruik makend van 2.3 t/m 2.12 vinden we:
(2.14)

Met deze functie kunnen we de kans berekenen dat een R-G centrum bezet is als we
de electronen en gaten concentraties, of de quasi fermi niveaus van de electronen en
gaten, weten.
We zijn nu ook in staat om het netto recombinatietempo te bepalen. Omdat
R = r~
=
vinden we uiteindelijk:

-r: r; -r;

(2.15)

met 'tn de electronen levensduur en 'tp de gaten levensduur:
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1
't = - - - n
Nrv rhcr n

(2.16)

Vergelijking (2.15) staat bekend als de Shockley-Read-Hall (SRH) vergelijking voor
recombinaties via R-G central 61 . In deze vergelijking kan (np-n/) gezien worden als
een maat voor de afwijking van de evenwichtssituatie. In een evenwichtssituatie geldt
de rnass-action wet, np=n/, en zal er geen netto recombinatie zijn. Tenslotte merken
we nog op dat de dimensie van n,p en ni :[m-3 ] is, die van 'tn,'tp: [s] en van R:[m- 3s- 1].
Zoals we later zullen zien kunnen we een soortgelijke vergelijking als de SRH
vergelijking ook gebruiken om oppervlakterecombinaties te beschrijven.
Nu we een vergelijking hebben die het recombinatietempo van de verschillendeR-G
centra aangeeft, kunnen we eenvoudig laten zien dat R-G centra die in het midden van
de bandgap liggen, de diepe niveaus, effectievere R-G centra zijn dan de centra die
dichter bij de conductie- of valentieband liggen. In figuur 2.8 staat R uitgezet als
functie van het energieniveau van het R-G centrum voor het geval dat het electronen
quasi fermi niveau Ern=0.95eV en het gaten quasi fermi niveau Erp=0.65eV. De
electronenen gaten levensduur zijn gelijk genomen.

exacte functie

voor R: (2.15)

\

r

bezettingsfunctie
van de electronen

7 .G.

bezettingsfunctie
van de gaten

Î

oL-----------~~~----~~~~------~-

0

0.5

1.5
E (eY)

Figuur 2.8: Recombinatietempo als functie van het energieniveau van
het R-G centrum met E1n=0.95eV en E!P=0.65eV. Gebruikte waarden:
Nc=4.4Al0 17 cm- 3 ; Nv=8.2Al0 18 cm. 3; T=23°C; Eg=l.6eV.

We zien inderdaad dat de meest effectieve R-G centra rond het midden van de
bandgap liggen. Tevens zien we dat R voor de centra tussen de quasi fermi niveaus
ongeveer gelijk is. Boven Ern en beneden Erp neemt R snel af. II}_ d~. figuur zijn ook de
b~~et!in
n ies voord
en en gaten weergegeve!_l. We zien dat de niveaus
boven beide quasi fermi niveaus in het a gemeen eeg zijn en aanwezige electronen
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zullen emitteren. Niveaus beneden beide quasi fermi niveaus zullen juist bezet blijven
door snelle gaten emissie. Het is mogelijk om in dit geval de SRH vergelijking te
vereenvoudigen tot:

np
R=----

(2.17)

'tnn+'tpP

voor R-G centra tussen beide quasi fermi niveaus en tot R=O voor centra boven of
onder beide quasi fermi niveaus. Deze vereenvoudiging is ook in figuur 2.8
aangegeven. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze vereenvoudiging onjuist is als
de quasi fermi niveaus zeer asymmetrisch in de bandgap liggen.
We bekijken nu het specifieke geval van een dubbele heterostructuur zoals we die bij
de experimenten hebben gebruikt. De dikte van de actieve laag (40 nm) is veel kleiner
dan de diffusie lengte van de electrenen en gaten (::::::2 J.Lm), waardoor we in de actieve
laag mogen stellen: n = p. Met gelijke levensduur voorelectronenen gaten kunnen we
vergelijking (2.17) verder vereenvoudigen tot:
R=!!_
2'!

(2.18)

Vergelijking (2.18) relateert het recombinatietempo aan de electrenenconcentratie in
de actieve laag. Deze vergelijking gaan we in paragraaf 2.5 gebruiken om de stroom
die door dit recombinatieproces wordt veroorzaakt, te bepalen.

2.4 Oppervlakterecombinaties
In deze paragraaf behandelen we de recombinaties via R-G centers aan het oppervlak
(oppervlakte toestanden). Oppervlakte toestanden kunnen, afhankelijk van het fermi
niveau aan het oppervlak, lading dragen of neutraal zijn. Algemeen zijn er twee typen
oppervlakte toestanden: donoren en acceptoren. Een oppervlakte toestand van het
donor type kan neutraal of positief geladen zijn. Een oppervlakte toestand van het
acceptor type kan neutraal of negatief geladen zijn. Dit is samengevat in tabel 2.1
Tabe/2.1: Mogelijke lading van verschillende oppervlakte toestanden.

donor
acceptor

bezet
0

leeg

+
0

Als er zich lading in de oppervlakte toestanden bevindt, dan kan dit de elektrische
eigenschappen aan het oppervlak veranderen. We kijken eerst naar de invloed van
oppervlakte toestanden in de evenwichtssituatie. Daarna behandelen we de
recombinaties die in de niet-evenwichtssituatie optreden.
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• evenwichtssituatie
In deze situatie kunnen we de electronen en gaten concentraties beschrijven met een
enkel fermi niveau. In thermodynamisch evenwicht loopt het fermi niveau door het
hele materiaal vlak. Er treedt dan geen ladingstransport op.
In figuur 2.9 is de situatie geschetst voorn-type materiaal met een aantal oppervlakte
toestanden van het acceptor type.
E
electron en

....{jj.... ~ .... ® ......................................... E

F

geioniseerde donoren
acceptoren

x
Figuur 2.9: Omdat de acceptoren onder het fermi niveau liggen treedt er
electronen transport van de conductieband naar de acceptoren op. De
geschetste situatie is geen evenwichtssituatie.

Het energieniveau van de acceptoren ligt onder het fermi niveau. Daarom zullen er
electronen uit de conductieband naar de lager gelegen energieniveaus van de
acceptoren gaan. Dit leidt tot een negatieve lading aan het oppervlak en tot een
potentiaal verschil tussen oppervlak en bulk. We zien dit in figuur 2.10 terug als
bandbuiging aan het oppervlak. Door de bandbuiging ontstaat er een gebied onder het
oppervlak waar de donoren en een verhoogde gaten concentratie, voor een positieve
lading zorgen.

-16-

Recombinatiestromen

E

w

x
Figuur 2.10: Bandbuiging aan het oppervlak leidt tot een gebied onder
het oppervlak met een positieve lading.

De ladingsdichtheid, p(x), in het gebied onder het oppervlak kunnen we algemeen
schrijven als:
p (x) = q(N; - n( x) + p( x))

(2.19)

Waarin N/ de dichtheid van de donoren in de bulk. Deze lading is aan de potentiaal
V gerelateerd via de Poisson-vergelijking:
(2.20)

Met Eo de permittiviteit van vacuum en Es de relatieve permittiviteit van het materiaal.
We maken nu de volgende benaderingen: de positieve lading in de halfgeleider wordt
slechts veroorzaakt door de geïoniseerde donoren en deze positieve lading nemen we
constant over een gebied met lengte W. Dus: p(x)=q-N/ (O<x<W), p(x)=O (x>W) en

dVI

= 0. We vinden dan:

dxw

(2.21)

Met Vb de grootte van de bandbuiging. Zie figuur 2.1 0. De totale positieve lading in
het gebied van x=O tot x=W, noemen we Qr1:
(2.22)
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Deze positieve lading moet tegengesteld zijn aan de lading in de acceptoren. In dat
geval is er sprake van evenwicht en van oppervlakte neutraliteit. Het aantal geladen
acceptoren is afhankelijk van de relatieve ligging van het fermi niveau ten opzichte
van het energieniveau van de acceptoren. De bezettingsgraad beschrijven we met de
fermi functie. De totale lading in de acceptoren is:
(2.23)

Met Nrs de dichtheid van de acceptoren. Het is mogelijk om voor ieder specifiek aantal
acceptoren, de mate van bandbuiging te bepalen. Daartoe moet voor iedere N 15 , V b
worden opgelost uit de gelijkheid Qrr=-Qopp· We gaan dit doen voor de situatie waarbij
er 2 typen oppervlakte toestanden aanwezig zijn. We veronderstellen de aanwezigheid
van "hN15 acceptoren op een energieniveau van 0.15 eV boven het valentieband
maximum en de aanwezigheid van %N1s donoren op 0.5 eVen %N15 donoren op 0.75
eV boven het valentieband maximum. Deze keuze komt overeen met het AUD-model,
dat we in het volgende hoofdstuk uitgebreid zullen bespreken. In figuur 2.11 is de
positie van het fermi niveau aan het oppervlak ten opzichte van het valentieband
maximum aan het oppervlak, als functie van N15 weergegeven. We zien dat na een
snelle afname van het fermi niveau (met andere woorden: een snelle toename van de
bandbuiging), het fermi niveau nagenoeg constant wordt. In de inzet is te zien dat een
verdere toename van het aantal oppervlakte toestanden tot 10 14 cm-2 slechts tot een
minimale verandering van het fermi niveau leidt. Dit effect wordt pinning van het
fermi niveau genoemd. In dit geval wordt het fermi niveau op ongeveer 0.75 eV
gepind.

6

4

8

10

Figuur 2.11: Een toename van het aantal oppervlakte toestanden leidt
tot bandbuiging. In de weergegeven situatie wordt het fermi niveau op
0.75 eV gepind. Gebruikte waarden: N/=1·10 17 cm- 3 ; Ec-Ev=l.4 eV;
E.,=/3.2; T=23°C; Nc=4.4·10 17.
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• niet -evenwichtssituatie
In deze situatie beschrijven we de electrenen en gaten concentraties met behulp van
quasi fermi niveaus. Het verschil tussen de quasi fermi niveaus is gelijk aan de
spanning over de junctie: Ern-Erp=qV. We veronderstellen een evenwichtssituatie
tussen bulk en oppervlak. Dit houdt in dat de quasi fermi niveaus vlak lopen tot aan
het oppervlak en dat het verschil Ern-Erp gelijk blijft. Deze situatie is in figuur 2.12
weergegeven.
E

x
Figuur 2.12: Evenwicht tussen bulk en oppervlak, de quasifermi niveaus
lopen vlak. Aan het oppervlak treden recombinaties op.

In deze niet-evenwichtssituatie treden er recombinaties op die het evenwicht trachten
te herstellen. Om het recombinatietempo voor deze oppervlakte recombinaties te
beschrijven, gebruiken we de SRH-vergelijking uit paragraaf 2.3. Aan het oppervlak
treden dezelfde processen op als in het bulk materiaal. Dus electrenen invangst en
emissie, en gaten invangsten emissie. R-G centra in het midden van de bandgap zijn
effectief voor recombinaties en dichtbij de banden gelegen R-G centra zullen eerder
als traps fungeren. Het verschil met bulk recombinaties is dat de dichtheid van R-G
centra in het geval van oppervlakte recombinaties niet per volume eenheid maar per
oppervlakte eenheid wordt uitgedrukt. De dimensie van de dichtheid van R-G centra
aan het oppervlak, N15 :[m- 2]. De afleiding voor R aan het oppervlak, aangeduid met Rs,
is volledig analoog aan de afleiding van de SRH vergelijking voor bulk recombinaties
(paragraaf 2.3) en het resultaat is nagenoeg identiek:
(2.24)

waann
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1
1

(2.25)

s =---p

0' pv thNts

Deze hebben de dimensie [ms- 1] en zijn dus geen tijdconstanten. Dit in tegenstelling
tot de SRH vergelijking voor bulk recombinaties waar op de plaats van s een
tijdconstante t stond die de electronen of gaten levensduur aangaf. Vergelijking (2.24)
is niet direct bruikbaar voor ons. We weten weliswaar de grootte van nstJs. maar de
grootte van n 5 en Ps afzonderlijk is niet bekend. n 5 en Ps zijn namelijk afhankelijk van
de mate van bandbuiging in de niet-evenwichtssituatie. Om toch tot een bruikbare
formule te komen, volgen we de redenering van Fossum en Lindholm[71 : a) de nietevenwichtssituatie leidt tot een aanzienlijk aantal electronen en gaten aan het
oppervlak. b) er zijn geen fysische beperkingen aan de mate van bandbuiging. We
veronderstellen nu dat de lading in de oppervlakte toestanden zo groot is, dat de
bijbehorende bandbuiging leidt tot een maximaal streven naar de evenwichtssituatie.
Voor Rs houdt dit in dat de waarde van Rs maximaal wordt. Met gelijke Sn en Sp volgt
uit (2.24) dan: n 5 =Ps·t
Gebruik makend van n5 =p 5 , ns»n 1s en Ps»Prs, hetgeen geldt voor voldoende grote
/ afwijkingen van de evenwichtssituatie (Ern-Erp> 10ks7), vinden we: R = sn/2.
Algemeen schrijven we:

L

(2.26)
WaarinS de oppervlakterecombinatiesnelheid wordt genoemd.

2.5 Recombinatiestromen
In de vorige paragrafen hebben we een aantal verschillende recombinatieprocessen
behandeld. Voor ieder van deze processen is een relatie tussen de
electronenconcentratie en het recombinatietempo bepaald. Met behulp van deze
relaties gaan we nu de karakteristieken bepalen van de stromen die bij ieder van de
recombinatieprocessen horen. We maken gebruik van de vereenvoudigde vorm van de
vergelijkingen. Dit is toegestaan omdat ten eerste, voor zowel de bulkrecombinaties
als de oppervlakterecombinaties geldt: n = p. En ten tweede omdat we een voldoende
grote afwijking van thermodynamisch evenwicht veronderstellen. De drie voor ons
belangrijke recombinatieprocessen zijn:
-recombinaties via R-G centra in de bandgap
-band naar band recombinaties
-recombinaties aan het oppervlak.
De vereenvoudigde vergelijkingen voor deze drie processen zijn achtereenvolgens:
Het resultaat n, = p,, komt overeen met het resultaat van Henry e.a. 181 • Zij gingen uit van een
continuüm aan oppervlakte toestanden. Bij elke waarde van Efn-Efp werd de electronen en gaten
concentratie aan het oppervlak bepaald, zodanig dat er geldt Qopp = -QrJ. Het resultaat van deze bereking
leverde n, ""p,.
t
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n
2't

R=-

(2.27a)

(2.27b)
(2.27c)
De eerste twee processen vinden in de bulk plaats en zorgen voor een stroom door de
halfgeleider. De totale stroomdichtheid die veroorzaakt wordt door deze processen,
noemen we de bulkstroomdichtheid IA. De stroomdichtheid die veroorzaakt wordt
door de recombinaties aan het oppervlak, noemen we de perimeterstroomdichtheid lp.
De totale stroom 1101 voldoet aan:
(2.28)
met A de grootte van het oppervlak (l·b) en P de lengte van de perimeter (21 + 2b).
Omdat we uiteindelijk relaties tussen de meetbare grootheden I en V willen weten,
bepalen we eerst een vergelijking die de electronenconcentratie n relateert aan V. Als
we spanningsverliezen in contacten en opsluitlagen kunnen verwaarlozen, dan zal een
aangelegde spanning volledig over de actieve laag komen te staan. Dit heeft tot gevolg
dat het electronen quasi fermi niveau, Etn en het gaten quasi fermi niveau, Ejp in de
actieve laag gescheiden worden. Er ontstaat een niet-evenwichtssituatie in de actieve
laag en er geldt:
q·V = Etn- E,p

(2.29)

Voor niet gedegenereerde halfgeleiders hebben we een eenvoudige vergelijking voor
de electronen concentratie als functie van het quasi fermi niveau[ 91 :
(2.30)

Omdat p

= n vinden we voor het gaten quasi ferrni niveau:
(2.31)

Invullen van (2.30) en (2.31) in (2.29) levert ons dan:
qV

n = nI. . e2kT

(2.32)

Met behulp van (2.32) en (2.27a,b) kunnen we de bulkstroomdichtheid als functie van
de aangelegde spanning opschrijven:
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(2.33)

Met d de dikte van de actieve laag. De afleiding van deze formule en het resultaat,
wijken af van die voor een gewone pn-junctie zoals gegeven in bijvoorbeeld [2•3•41 . In
de zogenaamde diode vergelijkingen die daarin zijn bepaald, is de exponentiële
afhankelijkheid van V gelijk aan die van (2.33), maar de voorfactoren zijn afwijkend.
Dit verschil wordt veroorzaakt door de afwezigheid van een actieve laag en daardoor
is het gebruik van het begrip diffusielengte noodzakelijk. De diffusielengte geeft een
karakteristieke lengte weer, waarover de minderheidsladingdragers recombineren.
We zien in (2.33) dat de twee stromen die door verschillende recombinatieprocessen
worden veroorzaakt een verschillende afhankelijkheid van V hebben. De band naar
band recombinaties leiden tot een stroom oe exp(qV/kT). De recombinaties via R-G
centra leiden tot een stroom oe exp(qV/2k1). Men spreekt om deze reden vaak over,
respectievelijk, 1kT en 2kT stromen. Voordat we verder gaan met de afleiding van een
vergelijking voor de perimeterstroomdichtheid, onderzoeken we de functie voor de
bulkstroomdichtheid nader.
Een veel gebruikte methode om een diode of een laser onder de drempelstroom te
karakteriseren, is het meten van een 1-V karakteristiek. De stroom als functie van de
spanning wordt dan met de volgende empirische formule beschreven:
qV

I

oe enkT

(2.34)

n wordt de idealiteitsfactor genoemd. Bij hogere stromen kan de spanningsval over de
opsluitlagen niet meer verwaarloosd worden. Dit zien we terug in een 1-V
karakteristiek als het afvlakken van de grafiek. Deze additionele weerstand wordt de
serieweerstand, Rs, genoemd. Deze serieweerstand kan in rekening worden gebracht
door in (2.34) V te vervangen door (V-I·R5 ).
Voor een stroom zoals (2.33), zal de idealiteitsfactor, afhankelijk van de waarden van
de constanten en de spanning, een waarde tussen 1 en 2 hebben. Omdat de orde
grootte van de constanten 't en Br bekend zijn, zijn we in staat om een indicatie te
geven voor de waarde en het verloop van de idealiteitsfactor van IA. De waarde van 't
voor een AlxGa 1-xAs structuur met een actieve laag met 13% aluminium (x=0.13) is
met behulp van photoluminiscentie experimenten bepaald als 't ~ 10-7 s[ 101 . De
waarden van de andere gebruikte constanten staan in het onderschrift van figuur 2.13.
In deze figuur is de idealiteitsfactor van IA als functie van het voltage uitgezet.

