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1. Inleiding. 

Doel Yan de af'etudeeropdracht was om een opstelling te 

bouwen vaarmee bij 77°K en onder sterke elektrische en 

magnetieche Yelden de electronenbeweeglijkheid in InSb 

kan worden gemeten. Hiervoor werd meting van het Hall

ef'f'ect gekozen. 

Aan n-InSb worden onder sterke el.ektrische en Dlagnetieche 

Yelden ook metingen gedaan aangaande de microgolven, die 

deze preparaten emitteren. 

Door combinatie van deze twee metingen hoopt men iets 

meer te weten te komen over het mechanisme Yan de 

microgolf'emiseie. 
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2. De preparaten. 

2.1. Vervaardiging Tan InSb preparaten. 

De InSb preparaten hebben een staa£jeaTonn met een lengte 

Tan enltele aillimetera en een doorenede van ongeveer 

o,o, ... 2 • Deze rechthoekige ataafjea moeten worden Toor

zien Tan o!amae eindcontaoten en zijcontacten. 

Het uitganc-•ateriaal ia n-InSb, dat in blokjeaTorm wordt 

gekocht Tan Monsanto Chemical Company. Volgens opgaTe van 

de fabrikant zijn de halfgeleidereigeneohappen van dit 

materiaal bij 77°~ ale Tolgt: 

6 20 -) 
n=l, .10 • 

-4 p = 7 ' 2 • 10 .!l •• 

2 
JU.e•55,5.m /Vsec. 

Met een draadsaagmachine wordt het InSb in ataaf jea gezaagd, 

waarna met een alijpapparaat de ataaf jea tot de gewenate 

dwareafmetingen kunnen worden afgealepen. Ala slijpmiddel 

gebruikt men carborundum met een korrelgroote Tan 15,.A.J.. 

Na grondige reiniging van het ataaf je in aoeton en methanol 

wordt het enltele minuten geltat in een oplosaing van 11> 

broom in methanol. Aan deze staaf jea worden vervolgena 

onder atikatof-atmosfeer 100 ;U- Pt-draadjea met eindcon

tacten van zuiver tin gelegeerd. 

Voor de beveetiging van de zijcontacten ia een nieuwe 

aethode ontwikkeld. Legeren van zijcontacten bleek niet 

mogelijk omdat bet InSb oploate in het tin. 

Voor de beveatiging van de zijcontacten wordt in een 

miniatuur oventje vat SnC12 met Sn geamolten. Het SnC12 
werkt ala een vloeimiddel voor bet Sn. Dit geemolten tin 

dat de vorm heeft van een bolletje wordt vervolgena in 

aanraking gebracbt aet bet uiteinde van een 50;U- Pt-draadje. 

Het re•ultaat ie dat het vloeibare tin-bolletje door 

adheaiekraohten aan bet Pt-draadje blij£t hangen. 



Vanneer ••n vervolgena bet nog warme tin..;bo1.letje in aan

raking brengt met een zijvlak van een koud InSb ataaf je, 

stolt bet tin oJUDiddelijk en heef't men een mecbaniecb 

tamelijk sterke verbinding tuasen bet InSb ataaf'je en bet 

Pt-draadje tot stand gebracht. Bovendien blijkt uit metingen 

van de 1-V karak.teristieken dat deze zijcontactan, even-

ala de gelegeerde eindcontacten, een ohmse karakteristiek 

hebben. 

De afmetingen van de preparaten, en ook de onderlinge 

posities van de zijcontacten worden bepaa.ld met een micros

coop, voorzien van meetoculair. De onnauwkeurigbeid in de 

a:fmetingen wordt, aangezien de overgang tussen InSb en tin 

niet scherp kan vorden bepaald en bet ataaf'je enigszins 

afgeronde hoeken heeft, geschat op ongeveer 2o%. 

Vervolgens wordt bet preparaat op een micaply plaatje 

ge•onteerd. Oeze micaply-plaatjes (f'iguur 1) naar een idee 

van Drs. R.G. van Welzenis, zijn zodanig van vorm dat ze 

gemakkelijk in de opstelling kunnen worden aangebracht. 

Tevena is bet preparaat dan goed hanteerbaar. 

KOPER 

figuur 1. Micaply plaatje op schaal 2:1. 



4 

Wanneer een preparaat niet in de opste1ling is gemonteerd 

wordt het, teneinde verontreiniging zoveel mogelijk te 

voorkoaen, onder vacuum bewaard. 
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J. Meetopatelling. 

l.l. Pulscircuit. 

Aangezien bet Hall-eftect bij aterke elektriscbe velden 

wordt gemeten moet de spanning over bet preparaat, in 

Yerband ••t de warmtediasipatie, worden gepulad. Hiervoor 

worden door one 100 nsec pulsen met een stijgtijd van•ca 

0,5 nsec en een pularepetitie frequentie Yan JO Hz gebruikt. 

