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Inleiding. 

De microgolf emis8ie van n-type InSb onder invloed van een elek

trisch - en in een magnetisch veld kan op grond van de experimenteel 

gevonden drempelwaarden van het elektrische veld, onderscheiden wor

den in drie gebieden: 

a. 

Voor E-velden groter dan 200 V/cm en B-velden sterker dan 0,3 Vs/m2 , 

zowel longitudinaal als transversaal, zijn de eerste waarnemingen ge

daan van microgolfemissie~ De elektrische veldsterkte is zo hoog dat 

de geleidingselektronen voldoende energie uit het veld kunnen opnemen 

om door stootionisatie gat-elektron paren te creeren (impact ionization). 

Deze zogenaande hoge-veld emissie blijkt ten nauwste verbonden te zijn 

met het ged.rag van een gat-elektron plasma en de opbouw hiervan. 

b. 
l•i) 

Latere experimenten tonen een tweede t~pe emissiedat gekenmerkt 

wordt door een aanzienlijk lager elektrisch drempelveld, E ) 3 V/cm, 

en door een drempelwaarde van een longitudinaal B-veid in de orde van 

0,1 Vs/m2 • Slechts in een experimenPis emissie in een transversaal 

B-veld gevonden. 

c. 

Een derde type emissie, dat geen uitwendig B-veld vereist~ is mo

gelijk voor E ) 100 V/cm. Deze vorm van emissie hangt samen met de 

vorming van een plasma door injectie van ladingsdragers vanuit de con

tacten. 

Het afstudeeronderzoek heeft betrekking op de lage veld emissie 

zoals aangeduid onder b. Het experimentele onderzoek naar dit type is, 

zover bekend is uit publicaties, steeds uitgevoerd bij 77 °K met uit

zondering van een experimen~ bij 4,2 °K. Boven de drempelwaarde van 

het B-veld neemt het uitgestraalde microgoifvermogen als functie van 

B sterk toe en verzadigt voor B) 0,3 Vs/m2 • Bij 4,2 °K is niet alleen 

het vermogen een grootte-orde lager dan bij 77 °K, maar treeqt boven

dien een verhoogde emissie op bij discrete B-waarde~ (fig. 1). 
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Figuur 1. ( volgens Beke:ti et al.) 
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Bij de drempelwaarde Eth van de elektrische veldsterkte 16 de 

driftsnelheid vdo van de elektronen enige malen groter dan de geluid

snelheid v (tabel 1). Op grond hiervan zou kunnen worden veronder-s 
steld, dat versterk:ing van akoestische golven door elektronen, dri:t-

tend met een snelheid groter dan van het gelui.d,,ten grondslag ligt 

aan de microgolfemissie. liet brede frequentie-spectrum van de micro

golven, varierend tussen }0 Mhz en 10 Ghz ZOU erop kunnen Wijzen dat 

de frequentie van de microgolven direct gekoppeld is aan die van de 

versterkte akoestische golven. 

Tabel 1. rooster-· TdO 

temperatuur (OK) Vs 

Bekefi, Bers, Brueck 77 6 

4,2 2,4 

Musha, Lindvall, Hagglund 77 2,2 

Eidson, Kino 77 8 

Ferry, Young, Dougal 77 10 

!uchsbaum, Chynoweth, Feldmann 77 8 

Uit publicatie~tijdens de afstudeerperiode is gebleken, dat 

deze aanname door verscheidene onderzoekers onafhankelijk is gedaan. 

Dit afstudeerverslag behandelt hoe deze samenhang van de micro

golfemissie en de akoestische driftversterking op een specirieke 
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6) 
wijze wordt teruggevonden in het experiment van Bekefi et al. bij 

4 2 oK. 
' 

Een analyse van de metingen bij 4,2 °K toont, dat de B-waarden 

waarbij een toename in de microgolfemissie is waargenomen, voldoen 

aan de betrekking 

C.U : (A)o 
c M 

(cue = cyclotronresonantiefrequentie; <.&>0 = optische fononenergie; 

M = positief geheel getal). Voorgesteld wordt een mogelijke samenhang 

met resonante strooiing van gelaidingselektronen in een longitudinaal 

quantiserend B-veld zoals beschreven is do?r Gurevich en Firso~~. en 

in een uitbreiding van hun theorie tot zeer lage roostertemperatuur 

door Pomortsev en Kharu~9. Als voldaan is aan deze betrekki.ng blijkt 

een sterke daling van de elektronentemperatuur·mogelijk te zijn. Aan

getoond wordt,dat tengevolge hiervan de driftversterking en, gelet op 

de gemaakte veronderstelling, ook de microgolfemissie toeneemt. 

In hoof dstuk I warden de van belang zijnde strooi~ngsmechanismen 

besproken. Hoofdstuk II handelt over de energie relaxatie Tan heilt elek

tronen in een longitudinaal quantiserend B-veld volgens de theorie van 

Pomortsev en Kharus. Numerieke berekeningen zijn uitgevoerd ter bepa

ling van de elektronentemperatuur als functie van E en B. Hoofdstuk III 

is gewijd aan een samenvattendebespreking van bestaande theorieen oTer 

driftversterking van akoestiache verstoringen in een rooster. De in

vloed van de elektronentemperatuur op de driftversterking wordt behan

deld in hoofdstuk IV. Hierin komt de conclusie naar voren,dat de 

boven beschreven toename in de microgolfemissie de veronderstelling 

m.b.t. akoestische driftversterking ondersteunt. De slotconclusie en 

de nadere beschouwing, waarin onder meer de nog onduidelijke punten 

in de theorie ter discussie worden gesteld, zij~ opgenomen in hoof d

stuk V. 
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I. Verstrooiingsmechanismen. 

De experimenten met betrekking tot de microgolfemissie bij lage 

E-velden worden verricht aan n-type InSb met een donorconcentratie 

in de orde van 1x10
14/cm3 , en bij roostertemperaturen beneden 

100 °K. Onder deze omstandigheden zijn maxi.male waarden van de mobi

litei t bereik.baar (ca. 6 x 105 cm2/Vsec). Voor begrenzingvan de Qe

weeglijkheid van de elektronen zijn van belang wisselwerking met de 

optische roostertril1ingen, de akoestische roostertrillingen en de 

verontreinigingen. 

De akoestische fononen kunnen verandering .in de bandaf stand veroor

zaken, die beschreven kan worden met een storingspotentiaal, 4e zoge

naamde deformatiepotentiaal • Vanwege het polaire karak.ter van InSb 

en het ontbreken van een inversiepunt in het rooster, is evenwel 'ook 

piezo-elektrische koppeling tussen geleidingselektronen en akoestische 

fononen mogelijk. 

De wisselwerking met de optische f ononen wordt voornamelijk beheerst 

door de polariaatie van het rooster. en in verwaarloosbare mate door 

de deforms.tie. 

In tegenstelling tot strooiing aan akoestische fononen,is de wissel

werking met optische fononen in hoge mate inelastisch. De invloed 

berust op Coulombwisselwerking. 

Door Bok en °'1thmann1~ is het geleid.ingsvermogen van zuiver InSb 

(n = 5 x 10
13/cm3) in het temperatuurgebied van ·20 °ic tot 77 °K onder

zocht als functie van de elektrische veldsterkte (10 V/cm< E <200 V/cm). 

