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SAMENVATTING
Voor het maken van contacten op plaatjes galliumsulfide werd
een opdampinstallatie gebouwd met de mogelijkheid diverse opdampcondities reproduceerbaar te variëren.
Op ieder kristal werden steeds twee contactmaterialen opgedampt, van de overgangen werden de elektrische eigenschappen
bij kamertemperatuur vergeleken.
Voor ieder contact werd de barrièrehoogte bepaald en tevens de
stroom-spanningskarakteristiek in het donker opgenomen; hierbij werd ook de stroom-spanningskarakteristiek van de bulk
verkregen. Bepaling van de barrièrehoogte vond plaats door de
te meten als functie van de opvallende foton-energie ( Fowler).
fotore~pons

Op n-type kristallen werden de metalen goud, zilver, koper, indium, tin, aluminium en antimoon . onder dezelfde omstandigheden
op gedampt.
Het blijkt dat de barrièrehoogte afhankelijk is van de uittreepotentiaal van het contaetmateriaal. Dit duidt erop dat het
Fermi-niveau aan het oppervlak niet door oppervlaktetoestanden
. gefixeerd wordt.
Het verloop van de sperstroom kan verklaard worden met het
tunneleffeet. De hieruit berekende grootte-orde van het aantal
geladen verontreinigingen in de barrière bedraagt 10 24 tot 10 25 m-3.
Het metaal antimoon geeft een lineaire I-V-karakteristiek op
n-type GaS; verhitting tijdens het opdampen 18 hierbij een noodzakelijke voorwaarde: het eontact is niet ohms als niet verhit
wordt.
Uit de meetresultaten aan p-type kristallen volgt dat goud en
koper ohmse contacten opleveren, terwijl antimoon hier een sterk
blokkerend eontact geeft. Uit de stroomspanningskarakteristiek
van de bulk volgt voor n-type kristallen een specifieke weer4f""'
.
6f""'
stan d van 1 0 l ' m en voor p-type kristallen 10 ),m.
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!~'LEIDING

.

Om aan de hoogohmige halfgeleider galliumsulfide onderzoek naar
de elektrische eigenschappen te kunnen doen, is het in vele gevall'-'n noodzakelijk hierop "goede" contacten aan te brengen.
Een contact wordt "goed" genoemd wanneer:
- De spanningaval over de contacten ten opzichte van de aangelegde spanning klein is;
- of de stroomspanningskarakteristiek zowel is het donker als
onder belichting in beide richtingen lineair is;
- de stroom na aanbrengen van een spanning over het contact
stabiel is;
- bovendien het contact mechanisch voldoende sterk is.
In de literatuur is weinig over cöntacten op GaS verschenen.
1
Vermeld zij hier de methode van Mehl et.a1. ), die oleum contacten: aanbrachten, wèlkèr·echter het kristal aantasten en blokkerend zijn.
Bij de in de sectie verrichte metingen werden voornamelijk de
volgende contactmaterialen gebruikt:
n-type materiaal 2 )
- opgedampt In en gelegeerde Inbolletjes3)

2
p-type materiaal '
6)
- opgedampt Au

- eutectische mengsels van In-Ga
en In-Hg eventueel gelegeerd3)
- opgeda~pt Au 4 )
-gelegeerde In-bolletjes met 1% As5).
Al deze contactmaterialen geven niet-lineaire I-V-karakteristieken in het donker, terwijl bovendien de spanningaval over het
contact groot is.
Ter verkrijging van een beter inzicht in het gedrag van de metaalgalliumsulfide overgang werd nagegaan in hoeverre de algemene
theorie van Schottky voor deze overgang geldig is, afhankelijk
van de vervaardiging van de contacten en het metaal. Hieruit kan
dan een methode ontwikkeld worden om reproduceerbaar goede contacten te maken.
Teneinde de in hoofdstuk 3.1. van dit verslag genoemde opdampen legeercondities nauwkeurig te kunnen variëren, werd een spe- ciale opdampinstallatie gebouwd, waarmee de contacten snel konden
worden aangebracht.
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Bij het bepalen van de elektrische eigenschappen van een contact
komen de volgende metingen in aanmerking.

De barrièrehoogte wordt bepaald met een variant van de methode
van Fowler?), waarbij het verband tussen hV en de wortel uit de
fotostroom, bij belichting met golflengten groter dan overeenkomend met de bandafstand van galliumsulfide, lineair is.
Die waarde van hV , waarvoor de fotostroom nul wordt, komt overeen met de barrièrehoogte. De variatie van de barrièrhoogte als
functie van het contactmetaal geeft informatie over de mate waar~
in de oppervlaktetóestandën het gedrag van de overgang bepalen9);
zijn de oppervlaktetoestanden afwezig dan kan men hieruit de
10
electronenaffiniteit van galliumsulfide bepalen >.
b. Bepaling van de stroomspanningskarakteristiek van ieder contact.
------------------------------------------~--------------------

Hieruit is te concluderen of een contact ohms is en hoe groot de
weerstand dan is. Als de I-V-karakteristieken van beide stroomvoerende contacten bekend zijn, dan weten we ook spanningsverlies
over de contacten.
Een niet lineair verband tussen I en V van het bulkmateriaal zou
kunnen wijzen op ruimteladingsstromen 11 >.
Uit een onderzoek van Peijnenborgh

12

) bleek, dat kristallen-ver-

vaardigd in één ampul onderlinge verschillen in donkerweerstand
vertoonden.
Daarom werd een speciaal opdampmasker geconstrueerd, waarmee op
één kristal twee verschillende contactmaterialen konden worden
opgedampt, ieder bestaande uit twee stroomvoerende - te onderzoeken contacten met erachter twee spanningscontacten •. Hierdoor werd
het mogelijk de elektrische eigenschappen van verschillende con.tacten op één kristal te vergelijken.
De meeste metingen zijn verricht aan n-type kristallen (Jodium
getransporteerd 4 mg/ml) alle afkomstig uit één ampul. Ook werd
gemeten aan enige p-type kristallen.
De invloed van zeven verschillende metalen werd onderzocht door
op ieder kristal één van deze metalen met goud te vergelijken en
steeds onder gelijke condities op te dampen.
Tenslotte werd nagegaan wat de invloed van verhitting van het
kristal tijdens het opdampen is.
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2. THEORETISCHE

BESCHO~NINGEN

2.1. De metaal-halfgeleiderovergang
Bij het in contact brengen van een metaal en een halfgeleider
. lb arri ere ontataan 13).
z al mees tal een po t en t ~aa

vacuum

vacuum
vacuum
x'1"----------------------

x
~------------~'Ec

1>a'

-·-·-·-·-EF
- - - - - - -En

1- - - - -

~--------------Ev

metaal

~--~-r-~D
~,

l

c

l•lr1'·"""'=::-·-·-·-·-·-·-EF
-------------- E
D

~~--------

halfgeleider

vóór contact

ná contact

Figuur 2.1. neetronenenergie diagram voor een blokkerende
metaal- n-type halfgeleider overgang.