In verband met deze korte pulsen moet bet gebele pulscircuit 

coaxiaal worden uitgevoerd. In figuur 2 is biervan de 

principeacbakeling gegeven. De spanning over bet preparaat 

wordt via een 1:100 apanningsdeler gemeten. De stroom door 

het preparaat wordt gemeten met bebulp van een 1 J\. serie

weerstand. 

J.2. Preparaatbouder. 

Voor het meten van het Hall-effect is het nodig om de 

spanning aan de zijcontacten te kunnen meten. Figuur J is 

een acheta Yan de daarvoor beschikbare preparaatbouder 

waarbij teyena de positie van een preparaat is aangegeven. 

De spanning aan een zijcontact wordt via een 50,ALPt-draadje 

toegevoerd aan een koperen strip op het micaply,en ver

volgena via een microgolfbalgje aan de binnengeleider van 

een coaxiale leiding. Aangezien de spanningen aan de zij

contacten stroomloos gemeten moeten worden en de ingangs

impedantie van de JS76 "plug-in" 50 .n. bedraagt, moet in de 

binnengeleider van elk zijkanaal een grote "rod" weerstand 

worden opgenomen die deze atroom beperkt. Ueze microgolt

weerstand moet zo dicht mogelijk bij bet preparaat ~orden 

geplaatst. Doet men dit niet dan gaat er na aanlegging 

Tan de spanning eerst een stroom lopen in de zijkanalen, 

die na enkele nsec aan de miorogolfweerstand wordt gere

flecteerd, hetgeen uiteraard in de pulsvormen van de 

stroom en de spanning merkbaar zal zijn. Omdat de rodweer

atand zo dicbt bij bet preparaat zit, zal deze tot 77°K 

worden afgekoeld. 
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De weerstandawaarde, die bij kamertemperatuur 2k5 bedraagt, 

wordt daarbij in het algemeen aanzienlijk hoger, en moet 

telken• weer worden gecontroleerd. 

De preparaathouder, is geplaatst in een stiksto:f-cryoataat 

tussen de polen van een magneet ( Bruker B-MN 200/50 ), 

het •agneetveld is geijkt met een inductieve gaussmeter 

waarvan de onnauwkeurigheid 1% bedraagt. 

J.J. Spanningameting via verzwakkers. 

De maxiaale ingangaspanning op de JS76 plug-in bedraagt 

2 Volt. De spanningen moeten daarom via coaxiale verzwakkers 

ge•eten worden. Hiervoor worden lOx verzwakkers genomen. 

Dit heef't bovendien bet voordeel dat de zijkanalen nu met 

50 .0. due ref'lectievrij zijn a:fgesloten. 

/, 0,9 .n. J. 0,9 ..n. 

10,1.n. :fig. 4 lOx verzwakker. 

Het verband tuasen de werkelijke spanning aan een zij

contact V en de geaeten spanning V
8 

volgt uit de schakeling 

in f'iguur .5. 

40,9.n 40,911. 

v 
50.A 

:figuur 5. schakeling in zijkanaal. 

90,9 x 10,l 
v =90,9 + 10,1 x 

s R + 40,9 + 9,09 x 

50 V= 
40,9 + 50 R x 

5 v 
+ 50 
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De waarde van R volgt eenvoudig uit de bepaling van de 
x 

n.c. weeratanden tussen de binnengeleider van het betref-

fende zijkanaal en de binnengeleiders van de apannings

toevoer- en atroommeetleiding. 

Bij de uitvoering van de metingen wordt er altijd voor 

gezorgd dat elk zijkanaal re:f'lectievrij is a:f'gesloten. 

J.4. Opatelling voor emiasiemetingen. 

Om de microgolven die de preparaten onder invloed van 

bepaalde elektriache en magnetische velden uitzenden l-J) 

te kunnen detecteren, bevindt het preparaat zich op de 

plaata van een "inductive post" in een X-band gol:f'pijp. 

TEK 

K s C>ET 

:f'iguur 6. Blokschema voor emissiemetingen. 

s. 
K. 

DET. 

AMP. 

TEK. 

preparaat 

kortsluiting 

Kristaldetector H.~. 42JA 

pulsveraterker. Keithley 109 

Tektronix oecilloscoop 561A met JS76 en JT77 plug-ins. 
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-.1. Eenvoudig• beachrijving van Hall-effect. 

Ala men in een halfgeleider een elektriach veld aanlegt, 

zullen de ladingadragers onder invloed hiervan gaan 

bewegen, waarbij •• een gemiddelde driftanelheid vdr 

verkrijgen. Dez• vdr veroorzaakt een elektriache atroom. 