De resultaten blijken in goede overeenstemming te zijn met de theorie 

van Stratto~~,.gebaseerd op energie- en impulsrelaxatie van gelei

dingselektronen door strooiing aan optische fononen (fig. 2). 

De energierelaxatietijd van geleidingselektronen is door Sander

cock en Kinc~bepaald door meting van de mobiliteit als functie van 

de tijd gedurende een puls (fig. 3). Boven 13 °K bli~kt Stratton•s 

theorie juist te zijn. Tussen 4 °K en 10 °K is strooiing aan akoes

tische fononen dominant, waarbij de deformatiepotentiaal-wisselwerld.ng 

belangrijker is dan de piezo-elektrische. Beneden 4 °K overweegt 

piezo-elektrische wisselwerking. Uit de gedetailleerde metingen van 
·~> Lifshitz, Oleinikov en Shulman , (fig. 4) blijkt dat voor elektronen 

temperaturen beneden 10 °K niet gesproken kan worden van overheersen 

van een van beide vormen van verstrooiing aan akoestische fononen. 

Alleen Lifshitz et al. wijzen erop,dat zelfs bij lage elektrische 
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Fig.2; 

R = Preparaatweerstancl 

E = elektrische Yeldsterkte 

A gemeten kromme 

B: berekend voor strooiing aan op

tische fononen. 

C: berekend voor strooiing aan op• 

tische en akoestische f ononen (de

f orma tiepot entiaalkons t. = 7,2 eV). 

Fig. 3; 
(dP/dT

8
); = thermiech gelei.dingsver

mogen per elektron 

T = roostertemperatuur 

T = elektronentamperatuur 
e 

Berekend voor ene~gierelaxatie door 

A: optische fononen 

B: akoestische fononen, def. pot. 

{def. pot. konst. = 30 eV) 

C: akoestische fononen, 

piezo-elektrisch 

{piezo-elektr. konst. = 1,1.10- 1 C/a
2

) 

Fig. 4; 

~l = energierelaxatietijd. 

T = elektronentemperatuur e 
E = gemeten kromme 

Berekend voor de strooiings• 

mechanismen: 

A : akoeetische fononen, piezo

elektrisch {pieeo-el. konst. = 
1,1.10·1 C/m2) 

B akoestische fo~onen, piezo

elektr. +def. pot., 

- - - - & ""'· E -- ...... ________ ' 
(def. pot. konat. • 59 8 eV) 

C akoestische f ononen, piezo

elektr. + def. pot., 

(def. pot. konst. = 30 eV) 

' 12 l't ., D optische f ononen. 
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veldsterkte (E: 0,5 V/cm) in bet he1.:i.Umtemperatuurgebied, de teapera

tuur van de geleidingselektronen aanzienlijk hoger kan zijn dan die 

van het rooster, daar energiedisaipatie door de in hoge mate elastische 

akoestische verstrooiingen, weinig efficient is. Bij de overige ge~ 

noemde experimenten is waarachijnlijk een voldoend lage veldsterkte 

gebruikt om de elektronentemperatuur niet noemenswaardig te doen stij-

gen. · 

Bestudering van de Seebeckcoefficien'P,die gesplitst kan worden 

in een bijdrage van elektronen en een t.g.v. fonondrag, toont dat in 
0 0 het roostertemperatuurgebied van 7 K tot 20 K def orm&tiepotentiaal-

strooiing dominant is t.o.v. piezo-elektrische. 

Conclusie: 

Indien 1° het aantal donoren minder dan 5 x 1014;cm3 bedraagt, 
' 

20 de roostertemperatuur beneden circa 12 °K is, 

3° de veldsterkte niet zo hoog wordt,dat de elektronentemper-. 
tuur aanzienlijk hoger wordt dan de roostertemperatuur 

(E < 0,5 V/cm), 

is de wisselwerking van de geleidingselektronen met akoestische fono

nen dominant,voor de energierelaxatie. 

Voor velden groter dan 1 V/cm, hetgeen noodzakelijk is voor microgolf

emissie, moet bij zeer lage roostertemperatuur (T < 10 °K) ernstig 

rekening worden gehouden met een aanzienlijke Terwarming van,het elek

tronengas. Over de dan optredende relatieve bijdJ:-age van akoestiache 

en optische fononen tot de strooiing van geleidingselektronen,is nog 

niets bekend; de elektronenspinreaonantiemetingen van Guerd!> wijzen 

op energiedissipatie door emissie van optische fononen. 

IS) 
De impulsrelaxatie van de geleidingselektronen wordt. bij elektro-

o • 
nentemperaturen beneden 77 K beheerst door strooiing aan geioniseerde 

verontreinigingen; bij zeer lage temperatuur van de elektronen (.(10 °K) 

is mogelijk ook wisaelwerking met akoestische fononen van belang. 
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II. 1. Emissie van optische fononen in een longitudinaal quantiserend 

magneetveld. 

Vanwege de hoge mobiliteit van de ladingsdragers in n-type InSb, 

kan de wisselwerking met de rooatertrillingen als zwak beschouwd wor

den en is het bijgevolg mogelijk deze met tijdafhankelijke storings

theorie te behandelen. De overgangawaarschijnlijkheid per tijdseen

heid tussen twee toestanden ~ en p. met energie ~ en e,... wordt daarin 

beschreven door : 

waarin: H\)j.l = de storingsma trix tussen )) en ~. , 

het + teken betrekking heeft op fononemissie, 

het - teken op fononabsorptie, 

"fit.)\.= de energie van een fonon met golfve6tor q. 
Met behulp van de Fouriergetransf ormeerde C van de interaktie-energie 

q 
van elektronen en fononen kan voor het kwadraat van het matrix-element 

H))f geschreven worden : 

voor f ononemissie 

voor fononabsorptie 

het aantal f ononen met energie 

f\<.>\ bij een roostertemperatuur 

van T °K. 

Zij f\) de bezettingsgraad van y , dan is de netto enez:gie-afgifte per 

tijdseenheid, P , voor elektronenovergangen tussen 'Y en~ : ..,.,._ r 

~ :: '[ [ \.V,;14.fv<1 -f,.)-Wf,.f14(1-f»~(e,,-e,.) ~f ~ . 
Door alle geleidingselektronen wordt dan gedissipeerd het vermogen 

P = L~I' = r-2JE..-E,.) c~ l~li~I,. >l
1

~N<1)f ,.0-f,. )-Nifi.(1-f. U x 

»f \"I'" &°(E .. -e,.-fic.>'\) 
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Van een quantiserend ma.gneetveld is sprake ala de c7clotron

frequentie <>.>c van de geleidingselektronen groter is dan de relaxatie

frequentie .!. van de verstrooiingen, m.a.w. als voldaan is aan de eis 
~ . 

c.u,'t) 1. Volgens Landau kan een elektronentoestand dan beschreven wor-

den als een gequantiseerde rotatie om het magneetveld en een trans-

la tie langs het magneetveld, met een energie-eigenwaarde 

l.1k1 

En k L =(n+i)1'~+ 2 ! 
' ~>~! Wt 

n::: o,t,1, · ..... ; 

waarin: i. k.l = impuls van het elektron langs het magneetveld dat even-

wijdig aan de z-as is gekozen. 

m* = effektieve massa van de geleidingselektronen., 

De energie is ontaard t.a.v. k • De geleidinesband gaat over in een y 
stelsel subniveaux, Landau-niveaux genaamd, met n = 0 1 1, 2, •••••• 

Als de onderlinge afstand tussen de niveaux groot is t.o.v. de natuur

lijke thermische breedte,kunnen typische quantum-effekten optreden. 