~M

thermische uittree-arbeid van het metaal

~S

thermische uittree-arbeid van de halfgeleider

X

E

electronen affiniteit van de halfgeleider

~B : barrièrehoogte metaal-halfgeleiderovergang
VD

diffusiepotentiaal (bandkromming)

À0

dikte van de ruimteladingslaag

e

lading van het electron.
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Onder het contact tussen een metaal en een halfgeleider zullen
we verstaan het metaallaagje plus het gebied van de halfgeleider waarin het·metaal zijn invloed doet gelden.
Al naar hun invloed op de stroom-spanningskarakteristiek onder14
scheiden we drie soorten contacten ):
- blokkerende contacten: essentieel hierbij is een uitputtings-

---------------------

laag. De stroom-spanningskarakteristiek heeft een voorwaartsen een sperrichting;
- neutrale contacten: hierbij treedt geen bandkromming op. De

------------------

stroom-spannin~skarakteristiek

-

is lineair;

f~j~~!~~!~~~-~~~~~~!~~:

nu hebben we een verrijkingslaag in de
halfgeleider d.w.z. de concentratie van ladingsdra~ers in de
grenslaag is groter dan in het inwendige. Indien deze laag
niet te dik is heeft ook dit contact een lineaire stroom-spanningskarakteristiek.

Voor een blokkerend contact kan de stroom-spanningskarakteristiek
worden berekend. Allereerst met de diodetheorie, waarbij wor_dt
verondersteld, dat de barrière dun is ten opzichte van de vrije
weglengte van de electronen met voldoend grote energie om de potentiaalbarrière te passeren. Als de barrière dik is, wordt de
diffusietheorie toegepast. Beide theoriën leiden tot de formule:

(2.1)
waarbij V de grootte van de spanning over de barrière is en A
afhangt van de gebruikte theorie. De bepalende grootheid voor
de elektrische eigenschappen van een contact is dus de barrièrehoogte ~B·
In het geval dat de invloed van de oppervlaktetoestanden te verwaarlozen is, hangt de barrièrehoogte direct samen met de uittree-arbeid van het metaal (figuur 1) volgens de relatie:

1;B :: </JM - X

(2.2)

Oppervlaktetoestanden treden op tengevolge van de eindige uitgebreidheid van het kristalrooster (Tamm levels) en door geadsorbeerde verontreinigingen aan het kristaloppervlak. Liggen de
oppervlaktetoestanden dicht bij de valentie- en geleidingaband
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en is hun dichtheid niet te groot, dan is de invloed ervan
gering en geldt.bij benadering relatie (2.2); bij het aanbrengen van een metaal kan hier het Fermi-niveau van het oppervlak
E , sterk veranderen bij betrekkelijk kleine ladin~sverande
r~ngen in de oppervlaktetoestanden 10 >.-Bij het aanbrengen van
een metaal op een kristal met veel oppervlaktetoestanden in ·
het midden van de verboden

~öne.

blijft daarentegen het

opper~

vlakteferminiveau· nagenoeg op zijn plaats, waardoor ook de
ruimtelading in het kristal weinig verandert 9 ).
de barrièrehoogte onafhankelijk van

~n

dit geval is

ÇÓM•

2.2. Electronenemissie vanuit het metaal
De barrièrehoogte van een blokkerend eontact kan op versehillen10)
de manieren worden bepaald
• Daar wij nog niet in staat waren
ohmse contacten te vervaardigen hebben we gebruik gemaakt van
de methode van de fotorespons. Hierbij wordt het eontact bestraald met een eonstante fotonenflux en de fotostroom gemeten
als functie van de energie der opvallende fotonén (deze energie
is steeds kleiner dan die overeenkomend met de bandafstand).
Het mechanisme, dat deze fotostroom veroor.makt kan zijn:
- geleidingselectronen uit het metaal, die na absorptie van een
foton voldoende energie hebben om de barrière te passeren;
- excitatie vanuit energieniveaux in de verboden zöne;
- excitatie vanuit oppervlaktetoestanden.
Het verband tussen fotostroom tengevolge van excitatie van geleidingseleetronen in de metaallaag en de energie van·de opvallende fotonen kan worden berekend analoog aan de afleiding van
16
Fowler ). Hij berekende het aantal electronen dat bij bestraling
vrijkomt uit een metaal als functie van de fotonenergie en van
de temperatuur. Het verschil tussen beide berekeningen is dat de
barrière die de electronen moeten overwinnen in dit geval niet
het verschil is tussen Fermi-niveau en vacuum - de thermische
uittree-arbeid - doch

de energiesprong, die ontstaat bij het in

contact brengen van een halfgeleider en een metaal: ~B (zie fig.1).
Uitgangspunt bij deze berekening is, dat de fotostroomdichtheid
evenredig is met het aantal electronen per e.c., waarvan de kinetische energie loodrecht op de overgang vermeerderd met de foton-

' - 9 -

energie, h V , voldoende is om de barrière te passeren. Indien
h V- C/JB

'77

kT

geldt:
'

A.
(EF + 'PB - h V )

(zie appendix: I)

t

EF is bij de meeste metalen in de grootte-orde van 7 eV en c!J·B
van 1 eV. Indien h V varieert van 1 tot 2 eV ( 100%) dan is de
variatie in de noemer nog slechts 8%, zodat we mogen benaderen
door te stellen:
(2.10)
Door de fotostroom te meten als !unctie van de opvallende lichtfrequentie is het mogelijk de barrièrehoogte te bepalen.
2.3. De invloed van tunnelen
Volgens de diode- en di!!usietheorie 15) wordt de grootte van de
sperstroom van een blokkerend contact bepaald door de groott·e
van de diffusiespanning c.q. de barrièrehoogte cpB en is slechts
weinig afhankelijk van de grootte van de sperspanning. De experimenten blijken hier niet altijd aan te voldoen. Bij toenemende
sperspanning neemt ook de stroom toe; dit wordt toegeschreven

.

aan het tunneleffect.
De doorlaatbaarheid D van een Schottky barriere neemt bij toene17)
mende spanning toe volgens
:

(1

+

~B)
(2.11)

ln(H·P-1)}]
Hierin is

m
N
E

massa van het electron
aantal donoren per volume-eenheid
diëléktrische constante van de halfgeleider.

Indien de aangelegde spanning V groot is ten opzichte van ~B'
kan deze formule benaderd worden door:

D=

(2.12)
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Om ohmse contacten op GaS te vervaardigen kunnen we doelbewust
gebruik maken van het tunnele!fect, namelijk door de omstandigheden zo te kiezen dat een dunne barrière ontstaat. Bijvoorbeeld: we n~men als contactmateriaal een metaal dat in n-type
GaS werkt als donor. Door de warmtebehandeling tijdens het
aanbrengen van het metaal diffundeert dit in de halfgeleider;
zodat onder het contact een laagje sterk gedoteerd GaS ontstaat
(figuur 2.3). De invloed van de barrière, die aanwezig is tussen
metaal en halfgeleider is te verwaarlozen, omdat deze barri~re
zo dun is dat de electronen er reeds bij lage spanningen doorheen kunnen tunnelen. Dit blijkt ook uit formule ·(2.11), waarbij D groot wordt bij zeer grote N. De <?Vergang van zwaar gedoteerd GaS naar n-type GaS is te beschouwen als een injecterend
contact, dat een ohmse stroom-spanningskarakteristiek heeft. Ook
in de literatuur wordt van deze methode om ohmse contacten te
krijgen gewag gemaakt. Zo blijkt Sn op n-type GaP en Au op p-type
GaP een ohms contact te geven 18 >.