-22-

Recombinatiestromen

2.1

1.9

~.,
]'! 1.8

..,-~

"

::;!

1.7

1.6

0.6

0.8

1.2

1.0

1.4

V (V)

Figuur 2.13: ldealiteitsfactor van de bulkstroom als functie van de
spanning, voor een stroom die veroorzaakt wordt door zowel band naar
band recombinaties als recombinaties via R-G centra. Gebruikte
waarden: 't=/0- 7 s; B,=/0- 10 cm 3s-1; Nc=4.4·1017 cm- 3 ; Nv=8.2·10 18 cm- 3;
T=23°C; E11 =1.6 eV.

We zien dat de idealiteitsfactor tot ongeveer 1.15 V bijna gelijk aan 2 is. In dit regime
is de 2kT stroom dominant. Bij hogere spanningen, neemt de electronenconcentratie
sterk toe en gaan de stralende recombinaties overheersen. De 1kT stroom wordt dan
dominant.
Tot slot van deze paragraaf willen we voor de perimeterstroomdichtheid een
vergelijking bepalen, die de stroomdichtheid als functie van de aangelegde spanning
geeft. In paragraaf 2.4 hebben we gezien dat aan het oppervlak geldt: qV= Etn.s-Efp,s·
05
Met ns=Ps vinden we ns=(n5p 5 ) · =niexp(qV/2k1). Als we gebruik maken van (2.27c)
dan vinden we voor de perimeterstroomdichtheid:
§!__

lp =q·d·ni ·S-e

2kT

(2.35)

We zien dat de idealiteitsfactor van de perimeterstroom, de waarde 2 heeft.
Tenslotte merken we op dat de vergelijkingen die in deze paragraaf zijn afgeleid
slechts geldig zijn in het niet gedegenereerde regime. Dit betekent dat bij voltages
waarbij het electronen quasi fermi niveau minder dan ongeveer 3kT van de
valentieband ligt, de vergelijkingen niet meer geldig zijn. Door in plaats van de
Boltzmann benadering, gebruik te maken van bijvoorbeeld de benadering die
beschreven is door Joyce en Dixon[ll), is het mogelijk om vergelijkingen af te leiden
die geldig zijn tot enkele kTs in de banden. We zullen hier niet verder op in gaan
omdat we slechts geïnteresseerd zijn in het gedrag bij lage spanningen en stromen,
waar de vergelijkingen wel geldig zijn.
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2.6 Bulk- en perimeterstroom: resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de experimenten die zijn
uitgevoerd om de bulkstroomdichtheid en perimeterstroomdichtheid te bepalen. Voor
een gedetailleerde beschrijving van de meetopstelling wordt verwezen naar
appendix A.
We hebben metingen verricht aan samples met verschillende perimeter/oppervlak
verhoudingen. Elke zijde van het sample werd handmatig gekliefd. Direct na het
klieven (binnen 15 minuten) werd het sample in de meetopstelling geplaatst en
werden achtereenvolgens de volgende meetingen uitgevoerd:
• 20000s. meten op een constante spanning van 1.15 V, direct daarna:
• de spanning toe laten nemen van 0 naar 1 V met stapgrootte 0.001 V. Na iedere
spanningsteename 5s wachten voordat de stroom wordt gemeten
• spanning toe laten nemen van 0.9 naar 1.3 V met stapgrootte 0.001 V. Na iedere
spanningsteename O.ls wachten voordat de stroom wordt gemeten.
Het meten bij een constante spanning is nodig om in een stabiele, tijdsonafhankelijke,
situatie te komen. In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de processen die
tijdens de meting met constante spanning, het gedrag beschrijven.
In tabel 2.2 staan de afmetingen van de verschillende samples, met de daaruit
berekende P/A verhouding.
Tabel 2.2: Lengte, breedte en perimeter/oppervlak verhouding van de
gebruikte samples.

lengte
5mm
2mm

breedte
5mm
2mm

990~m

975~m

5.4mm
3.7mm
250 l:!m

175

P/A (·103 m- 1)

0.8
2
4.1
11.8
13.9
24.2

~m

150~m

125l:!m

Door de gemeten stroom, bij een bepaald voltage, te delen door het oppervlak A,
vinden we uit (2.28):
I tot (V) =I (V)+~. I (V)

A

A

A

p

(2.36)

Dit betekent een lineair verband tussen P/A en I101/ A. Met als asafsnijding de
bulkstroomdichtheid IA(V) en als richtingscoëfficient de perimeterstroomdichtheid
Ip(V). In figuur 2.14 is voor drie verschillende voltages, I101/A als functie van P/A
uitgezet. We zien inderdaad een lineair verband.
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Figuur 2.14: Totale stroom per oppervlakte eenheid is bij een vaste
spanning evenredig met perimeter/oppervlak verhouding.

In de figuur zijn ook twee punten aangegeven, met P/A=7.3·103 en P/A=9.0·10 3, die
gemeten zijn nadat de samples niet eerst op 1.15 V maar op respectievelijk 1.19 V en
1.18 V zijn gezet. De eerste stap van de meetcyclus was dus afwijkend. Ze tonen ons
dat het niet van belang is onder welke spanning het sample is gezet om tot een stabiele
situatie te komen, de eindsituatie is gelijk.
We hebben de stroom-spanningskarakteristieken van de verschillende samples
gecombineerd en bij iedere spanning tussen 0 en 1.3 V (met stapgrootte van 0.001 V)
is met lineaire regressie de richtingscoëfficient, lp, en de asafsnijding, IA, bepaald.
Zoals voor drie spanningen is weergegeven in figuur 2.14. Op deze wijze hebben we
dus een tabel gecreëerd, waarin bij elke spanning de bulkstroomdichtheid en de
perimeterstroomdichtheid wordt gegeven. Met dit resultaat zijn we in staat om voor
een sample met willekeurige afmetingen en bij een willekeurige spanning tussen 0 en
1.3 V, de totale bulkstroom en de totale perimeterstroom te bepalen. In figuur 2.15 is
voor een viertal samples met zekere afmetingen de relatieve grootte van de
perimeterstroom als functie van de spanning uitgezet.
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Figuur 2.15: Relatieve grootte van de perimeterstroom als functie van
de spanning voor vier verschillende samples. 150JlmX150Jlm
(PIA=27·1rY); 500JlmX500Jlm (PIA=8·lrY); lmmxlmm (PIA=4·lrf);
5mmx5mm (PIA=0.8·lrY).
3

1

We zien dat voor de typische laser afmetingen van 500J.LmX500!..tm (P/A=8·10 m- ) de
perimeterstroom dominant is.
We gaan de tabel waarin lp en IA als functie van V staan, gebruiken om de
idealiteitsfactoren np en na, te bepalen. Er geldt: lp(V)ocexp( qV/npkn en
IA(V)ocexp(qV/nakn. We hebben voor elke spanning, de waarden van ln(lp) en ln(IA)
bepaald. Als we nu aannemen dat np en na constant zijn over elk interval van 10 mV,
dan geldt op zo'n interval dat ln(lp) en ln(IA) lineair met V toenemen. Ieder interval
bestaat uit tien punten, waarop we lineaire regressie hebben toegepast. De
regressiecoëfficient die de helling aangeeft voldoet voor ln(lp) en ln(IA) respectievelijk
aan qlnpkT en qlnakT. Omdat de waarden van de constanten bekend zijn, kunnen we
hieruit de idealiteitsfactor halen. In figuur 2.16 is zowel de waarde van de
idealiteitsfactor van de perimeterstroom, als de idealiteitsfactor van de bulkstroom, als
functie van V uitgezet.
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Figuur 2.16: ldealiteitsfactor van de bulkstroom, na, en idealiteitsfactor
van de perimeterstroom, np, als functie van de spanning.

We zien dat na tot 1.2 V een waarde van ongeveer 1.95 heeft. Dit is in
overeenstemming met de theorie uit de vorige paragraaf. Vergelijk figuur 2.16 met
figuur 2.13. Recombinaties via R-G centra domineren hier de bulkstroom. Bij
spanningen boven ongeveer 1.2 V zien we een afname van na die waarschijnlijk wordt
veroorzaakt door de toename van spontane emissie. De band naar band recombinaties
worden belangrijker dan de recombinaties via R-G centra in de bandgap.
De idealiteitsfactor van de perimeterstroom is tussen 0.6 en 0.7 V ongeveer gelijk aan
2.4 en vertoont daarna een geleidelijke daling tot een waarde van 1.5 bij 1.3 V. Deze
waarde van np komt niet overeen met de waarde 2 die we op grond van de theorie
(2.35) verwachten. Mogelijke verklaring is een niet-evenwichtssituatie tussen bulk en
oppervlak waardoor we niet mogen stellen dat qV =Ets.n-Efs.p· Op grond van
resultaten uit het volgende hoofdstuk (paragraaf 3.7) verwachten we echter dat de
oorzaak vooral ligt in het invangen van ladingdragers in de oxyde laag. Deze extra
oppervlakte lading beïnvloedt het ladingstransport en de recombinatieprocessen aan
het oppervlak.

2.7 Bepaling van de oppervlakterecombinatiesnelheid en de
levensduur van de ladingdragers
We gaan de resultaten uit de vorige paragraaf gebruiken om de oppervlakterecombinatiesnelheid en de levensduur van ladingdragers in de actieve laag te
bepalen. Hierbij maken we gebruik van de formules voor de bulk- en perimeterstroomdichtheid, respectievelijk (2.33) en (2.35), die we in paragraaf 2.5 hebben
afgeleid. In figuur 2.16 hebben we gezien dat de idealiteitsfactor van de bulkstroom
tot ongeveer 1.2 V de waarde 2 heeft. Hieruit concluderen we dat bij spanningen tot
1.2 V de stralende recombinaties verwaarloosbaar zijn. Daarom verwaarlozen we in
(2.33) de term voor de stralende recombinaties. De vereenvoudigde vorm van (2.33) is
in tabel 2.3 weergegeven. In deze tabel zijn verder (2.35) en de waarden van de
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gebruikte parameters samengevat. De waarden van /A en lp zijn in paragraaf 2.6
bepaald via lineaire regressie op de meetpunten van VA tegen P/A bij 1 V. De
bijbehorende figuur staat in de inleiding van dit hoofdstuk, zie figuur 2.2.
Tabel 2.3: De formule en waarden die we gebruikt hebben om de
oppervlakterecombinatiesnelheid en de levensduur van de ladingdragers
te bepalen.

S=

't=

lp

d
Ef?
V
Ne
Nv
q/kT
IA
I

-qV

. e 2kT

q·d·ni

q·d·ni

_!iY_
. e2kT

2/A

=
=
=
=
=
=
=
=

4·10. 8 m
1.60 eV
1.00 V
4.4·10 17 cm- 3
8.2·10 18 cm- 3
39.18 v-I
0.919 Am- 2
1.11·10-4 Am- 1

Door de waarden in te vullen, vinden we voor de oppervlakterecombinatiesnelheid
S = 1·1 05 cm s-I. We schatten de fout in S op een factor 2. De gevonden waarde voor S

vergelijken we met de waarde die Henry e.a. [81 met lurniniscentie metingen hebben
bepaald. Deze vonden waarden vanS= 4·10 5 cm s- 1 voor zowel geëtste als gekliefde
AlGaAs oppervlakken. De onzekerheid in deze uitkomst werd op een factor 2 geschat.
Corbett e.a.[ 121 hebben de oppervlakterecombinatiesnelheid bepaald voor verschillend
geprepareerde oppervlakken en vonden waarden variërend van 1·103 tot 8·105 cm s- 1,
afhankelijk van de oppervlakte behandeling.
De levensduur van de ladingdragers die we met behulp van tabel 2.3 hebben bepaald
is: 't = 1·10-7 s. De fout in deze waarde schatten we op een factor 2. Deze waarde van 't
komt overeen met 't = 1·10-7 s die gevonden is met cathodeluminiscentie metingen[ 101 .

2.8 Conclusies
We hebben in dit hoofdstuk laten zien dat het mogelijk is om de bulk- en perimeterstroomdichtheden experimenteel te bepalen. Dit wordt gedaan door het variëren van
de perimeter/oppervlakte verhouding van de verschillende samples. Voor samples met
typische laserafmetingen is de perimeterstroom op het gemeten interval van 0 V tot
1.3 V dominant. Gebruik makend van de theorie van de diverse recombinatieprocessen en van de quasi fermi niveaus, zijn we in staat om de experimenteel
bepaalde stromen theoretisch te beschrijven. Ten aanzien van de perimeterstroom
merken we op dat de experimenteel bepaalde spanningsafhankelijkheid, niet geheel
overeenkomt met de theorie. Dit volgt uit het verschil in idealiteitsfactoren.
Om de samples in een stabiele toestand te brengen, worden ze gedurende enkele uren
op een constante spanning gezet. We hebben laten zien dat de exacte waarde van de
spanning geen invloed heeft op de eindsituatie. Tenslotte hebben we de waarden van
de oppervlakterecombinatiesnelheid bepaald als S = 1·1 05 cm s- 1 en de levensduur van
de ladingdragers in de actieve laag als 't = 1·10-7 s. Deze waarden zijn consistent met
de literatuurwaarden.
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De oppervlaktereactiesnelheid
3.1 Inleiding
Om een halfgeleiderlaser te maken, wordt een grote plak lasermateriaal in kleine
stukjes gekliefd. In het geval van AlGaAs lasers is het (110)-vlak het kliefvlak. Deze
kliefvlakken dienen tevens als laserspiegels. Het kliefvlak is reactief en reageert onder
andere met in de lucht aanwezige zuurstof. In korte tijd ontstaat er zo een oxyde laag
op het oppervlak. Aan het interface van oxyde en AlGaAs-kristal ontstaan R-G centra.
De toename van het aantal R-G centra leidt tot een toename van de perimeterstroom,
dus tot een toename van de totale stroom. Als voorbeeld is in figuur 3.1 de stroom
door een vers gekliefd sample, als functie van de tijd weergegeven. De spanning had
een constante waarde van 1.15 V. We zien dat na ongeveer 5 uur een stationaire
toestand is bereikt.

2.8x1

o· 5

2.4x1 0" 5 L___~-----J.-~-----'---~--'---~-__.1__-~____.J

0

2

3

4

5

t (h)

Figuur 3.1: Bij een constante spanning van 1.15 V neemt de stroom als
functie van de tijd toe. Dit komt door een toename van de
perimeterstroom.
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Uit de experimenten blijkt dat de snelheid waarmee de stroom toeneemt bij een
bepaalde vaste spanning, afuankelijk is van deze spanning. Er is, zover bekend, in de
literatuur niets bekend over dit effect. Daarom proberen we in dit hoofdstuk, gebruik
makend van algemene gegevens van AlGaAs, inzicht te krijgen in de processen die
een rol spelen bij het ontstaan van de R-G centra aan het oppervlak. Daarna
presenteren we een model waarmee we het karakteristieke verloop van figuur 3.1
kunnen beschrijven.
We laten zien dat er lading in de oxyde laag ingevangen kan worden. De ingevangen
lading kan invloed hebben op de recombinatieprocessen aan het oppervlak en
daardoor de I-V karakteristiek veranderen. Tenslotte bepalen we de grootte van de
oppervlakterecombinatiesnelheid voor vers gekliefde samples.