Voor verder berekening van P in geval van polaire optische fonon-
2 .... ~ 

strooiing, die we aannemen voor hete elektronen,moebtn Cq en (...>lc+"tttf f) 
nog bekend zijn. 

2 19) 
De interaktiekonstante C wordt gegeven door : 

q 

c2 = 2rr ~CAloe1 [~ _ !_] 
q <\_1 E• E0 

waarin: ~<A>0 = de energie van een optisch fonon, 

e = elementaire lading, 

Eo = statische dielektrische konatante, 

E = dielektriscbe konstante bij zeer hoge frequenties • • 
.~~ 

Het matrixelement ('\>(e.+tc\t)r) bedraagt, in tegenstelling tot het

geen door Pomortsev en Kharua wordt opgegeven (zie appendix A ) : 
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waarin: 

(gegeneraliseerd Laguerre Polyuoom) 

de op het B-veld loodrechte componentvan q. 
Voor de notatie wordt ingevoerd: 

Door voor f de Bottz.mann-verdeling bij een elektronentemperatuur 

T te nemen, dit is geoorloofd daar voor circa 1014 ~onoren per cm3 e 
ontaarding pas optreedt bij 5 °K, en van sommatie op integratie over 

te gaan, kan P warden uitgewerkt: 

waarin: 

De integratievariabele k loopt van - 00 naar + oo, met uitzondering z 
van die waarden van k waarvoor het argument van de wortelvorm negaz 
tief wordt. 

De evenredigheidsfactor C uit de Boltzmann-verdeling wordt bepaald 

m.b.v. de normeringsconditie dat het totaal aantal vrije elektronen 
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per volume-eenheid voldoet aan: 

N = 1 \ f (en•k).~1)= 2c[<1;>~~
1J\/1><m*l<.1;' e•p{;~)[ f1>t n~t~ 

"~z " Voor het per volume-eenheid door de elektronen .in de vorm Tan optische 

fononen gedissipeerde vermogen is hiermee gevonden: 

n n• i:l,t 0 

Voor6 = 0 is de integraal over kz singulier,waardoor het door 

de geleidin[~selektronen aan het rooster afgestane vermogen oneindig 

groot is en de elektronentemperatuur slechts weinig boven de rooster

t emperatuur zal etijgen. Deze resonante situatie doet zich blijkbaar 

voor bij zodanige waarde van het magneetveld, dat voldaan is aan d.e 

relatie: 

6) - w. { ) C - (n • _ n) ; n' - n = 1, 2, 3, • • . . • ; 

Fysiach betel~ent dit, dat het energieverschil tusaen twee Landau

niveaux juist overbrugd kan worden door een optisch fonon. 

2. Pe elektronentemperatuur in afhankelijkh.eid yan E en B. 

In thermisch evenwicht zal het vermogen dat door de 'ef.ektronen 

uit het E-veld wordt opgenomen,gelijk zijn aan.het vermogen dat aan 

het rooster wordt afgegeven, m.a.w.: 

( 1) 

waarinf-de beweeglijkheid van de ladingsdragera voorstelt. 

In een B-veld evenwijdig aan het E-veld, is de bewl!eglijkh•id vrijwel 

onafhankelijk van B en kan de T -a!hankelijkheid beschrevsn worden 
e ~ 18) 14 3 

door het experimentele verband van Gueron ,geldend voor N = 1,~ x 10 /cm 

en 4 °K(T ( 80 °K. 
e 
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= 4,9 T o,55 (m2/Vsec) 
e 

(2) 

Door P numeriek te berekenen bij vaste B en bij een groot aantal T -e 
waarden t~ssen 5 °K en 80 °K (appendix B), kan dan Te m.b.v. (1) en 

(2) grafisch worden opgelost, met B en E als parameters. Dit, uitge

voerd voor een aantal B-waarden bij eenzelfde E, levert een T -B kromme e 
met E als parameter, zoals is weergegeven in fig. 5 (E = 18 V/omi, 

'6 13 -1) VJ = 3, x 10 sec • Hierin is tevens opgenomen bet. geemitteerde 
0 

microgolfvermogen ale functie van B, zoals dit door Bekefi, Bers en 

Brueck bij 4,2 °K is waargenomen Toor E = 18, respectievelijk 10 V/em • 
. . 

Opvallend is het samenvallen van de daling in de elektronentemperatuur 

met de toename in de microgolfemissie, binnen de meetnauwkeurigheid 

van 2%, als voldaan is aan 

c.>. 
{.J

0 
= M ; M = 9, 10, 11, •••••• 

Experimenteel blijkt een resonantie nu eens wel, dan weer niet aan

geslagen te worden. De reden hiervan is niet duidelijk. 

De B- en bijbehorende (.j - waarden waarvoor verhoogde emissie optreedt, 
c 

zijn opgenomen in tabel 2. De met de voor elke resonantie karakteristieke 

M berekende optische fononfrequentie is· in goede overeenstemming met 

de literatuurwaarden. Hass en Henvi~vinden : U)
0 

= 3,7 x 1013 sec-1
. 

voor een longitudinaal en 3,5 x 1013 sec - 1 voor een tranev.ersaal optiseh 

fonon. 

In de .volgende hoofdstukken zal aangetoond worden, dat de afname 

van de elektronentemperatuur een toename van de driftversterld.ng ver

oorzaakt, hetgeen, gelet op het in de inleiding gezegde, mogelijk een 

verhoogde microgolfemissie ten gevolge heeft • 

In fig. 6 is weergegeven het verloop van de elektronentemperatuur 

als functie van E,met B als parameter. Als B zo gekoze~ wordt dat 

niet voldaan is aan de resonantievoorwaarde, blijkt deze T8.ll zeer ge

ringe invloed te zijn. Voor E) 0,5 V/cm is de berekende afhankelijk

heid in goede overeenstemming met cte door Gu5ron experimenteel be

paalde afhankelijkheid. Beneden 0,5 V/cm zijn de berekende elektronen

temperaturen aanzienlijk te boog. Dit wordt veroorzaakt door energie

dissipatie door andere strooiingsmechanismen die, zoals besproken, 

dominant worden in bet beti~okken Yeldsterkte gebied. 
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Tabel 2. 

2 CA) -13 ( -1) ~ x 10-13 (sec-1) B(Vs/m ) x 10 sec M c 0 

0,316 0,397 9 3,57 
0,289 0,363 10 3,63 
0,263 0,331 11 3,64 
0,237 0,297 12 3,57 E = 18 V/cm 

0,223 0,280 13 3,64 
0,188 0,237 15 3,55 

0,285 0,358 10 3,58 

}" 0,262 0,329 11 3,62 E = 10 V/cm 
0,213 0,268 14 3,75 

(voor m• is gebruikt 0,014 x m ). 
0 
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n-JnSb; h:l,5. to'"cm-l; T=~,1°K; 

--:-} me~in!le" v.an Cj1.i1er-on. ( 8:0} 
100 - o- : bereken d. ( 0;1Vs/m1<8 ( o,3t V.s/m') 

........ 
~ 
~ 
~QI 

I 
f O .. 