\

\
\

\

f

' -------::..-------.
Ec

-·-·-...·E

F

\·
\

\
\

\
\

.

\ . . . _--i_."..
... t
______

metaal
zwaar
gedoteerf
GaS; N+

n-type
GaS

I

Figuur 2.3. Electronenenergiediagram voor een zwaar gedoteerde
laag onder het contact.
De gestippelde lijn geert de bandkromming aan bij een
abrupte overgang.
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3· DE VERVAARDIGING VAN CONTACTEN
3.1. Opdampvariabelen en hun invloed
Bij het aanbrengen van contacten op GaS plaatjes kunnen een
groot aantal factoren de elektrische eigenschappen van het uiteindelijke contact be!nvloeden; het e!fect ervan kan bovendién
nog afhankelijk zijn van het soort kristal (Jodium gehalte, ·verontreinigingen, dislocaties),dat we gebruiken.
We zullen nu de invloed van de verschillende !actoren nader beschouwen.
1. Het metaal. Bij de keuze van de metaalsoort zijn drie grootheden
van belang:
- de uittree-arbeid om te onderzoeken in hoeverre oppervlaktetoestanden de barrièrehoogte bepalen9 );
- de plaats in het periodiek systeem om na te gaan or het metaal
bij diffusie in het kristal zal optreden als p of n-type dope;
- de chemische reactie met zwavel: kan zich een zwavelverbin9ing
vormen tussen het metaal en het Gas 19).

----------

2.

~=-~~!~~!~~!~~=~~!~~~·

Hierbij moet verschil worden gemaakt tussen:
a) verhitten nadat is opgedampt,
b) verhitten voor en tijdens opdampen.
a) De bedoeling van verhitten na opdampen is diffusie van het
metaal in het kristal, zodat het als dope kan optreden. De mate
van diffusie wordt o~a. bepaald door de tijdsduur vande warmtebehandeling, de hoogte van de temperatuur en de dislocatiedichtheid20>.
b) Verhitting vóór en tijdens opdampen kan noodzakelijk zijn,
indien bij verhitting ná opdampen het metaal van het kristal
afdampt, voordat het indiffundeert. Ook kan op deze manier
een schoner, beter hechtend oppervlak worden verkregen omdat
oppervlakteverontreinigingen, zoals waterdamp, ten dele vrijkomen.

3·

~2~2~~~!~!~~-~=~-~~~~!2~~~· De verontreinigingen, de nog aan

het oppervlak zitten na langdurig verhitten, kunnen met hoogenergetische ionen van een zwaar edelgas van het oppervlak worden ar21)
geschoten
• Voor herstel van de oppervlaktestructuur moet men
het kristal na het bombardement weer onder hoogvacuum verhitten 22 >.
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4. Toelaten van een reducerend gas. Een ander methode om het kristal-----------------------~------oppervlak
schoon te maken, is het toelaten van een reducerend gas

onder verhitting van het kristal.

5· Toepassen van een blihker. Door de eerste opdampstroom met een ·

---------~--------------'draaibaar
schermpje (blinker) te onderscheppen kan men verhinderen dat oppervlakteverontreinigingen van het op te dampen metaal
op het kristal komen. Bovendien kan hiermee de snelheid waarmee
de metaalfilm wordt geformeerd worden geregeld, hetgeen de homogeniteit van de opgedampte laag kan beinvloeden2 3).
24)

6.

vond een afhankelijkheid tussen de elektrische eigenschappen van het contact en afstand opdampbron-kristal (vermoedelijk terug te voeren op verwarmen van
het kristal door de opdampbron).