3.2 Intrinsieke en extrinsieke oppervlakte toestanden
Om de oorsprong van de R-G centra aan het AlGaAs oppervlak te kunnen verklaren,
nemen we als uitgangspunt het perfecte oppervlak. Daarna gaan we het AlGaAs
oppervlak dat wordt blootgesteld aan de lucht behandelen.
Bij het creëren van een oppervlak aan een kristal, bijvoorbeeld door klieven, zal de
3-dimensionale periodiciteit abrupt overgaan in een 2-dimensionale periodiciteit. Zelfs
in het ideale geval, waarbij de atomen aan het oppervlak niet verplaatst zijn, zullen de
bindingen die verbroken zijn, zorgen voor een afwijkende electronische structuur.
Omdat de atomen aan het oppervlak minder buren hebben dan de bulk atomen zal er
reconstructie van het oppervlak plaatsvinden. Dit leidt tot een configuratie met lagere
energie. Het gereconstrueerde oppervlak heeft electronische eigenschappen die
afwijken van het bulk materiaal. Deze afwijkingingen worden beschreven in de vorm
van discrete energietoestanden, zogenaamde oppervlakte toestanden. Deze
oppervlakte toestanden kunnen in de geleidings- of valentieband liggen, maar ook in
de bandgap. Als de toestanden in de banden liggen zal dit weinig consequenties
hebben. Als er daarentegen een toestand in de bandgap ligt, dan kan deze toestand tot
bandbuiging leiden en als R-G centrum dienen. De oppervlakte toestanden die
ontstaan door de verbroken bindingen en de reconstructie van het oppervlak worden
intrinsieke oppervlakte toestanden genoemd.
Naast deze intrinsieke oppervlakte toestanden kunnen defecten aan het oppervlak ook
oppervlakte toestanden veroorzaken. De defecten ontstaan als het gekliefde oppervlak
niet uit een perfect roostervlak bestaat of als er atomen op het oppervlak adsorberen.
Omdat het oppervlak zeer reactief is door de aanwezigheid van verbroken bindingen
leidt dit tot snelle actsorbtie van atomen, tenzij het klieven onder UHV condities
plaatsvindt. De oppervlakte toestanden die veroorzaakt worden door imperfecties en
geadsorbeerde atomen, worden extrinsieke oppervlak toestanden genoemd. Omdat we
in dit hoofdstuk de oorsprong van de oppervlakterecombinaties en de verandering van
de aantallen oppervlakterecombinaties in de tijd willen bepalen, behandelen we in de
volgende paragraaf het vers gekliefde AlGaAs oppervlak. We willen namelijk weten
of er intrinsieke oppervlakte toestanden in de bandgap bestaan. Als de intrinsieke
oppervlakte toestanden zich niet in de bandgap bevinden, dan kunnen we de
oorsprong van de R-G centra compleet toeschrijven aan de actsorbtie van atomen (bij
een perfect gekliefd oppervlak).
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3.3 Intrinsieke oppervlakte toestanden en kristalstructuur
van AlGaAs
AlGaAs kristalliseert in een zinebiende structuur, die bestaat uit twee ten opzichte van
elkaar verschoven face centred cubic (fee) subroosters. Het ene subrooster bestaat uit
As-atomen (groep V), het andere subrooster uit Al- en Ga-atomen (groep UI). In
figuur 3.2 is dit weergegeven.

Figuur 3.2: Zinebiende structuur van een A/GaAs-kristal. De kleine
circels geven de groep V-atomen (As) weer en de grote cirkels geven de
groep lil-atomen (Al en Ga) wee/ 91.

In de figuur is de z-richting de [100]-richting. Het bovenvlak is een voorbeeld van een
(100)-vlak. Dit vlak bestaat alleen uit groep V-atomen en is polair. Ook het (111) vlak
is een polair vlak. Evenals bij het (100)-vlak zijn er twee typen (111)-vlakken: het
(lll)A-vlak met slechts groep UI-atomen aan het oppervlak en het (111)B-vlak met
slechts groep V-atomen aan het oppervlak. Het natuurlijke kliefvlak van AlGaAs is
het (110)-vlak. Dit vlak is niet polair en bevat afwisselend groep ill en groep V
atomen. Deze vlakken worden in figuur 3.2 gevormd door de diagonaalvlakken. De
(110)-vlakken vormen de spiegels van de laser en worden door klieven gevormd. We
beperken ons verder tot deze ( 110)-vlakken.
Alhoewel AlGaAs een veel gebruikte halfgeleider is, is er toch weinig bekend over het
oppervlak. Dit in tegenstelling tot GaAs oppervlakken die uitgebreid onderzocht zijn.
Vanwege de grote gelijkenis tussen de kristalstructuur van GaAs en AlGaAs
bestuderen we eerst de structuur van het GaAs (110)-oppervlak.
Ieder atoom in het (110)-vlak heeft één binding met een atoom in de laag er onder,
twee bindingen met atomen in dezelfde laag en één binding met een atoom in de laag
er boven. Deze laatste binding wordt bij het klieven verbroken. De ontstane losse
binding wordt een dangling bond genoemd. In figuur 3.la) en 3.1b) zien we
respectievelijk een boven en een zijaanzicht van het ideale GaAs ( 110)-oppervlak.
Deze configuratie wordt echter niet behouden omdat er reconstructie van het
oppervlak optreedt. Van Laar e.a.[ 131 vonden dat de banden van GaAs vlak zijn aan het
oppervlak. Dit betekent dat er geen intrinsieke toestanden in de bandgap aanwezig
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zijn. De reconstructie heeft tot gevolg dat de toestanden uit de bandgap in de
conductie- en geleidingsband worden geduwd. Deze reconstructie van het GaAs
oppervlak kan als volgt worden begrepen: er treedt ladingstransport op van het Gaatoom naar het As-atoom, de dangling bond van het Ga-atoom is dus leeg, die van het
As-atoom bezet. De Ga atomen bewegen naar binnen en de As atomen naar buiten.
Omdat een verandering van bindingslengte veel meer energie kost dan een
bindingsrotatie, blijft de bindingslengte gelijk maar verandert de bindingshoek. Het
gereconstrueerde GaAs ( 11 0)-oppervlak is weergegeven in figuur 3.1 c ), de bezette
toestanden liggen in de valentieband en de lege toestanden in de conductieband.

Figuur 3.3: Het GaAs (I 10)-vlak, zwarte cirkels representeren de Asatomen en witte cirkels de Ga-atomen. a) boven aanzicht, niet
gereconstrueerd b) zij aanzicht, niet gereconstrueerd c) zij aanzicht,
gereconstrueerd via ladingstransport van Ga naar As atomen en
verplaatsing van de oppervlakte atomen. a0 : roosterconstante, d 1Ç:
afstand tussen Ga en As atoom loodrecht op het oppervlak (0.065nm),
ro 1: draaingshoek (27° / 141 .

De reconstructie van het (110)-oppervlak van AlAs lijkt zeer sterk op de reconstructie
van het GaAs oppervlak. Voor AlAs is het plaatje identiek aan 3.3, met gelijke co en
du_[ 151 • Omdat de rooster constante van AlAs nagenoeg gelijk is aan die van GaAs en
omdat de chemische structuur van de groep ill elementen Ga en Al sterk
overeenkomen, verwachten we dat het (110)-oppervlak van AlGaAs lijkt op dat van
GaAs. We concluderen dat een vers gekliefd AlGaAs (110)-oppervlak, geen
oppervlakte toestanden in de bandgap heeft. Dit bete
er een oppervlakteR-G
centra zijn en voor een gekliefd sample· in vacuum geldt an dat er geen
-pêrimeterstroom loopt.

-32-

De oppervlaktereactiesnelheid

3.4 Extrinsieke oppervlakte toestanden van AlGaAs
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de intrinsieke oppervlakte toestanden van
het AlGaAs (110)-oppervlak niet in de bandgap liggen. In deze paragraaf behandelen
we de extrinsieke oppervlakte toestanden. We richten ons daarbij met name op de
extrinsieke oppervlakte toestanden die ontstaan bij blootstelling aan de lucht. Het is
bekend[ 161 dat de zuurstof die in de lucht aanwezig is, leidt tot de vorming van
natuurlijke oxydes op het oppervlak. Gedurende deze oxydatie ontstaan er defecten in
het interface tussen oxyde en kristal. Deze defecten kunnen als R-G centra dienen. In
het algemeen wordt aangenomen dat van de gevormde natuurlijke oxydes het
arseenoxyde de oorzaak is van de vorming van de R-G centra. Dit komt overeen met
het gegeven dat zowel het deponeren van aluminiumoxyde als galliumoxyde[ 17•181 tot
een interface leidt, met veellagere dichtheden van oppervlakte toestanden dan aan het
interface van AlGaAs en natuurlijk oxyde.
Woodall[ 191 heeft een model ontwikkeld, het zogenaamde effective work function
model, waarin hij het ontstaan van extrinsieke oppervlakte toestanden aan het
interface van oxyde en GaAs-kristal toeschrijft aan de aanwezigheid van vrij arseen.
Het vrije arseen kan ontstaan door een reactie van de natuurlijke oxydes met het
kristal. In paragraaf 3.5 wordt verder op deze reactie ingegaan.
Een ander model is het Unified Defect Model (UDM) van Spieer e.a. [20] Dit model is
gebaseerd op metingen van het fermi niveau op GaAs oppervlakken bij deposities van
verschillende atomen. De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in figuur 3.4
De energieniveaus van de extrinsieke oppervlakte toestanden liggen nagenoeg gelijk
bij bedekkingen met verschillende metalen of oxyde. Deze overeenkomsten leidde
Spieer er toe, om de pinning van het fermi niveau toe te schrijven aan defecten die
ontstaan door het deponeren van metalen of door het oxyderen. De ontstane defecten
zijn onafhankelijk van de soort depositie.

eV

t
(;

a:
w
z
w

1.20.8
0.4

Figuur 3.4: Pinning van het fermi niveau bij GaAs, door verschillende
metalen en oxyde. O=n-materiaal, t1=p-materiaal.

Het UDM stelt het volgende:
• de electconische eigenschappen van lil- V halfgeleider oppervlakken worden
bepaald door defecten. Zoals bijvoorbeeld niet bezette roosterplaatsen en antisites.
Antisites zijn groep III atomen op een groep V roosterplaats of andersom.
• De defecten en hun energieniveaus worden niet bepaald door het soort
geadsorbeerd atoom.
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• De dichtheid van de defecten is afhankelijk van het soort geadsorbeerd atoom.
• Elk type defect wordt gekarakteriseerd door een of meer toestanden met donor of
acceptor karakter.
In een latere versie van het UDM, het Advanced Unified Defect Model (AUDM)[ 211 ,
wordt het voorkomen van vrij arseen aan het GaAs oppervlak benadrukt. In het
AUDM worden de defecten die de energieniveaus in figuur 3.4 veroorzaken,
geïdentificeerd als zogenaamde antisites. De energieniveaus komen overeen met de
door Weber e.a. [221 bepaalde waarden voor een Asaa-antisite. Dit is een As-atoom op
de roosterplaats van een Ga-atoom. Deze antisite is een dubbele donor en wordt
veroorzaakt door een overmaat As op het oppervlak. Om pinning van het ferrni niveau
bij het n-type materiaal te kunnen verklaren veronderstelt Spieer het bestaan van een
dubbele acceptor: een Gaas-antisite. De energieniveaus van deze dubbele acceptor
liggen tussen het 0.5 e V niveau van de dubbele donor en de valentie band. Spieer
heeft bepaald dat er ongeveer twee keer meer Asaa-antisites aan het oppervlak moeten
zijn dan GaA5 -antisites. Het energie diagram voor GaAs volgens het AUDM ziet er uit
zoals is weergegeven in figuur 3.5.

1

Eg = 1.4 e V

j

..
{
A s0 • antiSite
dubbele donor
GaAs antisite {
dubbele acceptor

- - 0.75eV
_ _ 0.5 eV
-__

Figuur 3.5: Energiediagram van GaAs volgens het Advanced Unified
Defect Model, met een dubbele donor, Asca-antisite, en een dubbele
acceptor, GaA.,-antisite.

In paragraaf 2.4 hebben we laten zien dat voor n-type materiaal, de energie toestanden
van het AUDM inderdaad leiden tot pinning van het fermi niveau op 0.75 eV (zie
figuur 2.11 ).
Resultaten die sterk wijzen op de juistheid van het AUDM komen o.a. van Kobayashi
e.a. [231 die met behulp van x-ray photoelectron spectra, vier discrete energietoestanden
in de bandgap van geoxydeerd GaAs vonden. Deze vier toestanden hebben energieën
van 0.15eV, 0.5eV, 0.75eV en 1.1eV. Het 0.15eV niveau kan veroorzaakt worden
door de GaAs-antisite. De 0.5eV en 0.75eV niveaus corresponderen met de Asaaantisite, en het 1.1e V niveau, dat een kleinere dichtheid heeft, kan mogelijk
toegeschreven worden aan vacante Ga roosterplaatsen.
De dubbele donor kan bezet zijn met 0, 1 of 2 electronen wat leidt tot de toestanden
D+ 2 , D+, en D0 . In deze notatie geeft het superscript de lading van de donor aan. De
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splitsing in twee verschillende energieniveaus per dubbele donor wordt veroorzaakt
door repulsie tussen de electronen. Als we het fermi niveau ter hoogte van het D+2/D+
niveau veronderstellen, dus rond 0.75 eV, dan zal het merendeel van de dubbele
donoren met 2 electronen bezet zijn en neutraal zijn. Een recombinatie via het
bovenste, D0/D+-niveau van een dubbele donor kan als volgt verlopen:
D0 +h+--7D+
D+ + e· --7 D0
Voor AlGaAs is het energiediagram uiteraard afwijkend, niet alleen is de bandgap
groter dan die van GaAs maar ook de mogelijke antisites en de daarmee
corresponderende energieniveaus zijn anders.
Okamoto e.a.[ 241 hebben AlGaAs oppervlakken bestudeerd. Voor verschillende
aluminium concentraties in het kristal werd de Schottky barrière hoogte bepaald van
Aluminium op AlGaAs. Hieruit kan het fermi niveau aan het oppervlak berekend

2.0

~

---~L--

1.0

• Okamoto et al.
0.0'-------------'

GaAs

AIAs

Figuur 3.6: Fermi niveau als functie van Al concentratie. Bepaald met
Schottky barrière hoogte metingen. Gemeten waarden vergeleken met
berekende energieniveau 's van antisites'251

worden, omdat de gemeten Schottky barrière hoogte gelijk is aan het verschil tussen
het conductie band minimum aan het oppervlak en het fermi niveau. De resultaten van
deze metingen staan in figuur 3.6. Hierin zijn met stippellijnen ook de door Allen
e.a.[ 251 berekende energieniveau's van zowel Asoa-antisites (Ac in figuur 3.4) en
AlAsfGaAs-antisites (CA) als functie van de aluminium concentratie weergegeven.
Hierbij moet vermeld worden dat de fout in de absolute waarden van de berekende
energieniveaus in de orde van enkele tienden eV's is maar dat de gevonden trend
correct is. Het blijkt dat bij toenemende aluminium concentratie het type antisite
verandert. We concluderen uit figuur 3.6 dat voor AlGaAs met Al concentratie kleiner
dan 0.3 het belangrijkste defect aan het oppervlak de Asoa-antisite is met
energieniveau's van ongeveer 0.5 eVen 0.75 eV boven het valentieband maximum.
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3.5 Oxydatie van het AlGaAs oppervlak en segregatie van
arseen
In de vorige paragrafen hebben we gezien dat een vers gekliefd AlGaAs oppervlak
geen R-G centra in de bandgap heeft. Komt er echter zuurstof op het oppervlak,
bijvoorbeeld door blootstelling aan de lucht, dan onstaan er discrete energietoestanden
in de bandgap die als R-G centra kunnen dienen. We hebben laten zien dat een tweetal
modellen het ontstaan van R-G centra toeschrijven aan de aanwezigheid van arseen
aan het oppervlak. In deze paragraaf laten we zien via welke reactie het vrije arseen
kan ontstaan en bepalen een vergelijking die de snelheid van deze reactie weergeeft.
Een GaAs oppervlak dat blootgesteld wordt aan lucht reageert met het aanwezige
zuurstof. Bij deze oxydatiereactie worden de oxydes Ga 20 3 en As 20 3 gevormd. Is er
ook aluminium in het kristal aanwezig, zoals het geval is bij AlGaAs, dan zal er naast
de genoemde oxydes ook nog Ah03 gevormd worden. De snelheid van de
oxydatiereactie heeft het volgende verloop[ 261 : 1) een snelle oxydatie van 0 tot 10 1 ~
(:::::1 min in lucht), waarbij ongeveer 1 monolaag natuurlijke oxyde wordt gevormd. 2)
een langzame oxydatie, logaritmisch in de tijd, waarbij een paar honderste van een
monolaag per decade wordt gevormd. Omdat bij de experimenten de tijd tussen het
klieven en het meten van de samples minimaal 5 minuten is, kunnen we
veronderstellen dat er bij de start van de meting al een uniforme oxydelaag op het
oppervlak aanwezig is.
Het gevormde oxyde is niet stabiel in aanwezigheid van het kristal zodat er een vaste
stof-vaste stof reactie zal optreden. Deze reactie verloopt veel langzamer dan de
oxydatiereactie (gas-vaste stof reactie). De reactie tussen het gevormde oxyde en het
kristal heeft de volgende algemene vorm:
VO+IIIV