• 

o-A -----o . . 
- 0---

• 
• • 

I 
-o--o- -o- -0--0--0- a· 

10 

~• E(V/cm) 
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III. Driftversterking van akoestieche golven. 

Het is gebruikelijk de interaktie tussen een akoestische golf 

en geleidingselektronen te behandelen in twee limietgevallen,ql)) 1 

en ql << 1, waarin q het golfgetal van de. akoestische golf is en l de 

gemiddelde vrije weglengte van de geleidingselektronen. In het geval 

dat ql>>1 is,kan strooiing aan onzuiverheden worden verwa~rloosd 1 en 

is het geoorloofd de interaktie te beschouwen als plaatsvindend tus

sen een elektron en elm fonon. Als ql << 1, wordt een geleidingselek-. 
tron per golflengte vaak verstrooid, en is een klassieke behandeling 

de aangewezen weg. 

Daar het experiment van Bekefi et al. gedaan is met detectie van 

3 Ghz microgolven, een frequentie waarvoor ql t= 1, zal het nodig 

zijn beide limietgevallen te beschouwen. Dit wordt gedaan zowel voor 

piezo-elektrische als voor deformatiepotentiaalstrooiing. 

Voor een klassieke akoestische golf die ziGh met golf getal q in 

de x-richting voortplant,is de intensiteit I in het algemeen afhanlte

lijk van x. De energieversterking (verzwakking) wordt gedefinieerd 

door oe - _!_ ~ • 
\ - I,_, ~x 

In de quantummeehanisehe beschrijving is de versterking (verzwakking) 

te besehouwen als hetgevolg van emissie (absorptie) van akoestische 
1 1tJa 

fononen en kan dan gedefineerd worden door °'-q: N ---A. (v = ge-
f.. \t . 1:1. 1~ s 

luidsnelheid, Nq= aantal fononen met energie J\w\. S 

1. E!!2~~~~!E2!!~~!~:!!!~22!!~~i-~!~~1· 
De potentiele energie van de geleidingselektronen zal onder in

vloed van een zich in de x-richting voortplantende akoestische golf 
du ( veranderen met een bedrag V, dat evenredig is met de rek S = di u = 

uitwijking): 

Op een elektron werkt. dan een locale kracht Fe = - :! , die opgevat 

kan worden als verooraaakt door een elektrisch veld 

dV -dx 

Voor een sinusvormige golf kan hiermee de.tijdgemiddelde overdracht 

van energie aan een geleidingselektron worden berekend. Dit leidt tot 

"' een energieversterking (-verzwakking) van de akoestische golf: 
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N = aantal geleidingselektronen per volume-eenheid. 

c1 = deformatiepotentiaalkonstante. 

~ = dichtheid. 

q = golfgetal van de golf; (.\): cirkelfrequentie. 

Td 
v s 
E 

E 
·o 
't" 

D 

= 

= 

= 
= 
= 
= 

driftsnelheid van de elektronen. 

geluidsnelheid. 

Eo + E1. 
uitwendig aangelegd E-veld; E

1 
~ sinusvormige storing. 

(q2D)-1 

dif fusiekonstante van de elektronen. 

T = elektronentemperatuur. e 

Voor J.age E-velden (E < 20 V/cm) kan (-av d) 
TEE 

mobiliteit JJ-o bij E = 0 V/cm. o 

benaderd worden door de 

Ten gevolge van de koppeling tussen de elektrische en meehanische 

grootheden in een piezo-elektrisch medium, zal een akoestische golf 

steeds gepaard gaan met een golfvormige verstori~~in de locale elek

tronendichtheid en omgekeerd. Door Hutson en White is aangetoond, dat 

een dergelijk golfverschijnsel beschreven kan worden met een complex 

golfgetal, hetgeen aah.leiding geeft tot een energieversterking (-ver

zwakking) van de akoestische golf: 

(X. = _ ~ K 1 __ w_~_/; ___ 'tl()) ___ _ 
\ "'S 1+(u>R/i<A>)2(1+wYw!) 

waarin: U)R = Jleht(Te1 , geleidingsrela:Xatiefrequetitie. 

2 
v s 

D(T ) 
e 

diffusiefrequentie. 

<A>! =WR WD 

vd(Tt!-) 
1 - , driftparameter. 

vs 
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, koppelingakonstante. 

p = piezo-elektrische konstante. 

e.1 = elasticiteitskonstante van het medium.. 

E = dielektrische konstante. 

3. ~!~~~~~!!~2~!~!~~~!!!~~2~!~~~-s!.??_!· 
Met behulp van de in hoofdstuk II gegeven uitdrukking voor de 

overgangswaarschijnlijk:heid van een elektron tussen twee toestanden, 

kan de verandering per tijdseenheid van het aantal akoestische fononen 

met golfgetal q beschreven worden door: 

;~\ = ~ [ [l<k+~IH .. lk>j1 ~[etk+\)-e(k)-t.bl,.]f (k+\ )+ 

k -I< k !Ho.lk~)!'" ~[e(k+\)-Eck)-tiu\j f (k )] 

met voor deformatiepotentiaalstrooiing het matrix-element 

voor fononemissie 

voor fononabsorptie 

Uitgaande van een Boltzmann-verdeling, die t.g.v. het aangelegde 

elektriscbe veld over de gemiddelde dri:f'tsnelheid is verschoven, heeft 

Conwell afgeleid21) 

waarin: 

1 

°"\=it 
Q.I. 

N ( T ) = _2_(2_'1t'_m_•_k ..... o T_e_>_3_f_2 
c e 

h3 

c1 = deformatiepotentiaalkonstante. 

.... .... X. = hoek tussen q en E. 

m• = effektieve massa van een geleidings•lektron 

T = roostertemperatuur. 
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De piezo-elektrische wisselwerking tussen elektronen en akoestische 
7A) 

fononen wordt beschreven met het matrix-element: 

I (h~IH ilk) 11 = e:r (
1 

1; u:){C"'c(") (fononemissie) 

p ~'i: S N\. ( fononabsorptie) 

Analoog aan het onder 3 gevonden resultaat, wordt hi~rmee de energie-

met 

Versterking van een akoestische golf door drif'tende geleidings

elektronen treedt opals vd) v
8 

is (vergelijk met tabel 1); er vindt 

dan energieoverdracht plaats van de elektronen naar de akoestische golf. 

Als vdCv
6 

is, verloopt dit transport in tegengestelde richting; de 

akoestische golf wordt dan verzwakt. 
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IV. Invloed van de elektronentemperatuur op de ak.oestische versterking. 