7.

~~~~E!!~~·

~!~!~~~-~E~~E~~~~=~~!~~~!· Moen

Deze bepaalt, mede met de condities genoemd in punt
6 en 8, de dikte van de metaallaag.

8. !~~E~!~!~~~-!~~-~!-~E~~~~~~~· Bij hoge opdamptemperatuur zal de
kinetische energie, waarmee de metaalatomen het kristal treffen,
groot zijn. Dit kan het aantal oppervlaktetoestanden en dus de
contactkwaliteit bernvloeden.

9. Druk in de klok. Deze moet zo laag zijn, dat de vrije weglengte

---------------

van de metaalatomen groter is dan de afstand opdampbron-kristal.
3.2.

Opdam~klok

en -masker.

Om de invloed van alle genoemde opdampcondities controleerbaar na
te gaan is speciaal voor dit doel een kleine opdampinstallatie
ontworpen en gebouwd, waarmee snel contacten kunnen worden aangebracht. Deze installatie bestaat uit de opdampruimte, het pompstel en de elektrische voorzieningen.
In het volgende wordt een korte beschrijving van de constructie
en werkingawijze van het opdampapparaat gegeven.
~~-2~~~E!~!~~~·

Het vaste deel van de klok, waardoorheen de elektrische doorvoeren zijn geleid is van aluminium, terwijl het afneembare deel is gemaakt van pyrex. De klokinhoud is ongeveer
2 liter. Het kristal wordt gemonteerd in een speciaal masker,
verbonden met een oventje, dat verschoven kan worden langs twee
vertieale staven, waarop een centimeterverdeling is aangebracht.
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(i.v.m. hoofdstuk 3.1. punt 6). Het opdampen vindt plaats vanuit V-vormige schuitjes; tot 35~m uitgewalst Mo-blik, dat
daarna afwisselend in geconcentreerd zoutzuur e~ in -salpeterzuur geëtst is. Deze schuitjes worden ingeklemd tussen koperen
staven (~ 6 mm), die elektrisch geisoleerd en vacuumdicht door
de klokwand worden geleid. Er kan vanuit twee schuitjes worden
opgedampt zonder het vacuum te verbreken. Door de bodem is een
draaibare doorvoer aangebracht waaraan een blinker is bevestigd
(hoofdstuk 3.1. punt 5). Boven. in de pyrex klok bevindt zich
een aluminiumplaat; bij het ionenbombardement (hoofdstuk 3.1.
punt 3) staat een gasontlading tussen deze plaat en het vaste
onderstuk.
Ret pompstel. Het deel van de installatie ter verkrijging en
vacuum kan het best in een blokschema worden weergegeven.

------------meting
van het

klok

Figuur 3.1. Blokschema pompstel.

6

1.: roterende vacuumpomp (Hereaus)
2 : tweeweg afsluiter
3

gesloten kwikmanometer

4-5 : kwikdiffusiepomp met Venernakoeler (C.T.D. - T.H.E.)
6
Penningmanometer (2.10- 1 - 10-5 Torr)
7 H.V. afsluiter
8
thermokruismanometer (1 - 10-3 Torr)
9 regelventiel Hereaus.

Met deze vacuumopstelling kan binnen 10 minuten een druk van
10-5 Torr worden bereikt.
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Elektrische voorzieningen. Wat betreft de voor opdampen,~gasontlading en kristalverhitting noodzakelijke elektrische voorzieningen

-------------------------

kan worden volstaan met de volgende blokschema's.

T

,.., 220

R

M

Figuur

,.2.

Blokschema kristalverhitting.
V variac (0 - 110 V, 110 - 220 V)
M voltmeter (weekijzer, 0 ~ 220 V)
.
)
T : transformator ( primair
. 880180 wikkel1ngen
secun da1r
R
verwarmingawikkeling (kanthaldraad ~ 0,3 mm
om mica: 20 Q ) •
(1)

,o----1 T1

,.., 220

0

," "

t----O.~S

.... ...

.
(2)

1-----llü.ok 1 - - - - l

R 1-----1M2

Figuur 3.3. Blokschema: (1) opdampen , (2) gasontlading.
V
S

variac (0 - 260 V/4A)
driestandenschakelaar

T1
T
2
0

grote stroomtransformator max. (125 A/4V)
transformator (prim• 1 wikkeling )
sec. 10 wikkelingen
stroommeter (weekijzer 0 - 10 A)
opdampschuitje

T
3
R

hoge spanningstransformator max. (3 kV - 0,5 A)
dra'adgewonden weerstand ( 10 k Q 100 W)

M2

stroommeter (weekijzer 0 - 100 mA).

J.I

1
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De kristaltemperatuur wordt gemeten met een ijzerconstantaan
0
thermokoppel, aangesloten op een in C geijkte meter. De temperatuur van het kristal is in vacuum binnen 10 minuten op te
vperen tot 4o0°C.
Het kwik wordt verhit door een stookspiraal (65 Q ) waarop een
spanning van 160 Volt wordt aangelegd. In dit circuit is een·
waterslot. opgenomen dat de spanning uitschakelt. indien de koelwatervoorziening van de kwikdiffusiepomp stagneert.
g~~-~~~~~~~~~~~· Uit een onderzoek van Peijnenborgh12 ) is komen
vast te staan dat kristallen uit één ampul onderling grote verschillen in donkerweerstand vertoonden.
Wil men daarom elektrische eigenschappen van contacten met elkaar kunnen vergelijken, dan zal het noodzakelijk zijn een opdampmasker te ontwerpen, waarmee op één kristal twee verschillende series contacten kunnen worden aangebracht. Bij gebruik
van slechts twee contacten krijgt men geen informatie over de
eigenschappen van ieder eontact afzonderlijk. Daarom wordt naast
ieder stroomvoerend eontact ook een spanningaeontact opgedampt.
Na opdam.pen ziet de eonfiguratie er dan uit zoals geschetst in
figuur 3.4.

-A
._B
1

:;

Figuur 3.4. Kristal na aanbrengen van contacten.

De contacten van serie A zijn
op een andere manier behandeld,
of bestaan uit een ander materiaal, dan die van B; 2 en 3
zijn stroomvoerende-, 1 en 4
de spanningscontacten.

Het masker, waarmee een dergelijke configuratie kan worden gerealiseerd bestaat uit twee delen. Het kristal wordt onbeweeglijk
vastgeklemd tussen het bovendeel van dit masker en de grondplaat
van het oventje. He~ onderstuk van het masker is door middel van
een electramagneetje te versehuiven.zodanig, dat eerst contactserie A kan worden aangebracht en daarna B.

- 16 -

4. BEPALING VAN DE CONTACTEIGENSCHAPPEN
4.1. Meetomstandigheden en kristalhouder
Het resultaat van een meting aan contacten hangt af van de volgende omstandigheden.
1. De temperatuur. De invloed hiervan zal groot zijn op de

-------------rakteristiek. Onze

metingen zijn alle gedaan bij

I-V-k~-

kam~rtempera-

tuur.
·2.

2!:!~!!~~~!~!~~!~·

Hieronder verstaan we het omgevingsgas en de
relatieve vochtigheid ervan. We hebben steeds gemeten in niet

gedroogde lucht (relatieve vochtigheid ca. 80%).

3.

~!~!~~~!~~·

Tijdens ons onderzoek werden I-V-karakteristieken
steeds gemeten in het donker. Bij één kristal werd nagegaan of
de

bu~kweerstand

veranderde bij instralen met licht van een golf-

lengte groter dan overeenkomend met de bandafstand (excitatie
vanuit of naar verontreinigingsniveaux).

4.

~!~~~~!~~!!~·

Vooral bij donkermetingen aan hoogohmige kristallen bleken de resultaten afhankelijk te zijn van de tijd verlopen
tussen het aanleggen van een spanning en het aflezen van de
stroom. Deze stroom liep snel op tot een bepaalde waarde en veranderde daarna zeer langzaam. Mogelijke oorzaken van deze "currentcreep" zijn: langzaam, thermisch leeglopen van niveaux waardoor
de breedte van de barrièrelaag verandert of de beweging van ver-

ontreinigingaionen onder invloed van het barrièreveld. Steeds
hebben wij de stroomwaarde

afgelezen als de wijzer van de stroom-