Wanneer men loodrecht op deze elektrische stroom een 

magneetveld aanlegt, ontstaat er een spanning over het 

preparaat, loodrecht op atroo• en magneetveld. (fig.7). 

E)( 

tiguur 7. Hall-effect voor n-type halfgeleider. 

Deze spanning Ey.d wordt de Hallspanning genoemd, en 

ontataat doordat de bewegende ladingsdragers door de 
..A .... .-

Lorentzkracht F1•e(vxB) naar ''n oppervlak worden bevogen. 

De ruimteladingen die hierdoor ontataan veroorzaken een 

elektriach veld E • In de evenwichtatoeatand zullen de y 
Lorentzkracht en de kracht op het deeltje ten gevolge van 

het elektriache veld E elkaar opheffen. Men kan daarvoor, y 
aangezien vdr=#Ex de volgende vergelijking opstellen: 

E 
...1..: ,uB 
E /- z 

x 

beweeglijkheid van de elek~ronea. 

tan $ e = Hallhoek 
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4.2. Hall-e:t':t'eot biJ •terke elektrisch• en magnetiaohe Yelden. 

Bij n•InSb i• de theoretiache achtergrond Yan het Hall

e:t':t'ect om twee redenen meer gecompliceerd. 

A) Vegens de grote beveeglijkheid van de electronen en het 

eterke ••gn••tYeld kan ,ueB » 1. 

B) Aanwezigheid Yan twee eoorten ladingsdragera namelijk 

electronen 'n gaten. Deze situatie is mogelijk omd.at 

voor aterke elektriache velden stoot-ioniaatie kan op

treden. Dit Yer•chijnsel de zogenaamde "avalanche" 

veroorzaakt een sterke toename van de atrooa bij nage

noeg constante yeldaterkte. 

H. Morisaki en Y. Inuiahi 4 ) hebben een theorie opgeeteld 

die het mogelijk maakt ook in deze aituatie de Hall-beweeg

lijkheid van de electronen en de electronendichtheid te 

berekenen. De auteura gaan daarbij uit van de Yolgende 

bewegingaYergelijking: 
_. - .... 

- ei(t"i. (E + "\Ti x 8) 
'\l.=-

t. m.~ 
1. 

i = electronen (e) of gaten (h). 
v • snelheid van de ladingsdragers. 

e = lading van de ladingsdragera. 

T • geaiddelde botaingatijd .. 
m = et:t'ectieve maaaa van de ladingadrager. 

Wanneer aen bovendien gebruikt maakt Yan 

(2) (3) 

kan men hieruit met dezel:t'de 

:t'igl.lur 7 berekenen1 

2 t' l '\Q" .,... 2 
J _ 'W' pe e E 'l _ i\O' p e c e " e E. y 

ex- I+ w2 't' 2 1 "°:i -rl 
ce e + ce e 

(1) 

(4) 

ala in 

( .5) 

(6) 



Voor de gatenstroo• in x- en y-richting kan men analoge 

yergelijkingen (Sa) en (6a) opatellen. In de eyenwichts

toeatand is de atroom in de y-richting nul. 

J •J + J~. •O (7) y ey u.y 
Substitutie Tan (6) en (6a) in (7) levert: 

Met de definitie Tan de Hall-colfficiint 

- Ey 
RH - J B 

x 2 

volgt hieruit voor p = O 

(9) 

(10) 

In de avalanche echter ia p~n, in dat geTal wordt Ru 
gegeven door: 

Ex A.le - ;U~ (11) 
RH = - J x . I+ Ae Ali, B 2 

Formula (11) kan Toor n-type InSb vereenvoudigt worden. 

Voor lage elektrische Yelden geldt voor n-InSb #e/AJ.h-:: b ~ 40, 
zodat voor n-InSb in avalanche en b»l (11) dus overgaat in 

Er 
R = --H J 

)( 

Uit (5) en (5a) volgt tevens: 
'2 

( l+..AleAih 8 ) E)t' 
= Jr neµe 

Uit (13) en (12) Tolgt 

~ - I 
"Ii - - ne 

(12) 

(13) 

(14) 

Het blijkt dus dat met de gaten geen rekening behoeft 

te worden gehouden zolang b »1. 

Uit deze Hall-colfficiint kan men weer, evenals voor bet 

eenyoudige Hall-effect,JU,
8 

en vdr berekenen m.b.Y. 

RH o- = JU.e en RH J = v d r. 

(8) 



5. Metingen. 

5.1. Metingen biJ lage elektrische velden. 

Aan een n-InSb preparaat (L 34/47/5) zijn bij T=7?°K, 
mede ter control• Tan de gegevena van de ~abrikant Toor 

een aantal magneetTelden Hall-metingen verricht bij lage 

elektriache velden. De afmetingen Tan het preparaat en de 

onderlinge p••itie•van de zijcontacten zijn in :f'iguur 8 

geachetat. 