Voor een donorconcentratie van n • 2 x 1014 cm-3 is in hoofd

stuk II het verloop van de elektronentemperatuur berekend in af

hankelijkheid van het E-veld. Als We• ~o resp. (,Jc= ~o , be

draagt de elektronentemperatuur Te bij een, overigens willekeurig 

gekozen, veldsterkte van 20 V/cm 4,5 °K resp. 45 °K (zie fig. b ) 
We zijn nu, bij deze waarden van E en Te' ge1nteresseerd in de,ver-

• sterking van een akoestische golf met de frequentie van de door . 
Bekefi et al. gedetecteerde microgolven (3 Ghz). Voor de grootheden 

die in de uitdrukkingen voor de driftversterld.ng ctq voorkomen, 

worden de volgende waarden genomen: 

c1 = 5 eV 

'? = 5,8 x 1o'3 kg/m3 

v = 3 x 103 m/sec; W = 1,9 x 10
10 

/sec; q = (i)/v s s 

N = 1,5 x 10
20/m3 

E • 17,8 x 8,86 x 10-12 C/Vm 

k = 1,4 x 10-23 Joule/ °K 
0 

T =·4,2 °K 

h = 6,6 x 10-34 Joule sec 

m• = 0,014 x m 
0 

x = 0 

2 
cl = ' vs 

m = 9,1 x 10-31 kg 
0 

LL= 4 9 To,55 Cm2/Vsec). 
r ' e 

K2 = -fl:- = 3,6 x 10-
4 voor q II (111) 

~cl 

.. 

in de andere 

richtingen blijkt deformatiepotentiaal koppeling domi

nant te zij~S) 

Voor Te) 10 °K wordt de diffusiekonstante bepaald door de relatie 

e 
• Hoewel bij T

8 
( 10 °K deze betrek-

king t;g.v~ de geleidelijke inzettende ontaarding niet meer juist is, 

zal bij gebrek aan een experimentele waarde voor D, het hiermee gevon

den resultaat ala schatting van de grootte-orde worden gebruikt. 
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We vinden voor de driftversterking bij de verschillende strooiings

mechanismen: 

E = 20 V/cm ; q = 6,67 x 106.-1 
Te = 45 °K Te = 4,5 °K 

def. potentiaal oc. • 0,16 -1 cc:. Ill 9 t 4 -1 m m q q . 

ql<(1 
piezo-elektrisch -1 = 145 m-1 

-q 11 <111> O' = 87 m ()(. 
q q 

def. potentiaal ex. = 7,8 -1 
°' 65 -1 m = m q q 

ql)) 1 
pie,fo".""elektrisch 

()( 947 -1 7920 .-1 
q ll <111) = m O'q = q 

Onafhankelijk van de aard van het akoestische strooiingsmechanisme 

blijkt de versterking toe te nemen bij daling van de elektronentempera-. ' 

tuur ~.g.v. resonante emissie van optische fononen. Hetzelfde geldt 

voor een willekeurige veldsterkte E,mits deze zo groot is dat vd) v
8 

is. Hiermee is de in de inleiding gestelde doelstelling verwezenlijkt: 

.aan te tonen, dat de door Bekefi et al. bij discrete B-waarden waarge

nomen toename in de microgolfemissie, extra steun geeft aan de gedachte 

dat deze emissie bij lage elektrische veldsterkte ten nauwate aamen

hangt met driftversterking van akoestische golven, respectievelijk ge

stimuleerde emissie van akoestische f ononen met impuls in de driftrich

ting van de elektronen. 

Het is tevens mogelijk de driftversterking te berekenen als functie 

van E, rekening houdend met de veldafhankelijkheid van de elektronen

temperatuur. Enige resultaten voor 9 Ghz-fononen zijn weergegeven in 

fig.~. Vermoedelijk stemt de kromme voor N = 5 x 1013 cm-3 overeen met 
T 16) 

de condities, waaronder door Nill de versterking in afhankelijkheid van 

E is gemeten. De berekende waarden zijn een faktor 5 te klein. Een rede

lijke overeenkomst wordt bereikt voor N = 3 x 1014 cm3. 
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40 
· 10 I cu= 5>1x10 sec-

,,.e ,,. ~ l I 
JS c.i. u (1'11) ; U'S: 3,gSXIO M sec· 

/ ,, 
/ a. 

/ 

~.t.;2 

/ ... d 
/ ""' 

30 

/ 
,,. ,,. ,,. 

b 

10 

s e 

0 

-5\;L,..~~~~,__~~~~....__~~~~--~~~~--~~~~ 

0 s IO l5 20 25 

Figuur 7. --•• E(V/cm) 

Krommen berekend voor: a) N = 3 x 1014 cm-3 
b) N = 2 x 1014 cm-3 

c) N = 5 x 1013 cm-3 

Kromme d geme ten door K. :. • Nill voor :N = 5 x 10 13 cm -3. 
Kromme e berekend door K •• 1. Nill, m. b.v. een nieuwe theorie voor 

akoestische versterking. 
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V. Nabeschouwing. 

In de omstandigheden waaronderblj4~K microgolfemiasie wordt waar

genomen, beheerst een klein aantal elektronen, met energie tenminste 

gelijk aan de optische fonon-energie, de energiedissipatie aan het 

rooster. De resterende meerderheid van de elektronen draagt de uit het 

veld opgenomen energie aan het rooster over door emissie van akoestische 

fononen, waarvan de energie tenminate 100 maal kleiner is dan die van 

de optische fononen. De akoestische versterking, waaraan dit laatste 

dissipatiemechanisme ten grondslag ligt, wordt evenwel ook be!nvloed 

door de elektronentemperatuur. Gebleken is, dat daling in de elektronen

temperatuur t.g.v. resonante strooiing van geleidingselektronen aan op
tische fononen, via dit akoestische versterkingsme9banisme, mogelijk 

verantwoordelijk gesteld kan worden voor de verhoogde microgolfemissie 

bij discrete waard.en van een longi tudinaal B-veld. 

Akoestische driftversterking door de geleidingselektronen wordt I) 
' '1'}.1 

bevestigd door recente onderzoeken m.b.t. het akoesto-elektrische effekt. 

Met een akoestische golf is in de lineaire theorie een golfvormige 

storing in de elektrische veldsterkte verbonden, die over de tijd ge

middeld verdwijnt. Ten gevolge van niet-lineai.re termen ontstaat echter 

een van nul verschillende over de tijd gemiddelde bijm:.ge:het akoesto

elektrische veld geheten.Als de driftsnelheid van de elektronen de ge

luidsnelheid overtreft, is dit akoesto-elektrische veld, dat in sterkte 

evenredig is met de intensiteit van de ak.oestische golf, tegengesteld 

aan het uitwendig aangelegde E-veld. Dit veroorzaak~ verzadiging in de 

stroomdichtheid als functie van bet E-veld. In het verzadigingsgebied 

treden soms oscillaties op tussen de geextrapoleerde en de verzadigde 

waarde voor de stroomdichtheid, welke in verband gebracht kunnen worden 

met het ontstaan van hoge-veld domeinen aan de kathode van het prepa

raat. Deze domeinen lopen met de geluidsnelheid naar de anode. Door 
28) 

Arizumi is gevonden, dat bij aank.omst van een domein bij de anode micro-

golfemissie optreedt, m.a.w. gelijktijdig met het vernietigen van 

akoestische flux, en niet zoals men zou verwachten gedurende de logptijd 

van het domain door het preparaat, wanneer de akoestische flux hierin 

maximaa1 is. 