meter niet ziéhtbaar meer verliep.
De kristallen, voorzien van contacten volgens figuur 3.4., worden
doorgemeten op een speciaal voor deze contactconfiguratie ontworpen kristalhouder. De houder bestaat uit een teflon plaat
met in het midden een uitdieping. Hierin zijn vier gaatjes geboord, met dezelfde onderlinge afstanden als de metaalcontacten
oprhet kristal.
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roestvrijstalen draad
0,3 mm

~

Figuur 4.1. Schets van de kristalhouder.
De tekening is niet op schaal; sleehts voor één van
de contacten is het mechanisme, waarmee elektrisch
eontact tussen.draad en metaal wordt gemaakt, getekend.
Bij montage leggen we het kristal met de contacten naar het teflon gericht zodanig neer, dat de metaallaag de gaatjes bedekt. In
deze positie klemmen we het kristal vast met een door bladvex:en
aangedrukt kwartsplaatje. Door de stelschroef te verdraaien beweegt de hefboom en wordt een roestvrij stalen draad (~ 0,3 mm)
tegen het opgedampte contact gedrukt. Alle vier de contacten van
een serie worden op deze wijze van een elektrische verbinding
voorzien.
De voordelen van een dergelijke constructie ten opzichte van de
tot nu toe i~ de groep gebruikte methoden zijn:
1. de kristallen zijn snel en ee~::akkelijk te monteren met een
minimale kans op beschadiging van kristal of metaallaag;
2. de druk op de metaallaag kan zeer gering worden gehouden;
3. bestraling van de overgang met ~anggolvig licht is mogelijk,
zonder dat dit de metaallaag passeert; belichting geschiedt
namelijk door het kwartsplaatje en het kristal heen.
4.2. De stroom-spa.nningskarakteristieken
Bij het opnemen van de I-V-karakteristieken van eontact 2, eontact 3 en de bulk (figuur 3.4.), maken we gebruik van de schakeling van fig~ur 4.2.
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,------------,
kristal
1
I 1 2
3

I

1

4

lt.!·~!_-~....!!-,

\

\

I

A

Figuur 4.2. Schakeling voor het meten van de I-V-karakteristieken.

s :

A : anodebatterij
p : potentiometer 100 k.Q.

Keithley electrometer
417

ompoolschakelaar
unigor
1s (spanning)
Kei thley electrometer· - ,.
610B

Het meten gaat als volgt: tussen contact 2 en 3 leggen we een
spanning

v23

aan en meten daarbij de stroom; tevens bepalen we

de spanning tussen contact 4 en aarde. Daarna polen we de batterij om en verwisselen we contact 2 met 3 en 1 met 4. Nu meten
we bij dezelfde aangelegde spanning v

de spanning tussen 1 ·en
23
aarde. De stroom heeft dezelfde richting als vóór ompolen. Verwaarlozen we de spanningaval over het stukje bulk tussen 3 en 4
resp. 1 en 2, dan is de spanning tussen contact 4 en aarde de
spanningaval over contact 3: v , en de spanning tussen contact 1

3

en aarde de spanningaval over contact 2: v •
2
Daar de aangelegde spanning v
bekend is weten we nu ook de
23
spanning over de bulk tussen 2 en 3.

(4.1)
Keren we de stroomrichting in het kristal om en meten we weer
op dezelfde manier

v2

en

v3 ,

dan zijn voor contact 2 en 3 de

stroomspanningskarakteristieken in beide richtingen bekend. Als
de contacten gelijk zijn, zullen de karakteristieken van con-

3 hetzelfde dienen te zijn.
Door de spanningscontacten 1 en 4 dicht bij de stroomcontacten
tact 2 en

te plaatsen (0,25 mm), hebben we getracht de bulkweerstand hiertussen zo klein mogelijk te houden. Het is moeilijk vast te
stellen of we deze bulkweerstand inderdaad mogen verwaarlozen
ten opzichte van de contactweerstand. Ook de afstand tussen
stroomcontact en de rand van het kristal kan invloed hebben op de
resultaten.
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Een tweede moeilijkheid treedt op als de contactweerstand groot
is. Deze methode gaat namelijk van de veronderstelling uit dat
14
deingangsweerstand van de Keithleyspanningsmeter, 10 Q , groter is dan die van het spanningscontact. Ligt echter de contactweerstand in dezelfde grootte-orde als de ingangsweerstand van
de Keithley dan heeft dit tot gevolg dat:
1. de insteltijd van de spanningsmeter zeer groot is, omdat de ingangscapaciteit van de Keithley (+kabel) moet worden opgeladen
via de grote contactweerstand (grote R-C-tijd);
2. er spanningsdeling optreedt tussen de Keithley en de contactweerstand, hetgeen een onjuiste aanwijzing van de spanning geeft.
Als deze moeilijkheid optreedt kunnen we_een snelle instelling
bevorderen door zwak belichten. Hierbij kan echter de werkelijke
spanningaval over het contact slechts benaderd worden gemeten.
Een andere methode is, de Keithley een zodanige voorspanning te
geven, dat het spanningaeontact in de voorwaartsrichting wordt
geschakeld, waàrdoor

~en

snellere aanwijzing plaats heeft.

Uit de stroom-spanningskarakteristiek kan het geleidingstype·van
het gebruikte kristal worden bepaald. Immers als het n-type is,
zal het metaal positief ten opzichte van de bulk moeten zijn ter
verkrijging van de voorwaartsrichting; bij een p-type kristal is
dit juist

anderso~.

Het percentage van de aangelegde spanning v
dat over de beide
23
contacten staat is een belangrijk criterium voor de contact kwaliteit; komt dit percentage beneden ongeveer 20%, dan zal de invloed van het

st~~je

bulkmateriaal tussen spannings- en stroom-

contact niet zonder meer verwaarloosd mogen worden. De stroomspanningskarakteristiek van de bulk zal ohms zijn, behalve in
het geval dat ruimteladingsbegrensde stromen optreden. Dit is voor
GaS niet waarschijnlijk vanwege de korte levensduur der ladingsdragers.
Tenslotte geeft vergelijking van de bulkweerstand van de doorgemeten kristallen onderling, rekening houdend met dikteverschil
een indruk van de verschillen in donkerweerstand van kristallen
uit één ampul.
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4.3. Bepl'.::'..ing van de barrièrehoogte
Zoals blijkt uit de formules (2.1) en (2.11) wordt de vorm van
de I-V-karakteristiek van een contact in belangrijke mate bepaald door de barrièrehoogte van de overgang.
Het verband tussen de fotostroom en de energie van de opvallende
quanta is afgeleid in hoofdstuk 2.2.:

(4.2)
Door uitzetten van de wortel uit de fotostroom als functie van
de quantenenergie is de barrièrehoogte te vinden.
Bestraling van de overgang vindt plaats door licht van een kwartsin een evenwijdige bundel·op het kristal te laten

halogeenla~pje

vallen. De golflengte wordt gevariëerd door in deze bundel verschillende Balzer-B20 metaalinterferentiefilters te plaatsen.
Noodzakelijk hierbij is, dat het aantal quanta, dat per seconde
op de overgang valt - de fotonenflux - bij iedere golflengte hetzelfde is.
Om dit te verwezenlijken hebben we vlak naast het kristal in de
lichtbundel een

sil~iumfotodiode

(B.P.Y.11, Siemens) geplaatst.

De kortsluitstroom van de fotodiode is een maat voor het aantal
quanta dat per seconde op het lichtgevoelige oppervlak valt. De
gevoeligheid van de

sil~iumdiode

als functie van de golflengte is