~V

+IIIO

(3.1)

waarin VO en IIIO de groep V en groep lil oxydes zijn, lliV de vaste stof is en V de
gevormde groep V atomen zijn. Reactie (3.1) zal verlopen als de verandering van vrije
Gibbs energie, ~G, voor de reactie negatief is.
De segregatie van As door de reactie van As 20 3 met GaAs verloopt als (3.1) met ~
G=-64 kcal/mol, zie tabel I. Door reactie (3.1) zal er aan het interface van GaAs kristal
en oxydelaag, vrij arseen gevormd worden. Het voorkomen van vrij As aan het
oppervlak van GaAs is experimenteel geverifieerd door onder andere Farrow e.a.[ 271 .
Voor AlAs kunnen we de verandering van de vrije Gibbs energie ook berekenen. We
zien in tabel 3.1 dat voor deze reactie geldt ~G<O, zodat deze reactie ook verloopt.
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Tabel 3.1: Verandering van vrije Gibbs energie bij oxyde-vaste stof
reactie. G-waarden uif2 111•

stof
GaAs
As203
As
Ga203
Ah03
AlAs

G(kcallmol)
-24.1
-165.0
-2.6
-266.4
-404.1
-33.6

segregatie reacties
~G(As2Ü3+2GaAs~Ga 2 03+4As)
~G(As 2 0 3 +2A1As~Ah0 3 +4As)

= -63.6kcal/mol

= -182.3kcal/mol

Aan het oppervlak van geoxydeerd AlAs zal dus ook vrij As gevormd worden.
We verwachten dat voor AlGaAs, als tussenvorm van AlAs en GaAs een analoge
reactie zal optreden als (3.1). Bewijs hiervoor komt van Schwartz e.a.l 291 die As
detecteerden op in lucht geoxydeerde AlGaAs oppervlakken. De reactie voor de
segregatie van As in AlxGa 1-xAs verloopt als volgt:

In het navolgende leiden we een differentiaal vergelijking af voor de hoeveelheid As
aan het oppervlak, de oplossing van deze differentiaal vergelijking is dan een maat
voor het aantal recombinatie centra aan het oppervlak.
Omdat de snelheid van de oxydatie reactie veel groter is dan de snelheid van de
oxyde-vaste stof reactie, (3.2), veronderstellen we de hoeveelheid As 20 3 constant. De
snelheid waarmee reactie (3.2) verloopt is dan slechts afhankelijk van de concentratie
AlxGa 1-xAs aan het oppervlak. Omdat de snelheid waarmee de reactieproducten
gevormd worden, via een machtswet verloopt vinden we danl 301 :
(3.3)
Met (... ) geven we aan dat het een concentratie betreft en met ( ... )0 geven we de
initiële concentratie aan. We definiëren y als het gedeelte AlxGa 1-xAs waaraan via
reactie (3.2) As is onttrokken. Dan geldt er:
(AlxGa,_xAs) = (AlxGal-xAs)o(1-y)

(3.4)

Omdat de helft van het gevormde As opnieuw zal oxideren tot As 20 3, wordt er
effectief per mol (AlxGa 1-xAs) 1 mol vrij arseen gevormd. Dus voor de concentratie
As vinden we:
(As)= (As)o+( AlxGa,_xAs)o·Y

(3.5)

Lee e.aY 11 hebben aangetoond dat voor de beschrijving van photoluminiscentie
experimenten, de exponent n in (3.3) de waarde 2 heeft. We elimineren (AlxGa 1-xAs)
in (3.3) met behulp van (3.4) en (3.5), en nemen voorn de waarde 2. Dit leidt tot de
volgende differentiaalvergelijking voor (As):
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d(As)
- = k' ((AlxGa 1_xAs) 0 + ( As) 0
dt

-

(As) )2

(3.6)

De oplossing hiervan is:
(3.7)
Waarin C de integratieconstante is die uit de beginvoorwaarde op t=O volgt. Op
tijdstip t=O geldt namelijk (As)=(As)o. De maximale (As) krijgen we als alle
AlxGa 1_xAs aan het oppervlak gereageerd heeft, y is in dat geval 1. Uit (3.5) volgt dan
(As) 4=(As) 0 +(AlxGat-xAs)o. Zo krijgen we tenslotte:

(

As = As
) ( )oo

+

(As) 0 - (As)
l+k't((As)oo -(As) 0 )
00

(3.8)

3.6 De oppervlaktereactiesnelheid
In de vorige paragraaf hebben we een vergelijking, (3.8), afgeleid die de
tijdsafhankelijkheid van de arseenconcentratie aan het oppervlak weergeeft. De
toename van het vrij arseen leidt tot een toename van het aantal recombinatiecentra
aan het oppervlak en dus tot een toename van de perimeterstroomdichtheid lp. Daarom
gaan we (3.8) gebruiken om het tijdsafhankelijke gedrag van lp te beschrijven.
Omdat het onmogelijk is om de stroom over het oppervlak gescheiden te meten van de
stroom door het materiaal, is het belangrijk om te weten of een gemeten
tijdsafhankelijkheid van 1101 door lp wordt veroorzaakt. Om dit te controleren is het
volgende experiment uitgevoerd met een vers gekliefd sample van 7.1 mmx500f..Lm.
Het sample is in de meetopstelling geplaatst en bij een spanning van 1.15 V en een
temperatuur van 23°C is gedurende ongeveer 6 uur de stroom als functie van de tijd
gemeten. Het resultaat van deze meting is weergegeven in de linker helft van figuur
3.7. We zien dat er een verzadiging van de stroom optreedt.
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Figuur 3.7: Een sample is op een constante spanning van 1.15 V gezet
totdat de stroom constant was. Daarna is het sample in de lengte richting
gekliefd en opnieuw op 1.15 V gezet.

Na dit experiment is dit zelfde sample in de lengte richting gekliefd en is de meting
herhaald. Dit sample met afmetingen van 7 .lmmx250J.Lm heeft dus een nieuw
kliefvlak van 7.1mm. Het resultaat van deze meting is ook weergegeven in figuur 3.7.
Zoals we zien treedt er opnieuw een toename van de stroom, en tenslotte verzadiging
op. Dit verloop is slechts toe te schrijven aan een toename van de perimeterstroom aan
het vers gekliefde oppervlak. We concluderen dat alleen lp een tijdsafhankelijke
component heeft. Het feit dat er nauwelijks interne degradatie bij dit type
halfgeleidermateriaal en bij deze stromen optreedt[ lOl, komt overeen met de conclusie
dat de toename van de stroom bij gelijkblijvende spanning wordt veroorzaakt door een
reactie aan het oppervlak.
We leiden nu een vergelijking af die de tijdsafhankelijkheid van 1101 aangeeft. Met
deze vergelijking is het dan mogelijk de experimenteel verkregen resultaten te
beschrijven. We stellen zeer algemeen dat de dichtheid van recombinatie centra aan
het oppervlak, N 1s, voldoet aan de volgende vergelijking:
Nrs=a+~-(As)

(3.9)

De constante a geeft de dichtheid aan van de recombinatie centra die niet door het
vrije arseen worden veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld defecten die ontstaan zijn bij het
klieven. Door de term ~·(As) stellen we N1s evenredig met de concentratie arseen.
Omdat het recombinatietempo en daardoor de perimeterstroomdichtheid aan het
oppervlak evenredig zijn met de dichtheid van recombinatie centra, geldt: lpocNrs· De
totale stroom 1101 bij een bepaalde constante spanning kunnen we schrijven als:
ltot(t) =A· IA+ P·lp(t)

(3.10)

waarin A het oppervlak, lengtexbreedte, van het materiaal is. En P de lengte van de
omtrek (perimeter) is. Door gebruik te maken van (3.8), (3.9), (3.10), de evenredigheid van lp en Nrs en de randvoorwaarden 1101(0) = ltot,O en 1101 ( oo) = 1101 ,~, vinden we
tenslotte:
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I

tot

(t) =I

I
-I
+ tot,o
tot,=
tot,=
1+k·t

(3.11)

Ter vereenvoudiging hebben we k'·((As)=-(As)o) = k'·(AlxGa 1-xAs) 0 vervangen door
de nieuwe constante k. Deze k geeft de snelheid aan, waarmee bij een brpaalde
spanning, de perimeterstroomdichtheid lp toeneemt. We noemen dit de
oppervlaktereactiesnelheid. De dimensie vankis [s- 1].
Met (3.11) zijn we in staat om voor een samples met willekeurige A en P de
oppervlaktereactiesnelheid te bepalen uit een meting van de stroom als functie van de
tijd. Hoewel (3.11) onafhankelijk is van de geometrie van het materiaal is het toch
beter om te kiezen voor samples met een grote P/A verhouding. Een grote ~IA
verhouding betekent dat de perimeterstroom relatief groot is, hetgeen leidt tot etn
relatief grote stroomtoename. Bij samples met een relatief groot oppervlak A, zal IA
domineren en het verloop in Itot klein zijn. Om deze reden is er bij de experimenten
gebruik gemaakt van samples met afmetingen van ongeveer 4.5mmx250Jlm. Van alle
samples zijn de kliefvlakken vers en voor het begin van de meting slechts korte tijd
(maximaal 15 minuten) aan de lucht blootgesteld. In de volgende paragraaf gaan we
de meetresultaten fitten met (3.11). We willen daarbij weten in welke mate de
fitfunctie (3.11) de meetresultaten juist beschrijft. Omdat de stroom op het gehele
meetinterval van gelijke orde grootte is kijken we naar de relatieve afwijking van de
fitfunctie ten opzichte van de meetwaarden. Voor alle meetwaarden wordt hiervan de
absolute waarde genomen en daarna wordt er gemiddeld. In formulevorm:
(3.12)

Waarin f(xi) de fitwaarde bij het punt Xi en Yi de meetwaarde bij het punt Xi is. Het
totale aantal meetpunten is N. Een kleine waarde voor j, komt overeen met een goede
beschrijving van de meetresultaten door (3.11). Een j-waarde van 0.01 betekent
bijvoorbeeld dat de fitfunctie bij ieder meetpunt gemiddeld 1% afwijkt van de
gemeten waarde.

3.7 Oppervlaktereactiesnelheid als functie van de
perimeterstroom: resultaten
De processen die zorgen voor een toename van het aantal oppervlakteR-G centra, zijn
chemische processen. Daarom verwachten we dat de snelheid waarmee zo'n proces
verloopt, afhankelijk is van de temperatuur en van de aanwezigheid van ladingdragers
aan het oppervlak. Het aantal recombinatieprocessen per tijdseenheid aan het
oppervlak kunnen we variëren door de spanning over het materiaal te veranderen. Een
groter voltage leidt tot een grotere Itot en ook tot een grotere lp. Om te controleren of
de snelheid waarmee de oppervlakte recombinatiecentra gevormd worden, en dus de
oppervlaktereactiesnelheid, k, inderdaad van de spanning over het sample afhangt,
hebben we bij verschillende constante spanningen, de stroom als functie van de tijd
gemeten. In figuur 3.8 staan de resultaten van deze metingen. Om de verschillende
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metingen te kunnen vergelijken hebben we in de figuur de dimensieloze grootheid
(ltot(t)-ltot,o)l(ltot,oo-ltot,O) als functie van t uitgezet.
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Figuur 3.8: De dimensieloze grootheid (lro/ t )-1101,o)l(1101,~-lror,o)
als functie van de tijd bij verschillende voltages. De oppervlakte reactiesnelheid, k, is duidelijk afhankelijk van de spanning. Een toename van de
spanning leidt tot een toename van de perimeterstroomdichtheid en tot
een hogere oppervlaktereactiesnelheid.

We zien dat een toename van de spanning, tot een toename van de oppervlaktereactiesnelheid leidt. De oorzaak van de toename van k, is niet de slechts geringe toename
van de spanning, maar de toegenomen perimeterstroom. De spanningstoename van
1.05 V naar 1.19 V, leidt tot een meer dan 20x zo hoge electronen en gaten
concentratie aan het oppervlak en doet de perimeterstroom met dezelfde factor
toenemen.
We hebben (3.11) gebruikt om de metingen te fitten. Het verschil in stroomsterkte en
de snelheid waarmee de stroom verzadigt, is tussen de verschillende metingen groot.
Daarom fitten we niet over een vast tijdsinterval maar nemen we de relatieve
stroomtoename gelijk. We fitten de metingen van t=O tot het tijdstip waarop de
stroomtoename 95% van de totale stroomtoename is. Dit komt in figuur 3.8 overeen
met een fit waarbij de y-waarde van 0 tot 0.95 toeneemt. In de figuur is duidelijk te
zien dat voor de verschillende metingen het fitinterval verschillend is. Uit de fit volgt
de waarde voor de oppervlaktereactiesnelheid.
In figuur 3.9 is het resultaat van een meting bij 1.19 V weergegeven. Met een
doorgetrokken lijn is de fitfunctie aangegeven.
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Figuur 3.9: Meetresultaat (punten) en fitfunctie (doorgetrokken lijn) van
meting bij 1.19 V. De gevonden oppervlaktedegradatiesnelheid, k, heeft
de waarde 6.9·10· 3 s· 1•

Deze meting is bij vijf verschillende spanningen uitgevoerd. Bij iedere meting is door
middel van het fitten met (3.11), de oppervlaktereactiesnelheid bepaald. De resultaten
van de metingen staan in tabel 3.2.

Tabel 3.2: Resultaat van het fitten van de metingen bij verschillende
spanningen. De oppervlaktereactiesnelheid is uit het fitresultaat gehaald.
De waarde van de perimeterstroomdichtheid komt van de resultaten uit
hoofdstuk 2.

Voltage (V)
1.05
1.15
1.16
1.18
1.19

lxb (mmx m)
4.0x250
3.7x150
4.6x275
3.95x235
4.9x290

einde fit (s)
61·10 3
6.9·103
5.5·10 3
3.5·103
2.7·10 3

lp (Am- 1)
3.11·10'4
2.75·10' 3
3.49·10'3
5.47·10' 3
6.99·10" 3

J
2.1·10' 3
1.2·10'3
1.0·10'3
4.9·10'4
3.5·10'4

In de tabel staan ook de waarden van j, die we met (3.1\2) hebben bepaald. We zien dat
j de kleinste waarde heeft bij de hoogste spanning. Bij i 1.19 V beschrijft het model uit
paragraaf 3.5, de metingen het best. De gemiddelde rel tieve fout per meetpunt is daar
0.035%.
We verwachten dat de toename van k bij hogere spann ogen, veroorzaakt wordt door
de toename van het aantal ladingdragers aan het o pervlak. Deze ladingdragers
kunnen de segregatiereactie (3.2) versnellen of d warmte die vrijkomt bij
recombinaties van ladingdragers, kunnen de reactie ersnellen. In beide gevallen
verwachten we een lineair verband tussen de groott van de oppervlaktereactie-

tlll ~

r-.n._

'
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C)u~ .ÁJ- ~"1
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snelheid en het aantal ladingdragers aan het oppervlak. De perimeterstroomdichtheid
is evenredig met het aantal ladingdragers aan het oppervlak. Daarom hebben we in
figuur 3.10, k als functie van lp uitgezet.

8x10" 3

6x10" 3

•

•
o~----~------~------~-------L---

0

2x10"3

4x1 0" 3

6x1 0" 3

lp (Am" 1)

/
I

/

I

Figuur 3.10: De oppervlaktereactiesnelheid als functie van de
perimeterstroomdichtheid. We zien dat er een lineair verband tussen
beide bestaat.

We zien dat er inderdaad een lineair verband bestaat tussen k en lp. Om de relatie
tussen ken lp te bepalen hebben we gefit met een functie van de vorm k=C·lp. Het
resultaat hiervan is: k= 1.0 1· lp.