Deze akoesto-elektrische experimenten zijn tot heden slechts uitge

voerd bij 77 °K. Bij 4,2 °K zijn soortgelijke resonanties te verwachten 

als in de microgolfemissie. 
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De invloed van een magneetveld op de microgolfemissie en het 

akoesto-elektrische effekt, experimenteel aanwezig, is vanuit theore

tisch standpunt nog onduidelijk. Hetzelfde kan gezegd worden m.b.t. 

de koppel.ing van versterkte akoestische golven, of mogelijk vernieti

ging van akoestische flux, aan elektro-magnetische golven. 

Op grond van bovenstaande wordt het waarschijnlijker.dat de ver

klaring van de microgolfemissie, thans nog duister, samenhangt met 

akoestische versterking. 

. ' 



23 

Literatuurlijst. 

1. R.D. LARRABEE and W.A. HICINBOTHEM; Observations of microwave 

emission from Indium Antimonide, Proc. Intern. Symp. on Plasma 

Effects in Solids, Vol. II, p. 181, Paris (1964). 

2. S.J. BUCHSBAUM, A.G. CHYNOWETH and W.L. FBLDMANN;Micr_owave 

emission from Indium Antimonide, Appl. Phys. Letters 2 (67) 1965. 

3. D.K. FERRY, R.W. YOUNG and A.A. DOUGAL; Continuous microwave 

emission from Indium Anti,lnonide, Appl. Phys. l2, (3684) 1965. 

4. J.C. EIDSON and G.S. KINO; A new type of oscillation inn-type 

Indium Antimonide, Appl. Phys. Letters~ (183) 1966. 

5. T. MUSH.A, F. LINDVALL and J. HAGGLUND; Microwave emission from 

InSb for low electric fields, Appl. ~hys. Letters ~ (157) 1966. 

6. G. BEKEFI, A. BERS and S.R.J. BRUECK; Microwave emission from 

n-type Indium Antimonide at 4,2 ana 77 °K. Phys. Re~ Letters J.2 
(24) 1967. 

7. G. BEKEFI, A. BERS and S.R.J. BRUECK; Microwave instability in 

n-type Indium Antimonide, I.E.E.£. Trans. ED-14 (593) 1968. 

8. B. ANCKER-JOHNSON; Microwave emission from magnetic-field-free 

electron-hole plasmas, Appl. Phys. Letters .:!Q, (279) 1967. 

9. A. BERS and T. MUSHA; H.I.T. Research Lab. of Electronics. Cam

bridge, Quar. Progress Rept. 12 (99) 1965. 

10. C.W. TURNER, T. VAN DUZER and K. WELLER; Acoustic-Wave amplifi

cation in high mobility semiconductors at microwave frequencies, 

E1ectr. Letters 2, (162) 1967. 

11. V.L. GUREVICH and YU.A. FIRSOV; A new oscillation mode of the 

longitudinal magnetoresiatance of semiconductors, SoT. Phys. JETP 

£Q. (489) 1965. 



24 

12. R.V. POMORTSEV and G.I. KHARUS; Oscillations of the phonon radia

tion power in a quantizing magnetic field, Sov. Phys. Sol. State 

.2 (1~50) 1967. 

13. J. BOK et C. GUTHMANN; Effects des hauts champs electrique eur les 

phenomenes de transport dans InSb A base temperature,. Phys. Stat. 

Sol. 2 (853) 1964. 

14. R. STRAT'l'ON; The influence of interelectronic collisions on conduc

tion and breakdown in polar crystals, Proc. Phys. Soc. A246 (4o6) -
1958. 

15. M.A. KINCH; Scattering mechanisms in Indium Antimonide at low tem

peratures, Brit. J. Appl. Phys • .1Z (1257) 1966. 

16. T.M. LIFSHITZ, A.YA. OLEINIKOV and A.YA. SHULMAN; On the electron

gas energy relaxation mechanisms in n•type InSb at heliumtempera

tures, Phys. Stat. Sol. 14 (511) 1966. 

17. S. r '.. PURI; Phonon drag and phonon interactions in n-InSb, Phys. 

Rev. !122 (995) 1965. 

18. M. GUERON; Temperature of hot electrons in n-type InSb by electron 

spin resonance. Phys. of Semiconductors, Proc. of 7th Intern. Con!. 

T2-1 (433) Paris {1964). 

19. H. EHRENREICH; Electron scattering in InSb, J. Phys. Chem. Solids 

2 (131) 1957. 

20. M. HASS and B.iJ. HENVIS; Infrared lattice reflection spectra of 

compound semiconductors, J. Phys. Chem. Solids~ {1099) 1962. 

21. G. WEINlIBICH, T.r-:. SANDERS JR and H.G. WHITE; Acoustoelectric 

effect in n-type Germanium, Phys. Rev. 114 (33) 1959. 

22. D.L. WHITE; Amplification or ultrasonic waves in piezo-electric 

semiconductors, J. Appl. Phys. 2,2 (2.547) 1962~ 



25 

23. E. CONWELL; Effect of phonon drift on. low temperature conduction 

in semiconductors, Phys. Letters jJ (285) 1964. 

24. H.J.G. MEIJER and D. POLDER; Note on polar scattering of conduction 

electrons in regular crystals, Physica 12 (255) 1953. 

25. K.W. NILL and A.L. McWHORTER; Magneto-acoustic effects in n-InSb 

at 9 GHz, J. Phys. Soc. Jap. Suppl. gi (755) 1966. 

26. K.W. NILL; Microwave acoustic amplification in n-InSb at 9 GHz, 

Phys. Rev. Letters £1. (82) 1968. 

27. M. KIKUCHI, H. HAYAKAWA and Y. ABE; Phonon-p'iling-up mode of 

acoustoelectric oscillation in InSb, 

Sol. State Comm. ~ (581) 1967. 

28. T. ARIZUMI, T. AOKI and K. HAYAKAWA; Microwave emission from 

acoustoelec.trically oscillating n-InSb, 

J. Phys. Soc. Jap. S2 (1251) 1967. 



1 

Appendix A. 

De eigenfuncties van de elektronen in een longitudinaal quanti

serend B-veld, evenwijdig aan een willekeurig gekozen z-as zijn 

waarin: 

'l'n,1c~,k1 = 1~ ex~[< (k~~ + k1z)]f 
11 

(k6(x-x.)] 

ks= eB 

h 
golffunctie van de harmonische oscillator met 

energie (n + t) 1i We 

• ..l~ 

<\) l,,+1.or, u.), Voor het matrix-element ~ ~ 
/ 

gang van .y naar r onder emissie van een 

tie over :r en z: 

da.t betrekking heeft op over

fonon, volgt dan door integra-

waarbij een nieuwe integratievariabele t = kax en een nieuwe functie 
f 

tyh(i)~ (k8rr ~n (x) is ingevoerd. 

Kortheidshalve: J+~~t 

Jn' n = e L ka 'f ,..(t- k&X:,) If n (t - k6x.) cL-1: 
-o. 

Volgens Titeica (Ann. der Phys. 22 (129) 1935) voldoet 

diff. vgl. 