bekend. Om de fotonenflux constant te houden wordt de spanning
over het kwartshalogeenlampje zodanig gevariëerd, dat de kortsluitstroom van de fotodiode eenzelfde verloop heeft als zijn
spectrale gevoeligheidscurve.
Bij het bepalen van de barrièrehoogte in de

literat~ur 10 ) word~.

steeds een kristal, voorzien van een blokkerend en een .ohms con-·
tact belicht. De fotostroom wordt dan door het barrièreveld van
het blokkerend

contac~

teweeggebracht; er wordt dus geen spanning

aangelegd. Bij.ons kristal met twee blokkerende gelijke contacten
zouden we dan

hlee

tegengestelde fotostromen krijgen, die elkaar

precies compenseren. Daarom brengen we een spanning aan over het
kristal; dan bepaalt het contact dat in de sperrichting is geschakeld de fotostroom, het andere contact is dan als ohms te
beschouwen.
Het aanbrengen van de spanning heeft twee complicaties tot gevolg:
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1.·er loopt een donkerstroom, die van de gemeten stroom moet worden afgetrokken om de fotostroom te krijgen; deze stroom mag
niet te groot zijn;
2. de bulkweerstand kan veranderen ten gevolge van excitatie vanuit verontreinigingsniveaux; als dit effect een belangrijke
rol speelt, zal het verband tussen fotostroom en quantenenergie
niet langer kwadratisch zijn. Naarmate de barrièrehoogte geringer is, wordt de donkerstroom groter, hetgeen kan worden tegengegaan door vermindering van de aangelegde

spa~ning.

Deze

mag echter niet te laag worden, omdat dan het tweede contact
niet langer als ohms kan worden beschouwd.
Tenslotte tre~dt de moeilijkheid op, dat niet alle op het kristal
vallende fotonen aan de overgang een electron exciteren 25 >.
Een deel van de fotonen, afhankelijk van de golflengte en de
soort metaal wordt door de metaallaag gereflecteerd.
Verder bepaalt de absorptiecoëfficiënt van het metaal de plaats
waar excitatie plaats vindt. Indien dit ver van de overgang is
bestaat de mogelijkheid dat het geëxciteerde electron de overgang
niet bereikt, doordat het onderweg zijn
botsingen met

geleidingselectronen~).

energie verliest door

(Appendix I).

Doordat de absorptiecoëfficiënt van een metaal afhangt van de
golflengte,· zal ook dit effect een afwijking geven van het theoretisch verband.
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5. MEETRESULTATEN EN INTERPRETATIE
5.1. Het n-type kristal
Omdat vele metingen in de groep worden verricht aan n-type
kristallen zijn we gegonnen met op "grote" GaS-plaatjes, verkregen uit het jodiumtransportproces de invloed van het con-·
tactm.etaal te onder-zoeken. JUle kristallen op één na waren
afkomstig uit dezelfde ampul. (Ke 61 - 4 mg J/ml; kristal 4
uit Ke 58 - 4 mg J/ml). De volgende contactmaterialen zijn.
opgedampt en onde-rzocht: goud, indium, zilver, koper, tin, aluminium en antimoon. Het opdarnpen vond b±j al deze metalen onder dezelfde omstandigheden plaats en wel bij verhoogde temperatuur (300°C), omdat dan een betere hechting met het kristaloppervlak tot stand komt.
Steeds werd op één kristal een serie goudcontacten en een
serie contacten van een ander metaal aangebracht. De keuze is
op goud

~ls

referentie gevallen omdat dit metaal gemakkelijk

op te dampen is en het bovendien in de sectie veel werd ge- ·
bruikt. Omdat de elektrische eigenschappen van de goudcontacten
reproduceren, kunnen gemeten verschillen bij de diverse contactmetalen niet worden toegeschreven aan verschillen tussen de
kristallen.
Het opdampprocédé voor alle kristallen is:
1. driemaal spoelen van de vacuumklok met argongas, waarbij de
druk steeds kleiner dan 10 -4 Torr wordt;
2. hoogvacuum pompen (druk ongeveer 10-5 Torr);
3. kristal verhitten tot 300°C;

4. deze temperatuur ca. 15 minuten handhaven (p~5.10- 5 Torr);

5· opdampen van goud aan de linkerkant en van een ander metaal
aan de rechterkant, met gebruik van blinker;
0

6. afkoelen van het kristal tot ca. 40 C;

7. opnieuw opdampen: goud links, te onderzoeken metaal rechts.
De meetresultaten, I-V-karakteristieken en barrièrehoogte- ·
meting, zijn weergegeven in tabel 5.1. De stabiliteit van de
stroom bij lage aangelegde spanning (ca. 10 Volt) en de hechting
van het contactmetaal op het GaS plaatje wordt omschreven door
de kwalificatie goed
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Tabel 5.1.
Meetresultaten aan n-type kristallen (J-getransporteerd 4 mg/ml)
• zie ook grafiek

5.
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Uit deze tabel blijkt:
- Alle goudcontacten hebben een grote barrièrehoogte ; bijna
alle spanning staat over het negatieve contact, hetgeen in
overeenstemming is met de verwachting voor een blokkerend
contact op n-type materiaal. De stroom is bij aanleggen van
een spanning zeer instabiel, waardoor de I-V-karakteristieK
van de contacten meestal niet te meten is, behalve in het
geval dat reeds bij lage spanningen in belangrijke mate tunnelen door de barrière plaat vindt, waarbij de stroom veel
groter is.
- Een grote barrièrehoogte heeft bij aanleggen van een spanning vaak een slechte stabiliteit van de stroom tot gevolg.
- Materialen met een kleine barrièrehoogte (In, Al, Sn) hebben een minder sterk blokkerende I-V-karakteristiek dan goud.
- De beste benadering van een "goed" contact wordt verkregen
door Sb als contactmateriaal te kiezen.
Naar aanleiding van de metingen aan n-type kristallen kan me·n
de volgende vragen stellen.
1 •. Op elk kristal bevinden zich twee stroomvoerende goudcontactacten, die gelijktijdig zijn opgedampt. Hoeveel verschillen de barrièrehhog:t;en ~ hiervan in vergelijking met die van
de goudcontacten op andere kristallen van deze ampul?
2. Hoe hangt de barrièrehoogte~ samen met de thermische uittreearbeid van het contactmateriaal?

3· Zou het verloop van de I-V-karakteristieken in de sperrichting te verklaren zijn met de tunneltheorie (formule 2.11)?
4. Liggen dè donkerweerstanden van het bulkmateriaal bij kristal-

len uit één ampul in dezelfde grootte-orde?
ad. 1. Zoals in tabel 5.1. te zien is, lopen de barrière hoogten van
goudcontacten op één kristal slechts weinig uiteen (max. 0,05 eV);
de gemiddelde barrièrehoogte van de contacten op verschillende
kristallen variëert .van 1,35 to 1,4o eV (ook 0,05 eV).
Dit vormt een aanwijzing, dat de kristaloppervlakken bij de gebruikte kristallen of nagenoeg gelijk zijn, of weinig invloed op
op de barrièrehoogte hebben. Kennelijk zijn de opdampomstandigheden zo repr9duceerbaar, dat deze geen aanleiding geven tot grote
verschillen in de barrièrehoogte.

- 25 Grafiek 5.1. Bèpaling van WB voor verschillende contactmaterialen door meting van de fotostroom
als functie van hV
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ad. 2. In grafiek 5.1. is de wortel uit de fotostroom uitgezet als
functie van de energie van de op de overgang vallende fotonen,
waaruit de barrièrehoogten voor de contactmetalen te vinden