3.8 Het invangen van lading in de oxydelaag
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de perimeterstroom zorgt voor een
toename van het aantal R-G centra aan het oppervlak. De snelheid waarmee de R-G
centra gevormd worden, wordt de oppervlaktereactiesnelheid genoemd. Deze neemt
toe naarmate de spanning en daarmee de perimeterstroom, ook toeneemt. In deze
paragraaf behandelen we experimenten waarbij oxydatie van het oppervlak en
vorming van arseen te verwachten zijn, zonder dat er stroom door het sample loopt.
Bij de experimenten hebben we gebruik gemaakt van vers gekliefde samples met
afmetingen van 5.5mmx300J.tm. We hebben I-V metingen uitgevoerd waarbij de
spanning tussen 0 en 1 V is gevarieerd. Iedere I-V meting bestaat uit een meting
waarbij V van 0 tot 0.45 V toeneemt met stapgrootte 0.001 V en wachttijd 1s.
Gevolgd door een meting van 0.4 tot 1 V met stapgrootte 0.001 V en wachttijd 0.001s.
Op deze wijze zijn we in staat een snelle I-V karakteristiek (kortweg I-V genoemd) te
meten. Dat deze metingen zelf geen invloed hebben op de I-V, is gecontroleerd door
twee metingen na elkaar uit te voeren.
Van een vers gekliefd sample is een I-V gemeten. Nadat het sample gedurende 15.5
uur in een oven van 150°C is geplaatst, is opnieuw een I-V gemeten. Door de
temperatuur van 150°C verwachten we een sterke oxydatie van het oppervlak en het
ontstaan van vrij arseen aan het oppervlak. De samenstelling van het gevormde oxyde
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lijkt mogelijk wat meer op dat van thermisch gegroeid oxyde (typisch bij 500°C) dan
op het oxyde dat bij kamertemperatuur wordt gevormd. Bij het thermisch gegroeide
oxyde wordt minder As 20 3 in het oxyde aangetroffen, maar wel vrij arseen aan het
oppervlak[ 29 ·321 . Bij het sample blijkt de stroom op het gehele spanningsinterval te zijn
toegenomen. Zie figuur 3.11. Na de meting is het sample opnieuw in de oven
geplaatst, gedurende 23 uur op 150°C. De 1-V blijkt gelijk te zijn aan de 1-V die we
hebben gemeten nadat het sample slechts 15.5 uur in de oven was geplaatst. Er heeft
dus geen verdere stroomtoename plaatsgevonden.

1x10'6

1x1o·7

1x1o·8

$
-

1x10'9

1x10'

-1:vers
- 2: 15.5 uur in oven
3: 15.5u oven + 5000s 1.18V
-4: vers+ 5000s 1.18V
-

10

1x1 o·"

1x10' 12
0.3

0.4

0.5

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

V (V)

Figuur 3.11: 1-V karakteristieken van samples die verschillend zijn
geprepareerd.

Het zelfde sample is daarna gedurende 5000s op 1.18 V gezet. Uit de 1-V volgt dat de
stroom slechts in een bepaald gebied is toegenomen. Deze 1-V is ook in figuur 3.11
weergegeven, evenals de 1- V van een vers gekliefd sample, dat direct na klieven
gedurende 5000s op 1.18 V is gezet. In de figuur zien we dat de karakteristieken van
deze beide samples gelijk zijn.
Het is ook mogelijk om AlGaAs te oxyderen met behulp van een chemische
oplossing. We maken daarbij gebruik van een verdunde waterstofperoxyde oplossing
(15% ). Het is bekend dat een H202-oplossing natuurlijkeoxydesop AlGaAs kristallen
en vrij arseen aan het oppervlak vormt[ 331 .
Van een vers gekliefd sample is de 1- V gemeten. Daarna hebben we het sample
gedurende 30s in de H 20 2-oplossing gedompeld. Direct hierna is het sample droog
geblazen met stikstofgas. De 1-V van dit sample hebben we weergegeven in figuur
3.12. We zien dat de stroom toename gelijk is aan de stroom toename van het sample
uit de oven. Het sample dat we behandeld hebben met de H20 2-oplossing is daarna
gedurende 5000s op 1.18 V gezet. Het resultaat van de 1-V meting staat ook in figuur
3.12 en blijkt gelijk te zijn aan de 1- V van een vers gekliefd sample dat gedurende
5000s op 1.18 V is gezet.
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1x10'6
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Figuur 3.12: 1-V karakteristieken van samples die
geprepareerd.

verschillend zijn

Als we de resultaten in deze paragraaf bekijken, dan zien we dat het resultaat van het
oxyderen van het oppervlak met behulp van een temperatuur verhoging gelijk is aan
de behandeling met de H20 2-oplossing. Deze beide behandelingen geven echter wel
een ander resultaat dan een behandeling die bestaat uit het onder spanning zetten van
het sample. We hebben ook gezien dat we wel in een gelijke eindtoestand komen als
we de samples, nadat ze in de oven of de H20 2-oplossing zijn geweest, onder
spanning zetten. Er zijn dus aanwijzingen dat er nog een ander proces plaatsvindt, als
we de samples onder spanning zetten. Dit andere proces leidt zeer waarschijnlijk niet
tot een toename van het aantal R-G centra. Een toename van het aantal R-G centra zal
namelijk leiden tot een toename van de perimeterstroom in het gehele spanningsintervaL We hebben gezien dat dit niet het geval is: als we een sample in de oven of in
de H20 2-oplossing hebben laten oxyderen en daarna onder spanning zetten, dan neemt
bij deze tweede stap de stroom slechts toe in het spanningsinterval tot 0.85 V. We
schrijven de toename van de stroom in dit interval daarom toe aan het invangen van
Gtding in zogen~de langzame traps in de oxyde laag. Voor deze langzame traps-'
c geldt dat de emissiesnelheid van lading zo laag IS dat ze 'niet efficiënt zijn als R-G
centra. De opgenomen lading zal zorgen voor een verandering van het elektrisch veld
aan het oppervlak en kan daardoor het ladingstransport en de recombinatieprocessen
aan het oppervlak beïnvloeden. Ook zal de eis van oppervlakteneutraliteit uitgebreid
moeten worden met een term, Q0 x, die de lading in de oxyde laag weergeeft:
Qri+Qopp+Qox=O. Het opladen van de oxyde laag gebeurt snel bij hoge concentraties
ladingdragers aan het oppervlak, dus bijvoorbeeld bij spanningen van 1.18 V. Als het
opladen van de oxyde laag inderdaad een effect is in de experimenten, dan zal deze
lading na verloop van tijd ook weer moeten verdwijnen. We hebben dit gecontroleerd
door een vers gekliefd sample gedurende 5000s op 1.18 V te zetten. De 1-V is direct
hierna en na 1, 3 en 6 dagen gemeten. Uit de resultaten blijkt dat na een paar dagen de
I-V overeenkomt met de I-V's van de samples die in de oven of H20 2-oplossing zijn
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geoxydeerd. Als we het sample gedurende 1 min op 1.18 V zetten, dan wordt de I-V
weer gelijk aan de I-V die we hebben gemeten direct na het degraderen op 1.18 V.
We concluderen nu, dat de methode waarbij we het sample een bepaalde tijd op een
bepaalde spanning zetten, uit meer processen bestaat. Een van deze processen is de
vorming van R -G centra aan het interface van oxyde en kristal. Een ander proces is het
invangen van lading in de oxyde laag. In tegenstelling tot het eerste proces heeft dit
proces slechts op het interval tot 0.85 V meetbare invloed op de I-V. Mogelijk is bij
hoge spanningen de lading in de oxyde laag verwaarloosbaar in vergelijking met de
lading van de mobiele ladingdragers.

3. 9 Idealiteitsfactor en de oppervlakterecombinatiesnelheid
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de idealiteitsfactor van de perimeterstroom 'liet
constant is en voor spanningen beneden 1 V groter dan 2 is. Uit de theorie volgde
daarentegen een np van 2, zie (2.35). Als reden voor dit verschil werd al gewezen op
de mogelijkheid van lading in de oxyde laag. In de vorige paragraaf hebben we gezien
dat dit een plausibele verklaring is. We bekijken nu de I-V van een sample dat we
eerst gedurende 5000s op een constante spanning van 1.18 V hebben gezet en daarna 6
dagen hebben laten liggen. Op grond van bovenstaande experimenten verwachten we
dat bij dit sample de lading uit de oxyde laag verdwenen is en dat de perimeterstroom
slechts afhankelijk is van het aantal R-G centra aan het oppervlak. In figuur 3.13 is de
I-V van dit sample weergegeven.

-geprepareerd: gemeten
-geprepareerd: fit (n=2.08)

\
-vers: gemeten
-vers: fit (n=2.01)

1x1 0" 12 ' - - - - - - - - - ' - - - - - - ' - - - - - - L - - - ' - - - - - - - - - ' - - - - ' - - - _ _ _ j
0.4
0.5
0.6
0.3
0.8
0.9
1.0
0.7
V (V)

Figuur 3.13: 1- V karakteristiek van sample dat eerst 5000s op een
constante spanning van I. I 8 V is gezet en daarna 6 dagen heeft gelegen
(n=2.08). En I- V karakteristiek van vers gekliefd sample (n=2.01).

In de figuur is ook de I-V weergegeven van een sample dat we direct na het klieven
hebben gemeten. Voor beide karakteristieken is er lineair regressie uitgevoerd op ln(I),
het resultaat hiervan is ook in de figuur weergegeven. Uit de regressiecoëfficient
hebben we de idealiteitsfactoren bepaald als 2.08 en 2.0 1. Deze n is de
idealiteitsfactor uit (2.34) en is een combinatie van na en np. De gevonden waarden
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voor de idealiteitsfactor komen overeen met de waarden die Zemel e.a. [341 vonden
voor broad contact pn-juncties (n=2.07) en voor dubbele heterostructuur (DH) lasers
met een 0.2f.J.m dikke, p-gedoteerde actieve laag (n=1.91). Metingen van Henry e.a.[SJ
leverden waarden van n=2.0 en n=2.1 voor DH lasers met respectievelijk p en n
gedoteerde actieve lagen met diktes van 0.27J..Lm en 0.25J..Lm.
Omdat we zowel uit de theorie (figuur 2. 9) als experimenten (figuur 2.12) weten dat
na:::::2, moet np ook een waarde van ongeveer 2 hebben. We schatten de waarde van np
op 2.1 voor het sample dat eerst op 1.18 V is gezet en op 2.0 voor het vers gekliefde
sample. Deze waarde van np komt overeen met de waarde 2 die uit de theorie (2.35)
volgt.
In paragraaf 2.7 hebben we de oppervlakterecombinatiesnelheid S bepaald voor
samples die eerst gedurende enkele uren op 1.15 V hebben gestaan. Door gebruik te
1
maken van (2.35) werd, bij een spanning van 1 V, S bepaald als 1·105 cm s- • In de
figuren 3.11 en 3.12 zien we dat de lading in de oxyde laag bij deze spanning geen
invloed heeft. Hadden we S bij een spanning van bijvoorbeeld 0.6 V bepaald, dan zou
de waarde van S afnemen in de tijd. We hebben namelijk laten zien dat de stroom
afneemt door het verdwijnen van de lading uit de oxyde laag. Omdat we ook I-V
karakteristieken hebben bepaald van samples direct na het klieven, kunnen we ook
voor deze samples de oppervlakterecombinatiesnelheid bepalen. We doen dit bij een
spanning van 1 V en vinden dat: S = 5 ·1 04 cm s_,. De opperv lakterecombinatiesnelheid voor samples die enkele uren op een vaste spanning hebben gestaan is dus
een factor 2 hoger.

3.10 Conclusies
We hebben in dit hoofdstuk laten zien dat het vers gekliefde ( 11 0)-oppervlak van
AlGaAs, reageert met zuurstof in de lucht. Aan het interface van het gevormde oxyde
en het kristal ontstaan R-G centra. Het ontstaan van de R-G centra kunnen we
versnellen door de spanning over het sample te verhogen. Er is een model
gepresenteerd waarmee we de metingen kunnen beschrijven. Met dit model kunnen
we de snelheid waarmeedeR-G centra gevormd worden, bepalen. Een maat voor deze
snelheid is de oppervlaktereactiesnelheid. De oppervlaktereactiesnelheid blijkt recht
evenredig te zijn met het aantalladingdragers aan het oppervlak (met andere woorden:
met de perimeterstroomdichtheid). Door samples in lucht te verwarmen (150°C) of te
behandelen met een H 20 2-oplossing kunnen we concluderen dat er bij spanningen
boven ongeveer 1 V, lading in de oxyde laag wordt ingevangen. Deze lading
beïnvloedt de I-V karakteristiek op het interval tot 0.85 V en zorgt er voor dat de
idealiteitsfactor van de perimeterstroom, die we in hoofdstuk 2 hebben bepaald, groter
dan 2 is. Als we de idealiteitsfactor voor vers gekliefde samples of voor samples
zonder lading in de oxyde laag bepalen, dan vinden we voor np een waarde van
ongeveer 2, overeenkomstig de theorie. De oppervlakterecombinatiesnelheid voor vers
gekliefde samples is 5·104 cm s- 1, dit is een factor 2 lager dan de oppervlakterecombinatiesnelheid voor samples die enkele uren op een vaste spanning zijn gezet.
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Hoofdstuk 4

Coaten en zwavelpassivatie
4.1 Inleiding
Tot dusver hebben we laserspiegels bestudeerd die na het klieven vrij aan de lucht
werden blootgesteld. In de praktijk wordt er echter altijd een coating op het gekliefde
oppervlak aangebracht. De functie van deze coating, een diëlectricum, is tweeledig:
bescherming van de spiegel, o.a. tegen oxyderen, en het veranderen van de
reflectiecoëfficiënt van de spiegel. Hierdoor is het mogelijk het lichtvermogen van
voor- en achterspiegel te beïnvloeden en indirect de startstroom van de laser.
De meest gebruikte materialen om ill- V halfgeleiders te coaten zijn Ah03 en Si02.
Omdat de uitzettingscoëfficiënt van Ah0 3 nagenoeg gelijk is aan die van
GaAs/AlGaAs, geeft een coating van Ah0 3 de beste resultaten voor een AlGaAs
kristal. Bij de experimenten hebben we ons daarom beperkt tot Ah03. Voor het
aanbrengen van een coating zijn verschillende technieken beschikbaar zoals
opdampen en sputter depositie. De sputter depostitie technieken kunnen we
onderverdelen in diode sputteren, magnetron sputteren en ion-beam sputteren. De
coatings die met de verschillende technieken worden verkregen, kunnen verschillen in
eigenschappen als structuur en beschermend vermogen. Daarnaast zal de ene techniek
het spiegeloppervlak tijdens de depositie meer belasten en dus meer defecten
veroorzaken, dan de andere techniek. Het is dus van belang om een afweging te
kunnen maken tussen de kwaliteit van de coating en de schade die tijdens het
coatproces wordt aangebracht. We gaan de meetmethode die we in de vorige
hoofdstukken uitvoerig hebben behandeld, nu gebruiken om de verschillende
depostitietechnieken onderling te vergelijken. In figuur 4.1 zien we een I-V
karakteristiek van een sample waarop een Ah0 3 coating is aangebracht. Ter
vergelijking is in de figuur ook de karakteristiek van een ongecoat sample
weergegeven.
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Figuur 4.1: 1-V karakteristieken van een ongecoat en een gecoat sample.
We zien duidelijk een ohms gedrag bij het sample met coating.

We zien dat de stroom bij lage spanningen sterk is toegenomen en zowel in de
voorwaartse als in de sperrichting een ohms karakter heeft. Dit betekent dat het
depositieproces het oppervlak zo heeft gemodificeerd, dat de po-junctie aan het
oppervlak verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor een geleidend oppervlak.
Naarmate het oppervlak meer beschadigd is, zal de geleidbaarheid van het oppervlak
en daardoor de helling in de I-V karakteristiek, meer toenemen. Als we de
geleidbaarheid per lengte eenheid <Je [Q- 1m- 1] noemen, dan kunnen we met behulp van
de vergelijkingen uit hoofdstuk 2 een algemene vergelijking voor de stroom als
functie van de spanning, voor een gecoatte halfgeleiderlaser geven:
qV

2-

n 1-

qV

-2

qV

-2

I=A · q·d · BTnl-ekT +A·q·d·2't e kT +P·q·d·n l- ·S·e kT +P·cr C ·V (4.1)

Voor een engecoatte laser geldt <Je= 0. Het effect van een serieweerstand kunnen we
meenemen door V te vervangen door (V-I·R5 ). De termen in vergelijking 4.1
representeren achtereenvolgens: de band naar band recombinaties, bulkrecombinaties
via R-G centra, oppervlakterecombinaties en stroom door een geleidende laag aan het
oppervlak. De laatste drie stromen zijn alle niet-stralend. We moeten nog opmerken
dat de oppervlakterecombinaties in feite niet meer aan het oppervlak plaatsvinden,
maar aan het interface van bulk-kristal en coating.
In de volgende paragraaf laten we zien hoe een bombardement van deeltjes, kan leiden
tot een geleidende laag aan het oppervlak. Daarna behandelen we de verschillende
coattechnieken, we letten daarbij met name op de deeltjes die op het oppervlak
komen. In een volgende paragraaf worden de resultaten besproken van de
experimenten met gecoatte samples.
Tenslotte behandelen we kort het effect van zwavelpassivatie. Door zwavelpassivatie
kan het oppervlak tegen oxydatie beschermd worden, in de tijd tussen klieven en
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coaten. We laten zien dat we de meetmethode kunnen gebruiken om het effect van de
passivatie aan te tonen.