C9 2250..U. • . i 2so,.u, 
n u +E 

J750.A.t 
T 

5600/U. 

:f'iguur 8. n-InSb preparaat L 34/47/5. 

Bij deze metingen, waarbij de spanning in tegenstelling 

tot de in 5.2. beschreven meetmethode, niet behoeft te 

worden gepulsd, wordt de Tolgende principeschakeling gebruikt. 

P.S.A. ~ I l p 'VV'i 

7 71 ;;' 7 

I 5 I V\1 k..n. 1 ..n. 

figuur 9. Schakeling voor meting van laag-veld Hall-e:f':f'ect. 

De stroom door het preparaat wordt bepaald door met een 

buisvolt••ter (G.M. 6020) de spanning over de l.ll.serie

veeratand te meten. Uit het apanningaverschil tussen twee 

zijoontacten kan men bet elektrische veld in het preparaat 

berekenen. 

Bij het meten Tan de Hallspanning tussen twee tegenover 

elkaar li.ggend.e zijcontacten moet men er rekening mee houden 

dat er reeds een zekere weeratand-spanning aanwezig ia, door

dat de zijcontacten niet preoies tegenover elkaar liggen. 
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Door omkering van bet magneetveld kan men deze weerstand

spa.nning eli•ineren. 

+B,+E v6-v4•+VH-VR 

-B,+E v6-v4.-vH-VR 
(a)-(b)= +2VH 

(a) 

(b) 

Het teken van de Hall-spanning blijkt te behoren bij een 

n-type halfgeleider. 

Teneinde een aantal thermomagnetiacbe effecten zoals het 

Ettingshausen effect, bet Ettingshauaen-Nernst effect en 

bet Righi-Leduc effect zoveel mogelijk te elimineren, wordt 

ook het elektriscbe veld omgekeerd, waarna een zelfde 

procedure voor de bepaling van de Hall-spanning wordt ge

volgd. Bij de verdere uitwerking is gerekend met de gemid

delde Hall-spanning over de 4 mogelijke configuratiea. 

BiJ deze laag-veld Hall-metingen is de stroom door het 

preparaat van de ordegrootte van lOmA. Tengevolge van de 

tranaveraale magnetiache veeratandsverandering kan bet 

eletriache veld varilren van 200-500 V/m. 

In f'iguur 10 is de hieruit bepaalde ~er uitgezet tegen B. 

Tevena zijn de meetresultaten van M. Glicks•an en 

W.A. Hicinbothem ll) ingetekend. 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

0,2 

Glicksman 

0,4 

---4 8(tesla) 

- --
0,6 0,8 1,0 

tiguur 10. Laagyeld RHO" ala :functie van B. 

1,2 1,4 1,6 
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De gevonden waarde van n bedraagt 2,5.1020 m-3, hetgeen 

aanzienlijk meer ia dan de opgegeven waard• van de 

fabrikanw.(ND•l,6.1020 .-3 ). In de discussie zal dit 

verachil worden beaproken • 

De biJ 0,015 tesla gevonden beweeglijkheid (,.u.e=48 m2 /Vsec) 

is ieta lager dan de door de fabrikant opgegeven waarde 
2 

(,A.£.e•55 m /Vsec). 

5.2. Metingen bij sterke elektrische en magnetiache velden. 

Na a:fkoeling van het preparaat tot 77°K wordt de golfpijp 

met helium geTUld om absorptie van de geimitteerde 

microgolven door lucht te voorkoman. Daarna worden de 

weerstanden van het preparaat en ook de waarden van de 

rodweerstanden en de "l.O." discweerstand gemeten. 

Bij sterke elektriache velden wordt de spanning over het 

preparaat gepulad. De principeschakeling van het pulacircuit 

is geschetst in figuur 2. Uiteraard kan ook elk zijcontact 

van de preparaathouder op de oacilloscoop word.en aangesloten. 

Door middel van vertragingalijnen wordt ervoor gezorgd 

dat alle pulaen tegelijkertijd bij de oscilloscoop aan-

komen. 

De apanningen aan de zijcontacten zijn schematiach weer

gegeven in figuur 11, terwijl de spanning over de 

atroomaeetweerstand in figuur 12 is geschetat. 

0----2 ~ ( nsec4 ~ 60 80 100 

figuur 11. Spanning aan een zijcontact. 
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1 J 
0 20 40 60 so 10 0 

--- t(nsec) 

figuur 12. Spanning over de atroolDllleetweerstand. 