J , '8.an de n n 

1 J J.,." + rn+n' +1 - t n-n')
2 

_ ~· J T - o 
cl °'" L «. '- ., J "''" 



1 
en is J , bepaald door O', • 

n n 

2 

«2 
Overgang op de variabele u = -r-- leidt tot: 

We trachten een oplossing te vinden van de gedaante 

J: 
- -u./2 (.-i'-.,)/2 Pi ( ) _e &.l, I u. 

l'\ I '1 l'I l'I 

waarin P 1 (u) een functie is,die voldoet aan de dif!. vgl.: 
n n 

u~ 'P, ("'-) + f.(n ·-.,)- u. +1] l.. P, (u.) + n "P, (u.) = O' 
du.1 ., " L du. ., n ., n 

Een oplossing hiervan is, afgezien van een constante A, het gegenera

liseerde Laguerre polynoom: 

l(~'-.-t) u. - (.-i'-n) '" ( ') L (u.)= e lA. E..__ e-u.un 
t'1 n! d~" 

(Jahnke, Em.bde, Losch; Tables of Higher Functions, Stuttgart 1960). 
Voor J , kan eenvoudig de orthogonaliteitseigenschap worden bewezen: 

n n 

JT l • T I d." d.Q = 27t k 81 ~ I I 
Jn n J"" " ~ x J.~ n ,m 

De functies e-u/2 u(n' - n)/2 JYi' - n)(u) zijn voor verschillende 
n 

waarden van n' alleen dan orthogonaal ~ls n' - n) -1 is. Daar n en n' 

geheel zijn (en positief), is de gevonden oplossing alleen geld:ig 

voor n' ~ n. 

Uit de orthogonaliteitseigenschap van J , volgt bovend:ien voor de 
n n 

normeringskonstante: 

A = ( _E..!. ff 
n' ! 

Analoog kan men een tweede oplossing vinden voor n~ n•, van de gedaante 

-u/2 (n - n' ) /2 (n - n 1 >c ) e u L 1 U , n 
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Appendix B. 

De integraaluitdrukking voor P kan geschreven worden als: 

waarin als nieuwe integratievariabele is ingevoerd x = i; kl 
V'J.m*koT,_ 

De integratie over x vindt alleen plaats over de waarden van x waar-

voor het argument van de wortelvorm groter dan of gelijk aan nul is. 

Door een onderGcheid te maken tuasen ~~O en fl(O , en voor fl<o de 

integratie over x te trans;Cormeren volgens x.1_ A = j 2 , gevolgd 

door y • x, wordt voor P gevonden: koTe 
00 00 

P:K \exp(- n~<o>,_\ {exp(-x') \ [ M~'n(t) fldr.X 
L koTe J Jvv~2. + f A:I LJ +_ + koi;[x±\ tx2./1L1~ 
h n' 0 l<oTa +,- 0 ii~ v· k~J 

{

2 als tJ<o · 

i exp(-1~-r.D als A~ o 
waarin het in (1) voor het somrnatieteken voorkomende produkt van kon

stanten wordt voorgesteld door K. 

De dubbelintegraal wordt bij vaste waarden van T en B in twee e 
stappen berekend: 
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I. Voor een aantal geschikt gekozen waarden Yan CC. worden de integralen 

00 . 

~ ("")--!- M!•n (t) 1 1 "' 0.1: , berekend. 
n11

1 t + cc, 
0 

Het verband tussen de variabelen CC. en x wordt gegeven door: 

°'1i= k., T. [x -t V x\. lLj' ]2 

, ll lUe koTe 
II. De numerieke berekening van de som 

K ~~(-~~~ 1':t(-~ .[[~nn'(~~ dx nn• o V k.rel l.1, 

die afgebroken wordt bij n = 20 en n' = 20. 

De bij I en II horende algol-programma's zullen in het kort worden 

toegelicht. 

0 

2. De.ar M , (t) = M ,(t) kan volstaan worden met berekening van n n nn 
gnn, ( tX ) voor n = 0, 1 , 2 , • • . • , 20; en n' = n, n + 1 , • • • • , 20. 

3. Beschouwing van ~'n(t) leert dat het voldoende is de integratie 

af te breken bij t = 100. 

4. De integratie is uitgevoerd m.b.v. de formule van Simpson, toege

past op de volgende intervallen met respectievelijke stapgrootten: 

( o, 0.20) 10-3 

(0.20, 0.60) 10-2 

(0.60, 60.0) 10-1 

(60.0, 100 ) 2.10-1 

5. Er bestaan geen numeriek handzame uitdrukkingen voor L~n> - n< )(t). 

Wel kan op betrekkelijk eenvoudige wijze voor een vaste<.aarde 



van t de getallenmatrix 

worden gevormd. 

( n = 0, 1 , • • • • , 20; n' = n, n + 1 , • • • • , 20) • 

Gebruikma.kend van eigenschappen van het gegeneraliseerde Laguerre

polynoom (zie: Fricomi, Oberhettinger, Nagnus; Higher Transcen

dental Functions, London 1953, Vol. II, pag. 168 e.v.) vinden we: 

a) L [ 0 , n 'J a 1 ; L [ 1 , n •] = 1 - t ; 

bl voor n~ 2 L [ n, n] s ·~ { (2n - 1 - t) i:. ( n - 1, n - 1] -

- (n - 1) L [n - 2, n - ~} 

c) voor n ~ 2 : L [ n, n '] = L ( n, n' - 1 J + L [ n - 1 , n' - ~ 

Met behulp van deze matrix kan tf, (t) berekend worden. 
n n 

6. Voor de parameter OC:.. zijn de volgende waarden genomen: 

10-
4 ' 10-3 ' 10-

2
' 10-

1 
t 1, 10+

1
' 10•

2
' 10•3 • 

7. Op grond van de bij de integratie ~ebruik1Bstapgrootten blijkt de 

relatieve fout minder dan 1% te zijn. 
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~,ex)= ~p(n'-X)1n'-i,n' (~~ S+Vx~+ 1~1]1) 

i(x)e,r(n' -~}n~ r,n' ~t·~ [x-V><2 +lcrl]} 
als S}o 

Deze omvorming geeft een aanzienlijke bezuiniging in de rekentijd, 

daar bij konstante,waarde van b de argumenten van de wortelvorm 

en de functies g , slechts eenmaal berekend hoeven te worden bij n,n 
een gegeven waarde van x. 

2. De procedure "deelsom" bepaalt de functiewaarden 

voor de basis- pun ten 0(. genoemd in I. 7. 

,. 

3. De procedure 11 ddi" voert op de logarithmen van de basispunten een 

Newton-interpolatie uit met gedeeld~ differenties. 

4. De procedure "f(a,x)" berekent.voor een gewenste waarde van x de 

functie 

5. De eigenlijke integratie wordt uitgevoerd door de procedure 

"Gi (p,q) 11 • Gi (p,q) verdeelt hiertoe het interval (p,q) in drie 

gelijke deelintervallen en voert op elk hiervan een Gauss-inte

gratie uit volgens de 2-puntsmethode. Vervolgens wordt het aantal 

deelintervallen verdubbeld en op elk hiervan de integratiemethode 

herhaald. Deze verdubbeling van het aantal deelintervallen c.q. 

het aantal integrati~s wordt voortgezet totdat een nauwkeurigheid 

in de waarde van de integraal over het interval (p.q) van ten

minste 10% is bereikt. 