4.2 Verandering van de weerstand door een bombardement
van deeltjes
De weerstand van een halfgeleider kan veranderen door de halfgeleider te
bombarderen met deeltjes, bijvoorbeeld met ionen of neutronen. Van een niet
gedoteerde halfgeleider neemt de weerstand af na een ionen bombardement[ 351 . De
weerstand van een gedoteerde halfgeleider neemt echter toe met toenemende dosis,
maar begint na een bepaalde dosis weer af te nemen[ 361 . De verandering van de
weerstand wordt veroorzaakt door het ontstaan van defecten bij het bombardement[371 .
In figuur 4.2 zien we hoe een inkomend ion (of neutraal deeltje), bij een botsing met
een roosteratoom, dit atoom van zijn plaats stoot. Er ontstaat zo een vacante
roosterplaats en een interstitieel.
vacante roosterplaats

a)

interstitieel

b)

Figuur 4.2: a) een inkomend deeltje botst met een roosteratoom b) het
resultaat van de botsting is een vacante roosterplaats en een interstitieel.

De formatie van zulke vacante roosterplaats-interstitieel paren in GaAs vergt,
afhankelijk van het soort atoom, een energie van 10 à 20 e V[ 381 • Dit betekent dat een
inkomend ion met een energie van een paar keV, enkele honderden defecten kan
creëren. Zoals vermeld, leiden deze defecten bij een gedoteerde halfgeleider tot een
hogere weerstand. Deze hogere weerstand wordt veroorzaakt door het compenseren
van vrije ladingdragers door de defecten. Bij niet gedoteerde halfgeleiders of bij
gedoteerde halfgeleiders met een hoge dichtheid van defecten, neemt de weerstand af
bij een verdere toename van het aantal defecten. De reden hiervan is dat de geleiding
niet meer veroorzaakt wordt door electrenen in de conductieband, maar door
electrenen die van defect naar defect springen. Deze vorm van geleiding wordt
hopping conduction genoemd.
We gaan nu naar het specifieke geval kijken van een gecoatte laserstructuur. Tijdens
het coatproces is de spiegel gebombardeerd met diverse deeltjes. Zoals we in de
volgende paragraaf zullen zien, zijn de energie en de soort deeltjes, afhankelijk van de
gebruikte coattechniek. We stellen nu zeer algemeen dat de energieverdeling van de
deeltjes zo is, dat ze een schadeprofiel veroorzaken zoals is weergegeven in figuur
4.3 a). Aan het oppervlak is het aantal defecten het grootst. De defect dichtheid neemt
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af naarmate we dieper het materiaal in gaan en wordt uiteindelijk gelijk aan de waarde
in het bulk materiaal. In de figuren 4.3 b) en 4.3 c) zien we hoe de geleidbaarheid van
respectievelijk ongedateerd en gedoteerd materiaal verandert als functie van de diepte,
bij een schadeprofiel als in figuur 4.3 a).
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Figuur 4.3: a) schadeprofiel aan de spiegel door bombardement van
deeltjes tijdens het coatproces b) geleidbaarheid van ongedateerd
materiaal na bombardement c) geleidbaarheid van gedoteerd materiaal
na bombardement.

De laserstructuur die we in de experimenten gebruiken, bestaat uit een aantal lagen
met verschillende datering. De actieve laag is ongedateerd. Als we de figuren 4.3 b)
en 4.3 c) gebruiken om de geleidbaarheid als functie van de diepte te beschrijven, dan
geeft figuur 4.4 schematisch het resultaat weer voor een gecoat sample.
slecht geleidend,
compensatie van
ladingdragers
goed geleidend.
hopping conduction

R-G centra

p: I 10 1' cm·'

ongedoteerd

n: I 10 1'cm· 3

n: 2 10" cm·'

Figuur 4.4: Het coaten van een sample leidt tot een laag waar ohmse
geleiding plaats kan vinden. Tekening is niet op schaal.
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We zien in figuur 4.4 dat er onder de coating een laag is ontstaan waar de geleiding
via het mechanisme van hopping conduction kan plaatsvinden. Deze laag zorgt dus
voor een ohmse weerstand parallel aan de pn-junctie. De defecten die wat dieper in
het materiaal liggen kunnen als R-G centra fungeren. Deze defecten bestaan niet
alleen uit defecten die ontstaan zijn tijdens het coatproces, maar kunnen ook het
gevolg zijn van oxydatie van het sample in de tijd tussen klieven en coaten.

4.3 Coattechnieken
In deze paragraaf behandelen we kort de verschillende technieken die gebruikt worden
voor het aanbrengen van een coating op een halfgeleider[ 39.4°1. We geven daarbij de
voor- en nadelen van de techniek en maken schattingen van de energie van de deeltjes
die de laserspiegel raken tijdens het coaten. Hoog energetische deeltjes zullen meer
defecten aan de laserspiegel veroorzaken dan laag energetische deeltjes met dezelfde
massa.
• opdampen
Bij het opdampen wordt er met behulp van een electronenkanon Ah03 verdampt uit
een smeltkroes. Dit materiaal condenseert op de laserspiegeL Het voordeel van deze
techniek is de hoge groeisnelheid, typisch 1 à 2 nm s- 1, en het feit dat de laserspiegel
slechts bloot staat aan de Ah03 moleculen. De energie van deze moleculen bestaat uit
thermische energie en bedraagt enkele tienden eV's. Nadeel van het opdampen is het
feit dat de coating poreus is en daardoor water kan opnemen. Verder is de hechting
aan het oppervlak niet zo goed. De opgedampte coating is dus van mindere kwaliteit.
• diode sputteren
Bij deze techniek wordt er een argon plasma gecreëerd. De ionen in dit plasma slaan
atomen los van het target. Deze atomen schieten naar het substraat, de laserspiegel, en
vormen daar de coating. De groeisnelheid ligt in de orde van 0.05 nm s- 1• Het substraat
staat bloot aan hoog energetische electronen die van het target af komen. Deze
electronen kunnen een maximale energie hebben van een paar ke V. De belangrijkste
bijdrage aan de opwarming van het substraat komt van deze electronen. Naast deze
electronen, wordt het substraat ook getroffen door ionen en neutrale deeltjes. De
neutrale deeltjes kunnen ontstaan als de versnelde ionen, electronen opnemen. De zo
ontstane deeltjes reflecteren op het target en kunnen met een energie van maximaal
enkele ke V's het substraat bereiken. Deze coattechniek geeft een coating met een hoge
dichtheid en hoge brekingsindex. Algemeen is de kwaliteit van deze coating beter dan
de kwaliteit van een opgedampte coating.
• magnetron sputteren
Het principe van magnetron sputteren is gelijk aan dat van diode sputteren. Ook hier
worden er met behulp van een plasma, atomen los geslagen van een target. Het
verschil met diode sputteren is, dat er bij magnetron sputteren een magneetveld wordt
aangelegd, zodat de electronen richting het target worden afgebogen. Hierdoor wordt
het plasma effectiever opgesloten bij het target. Omdat de electronen afgebogen
worden door het magneetveld, bereiken veel minder electronen het substraat. De
electronen die het substraat wel bereiken, hebben een lagere energie dan bij diode
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sputteren. De opwarming van het substraat is dan ook minder dan bij diode sputteren.
Door de opsluiting van het plasma is de catbodespanning bij magnetron sputteren een
factor 5 à 10 kleiner dan bij diode sputteren[411 . Dit heeft tot gevolg dat de maximale
energie van de neutrale deeltjes evenzovele malen kleiner is. De groeisnelheid en de
kwaliteit van de coating is ongeveer gelijk aan die bij het diode sputteren.
• ion beam sputteren
Bij ion beam sputteren wordt met behulp van een electronenkanon een bundel ionen
gecreëerd. Deze bundel wordt geneutraliseerd door het toevoegen van electronen. De
bundel is gericht op het target, waar deze atomen los slaat. De target atomen schieten
naar het substraat en vormen daar de coating. Het voordeel van deze techniek is dat
het target niet in contact komt met een plasma en hoogstens wordt getroffen door
geneutraliseerde deeltjes[ 421 • De energie van de gespotterde deeltjes (Alz0 3
moleculen), is ongeveer gelijk bij zowel diode, magnetron als ion beam sputteren en
bedraagt 10 à 20 e V, deze energie is een factor 10 hoger dan de energie van de deeltjes
bij opdampen. Mogelijk is dit de reden dat de dichtheid van de diode, magnetron en
ion beam gespotterde coating ongeveer gelijk is en hoger is dan de dichtheid van de
opgedampte coating. De groeisnelheid bij ion beam sputteren ligt in de orde van
0.02 nm s- 1•

4.4 Het coaten van samples: resultaten
De verschillende coattechnieken die we in de vorige paragraaf hebben beschreven,
zijn gebruikt om een Alz03 coating aan te brengen op de spiegels van AlGaAs
laserstructuren. We hebben samples van 1Omrnx300Jlm gekliefd. De spiegels van
deze samples zijn ongeveer 1 uur na het klieven aan beide kanten gecoat. Daarna is
aan beide uiteinden van het sample een stukje afgekliefd omdat het sample hier tijdens
het coaten was ingeklemd. De afmeting van de samples bedroeg uiteindelijk
6.5mmx300Jlm.
In figuur 4.5 zijn de 1-V karakteristieken weergegeven van de diverse gecoatte
samples. Ook is de 1-V weergegeven van een sample dat niet gecoat is, maar dat we
3.5 uur op een vaste spanning van 1.15 V hebben gezet.
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Figuur 4.5: De diverse coattechnieken leiden tot een stroomtoename
door het sample. Afmetingen samples: 6.5mmx300Jlm.

We zien dat de stroomtoename bij het diode gecoatte sample het grootst is. Daarna
volgt het magnetron gecoatte sample. De stroomtoename bij het ion beam gecoatte
sample en het opgedampte sample is ongeveer gelijk. We hebben gekeken of de I-V
karakteristiek van een diode gecoat sample constant is, als het sample onder spanning
wordt gezet. Daartoe is eerst een I-V karakteristiek gemeten waarna we het sample
16.5 uur op een constante spanning van 1.4 V hebben gezet. De I-V van dit sample
blijkt onveranderd te zijn.
Vooral bij de diode en magnetron gecoatte samples blijkt, bij lage spanningen, de
stroom lineair met de spanning toe te nemen. De I-V karakteristiek is dan geen
typische diode karakteristiek (lineair verloop op log-schaal) maar vertoont ohms
gedrag (lineair verloop op lineaire schaal). Dit zien we in figuur 4.6 waar de I-V
karakteristiek van het diode gecoatte sample in een grafiek met lineaire assen is
weergegeven. Er is lineaire regressie toegepast op het interval van 0 tot 0.3 V. Het
resultaat hiervan is ook weergegeven.
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Figuur 4.6: 1- V karakteristiek van diode gecoat sample. Het resultaat
van een lineaire fit op het interval van 0 tot 0.3 V, is ook weergegeven.

De helling van de grafiek is gelijk aan dUdV. Als we de helling bepalen en deze delen
door de lengte van de coating, dan vinden we de geleidbaarheid per lengte eenheid, crc.
Om na te gaan of het coatproces de spiegel uniform heeft beschadigd en niet slechts
tot locale beschadigingen en stroompaden heeft geleid, hebben we samples van
verschillende lengte gemeten. Hierdoor is het ook mogelijk om een nauwkeurige
waarde voor crc te geven. In figuur 4.7 hebben we dUdV als functie van de lengte van
de coating uitgezet. De waarden van dUdV zijn bepaald met lineaire regressie. Bij de
diode gecoatte samples hebben we het interval van 0 tot 0.3 V genomen en bij de
magnetron gecoatte samples het interval van 0 tot 0.2 V.
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Figuur 4. 7: De helling van de 1-V karakteristiek bij samples van
verschillende lengte. Zowel voor diode als magnetron gecoatte samples.
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Uit figuur 4.7
de vorm <Je·l
tabel 4.1. De
weergegeven.

is de waarde van <Je bepaald door de punten te fitten met een functie van
waarin I de lengte van de coating is. Het resultaat hiervan staat in
waarde van <Je voor samples die met ion beam zijn gecoat, is ook
Deze waarde is bepaald met lineaire regressie op het interval van 0 tot

0.1 V.
Tabel 4.1: De geleidbaarheid per lengte eenheid is afhankelijk van de
gebruikte coattechniek.

coattechniek
diode sputteren
magnetron sputteren
ion beam sputteren

3.6·10"4
1.5·10"7
::::1·10"9

We zien dat de geleidbaarheid bij diode gecoatte samples het grootst is. Uiteraard is
de waarde van <Je niet alleen afhankelijk van de gebruikte depositietechniek maar ook
nog van de exacte depositie instellingen. We verwachten echter dat de invloed van de
deposititie instellingen slechts gering is in vergelijking met de invloed van de
depositietechniek. Het verschil in geleidbaarheid zoals dat is samengevat in tabel 4.1,
verklaren we met behulp van de theorie uit paragraaf 4.3. Daar hebben we gezien dat
de energie van de deeltjes bij het diode sputteren het hoogst is. Een hogere energie van
de deeltjes die het oppervlak raken, leidt tot meer defecten en tot een beter geleidende
laag. Op grond van het massaverschil tussen de electronen enerzijds en roosteratomen
anderzijds, verwachten we dat de maximale energie van de electronen (enkele keV),
niet voldoende is om schade aan het oppervlak te veroorzaken. We hebben dit
gecontroleerd door een sample gedurende ongeveer 7 minuten bloot te stellen aan een
1 ke V electronenbundel. De I-V karakteristiek van dit sample vertoonde geen
afwijkingen in vergelijking met die van een ongecoat sample. Daarom schrijven we
het ontstaan van de defecten tijdens het coaten, volledig toe aan het bombardement
van ionen en neutrale deeltjes.

4.5 Anneal van gecoatte samples
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat het coaten van samples met behulp van
diode of magnetron sputter depostitie, tot een geleidende laag parallel aan de pnjunctie leidt. Deze geleidende laag wordt tijdens het coatproces gevormd en heeft een
hoge defectdichtheid. Het is te verwachten dat de defecten zoals het vacante
roosterplaats-interstitieel paar (figuur 4.2) recombineren als er voldoende energie
wordt toegevoerd om de potentiaal barriere te kunnen overbruggen. Deze energie
voeren wij in de vorm van thermische energie toe, door het sample te verwarmen. We
vermelden dat de in deze paragraaf beschreven experimenten met diode gecoatte
samples zijn uitgevoerd, tenzij anders aangegeven. In figuur 4.8 is de I-V
karakteristiek van een sample weergegeven nadat het gedurende 18.5 uur in een oven
van 250°C heeft gelegen. Deze I-V karakteristiek wordt vergeleken met de I-V
karakteristiek van het sample voordat het in de oven werd geplaatst.
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Figuur 4.8: 1-V karakteristieken van diode gecoat sample. Voor en na
18.5 uur anneal bij 25(/'C.

We zien dat de helling in de 1-V karakteristiek kleiner is geworden. Met andere
woorden: de defectdichtheid en de geleidbaarheid zijn afgenomen. O'c is afgenomen
van 3.4·10-4 n· 1m- 1 naar 3.5·10- 5 n· 1m- 1. We hebben hetzelfde experiment uitgevoerd
met samples die met behulp van andere technieken zijn gecoat. Voor magnetron
gecoatte samples vonden we voor O'c een afname van 1.4·10-7 n· 1m- 1 naar 2.3·10- 8
n· 1m- 1• Bij ion beam gecoatte samples vonden we geen verandering en voor
opgedampte samples werd een stroomtoename gevonden. Het proces waarbij het
aantal defecten afneemt door verwarmen, wordt anneal van het sample genoemd.
Bij de vervolg experimenten is de invloed van annealtemperatuur en annealtijd, op de
geleidbaarheid onderzocht. Doel hiervan is om te kijken of het mogelijk is om via
anneal een oppervlak te creeëren waar geen ohmse geleiding plaatsvindt. Omdat we
meten tot minimale annealtijden van 1 minuut, is het belangrijk dat het sample zo snel
mogelijk op de gewenste temperatuur is. Dit bereiken we door het sample op een goud
plaatje te leggen en het geheel van sample en goud plaatje, direct op de metalen
bodem van de oven te leggen. We hebben gecontroleerd of de temperatuur van de
bodemplaat overeenkomt met de temperatuur instelling van de oven. Dit bleek niet het
geval te zijn: een instelling van 200°C leidt tot een maximale bodem temperatuur van
250°C en een instelling van 250°C leidt tot een maximale bodem temperatuur van
310°C. Omdat we de samples direct op de bodem hebben gelegd, nemen we de
temperatuur van de bodem als annealtemperatuur. In figuur 4.9 is voor de
annealtemperaturen 250°C en 31 0°C de verandering van de geleidbaarheid als functie
van de annealtijd uitgezet. Als y-waarde nemen we de relatieve waarde ten opzichte
van de geleidbaarheid op t=O. Dus: y= 1 op t=O.