De spanningspiek in bet begin van de pula wordt waar-

scbi jnli jk veroorzaakt door kleine capaciteiten en zelf

inductiea in de zijkanalen. Door daze apanningspiek en de 

uitalingering daarTan kan men gedurende de eerste j ~ 5 nsec 

geen metingen verricbten. 

In plaata van bij elk elektriach en magnetisch veld de 

precieze spanningavormen aan elk contact te regiateren, 

wordt de spanning gemeten op een vast tijdstip, namelijk 

.50 nsec na bet begin van de puls • Dit is mogelijk omdat 

men van de gebruikte oscilloscoop met bebulp van een 

"external sweep input" op een vaste tijd na bet begin van 

de puls, de spanning uit kan lezen. Deze spanningen worden 

geregistreerd met een Hewlett-Packard model ?OOOA scbrijver. 

Om de to~ale tijd nodig voor de uitvoering van de metingen 

aterk te bekorten, is de volgende meetprocedure gebruikt. 

Bij constant magneetveld en continu hoger wordende pula

spanning worden, altijd 50 nsec na bet begin van de pule 

gemeten, de spanning aan ''n contact uitgezet ala functie 

van de spanning over bet preparaat. Omdat de gemeten span

ningen enkele grootte-ordes kunnen varilren, moet men 

enkele malen op andere gevoeligbeid overacbakelen. Ale 

men deze metingen doet voor alle contacten kan men, door

dat men de •~anning over het preparaat ala referentie heeft, 
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all• correaponderende epanningen uit de geschreven gra

frieken uitlesen. 

De uitverking van de aeetresultaten geachiedt als volgts 

De bij ''n bepaalde apanning over het preparaat gemeten 

spanningen aan de zijcontacten V worden, volgens de methode 
8 

beachreven in 3.3 omgerekend naar de werkelijke apanningen v. 
Uit de spanning over de atroonmeetweeratand die in kanaal~ 
is gemonteerd, wordt de stroom door het preparaat berekend, 

en hieruit weer de gemiddelde stroomdichtheid. Uit de apan

ningen aan de zijoontacten, genoteerd als v1 ;v3 ;v4 en v6 
wordt de Hall-spanning berekend door middeling over. 4 veld~ 
cont'iguratiea. 

+B,+E v6-v4.+VH-VR 

-B,+E v6-v4•-VH-VR 

-B,-E v6-v4=+VH+VR 

+B,-E v6-V4=-Va+VR 

(a) 
(b) 

(c) 

(d) 

(a)-(b)+(c)-(d)= +4VH 

De veldaterkte in bet 

lv3-v4 1 vordt daarbij 

a- volgt uit ~ = J/E 

preparaat wordt bepaald uit /V3-V" 1ft,,., = E 
gemiddeld over alle veldconfigurati••· 

In figuur 13 zijn de J-E ourven voor 4 verachillende trans

versale magneetvelden geachetst. 

In figuur 14 ia l/eRa (m-3 ) uitgezet tegen E (V/m) voor 

dezelfde transversal• magneetvelden als in figuur 1,3. 

Zoals uit de theorie in 4.2 blijkt, is l/•Ra evenredig 

met n. 

In figuur 15 is Rac:r (m2 /Veec) ala functie van E(V/m).gegeven. 

R__ <T is een maat voor de electronenbeweeglijkheid tU- • 
-~ - . 
In_figuur 16 ia RaJ (m/aec) uitgezet tegen E(V/m). 

~J is evenredig met de driftenelheid van de elektronen. 

Behalve bij deze 4 gegeven magneetvelden zijn deze metingen 

ook nog verricht voor 6 tuasenliggende magneetvelden. De 

resultaten hierTan zijn voor de duidelijkheid uit de fi

guren weggelaten. De reaulterende curTen liggen op regel

matige wijze tuaaen de gegeven curTen in. 
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In hoofdstuk 6 zal bij de discussie uitgebreider worden 

beachreven in hoeverre men uit deze grafieken conclueiee 

kan trekken omtrent,AJ.
8

, n en vctr•Tevens zal dan een ver

gelijking worden gemaakt met uit de literatuur bekende 

experimentele resultaten. 

De onnauwkeurigheden in deze metingen kunnen van velerlei 

aard zijn. De belangrijkate toevallige fouten kan men ala 

volgt onderverdelen: 

A). Voor lage elektrische en magnetische velden worden de 

gemeten V
8 

van dezelfde grootte als de eigen ruis van 

de JS76 plug-in, hetgeen een nauwkeurige aflezing be

moeilijkt. 

B). Voor sterke elektrische velden wordt de Hall-spanning 

relatief klein ten opzichte van de gemeten'apanningen, 

zodat de onnauwkeurigheid van 3% van de 3s76 plug-in, 

in de Hall-spanning veel aterker tot uiting kan komen. 