zijn. Het blijkt dat de experimenteel gevonden afhankelijkheid
goed in overeenstemming is met het theoretisch verband (formule
2.10). De onderlinge verschillen in helling bij de diverse

me~

talen kunnen, zoals in Appendix I is afgeleid, worden veroorzaakt door verschillen in reflectie, absorptie en "attenuation
length" van de metalen of door verschil van dikte van de opgedampte metaallaag.
Bij 2,4 eV neemt de fotostroom plotseling toe·; dit kan drie
oorzaken hebben:
- bij deze energie worden electronen vanuit een verontreinigingsniveau, dat ca. 2,4 eV onder de geleidingaband ligt, geëxciteerd, hetgeen een afname van de bulkweerstand en dus vergroting van de stroom tot gevolg heeft;
- het is mogelijk, dat de gebruikte filters vanaf deze energie
een merkbare fractie band-band licht doorlaten (bandafstand
ca. 2,9 eV);
- de emissie van electronen vanuit het contactmateriaal verandert
bij deze fotonenenergie sterk.
De eerstgenoemde verklaringen hebben betrekking op veranderingen
in de bulkeigenschappen van het GaS, de laatste betreft de eigenschappen van het contactmetaal (bij Au en Cu neemt bij deze
energie de reflectie sterk af 25)).
De barrièrehoogte als functie van de uittreepotentiaal van het
metaal is uitgezet in grafiek 5.2.
Hierbij is het volgende op te

merken~

-De waarde van de uittree-arbeid van het metaäl"is sterk afhankelijk van de toestand van het metaaloppervlak. De in de literatuur vermelde waarden lopen hierdoor sterk uiteen. Gebruikt
zijn de waarden gevonden door Riviere 27 ) en Gordy, Thomas 2 9).
- De barrièrehoogten. zijn voor alle metalen behalve Au bepaald
op slechts één kristal GaS.
Een verklàring voor het gevonden verloop is de

v~lgende:

op -het GaS bevinden zicht oppervlaktetoestanden, die

hoofdzakel~k

zijn geconcentreerd in een smal energiegebied. Bij aanbrengen van
·.

-:::

- 27 -

ft> (eV)
0

rzSM volgens Ri viere

x. ç6 M volgens Gordy en Thomas

A_g
In

Al
_

_:k+-T_ _ _.;rl'

S~;r.. . A_,
I

1~t

:t

Al

/

/
/

<f>tt (e.T)

/

------t>-

/
/

lt,J
Grafiek 5. 2.

Verband tussen t/JB

en

rf> M•

metalen met een lage uittreepotentiaal vindt sleehts een

ladin~s

verandering in de oppervlaktetoestanden plaats. Wordt een contactmetaal met een grotere uittreepotentiaal toegepast, dan raken
deze oppervlaktetoestanden uitgeput en moeten de ladingsdragers
uit de bulk komen, waardoor de bandkromming en dus ook de
barrièrehoogte toeneemt. Om meer zekerheid omtrent een

dergel~K

·

model te verkrijgen, zou men bij meerdere metalen met een lage
uittree-arbeid de barrièrehoogte moeten meten.
Opgemerkt dient nog te worden dat In en Al met het zwavel uit
het GaS een verbinding kunnen vormen.
ad. 3· In grafiek 5.3.a

is voor drie contacten nagegaan of de toename

van de stroom bij verhogen van de sperspanning te verklaren is
met het tunneleffeet. Hiertoe is in grafiek 5.3.b

de logarithme

van de stroom uitgezet als functie van de inverse wortel uit de
sperspanning, hetgeen volgens de benaderde formule van Zalm
(2.12) voor spanningen groter dan enige malen de barrièrehoogte
een lineair verband moet geven. Bij lage spanningen wordt een
afwijking

g~constateerd,

omdat dan de sperstroom volgens de

Oo

bo

- Sb
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Grafiek 5.3.a

Sperkarakteristiek van Al-, Auen Sn- contact.

- 29 Grafiek

5.3. b.

Bij tunnelen hangt de doorlaatbaarheid van de spanning af volgens:

i ..... D = exp- (;

4 mE

)t .f/JB~4"

9rth2 Ne 2

,.(eV)

-10
(0

~u

/0

-•z.

IO

v-t

4

'~-----------~--------~r---------+--------~--~----+--------4-------Lo,l.S'

o13o

- 30 -

diodetheorie (electronen over de barrière) in vergelijkbare
grootte-orde komt als de "tunnelstroom".
Berekenen we uit de experimenteel verkregen waarden voor de
doorlaatbaarheid het aantal geladen verontreinigingen per volume-eenheid (Appendix II) dan vinden we, dat dit in dezelfde
grootte-orde ligt als het aantal strooiiende centra, berekend
door Vermij

28

) uit .Hallmetingen na"llelijk 10

18

à 10 19 /cc.

ad. 4. De donkerweerstanden van het bulkmateriaal blijken bij verschillende kristallen uit één a"llpul in dezelfde grootte-orde te liggen (tabel 5.1). Zij variëren van 1,8. 10 9 Q tot 3,4. 109.
hetgeen kan worden verklaard uit de dikteverschillen der gebruikte kristallen. (grootte-orde der specifieke weerstand:

p~

10

6

Q cm).

5.2. Het p-type kristal
Bij het onderzoek van de met verschillende metalen gevormde overgangen op n-type materiaal kwam duidelijk naar voren, dat met Sb
het "goede" contact het meest benaderd wordt. Indien het hiervoor beschreven model inderdaad van toepassing is, dan zal een
op dezelfde wijze vervaardigd Cu-contact op p-type materiaal ook
goede contacteigenschappen geven; men zal namelijk moeten zoeken
naar een metaal uit groep I of II van het periodiek systeem.
Door thermokrachtmeting is vastgesteld, dat gesublimeerde kristallen p-type zijn. De in de groep beschikbare gesublimeerde kristallen hadden te kleine afmetingen om de in hoofdstuk 3 besproken
contactconfiguratie op te dampen. Daarom moesten p-type kristallen worden gemaakt door uit een plak GaS, verkregen door

gradi~nt

stollen een kristal uit te snijden en af te schrapen. Twee van
zulke kristallen werden doorgemeten. Een derde kristal werd ook
nog geëtst, eerst in perchloorzuur en daarna in azijnzuur.
De meetresultaten staan vermeld in tabel 5.2.
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:Hetingen aan p-type kristallen.

Tabel 5.2

Tengevolge van de ongelijkmatige oppervlaktestructuur van deze
kristallen reproduceren de metingen slecht. Bij het geëtste
kristal (15) verandert de contactweerstand na verloop van enige
dagen met

een factor drie. Dergelijke verschijnselen worden

ook in de literatuur gesignaleerd bij contacten op geëtste silidumkristallen26>.
Uit de metingen blijkt:
- Au en Cu contacten geven lineaire !-V-karakteristieken, waarbij het spanningsverlies over het Cu-contact geringer is dan
bij het Au-contact;
- Sb geeft een sterk niet lineaire karakteristiek, zowel in de
voorwaarts-als in de sperrichting. Het spanningsverlies over
de contacten is vooral bij lage aangelegde spanningen zeer
groot;
- de donkervteerstand van het kristal is circa 10

10

Q , hetgeen

8
duidt op een specifieke weerstand van 10 Q cm. (kristaldikte ,
~

100 JJ.m).

- 32 -

5.3. De invloed van verhitting
Indien de goede contacteigenschappen van het Sb-contact op n-type
materiaal kunnen worden verklaard door uit te gaan van een door
diffusie ontstane sterk gedoteerde laag, dan zal verhitting van
het kristal tijdens de vervaardiging der contacten de kwaliteit
hiervan beinvloeden.
Uit grafiek 5.4. blijkt, dat verhitting tijdens opdampen een
noodzakelijke voorwaarde is ter verkrijging van een ohms Sb-contact op n-type GaS: het contact opgedampt bij 40°C is duidelijk
blokkerend, in tegenstelling tot ·de contacten opgedampt bij 300°c.