-57-

Coaten en zwavelpassivatie

0.4

e

250°C

0

31 0°C

•

102
anneal tijd (min)

Figuur 4.9: Afname van de geleidbaarheid als functie van de annealtijd,
bij twee verschillende annealtemperaturen.

Het verloop in figuur 4.9 is theoretisch zeer moeilijk te beschrijven omdat we te
maken hebben met een combinatie van effecten. We noemen bijvoorbeeld: een
afname van de dikte van de laag waar de geleiding plaatsvindt; een niet uniforme
afname van de defectdichtheid; het verschil in dotering tussen de verschillende lagen.
Zie ook figuur 4.4. Vanwege deze moeilijkheden hebben we empirisch een verband
bepaald tussen de geleidbaarheid en de annealtijd. In figuur 4.10 hebben we de
relatieve geleidbaarheid als functie van de tijd uitgezet, in een grafiek met dubbel
logaritmische assen. We zien een lineair verband.
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Figuur 4.10: De relatieve geleidbaarheid als functie van de tijd met
beide assen logaritmisch. De empirisch bepaalde relaties zijn
weergegeven via lijnen.
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De relatie tussen geleidbaarheid per lengte eenheid en annealtijd, wordt bij een
annealtemperatuur van 250°C gegeven door:

~(2500C) = 0.437. r-0222

(4.2)

(J c,O

met crc,o de geleidbaarheid per lengte eenheid vóór anneal, en t de annealtijd m
minuten. Bij de annealtemperatuur van 310°C vinden we:

~(310oC) = 0.197. co.264

(4.3)

(J c,O

De functies (4.2) en (4.3) zijn in de figuren 4.9 en 4.10 met doorgetrokken lijnen
weergegeven. In figuur 4.10 zien we duidelijk dat de gevonden relaties de
meetwaarden op het interval van 1 minuut tot 3.5 dag, goed beschrijven.
We kunnen (4.3) gebruiken om de annealtijd te bepalen die nodig is om de
geleidbaarheid Van een diode gecoat sample (<Jc=3.6·10-4 Q-lm- 1) terug te brengen tot
die van een magnetron gecoat sample (crc= 1.5·10-7 n-lm- 1). Deze annealtijd bedraagt
meer dan 10 10 minuten en is dus onpraktisch. Hieruit kunnen we concluderen dat het
voor praktische annealtijden en annealtemperaturen onder 31 0°C, niet mogelijk is om
volledige anneal van defecten te bereiken. Een mogelijkheid die we niet onderzocht
hebben is anneal bij nog hogere temperaturen. We hebben namelijk laten zien dat een
hogere annealtemperatuur tot snellere anneal van defecten leidt. Voor de samples in
onze experimenten is het echter niet mogelijk om nog hogere temperaturen te
gebruiken, omdat de legeer temperatuur van de metalisering ongeveer 400°C is.

4.6 Zwavelpassivatie
In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat het oppervlak van GaAs/AlGaAs oxydeert en dat
de gevormde oxydes voor een hoge dichtheid van R-G centra aan het oppervlak
zorgen. Het coaten van de samples biedt niet voldoende uitkomst, omdat de snelheid
waarmee de oxydes gevormd worden zeer hoog is. Daardoor is het oppervlak al
geoxydeerd voordat de coating wordt aangebracht. De aanwezigheid van R-G centra
is, zoals in de algemene inleiding vermeld is, een ongewenste situatie voor
halfgeleider lasers. Daarom wordt er al tientallen jaren gezocht naar een manier om
het oxyderen te voorkomen. Het etsen van de oxydelaag met een chemische oplossing
geeft een onvoldoende resultaat omdat direct na het etsen een nieuwe oxydelaag wordt
gevormd[431 • Yablonovitch e.a. [441 zijn de eersten die hebben aangetoond dat een aantal
niet-organische zwavelhoudende verbindingen, het GaAs oppervlak kan beschermen
tegen reoxydatie. Deze techniek wordt zwavelpassivatie genoemd. Sindsdien is het
aantal beschreven zwavelverbindingen dat een passiverend effect zou hebben en het
aantal gebruikte methodes voor de zwavelpassivatie, enorm toegenomen. We stellen
ons niet ten doel om een zeer uitgebreid overzicht van de literatuur over dit onderwerp
te geven, maar zullen globaal en zeker niet compleet, aangeven welke stoffen en
methodes worden gebruikt.
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Als zwaveloplossingen worden o.a. gebruikt: Na2S·9H2ol 451 , S2Clz[ 461 , (NH4)zS[471 en
(NH4hSx[ 481 . In de gasfase kan H2S worden gebruikt[ 491 . De (NH4)zS en (NH4hSx
oplossingen worden het meest gebruikt, (NH4hSx zou het beste effect geven. Deze
oplossing kan bereid worden door zwavel op te lossen in een (NH 4)zS oplossing. In
sommige gevallen wordt het oppervlak aangeëtst vóór de behandeling met de
zwavelhoudende oplossing. In andere gevallen wordt het sample direct in de oplossing
gedompeld. De beschreven behandelingen met (NH4)zS en (NH 4hSx variëren van het
onderdompelen gedurende 2 minuten bij kamertemperatuur tot het onderdompelen
gedurende 60 minuten of langer bij een temperatuur van 65°C. De behandeling met
(NH4hSx kan gevolgd worden door het afspoelen met (NH4hS of gedeïoniseerd water,
waarna het sample met stikstofgas wordt drooggeblazen. Verder kan de behandeling
ook anodisch gebeuren of onder invloed van licht. De behandelingen zijn niet alleen
met succes aangetoond voor GaAs, maar ook voor andere 111- V halfgeleiders als
AlGaAs[ 501 . De werking van deze zwaveloplossingen berust op het feit dat de
oplossing de oxydes aan het oppervlak weg etst en het zwavel een binding aan gaat
met zowel de groep 111 als groep V atomen. Deze verbindingen beschermen het
oppervlak tegen reoxydatie. De bescherming is echter tijdelijk en niet perfect.
We hebben een aantal experimenten uitgevoerd om te kijken of het mogelijk is met
behulp van I-V metingen de invloed van bepaalde vormen van zwavelpassivatie aan te
tonen.
• 1M Na2S·9H20 oplossing
Bij dit experiment hebben we gebruik gemaakt van een lM Na 2S·9H20 oplossing.
Een vers gekliefd sample van 6.5mmx300Jlm, is gedurende 2 minuten ondergedompeld in de oplossing en daarna drooggeblazen met stikstofgas. Op het oppervlak
blijft een zichtbare laag zout achter. Van dit sample is de I-V karakteristiek gemeten.
Het resultaat hiervan is samen met de I-V van een vers gekliefd sample in figuur 4.11
weergegeven.
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Figuur 4.11: Een behandeling van 2 minuten met een Na 2S oplossing
leidt tot een toename in de stroom en bij lage spanningen tot ohmse
geleiding.

-60-

Coaten en zwavelpassivatie

We zien dat er bij spanningen beneden 0.4 V, ohmse geleiding optreedt. Verder is de
stroom op het gehele interval hoger dan voor een vers gekliefd sample. De gevolgde
methode is dus destructief en niet geschikt voor zwavelpassivatie.
Het ohmse gedrag wordt veroorzaakt door geleiding via de zoutlaag, deze
mogelijkheid wordt vermeld door Sandroff e.a.f 5 1]. Dit effect kan mogelijk vermeden
worden door oplossingen met een lagere molariteit te gebruiken of door het sample na
de behandeling af te spoelen met gedeïoniseerd water.
• (NH4)2Sx oplossing
We hebben een (NH4hSx oplossing gemaakt door het toevoegen van 5g zwavel per
liter (NH 4)2S oplossing (20% ). Een vers gekliefd sample van 6.5mmx300Jlm is
gedurende 5 minuten in de oplossing gedompeld, direct daarna 10 seconden gespoeld
in gedeïoniseerd water en droog geblazen met stikstof. Als we de I-V karakteristiek
van dit sample vergelijken met die van een vers gekliefd sample, dan zien we een
geringe stroomtoename op het interval boven 0.7 V. In tegenstelling tot de samples
die we behandeld hebben met de Na 2S·9Hz0 oplossing zien we geen ohms gedrag.
We hebben beide samples bij kamertemperatuur 1 dag in de lucht laten liggen en
daarna zijn er opnieuw I- V karakteristieken van de samples gemeten. De
stroomtoename is kleiner bij het sample dat met de zwaveloplossing is behandeld,dan
de stroomtoename bij het vers gekliefd sample. Dit zou betekenen dat de behandeling
met de (NH4hSx oplossing, een passiverend effect heeft. Helaas zijn de
stroomtoenames van de samples die we 1 dag in de lucht laten liggen zo klein en is de
variatie in de stroomsterkte tussen verschillende samples met gelijke behandeling,
relatief groot (enkele % ), dat het niet mogelijk is om uit deze metingen conclusies te
trekken. Het probleem komt voort uit het feit dat de relatieve stroomtoename van
samples die we 1 dag in de lucht laten liggen te klein is. Er zijn twee manieren om de
relatieve stroomtoename te verhogen:
1. de samples onder spanning zetten. We hebben in hoofdstuk 3 laten zien dat we de
processen aan het oppervlak kunnen versnellen door het sample onder een constante
spanning van bijvoorbeeld 1.15 V te zetten. Daardoor kunnen we in enkele uren een
stabiele situatie bereiken. Nadeel van deze methode is de invloed van de lading in de
oxydelaag en het probleem dat het niet bekend is of de spanning of de stroom invloed
hebben op de aangebrachte zwavel.
2. gebruik maken van samples met een grotere perimeter/oppervlak verhouding. In dit
geval is de relatieve stroomtoename groter omdat de stroomtoename wordt
veroorzaakt door de toename van de perimeterstroom.
We hebben gekozen voor de laatste mogelijkheid en maken gebruik van samples met
de afmetingen 6.5mmx150Jlm. In vergelijking met de eerder gebruikte samples van
6.5mmx300J..Lm is de bulkstroom gehalveerd terwijl de perimeterstroom nagenoeg
gelijk is gebleven. Het beschreven experiment is met deze nieuwe samples herhaald.
Als we de I-V karakteristieken van de samples die in de zwaveloplossing zijn geweest
vergelijken met vers gekliefde samples, dan zien we een grote stroomtoename op het
gehele meetintervaL Dit wijkt af van het resultaat van de experimenten met de grotere
samples en we concluderen dat de gevolgde methode niet effectief was voor deze
samples. Een verklaring voor het falen van deze passivatiemethode komt van de
resultaten van Richter e.a. [SZJ die in hun experimenten vonden dat het naspoelen met
gedeïoniseerd water het effect van de zwavelpassivatie teniet deed en leidde tot
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geoxydeerde oppervlakken. Sik e.a. [531 hebben daarentegen succesvol een methode
toegepast, waarbij gespoeld werd met gedeïoniseerd water.
• (NH4)2S oplossing
Omdat we bij de experimenten met de (NH4hSx oplossing inconsequente resultaten
kregen, die mogelijk veroorzaakt werden door het naspoelen met gedeïoniseerd water,
hebben we gekozen voor de meest eenvoudige passivatiemethode waarbij we gebruik
maken van een commercieel verkrijgbare (NH4)zS oplossing (20% ). We voegen bij dit
experiment geen extra zwavel toe aan de oplossing en het sample wordt niet
afgespoeld met gedeïoniseerd water. De volgende experimenten zijn achtereenvolgens
uitgevoerd:
l. Van een vers gekliefd sample van 6.5mmx150f.Lm wordt de 1-V karakteristiek
gemeten.
2. Nadat het sample gedurende 1 dag, bij kamertemperatuur in de lucht is bewaard,
wordt opnieuw een 1-V karakteristiek gemeten. De stroom is op het gehele interval
toegenomen.
3. Dit sample wordt gedurende 2 minuten in de (NH4)2S oplossing gedompeld en
direct daarna drooggeblazen met stikstofgas. De 1-V karakteristiek van het sample
toont een afname van de stroom tot bijna de waarde die het direct na het klieven had.
Alleen bij spanningen beneden 0.6 V is de stroom sterk toegenomen. Dit wordt
veroorzaakt doordat het sample niet goed is drooggeblazen. Hetzelfde effect hebben
we bij andere experimenten met waterige oplossingen gezien, dit effect verdwijnt als
we het sample in de lucht laten liggen.
4. Het sample wordt een dag in de lucht bewaard waarna opnieuw een 1-V
karakteristiek wordt gemeten. De stroomtoename is veel kleiner dan de
stroomtoename van een vers gekliefd sample dat 1 dag in de lucht is bewaard.
5. Het zelfde sample wordt nog 1 dag in de lucht bewaard en er wordt een 1-V
gemeten. De stroomtoename is gering en nog steeds minder dan die van een vers
gekliefd sample dat slechts 1 dag in de lucht heeft gelegen. We merken hierbij op dat
de stroomtoename van een sample dat 2 dagen in de lucht heeft gelegen groter is dan
van een sample dat 1 dag in de lucht heeft gelegen.
Om de gemeten 1-V karakteristieken onderling te kunnen vergelijken hebben we de
relatieve stroomtoename op het interval van 0.5 V tot 1.0 V ten opzichte van de I-V
karakteristiek van een vers gekliefd sample bepaald. Het resultaat hiervan is
weergegeven in figuur 4.12.
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Figuur 4.12: Relatieve stroomtoename van een sample na verschillende
behandelingen. Met pijlen is het tijdsverloop van de metingen
aangegeven. De cijfers 1 tlm 5 corresponderen met de behandelingen die
in de tekst beschreven zijn.

Uit deze experimenten volgt dat de beschreven methode van zwavelpassivatie lijkt te
werken en dat de gebruikte meetmethode geschikt is om het effect van passiveren te
bestuderen. Het is dus mogelijk om op deze manier bijvoorbeeld het effect van
verschillende zwavelverbindingen, het aanetsen van het oppervlak vóór passivatie, of
de invloed van de duur van de behandeling, te onderzoeken.