Bij een controle van de gebruikte lOx ve~zwakkers bleken de 

parallelweerstanden afwijkingen tot 10~ te hebben. Dit be

tekent dat alle gemeten spanningen 10% kunnen af'wijken. 

De uit deze epanningen berekende grootheden zoals VH en E 

kunnen dan afwijkingen hebben die groter zijn. Speciaal 

bij de sterkste elektriache velden kan dit een ernstige 

foutenbron zijn. 

Van de systematische fouten zijn ook de fouten in de be

paling van de afmetingen van het preparaat, die tot 20% 

kunnen bedragen, van belang. 

Ook elite controle op de horizontale positie van het preparaat 

is onmogelijk. De kans dat tijdens het afkoelen het preparaat 

om de lengte-as gaat draaien tengevolge van mechanische 

apanningen aan de zijcontacten, moet niet uitgealoten worden 

geacht. 



23 

5.3. Emiaaie-•etingen. 

Zoala uit de liteatuur 1 • 2 • 3 ) bekend is, emitteert n-InSb 

onder bepaalde omstandigheden microgolven. Voor een uit

c•breid overzicht hiervan wordt verwezen naar een intern 

rapport van de groep Vaete Stof Fysica 5) •. 

Aan L34/47/5 ia emiaaie waargenomen van het Suzuki-type 2 ) 

evenal• piekemiaaie 3 ). Metingen aan deze piekemissie zijn 

niet verricht. Bij de metingen aan de Suzuki-emiesie is 

het gelmitteerde microgolfvermogen gemeten op een vaate 

tijd {"' 50 naec) na het begin van de puls. 

5.4. Correlatie tuaaen emiasie en Hal1-colfficilnt. 

Bij 4• metingen aan L)4/47/5 bleek dat het preparaat onder 

bepaalde veldconfiguraties (+B.+E en -B,-E) ongeveer 5 maa1 

zovee1 micro~ol:fvermogen emitteert dan bij de andere confi

guratiea {-B,+E en +B,-E). Aangezien het plasma zich dan 

aan verachil1ende oppervlakken bevindt duidt dit erop dat 

het oppervlak een belangrijke rol kan spelen bij de micro

golfemiasie. Om een eventuele corre1atie tussen de micro

golfemi8sie en de Hal1-o•l£ficilnt aan te tonen kan men in 

eerate aanleg voletaan met een andere uitwerking van de 

meetreaultaten. 

+B,+E 

-B,-E 

-B,+E 

+B,-E 

V6-V4=VH-VR 

V6•V4•VH+VR 

{a)+{b)=2VHl 

V6-V4=-VH-VR 

v6-V4=-Vu+VR 

(c)+(d)z-2VH2 

+ 

+ 

(a) 

(b) 

{c) 

(d) 

Ook J en v
3
-v4 worden gemiddeld over de conf'iguraties 

{a) en {b) 6f (c) en (d). 

Voor B~=l,28 Tesla zijn de metingen op deze wijze uitge

werkt. Deze uitwerking wordt nog gecompliceerd doordat zowel 

aan v6-v4 ala aan v1 -v3 de Hall-spanning kan worden gemeten. 
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Ook het elektriache Yeld E kan word.en bepaald uit v
3
-v4 en 

uit v1-v6 , zodat er 4 Yerachil1ende combinatiea van Ru en <T 

kunnen word.en gemaakt bij 2 verachi11ende E-velden. Wanneer 

met deze 8 verachillende grafieken uitzet voor "wel" en 

"geen" emiaaie, vindt men aoms een verloop van Ru <J zoale 

geachetst in figuur 17. 

"vel" emisaie 

"geen" emissie 

------.E 

Figuur 17. Geachetat verloop van RH als functie van E. 

Ook 1/e~ kan men uitzetten voor "wel" en "geen" emiasie, 

hetgeen in figuur 18 is gedaan. 

"wel" emissie 

"geen" emiseie 

----~E 

figuur 18. Geachetst verloop van l/e~ ala functie van E. 



De a:fvijkingen tuaaen de twee curven zijn zowel in figuur 17 

ala in figuur 18 klein, maar in het gebied waar de afwijking 

optreedt is de nauwkeurigheid van de meting juist het grootat. 

Voor aterkere elektrische velden sJrljden de curven elkaar 

soma, maar dit kan veroorzaakt worden door fouten in de 

gebruikte lOx verzwakkers. · 
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6. Diaouaaie en concluaie. 