Ook is nog getracht na te gaan of een Sb-contact, dat bij kamertemperatuur is opgedampt en daarna wordt verhit tot 300°C, dezelfde eigenschappen heeft als een Sb-contact, dat wordt opgedampt terwijl de kristaltemperatuur 300°C is. Het metaallaagje
was hier zeer slecht gehecht op het GaS-plaatje, terwijl zelfs
één der contacten tijdens het verhitten geheel was weggedampt.
Dientengevolge was het niet mogelijk hieraan metingen te
ten.

verrich~

- 33 Grafiek 5.4.
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6. CONCLUSIE
N-type kristallen
1. Uit het onderzoek blijkt, dat een grote barrièrehoogte samengaat met een blokkend contact. De metalen Au, Ag en Cu vormden een sterk gelijkrichtend contact op GaS, in minder matè
ook Al, In en Sn. Een ohms contact wordt verkregen met Sb,
waarbij werd vastgesteld, dat verhitting tijdens het opdampen
noodzakelijk is.
2. De stabiliteit van de stroom bij aanleggen van een spanning
is gering bij contacten met een grote barrièrehoogte. De beste
stabiliteit wordt verkregen met Sn- en Sb-contacten.
3. De roto-emissie van de verschillende metalen voldoet

aan de

Fo\vlerrela tie.

4. Er bestaat een afhankelijkheid tussen de barrièrehoogte ~B en
de uittree-arbeid (j)M' waaruit ~rolgt dat de oppervlaktetoestanden niet alleen het gedrag van de overgang bepalen.

5· Het toenemen van de stroom bij oplopende spanning in de sperrichting kan worden verklaard met het tunnele!fect. Uit de
doorlaatbaarheid van de barrière volgt dan een aantal geladen
18
verontreinigingen in de barrièrelaag van 10
tot 10 19 per cm3.

6. De donkerweerstanden van de kristallen uit één ampul liggen
alle in de grootte-orde 10 9 S"2 (d.w.z. p K.1o6Q cm).
P-type kristallen
1. Van de drie onderzochte contactmetalen vormt Sb een sterk blok-

kerend contact, terwijl Au- en Cu-contacten een lineaire

karak~

teristiek hebben. Het spanningsverlies over de contacten is
bij Au groter dan·bij Cu <resp. ongeveer 60% en 20% van de
aangelegde spanning).
2. De donkerweerstanden liggen in de grootte-orde van 10

p ~ 1o 8n cm).

10f""\
)'(d.w.z.

- I,1 -

AFPE!-:D!X I

Electronenemissie vanuit metalen
A. Berekening van het aantal "beschikbare" electronen NB; dit zijn
de electronen, die een zodanige energie hebben dat ze bij absorptie van een foton het metaal kunnen verlaten.
Daartoe bepalen we eerst het aantal electronen dat een snelheid
heeft tussen u en u + d u
loodrecht op het oppervlak:

-n

(u) •

d u

1
+ V
0

0

-

n (u) d u

=

4TCkT
m
•

(m)3
t

kT

e

log

+ 1

2

- i

.

2

mu

]

kT

[, + e

• d u

Alleen de electronen met een energie niet meer dan hV _beneden
de top van de barrière kunnen deze, bij absorptie van een foton
passeren. Dit aantal noemen we NB.

t
NB =

1

mu

=

00

n

tm u

We stellen:

2

2

(u) • d u

(2.4)

= EF + ÇJ B - hV

y

=

i m u2

- ( EF +

~B

- h V )·

(2.5)

kT

•(~). (~Tt J1[:
00

zodat

2TCkT

m

0

[ 1 + e- J +
+ EF +

hVkT

f/> B - hV.]

kT

r/JB]
dY·

t
(2.6)
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hV~ 9B

Bij instralen met licht van

de integrand verwaarlozen, want EF~ 7 eV

_ _. ;.;.k;;.. 2.;;.T_2_ _""1"'_
A.
( EF + '+'B
- hV)-:::
-

•

Y in

mogen we

de noemer van

en r/JB ~ hVz 1 eV

!"'log [1

dus:

hV+ e -y +

kT

d y

(2.7)

0

hV - $6B
kT

Schrijven we voor
h V> S'SB (x

=x

dan wordt de oplossing voor

> 0) :

.r:

_ ;. k; . .~.; .T_2_h_V_). ,. ."f

-%.

N
2Y2.1t .. m
-(E
_
B =
h3
•

•
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+

~2 -( e

-x

--

- e

-2x. ·-3x
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22
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(2.8)
(x ~71) is de reeks met e-machten te verwaar-

voor ( h V- 9SB).,.,kT
lozen en geldt:

=C(T)+

r=2 TC • m311
2 •v.:::.
7
h3 • (EF + ~
~B - hV)

2

(grootte-orde van
h

3

V2 . TC •
,.,(

• ( hV - l{JB)

2

m:Jf2.

(EF + ~B -

f
hV)

)

B. Berekening van het aantal fotonen, dat in het metaal komt.
De invallende fotonendichtheid is I. Hiervan bereiken er I de overo
gang metaal-GaS.

= c1

• I , waarin c1 een constante is bepaald door:
1. absorptie en reflectie van het kwartsplaatje,
2. verstrooiing in het kristal,
3. oppervlakte van het contact.
Aan het contactmetaal vindt reflectie plaats (reflectiecoëfficiënt R).
Hierdoor wordt het aantal fotonen dat in het metaal komt, Ii:
I

0

Ii

= (1

- R) • I 0

= (1

- R) • c 1 • I

- I,3 -

c.

Berekening van het aantal geëmitteerde electrenen (N).
Als een foton een "beschikbaar" electron exciteert, is het nog niet
zeker dat dit geëmitteerd wordt, omdat het op weg naar de overgang
zijn energie verliest door botsingen met andere electronen. Of het
de overgang bereikt hangt af van twee grootheden.
1. De plaats waar absorptie plaats vindt; deze is afhankelijk van de
optische absorptiecoëfficiënt
·z. De "attenuation length"B) L, van de electrenen in het metaal. Een
electron dat geëxciteerd wordt op een afstand x van de overgang
heeft een kans

e

-X/L

om deze zonder botsingen te bereiken.

Het aantal emissie-electrenen dN, dat gema~~t wordt in een stukje dx
is: (het aantal excitaties) x (de kans dat een beschikbaar electron
wordt geëxciteerd) x (de kans o~ de overgang te bereiken).
dN

= ( I1

• Ct. • e -oe. x ) •

NB

(

Ntotaal

) • (e

-

x;L

) • dx

Stel de dikte van de ope;edampte metaallaag t.
t

N=

r

)

I.J.

• r:::J.

•

_x;L
NB
e -<X x •
• dx
•
e
Ntotaal

0

=

N
r:::J..L
B
•
Ii • N
totaal
<XL + 1

•

(1 -

e

t (<XL +
L

1))

D. Berekening van de fotostroom t.g.v. de geëmitteerde electronen.
1 foto

=N

• e

Dus wordt de fotostroom

c1

• e • (1 - R) • I

Ntotaal

•

Ct.L
<lL + 1

•

(1 - •

- I,4 -

Discussie
Bij de foto-emissiecurves van de verschillende metalen zullen voornamelijk de volgende grootheden de helling van de grafiek bepalen:
R

reflectie aan het metaaloppervlak

~

absorptiecoëfficiënt van het metaal

L : "attenuation length" voor electronen in het metaal
t
dikte van de opgedampte metaallaag.
De grootheden R, CX. en L zijn afhankelijk van de golflengte. Als deze
golflengte afhankelijkheid groot is, zal niet langer gelden dat:
if o..,o
~

~

(hV -

~B)2

•

- II,1 -

APPENDIX !I
Berekening van de grootte-orde van het aantal geladen verontreinigingen in de barrièrelaag uit de tunneltheorie.

D

= exp

[

-

4m
(

9TtiJ.2

.e:

e

• N •

rp:~
I

J

(eV)~

Benaderde formule voor de doorlaatbaarheid van een Schottky -barrière
geldig voor grote spanning V.
De bulkweerstand van de kristallen was 2.10 9 Q • Als de doorlaatbaarheid· van de overgang 1 was, zou er bij 100 Volt aangelegde spanning
een stroom door het kristal lopen van 5.10 -8 A. De fractie van deze
stroom die er bij 100 Volt a·angelegde spanning in- werkelijkheid vloeit,
bepaalt de doorlaatbaarheid va.n de barrière.
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Berekening van N bij Al-contact
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