4.7 Conclusies
We hebben in dit hoofdstuk laten zien dat het aanbrengen van een coating door middel
van diode- of magnetron sputter depostitie tot defecten aan het oppervlak leidt. Dit
leidt tot een geleidende laag aan het oppervlak, waar de geleiding via het mechanisme
van hopping conducion plaatsvindt. In een 1- V karakteristiek zien we dat terug als een
lineair verband tussen stroom en spanning. De defecten worden veroorzaakt door een
bombardement van ionen en neutrale deeltjes tijdens het coatproces. De coattechniek
die het oppervlak het meest belast, leidt tot een geleidende laag met de laagste
weerstand. De geleidbaarheid per lengte eenheid, die we aangeven met O'c, bepalen we
uit de helling van de 1- V karakteristiek. O'c kan dienen als maat voor het aantal
defecten dat tijdens het coaten wordt gevormd. Door de temperatuur van het sample te
verhogen kunnen we het aantal defecten, dus ook O'c, verlagen, dit heet anneal van
defecten. We hebben laten zien dat de snelheid waarmee O'c afneemt, toeneemt met
toenemende temperatuur en we hebben relaties bepaald voor de geleidbaarheid als
functie van de annealtijd, bij annealtemperaturen van 250°C en 310°C. We
concluderen dat het onpraktisch is om bij deze temperaturen tot volledige anneal van
defecten te komen.
Het is mogelijk om een sample dat een dag in de lucht heeft gelegen, door middel van
een behandeling met een (NH 4 hS oplossing (20%) terug te brengen naar een nagenoeg
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gelijke situatie die het sample direct na het klieven had. Deze verbetering van het
sample neemt slechts langzaam af in de tijd door het passiverend vermogen van de
zwaveloplossing. We hebben hiermee aangetoond dat de meetmethode gebruikt kan
worden om het effect van zwavelpassivatie te bestuderen.
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Conclusies en aanbevelingen
We hebben laten zien dat we met een eenvoudige meetmethode, namelijk het meten
van I-V karakteristieken tot spanningen van 1.3 V, recombinatieprocessen aan het
kristaloppervlak en in het actieve gebied van een pn-junctie kunnen bestuderen. We
hebben daarbij gebruik gemaakt van dubbele heterostructuur laserdiodes, die
gebaseerd zijn op AlGaAs halfgeleiders.
Door de perimeter/oppervlakte verhouding van de samples te variëren is het mogelijk
de grootte van de perimeter- en bulkstroom te bepalen. Voor samples met typische
laserafmetingen is de perimeterstroom op het hele spanningsinterval dominant. De
theoretisch bepaalde relaties tussen stroom en spanning voor de verschillende
recombinatieprocessen, komen overeen met de experimenteel bepaalde relaties. Uit de
experimenten hebben we de oppervlakterecombinatiesnelheid, S, bepaald als
1·1 0 5 cm s_, en de levensduur van de ladingdragers in de actieve laag als 100 ns. Deze
waarden zijn consistent met de literatuurwaarden. Voor vers gekliefde samples is de
oppervlakterecombinatiesnelheid een factor 2 lager. Voor samples die onder een vaste
spanning van ongeveer 1.15 V hebben gestaan, komt de experimenteel bepaalde
idealiteitsfactor van de perimeterstroom, niet overeen met de theoretisch bepaalde
waarde 2. We schrijven dit toe aan het invangen van lading in de oxydelaag. Dit effect
is niet meegenomen in ons model
Het is bekend dat de R-G centra aan het oppervlak kunnen ontstaan door een reactie
van het oxyde met het kristal. We hebben laten zien dat de reactiesnelheid afhankelijk
is van de aangelegde spanning en dat we de toename van het aantal R-G centra in de
tijd met een model kunnen beschrijven. Door de experimenteel bepaalde
reactiesnelheid te vergelijken met de experimenteel bepaalde perimeterstroomdichtheid, vinden we een lineair verband tussen de oppervlaktereactiesnelheid en het
aantalladingdragers aan het oppervlak.
We hebben laten zien dat het aanbrengen van een coating door magnetron of diode
sputter depositie tot een lineair verband tussen I en V, dus ohms gedrag, leidt. We
schrijven dit toe aan hopping conduction via defecten die tijdens het coatproces zijn
gevormd. Van de gebruikte coattechnieken leidt het coaten door diode sputter
depositie tot de meeste defecten aan het oppervlak. De defecten worden veroorzaakt
door een bombardement van ionen en neutrale deeltjes tijdens het coatproces.
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Gedeeltelijke anneal van defecten is mogelijk, maar bij annealtemperaturen tot 310°C
is volledige anneal praktisch niet haalbaar.
Een behandeling met een (NH4 ) 2S oplossing brengt een sample dat een dag in de lucht
heeft gelegen en een relatieve stroomtoename van 50% t.o.v. een vers gekliefd sample
laat zien, in een toestand waarbij de relatieve stroomtoename t.o.v. een vers gekliefd
sample slechts 10% is. Ook wordt het sample door de behandeling met (NH 4 )2S
gedeeltelijk beschermt tegen reoxyderen.
Met betrekking tot praktische toepassingen kunnen we concluderen dat we het ideale
oppervlak, dit houdt in geen oxydes of andere vervuiling op het oppervlak en geen
defecten door het coatproces, het beste kunnen benaderen door samples te behandelen
met een (NH4 )2S oplossing en daarna te coaten met ion beam sputter deposititie.
Als aanbevelingen geven we:
- het model dat gebruikt wordt voor de oppervlakte recombinaties, gaat uit van een
evenwichtssituatie tussen bulk en oppervlak. Een uitgebreider model zou als
uitgangspunt moeten nemen dat het verschil in quasi fermi niveaus in de bulk gelijk is
aan de aangelegde spanning en dan voor elke spanning de mate van bandbuiging
bepalen, waarbij geldt Qopp+QrJ+Qox=O. De invloed van de lading in de oxydelaag
wordt dan in het model meegenomen.
- het meten in vacuum en het gebruik maken van oppervlakte technieken als AES en
XPS, kan meer inzicht geven in de processen die een rol spelen bij het ontstaan van de
R-G centra.
- met betrekking tot de zwavelpassivatie is het interessant om de invloed van een
aantal parameters te onderzoeken. We noemen bijvoorbeeld: temperatuur van de
zwaveloplossing, duur van onderdompelen, soort zwaveloplossing, temperatuur
waarbij gepassiveerd sample bewaard wordt etc.
- alle uitgevoerde experimenten en genoemde aanbevelingen kunnen toegepast worden
voor structuren met een ridge en voor andere halfgeleiders.
- uiteindelijk moeten de verschillen die met de beschreven metingen zijn gevonden,
gerelateerd worden aan aan verschillen in karakteristieken van de lasers, zoals COD
niveau.
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Experimentele opzet
A.l De meetopstelling
De resultaten die we in dit verslag prestenteren, zijn alle gebaseerd op metingen van
stroom en spanning aan halfgeleiders. We werken met spanningen tussen 0 en
ongeveer 1.5 V. En met stromen variërend van 10 fA tot 100 mA. Het meten van
zulke lage stromen aan halfgeleiderstructuren met een po-junctie stelt een aantal eisen
aan de meetopstelling. We noemen een aantal belangrijke punten:
• electramagnetische velden
Om ruis te voorkomen moet de meetopstelling worden afgeschermd voor
electramagnetische velden.
• extra weerstanden
Hierbij valt te denken aan de weerstand van de draden en van schakelaars. Omdat we
bij relatief lage stromen meten, verwaarlozen we de potentiaalval over de draden.
• lekstromen
Deze kunnen in gewone coax-kabels optreden, van de kern met hoge spanning naar de
geaarde buitenmanteL Maar ook over het oppervlak van sommige isolatoren kunnen
lekstromen lopen. Met name als het oppervlak vies of vochtig is.
• capaciteiten
Bij zeer lage stromen krijgen we te maken met het feit dat de op- en ontladingstijd van
capaciteiten vrij groot kan worden. Het effect hiervan op de metingen minimaliseren
we door bij een geringe veranderingen van de spanning het systeem voldoende tijd te
geven om op te laden. Typisch 1 à Ss voor een toename van het voltage met 0.001 V.
• lichtafscherming
Het gebruikte halfgeleidermateriaal, met po-junctie, is zeer gevoelig voor licht en
heeft de eigenschappen van een fotodiode. Het is daarom noodzakelijk om voor
volledige afscherming van omgevingslicht te zorgen.
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• temperatuur
De stromen in de laserstructuur hebben een exponentiële temperatuur atbankelijkheid.
Daarom is het noodzakelijk dat we de temperatuur nauwkeurig kunnen regelen, of op
zijn minst constant kunnen houden.
Om aan al deze voorwaarden te kunnen voldoen hebben we een meetopstelling
gebouwd die schematisch in figuur Al is weergegeven.

souree measure unit

D

I
temperatuurregeling
water

I

® ®

I

23.oo

I

ffi

I

naar platina
weerstandsthermometer

peltiervoeding

\

waterreservoir+ pomp

Figuur A.l: Overzicht van de gehele meet opstelling.

In figuur A.2 is een zij- en boven aanzicht van de houder getekend.
Het sample wordt door een veertje in de houder geklemd. Zie figuur A.2 a) en b ).
Deze houder wordt in een blokje aluminium geschroefd die in een metalen kast is
gemonteerd. De metalen kast zorgt voor afscherming van electramagnetische velden
en licht. Boven op het blokje aluminium is een blokje keramiek gemonteerd. Hier is
een veertje aan gemaakt dat contact maakt met de houder. We hebben voor keramiek
gekozen omdat dit een zeer goede isolator is, waar niet snel vocht op neer slaat.
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output Hl

sample

a)
input Hl
output LO

platina weerstandsthermometer

b)
Figuur A.2: De houder waarin het sample wordt geklemd. a) zijaanzicht
van de houder en temperatuurregeling, b) bovenaanzicht van de houder.

Om de temperatuur te kunnen regelen, is onder het aluminium blokje een peltier
element geplaatst. Zie figuur A.2 a). Een peltier element kan zowel koelen als
verwarmen, afuankelijk van de richting van de stroom. Aan de zijkant van het
aluminium blokje, dicht bij de houder, is een platina weerstandsthermometer (Pt 100)
aangebracht. De gewenste temperatuur kan op de peltier voeding worden ingesteld.
Deze voeding vergelijkt de ingestelde temperatuur met de gemeten temperatuur door
de platina weerstandsthermometer, en verandert de stroomtoevoer naar het peltier
element al naargelang het verschil. Omdat het peltier element vlak bij het sample is,
willen we grote stromen en stroomveranderingen vermijden. Daarom is er onder het
peltier element een hol blokje aluminium aangebracht. Door dit blokje wordt via een
slangensysteem dat met een thermostaat bad is verbonden, water rondgepompt In de
experimenten stellen we de temperatuur van het water op dezelfde waarde in als de
gewenste temperatuur van het sample. Dit betekent dat we de instelling van de
watertemperatuur gelijk maken aan de instelling op de peltier voeding. Hierdoor

-72-

Experimentele opzet

zullen de temperatuur variaties waarvoor het peltier element moet corrigeren, klein
zijn. De daarbij behorende stromen en stroomveranderingen zijn ook klein.
Als spanningsbron en stroommeter gebruiken we een souree measure unit (SMU),
model 236, van Keithley instruments. Deze kan via een computer aangestuurd
worden. De meetdata wordt opgeslagen in een file. De SMU is via een triax- en een
gewone kabel aangesloten op het meetkastje. Schematisch is dit weergegeven in
figuur A.3

SMU
(\

"-

output Hl
guard

1.1

~

metalen be huizing

-

~
.

-

' .. ·~ :
:~·-:

- :
4~

Input LO

Figuur A.3: De souree measure unit is via een triax kabel (output Hl,
guard en aarde) en een gewone kabel (input LO) verbonden met de
meetkast.

De kern van de triax kabel, output Hl, wordt op de gewenste spanning ingesteld en
levert de stroom. Deze kern is omgeven door een mantel die op dezelfde spanning als
de kern staat, dit is de guard. Omdat de spanning van de guard gelijk is aan de
spanning van output Hl, zal er geen lekstroom van output Hl naar guard lopen. De
guard is verbonden met een geïsoleerde plaat in de meetkast om ongewenste
capaciteiten te vermijden. De geaarde buitenmantel van de triax kabel is verbonden
met de metalen behuizing van de meetkast We hebben er voor gezorgd dat output LO
niet is doorverbonden met de metalen behuizing. Op deze manier vermijden we het
optreden van een aardlus.
Als meetinstrument gebruiken we, zoals vermeld, een souree measure unit. Dit
apparaat dient tegelijkertijd als spanningsbron en stroommeter. De SMU wordt via
een computer aangestuurd, hij voert een complete meetcyclus uit en stuurt de meetdata
daarna terug naar de computer. In tabel A.l staan de specificaties van de SMU in het
geval hij dient als spanningsbron en stroommeter. Verder staan in deze tabel een
aantal
instellingen
die
bij
alle
metingen
gelijk
ZIJn
gehouden.
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Tabel A. I: Specificaties en instellingen van de souree measure unit,
zoals die bij de experimenten gebruikt i/

• Spanningsbron
bereik (max. waarde)
nauwkeurigheid
stap grootte
1.1000 V
±(0.033% + 650 ~V+ [IJ1fs]·450
100~V
1 mV
11.000 V
±(0.033% + 2.4 mV)
Io = output stroom
Ifs = full scale op geselecteerde stroom bereik

•

•
•
•
•

Stroommeter
bereik (max. waarde)
1.0000 nA
10.000 nA
100.0 nA
1.0000 ~A
10.000 ~A
100.00 ~A
1.0000 mA
10.000 mA
100.00 mA
Maximale spanning:
Maximale stroom:
Integratie tijd:
Aantal middelingen:

resolutie
10fA
100fA
1 pA
10pA
100pA
1 nA
10nA
100nA
1 gA

~V)

nauwkeurigheid
±(0.3% + 100 fA)
±(0.3% + 1 pA)
±(0.21% + 6 pA)
±(0.04% + 60 pA)
±(0.035% + 700 pA)
±(0.035% + 6 nA)
±(0.035% + 60 nA)
±(0.038% + 600 nA)
±(0.1% + 6 gA)

110V
100mA
20.00 ms
16

De metingen die we gedaan hebben zijn in twee typen onder te verdelen: 1) metingen
waar, bij een constante spanning, de stroom als functie van de tijd wordt gemeten, en
2) metingen waar, bij toenemende spanning, de stroom als functie van de spanning
wordt gemeten. Zogenaamde I-V metingen. In figuur A.4 is het verloop van de
spanning bij de verschillende type metingen weergegeven. Zoals we zien, laten we bij
de I-V metingen de spanning na ieder meetpunt toenemen zonder de spanning eerst
naar nul te laten dalen. Hierdoor is de spanningsteename per stap, oftewel meetpunt,
zo klein, dat we zelfs bij zeer lage stromen kunnen volstaan met een delay van
maximaal 5s, zonder problemen te krijgen met de oplaadtijd van capaciteiten.

'Operator's manual, Mode/236 Souree Measure Unit, Keithley Instruments, Cleveland, (1989).
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Figuur A.4: Spanningsverloop van output Hl van de SMU, als functie
van de tijd, bij twee verschillende type metingen. Bij ieder meetpunt
wordt de stroom, gemiddeld over 16 punten, gemeten. a) meting waar, bij
een constante spanning, de stroom als functie van de tijd wordt gemeten
b) meting waar, bij toenemende spanning, de stroom als functie van de
spanning wordt gemeten.

A.2 Het klieven van samples
We maken bij de experimenten gebruik van samples met verschillende afmetingen.
Verder willen we de beschikking hebben over verse oppervlakken. Dit houdt in dat het
oppervlak zo kort mogelijk aan de lucht moet zijn blootgesteld. We bereiken dit door
een sample met de gewenste afmetingen, van een grotere plak materiaal te klieven. Bij
het klieven wordt er met een diamant naald een krasje op het materiaal gezet. Door
daarna druk op het krasje uit te oefenen, breekt het plakje, vanuit het krasje, over een
roostervlak (het (110)-vlak). Het aanbrengen van de krasjes kan machinaal of
handmatig gebeuren. Machinaal krassen heeft het voordeel dat de precisie groter is.
Om te controleren of er verschil is tussen handmatig en machinaal gekliefde samples,
hebben we de I-V karakteristieken van twee samples, beide 6.5mmx300J.lm,
vergeleken. Het ene sample is machinaal gekrast en het andere sample is handmatig
gekrast. Het blijkt dat op het gemeten interval, de stroom door het machinaal gekraste
sample een factor 10 hoger is. Dit is weergegeven in figuur A.S. In deze figuur is ook
de I-V karakteristiek weergegeven van een machinaal gekrast sample, waar we na het
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klieven nog 1 mm handmatig hebben afgekliefd. Dit sample meet 5.5mmx300Jlm en
heeft geen machinaal gezet krasje.

1x1o·•

1 x1 a·"

.,.:~;"-'·

machinaal krasje verwijderd (5.5 mm)

'-~·~:=-·.--

1x10" 14 _ _ _ ___L_ _ _ __J__ _ _ __ j __ _ _ _J . __ _

0.0

0.1

0.3

0.2

0.4

V (V)

Figuur A.S: Het machinaal krassen van de samples leidt tot een sterke

stroomtoename.

We concluderen uit de figuur dat het machinaal krassen veel meer defecten
introduceert dan het handmatig krassen. Deze toename van defecten leidt tot een
hogere stroom. Om deze reden hebben we bij de experimenten slechts gebruik
gemaakt van handmatig gekliefde samples.
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Technology assessment
Philips Optoelectronics houdt zich bezig met het onderzoek naar en de ontwikkeling
van halfgeleider lasers. Het toepassingsgebied van deze lasers bestaat uit bijvoorbeeld:
CD-spelers, printers, medische- en communicatieve toepassingen.
Nieuwe toepassingen voor halfgeleider lasers zoals de CD-recordable en CD-erasable
vereisen lasers met een hoger lichtvermogen. Deze vermogens van typisch 40 mW
zijn met conventionele lasers niet haalbaar, omdat de hoge lichtintensiteit op de
laserspiegel tot defecten aan de spiegel leidt en daardoor de laser definitief
onbruikbaar maakt. Het drastisch verslechteren van de lasereigenschappen door dit
proces wordt Catastrophic Optical Damage (COD) genoemd. In het onderzoek dat in
dit verslag is beschreven, is er een eenvoudige meetmethode ontwikkeld waarmee
processen die samen hangen met COD bestudeerd kunnen worden. Hierdoor is het
mogelijk om meer inzicht te krijgen in de processtappen die genomen moeten worden
en de halfgeleider materialen die gebruikt kunnen worden om de karakteristieken van
de laser te verbeteren. Dit kan leiden tot lasers met de gewenste karakteristieken, zoals
een hoog lichtvermogen, waar direct toepassingen voor zijn.
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