6.1. Discuasie Tan meetresultaten. 

Zoals uit de theorie van Morisaki en Inulshi 4 ) blijkt mag 

men, zeker Toor lage elektriache velden, ~cs- vervangen 

door de Hall-beweeglijkheid,AJ.e' l/e~ door n en RHJ door vdr• 

Voor aterke elektrische velden zal b=;t.Le//Uh'»l moeten 

blijven om ook dan RHO- te kunnen vervangen door ;U.
8

• 

Morisaki en Inulshi concluderen uit hun metingen dat de 

scherpe daling in A.Le Teroorzaakt wordt door de toegenomen 

electron-gat verstrooiing, gecombineerd met het "carrier-drag" 

effect zoals dit is beschreven door L.w. Davies 6 ). Wanneer 

dit juist is kan men verwachten, zonder exacte cijfers te 

kunnen noemen, dat ook de beweeglijkheid van de gaten za1 

afnemen, zodat aan de voorwaarde ,AJ.
8

/ .AL h » 1 blijCt voldaan. 

Nog een andere term kan een rol. spel.en in de bepaling van 

het aantal l.adingsdragers. De algemene formule voor de 

Hall-colCfici&nt luidt: ~= r/ne. De correctiefactor r is 

aChankelijk Tan het strooiingsmechanisme en van B, en ia 

van de grootte-orde 1. 

H. Frederikse en w. Hosler 7) hebben de B-afhankelijkheid 

van r onderzocht voor lage elektrische velden. Ze vonden 

voor kleine magneetvelden variaties tot 15~. Hoe de variatie 

van r is voor sterke elektriache velden, is niet bekend 

maar gezien de meetresultaten mag worden aangenomen dat 

ook de variaties hierin klein zijn. In de berekeningen 

wordt steeds r=l genomen. 

Vergelijking van de gemeten waarde van n met de gegevens 

van Monsanto Chemical Company toont aan dat de gemeten 

elektronendichtheid aanzienlijk hoger is dan de door de 

fabrikant opgegeven waarde. Ook het gemeten specifieke 

geleidingavermogen ~ is voor LJ4, evena1s voor andere 

preparaten, aanzienlijk te hoog. Vermoedt wordt dat deze 

afwijkingen te wijten zijn aan verontreinigingen die 

gedurende de bewerking bet preparaat zijn binnengedrongen. 
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In eerate instantie werd daarbij gedacht aan tin dat ge

durende het legeren of solderen in het InSb indiffundeert. 

Met de diffusie-colfficiint van tin in InSb 8 ) is berekend 

tot welke diepte er in het InSb tijde.ns het legeren nog 

1014 tin-atomen/cm) kunnen indiffunderen. Deze diepte is 

kleiner dan l,..U.. Hieruit kan men afleiden dat het sterk 

indift'underen van tin-atomen gedurende het legeerproces 

uitgesloten moet worden geacht. 

J.v. Allen 9 ) heeft enige ori!nterende metingen aan 

GaAs P
1 

verricht aangaande de diffusie van ionen onder x -x 
invloed van sterke elektrische velden. Hij vindtdaarbij 

dat mogelijk reeds na enkele milliseconden een aanzienlijke 

boeveelbeid verontreinigingen is ingebouwd, dat wel accep

toren verwijderd. Aangezien de laagveld-Hall-metingen pas 

na de gepulsde metingen zijn uitgevoerd, moet dit mecbanisme 

niet onmogelijk worden geacbt. Aanbeveling verdient bet 

daarom om zoveel v66r als na de gepulsde metingen, laag-veld 

Hall-metingen te verrichten. 

en 

In de figuren 19 t/m 22 worden onze resultaten vergeleken 

met de metingen van H. Morisaki en Y. Inuisbi 4 ): J. Bok 

c. Guthmann lO) en M. Glicksman en ~.A. Hicinbothem ll). 

Volledige vergelijking is niet altijd mogelijk omdat in de 

betreffende artikelen de overeenkomstige gegevens vaak ont

breken. Ook het uitgangsmateriaal en de gebruikt magneet

velden zijn verscbillend. 

In tabel 1 staan acbematiscb de eigenschappen van bet ge

bruikte n-InSb gegeven: 

auteur T(°K) ND(m-3) .Me (m
2 
/Vsec) B.i. (Tesla) 

H. Moriaaki 94° 1,5,1021 
8 0,1 

J. Bok 77° 5.1019 52 J .10-2 

M. Glickaman 77° 6.101 9 75 6 -2 2' .10 
Dit veralag 77° 2,5.1020 48 0,1-1,5 

tabel 1. Eigenschappen van bet n-InSb 

De in des• artikelen gepubliceerde resultaten worden verge

leken met de metingen aan LJ4/47/5 bij een magneetveld van 

0,116 teala. 
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In figuur 19 wordt de gemeten J-E curve vergeleken met de 

curTen zoala ze zijn gemeten door Bok en Guthmann (B) en 

Glicksman en Hicinbothem (c). Hierbij blijkt dat het 

"breakdown" veld en de algemene vorm van de curven goed 

overeeJlkomen. Voor lage elektrische velden is de gemeten 

strooadichtheid aanzienlijk groter maar dit wordt veroor

zaakt door de aterkere verontreiniging van ons materiaal. 

I\ 
I I 

I 
( c ) 

4 

In figuur 20 wordt n=n(E) vergeleken met Bok en Guthmann (B), 

ook hier ia de overeenstemming goed, gelet op de verschillende 

eigenschappen van het uitgangsmateriaal. 
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Figuur 21. vergel.ijkt ~CT met de metingen van Moriaaki en 

Inu!ahi (A)1 Bok en Guthmann (B) en Glicksman en Hicinbothem (c). 
Hieruit blijkt dat de gemeten curve goed paat tuasen de 

curven zoala die bekend zijn uit de literatuur, terwijl 

een groter gebied van elektrische velden bestreken wordt. 

In figuur 22 ataat ~J uitgezet tussen E, waarbij de letters 

weer verwijzen naar dezelfde auteurs als in figuur 21. Het 

kleine piekje zoala dit door Glicksman en Hicinbothem wordt 

gevonden en waarvan ze zelf zeggen dat bet voor hogere 

magneetvelden kleiner wordt, wordt niet meer gevonden. 

In een zeer recent artikel onderzoeken H. Heinrich en 

E. MOller l5) de tijdaafhankelijkheid van de I-V karak

teriatiek. Zij vinden dat er na 50 nsec nog geen stationaire 

toeatand is ingetreden, boewel de verschillen met de 

atationaire toestand dan klein zijn geworden. Onze I-V 

karakteriatiek komt overeen met de door hen gevonden 

stationaire curve. 

·6.2. Optredende fyaische verschijnselen. 

Indien men in een half geleider een elektrisch veld aanlegt 

dat sterk genoeg is, zal de gemiddelde energie van de ladings

dragers hoger worden dan kTL' waarin TL de roostertemperatuur 

is. In n-InSb met zijn hoge electronenbeweeglijkheid is dit 

reeds bij tamelijk lage vel.den bet geval. Men apreekt dan 

van "warme" of "hete" electronen. 

Voor lage elektriache velden (E ( io3v /m) is de strooiing aan 

geladen onzuiverheden het belangrijkste atrooiingamechaniame. 

Voor sterkere elektrische velden gaat strooiing aan polaire 

optische fononen een overheersende rol spelen. 
12) c. Hammar en P. Weissglas hebben getracht vdr en T

9 
te 

berekenen, uitgaande van een verschoven Maxwell-verdeling 

en strooiing aan polaire optiache fononen, waarbij ze tevens 

de hyperboliache bandenatructuur in rekening brachten. 
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E. de Alba en J. Warman lJ) hebben voor een parabolische 

bandenstructuur de elektronentemperatuur T
8

, vdr/vth en /U,
8 

berekend ale :functie van het elektrische veld. Daarbij 

hebben ze onderscheid gemaakt tuseen enkel etrooiing aan 

polaire optische Cononen en aan een combinatie van strooiing 

aan polaire optische Cononen en aan geladen onzuiverheden. 

Beide artikelen geven goede overeenstemming met uit de 

literatuur bekende experimentele resultaten. Geen van beide 

theorieln behandelt de invloed van het magneetveld. Ook de 

verschijnaelen zoals die in avalanche optreden worden buiten 

beschouwing gelaten. 

W.P. Dumke 14 ) beeft een theorie over de avalanche breakdown 

in InSb opsteld. Hij gaat daarbij uit van strooiing aan 

polaire optische Cononen en rekent met een sterk anisotrope 

verdelings:functie en hyperbolische geleidingsband. De uit 

deze theorie berekende driCtsnelheid komt eveneens goed 

overeen met de gevonden experimentele resultaten van 

M. Glicksman en w.A. Hicinbothem ll). 

6.J. Concluaie. 

Het is mogelijk gebleken Hall-metingen bij sterke elektrische 

en magnetiache velden te doen na zeer korte tijden, maar 

interpretatie in termen vanJU , n en vd is enigszins e r 
discutabel. De meetreaultaten stemmen goed overeen met 

overige uit de literatuur bekende gegevens. Het gebied van 

elektrische en magnetische velden waarover gegevens bekend 

zijn kon worden uitgebreid. Een correlatie met de micro

golCemissie lijkt waarschijnlijk. Elektronentemperatuur en 

driCtsnelheid kunnen voor zwakke magneetve1den worden 

berekend; voor de invloed van sterke magneetvelden is nog 

geen theorie beschikbaar. 
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