6. De integratie is afgebrokJ9n bij x = 2.00; de volgende intervallen 

(p,q) zijn achtereenvolgens genomen (0,0.05); (0.05, 0.10); 

(0.10, 0.25); (o.25, 0.50); (0.50, 1.00); (1.00, 2.00). 

7, Voor I k~I ~3.10-3 kan de betreffende term uit de eommaUe over 

~, voor x(3.10-3 benaderd worden door 



Bij de berekening van de konstante K zijn de volgende waarden 

gebruikt: 

13 I W0 = 3,7.10 sec. 

e = 1,6.10-19 Coulomb. 

•• = 0.016 m • 
0 

Dl = 9,1.10-31 kg. 
0 

k = 1,4.10-23 Joule/°K 
0 

€ = 0 
15,8E,. 

coo= 17,8£. 

E. = 8,86.10-12 Coul/Vm. 

h = 6 , 6 • 10 - 34 Joule sec. 

T = 4,2 °K. 

Tenslotte volgen de bij I en II horende algol-programma's. 



'lgol-programma I. 

I l It It •• '' I 

begin comment progr. nr. 03462343, h.niederer,elekt.ron~temperatuur; 
re&i•e; p, ~' h, s, t3, L1, 1.2, LJ, z, zl, z2, t3, z4, z5, z6, z7, z8, z9, R; 
!iiteger·m1, rn2, j, jo, n, n1, k, t, to, ti, t2; 

. '' 
end· _, 

re&! ~ L[0:20,0:20] , int[0:20,0:20,0.:9]; 
iiiT':'·--re&a:; ni2 :• re.ad; jo ; ... read; z 1 :,,. read; z2 := read; z3 := re&d; z4 :• read; z5 :• read; 
z6· :• read;'zY· :•read; z8 :•·read; z9 :=read; 
tor n :• O stea· ml until 20 do • 1 

• 

for n.1 :• n•~ l·unt!l m2•'Ct0 tor j :• 1 ~ 1 unt.11 jo ~ int[n,n1 1 j] :• O; 
'' 

tor· k :a 1 ~1 untli 12 dO -
Degin to· := read; U · :• reaa'i" t2 := read; h :• read/3; 

:tor· t :• to~.~, until t2 do 
t>eg1n t3· :• t/1000~·~ :• exp(::t3/2~; L3 :• q; L2 := q x (1 - t3); 

:for·n :• 0 htei·ml until·!t> do 
l)';§in p• ~- ; r n·>· 4 then·W:-:• L'' := (l/n) x ((2 x n - 1 - t3) x L2 - (n - 1) x L3); 

tor· n1 :;-n jtep T'Uiitil m2 do 
b'egin L(O,n1 :• q; L[i,n1i•7= q x (n1 - t3); j :"' O; 

1! ( n > 1 /\ n' > n) then L [ n, n 1 ] : "' R : = R + L [tr 1 , n 1-1 ] ; 
11 nl > n then p := j).'X"'"'t3/n1; · • · 
11• (n = 0 V n • 1) thens:= p x (L[n,ni] ~~}else s := p x (R ~ 2); 
TOr·z := z1, z2, z3;-i4, z5, z6, z7, z8, z9 do ----

· •. 1'e§in j :• j + i; 1nt(n,n1~j] :• 1nt[n,n1,j]-+' c~/(t3 + z)) ~ 
end; · · ·' · • • • · •, 

• · · • ' · ,!! n > 1 ~ begin L3 : = I.2; L2 : = L' ~ 
end end •end; • · · · · · • • · · • , , . · 
!'or· n :• 0 ~ m1 until 20 do for nl := n step 1 until ~ do 
'6e§in PRIN'l"{""iiJ; PRINT(ni~;·NT'.l!R~, -
~ j :• l step 1 ~ Jo~ PRINT(int[n,nl,j]}; NLCR 

end -



Getalle~band bij Algol-programma I. • 

·-
1 20 9 0.0001 0.001 0.01 o. 1 10 100 1000 10000 

2 199 4.-3 
2 2 198 2.-3 

0 200 200 1..-3 
210 20 590 4.-2 
220 20 58o 2.-2 

200 400 6oo 1.-2 
100 200 59900 4.--1 

000 200 59(00 2.-1 

(Joo 59400 600oo , .-1 

6o200 400 99800 8.-l 
6o4oo 400 996oo 4.--i 

6ooOO !+0000 100000 2.-1 



Algol~programaa II 

00 

begin coaneat procr. nr. 0)462343, h.niederer, elektronent.empera'\wr; 
re&! x, a, p, q,, Te, M, B, C, P, "" v, aom. dit, r, rho; 
?ii'!U.er delta, J, n, nl, 1, 1 l ; 
~ var; -rm ..... -ar;rw- dep[o:aJ, 1.nd[o:a1, int[o:ro,0:20,o:a1, dd[o:a,o:s1; 
rear ~edure deelsom(d.elta,J); value d.elta,j; 1nt.5er delta,J; 
§In™ u, v, sWD; int.e1er m. iilpii&, beta; sum :~O; · : 

~l ta > 0 theii "1e1i alpha : a delta; beta : • 20 end else begin alpha : • 0; beta : • 20 + delta end; 
'Y:· exp((- ..rp;: + ta)/c); u :• exp(-1/c); - - • -
tor m :• alpha st.eR 1 untU beta 22. begin sum :• sum+ v x int[m - delta,m,j]; v :• v x u end; 
1e'elsc:n :• am . -

end.; ' . 
re&l. .. ~e ddi(dep, x, var); value x; ~ x; ~ !1"N d.ep; boolean var,; 
5lft er J, m, t; ~ prod, sum, tenn; · 

· ·var then 

end; 

!Sin tor m :• 1 ~ l until 8 do tor j :s 0 snp l until 8-m do 
cm'm,J]' :•\!rm• i ~ 'depm- d.ep[J+ ~ &ttm-1,JJ- dd[.-1,j+t])/(ind{J] - ind{j+a]); 
var : .. ta.l.se 

end ot ..cycle &nd ot ~ycle calculating divided dit'terences; 
,P1"0d :• 1; t :• O; sun := dep[O]; 
tor m :• O, m+l while (t < 2 /\ m < 8) do 
bfjin prod:• prOd x (x- ind(m]); t.eni":• prod x dd(m+1,0]; 

sum :• sum + t.enn; 
t :• it (abs(term)/sum) < ,,-2 then. t.+1 else O; comment this counts the number ot - - -

end ot Rt-Cycle; m :• exp(sum} 

successive terms leas than 0.01; 

real procedUre t{a, x); value a, x; real a, x; 
beirn re&i .., , tu; -

end· _, 

W-::- sqrt(x 1' 2 +a); rh> :"' ln(C}; 
ru :a (exp(-(x ~ 2))/w) x (ddi{dep, rho+ 2 x ln(x + w), var) + ddi(dep, rho + 2 x ln(w - x), var)); 
t :• :tu 



( YerYolg) 

. • 

end· -· 

re&l. ~cedure Gi(p.q); value P• ·q; ~P. q; 
bejL1 re&i ll.• 12, h, c, g; tnmer m, n; I1 := O; 12 :• 1; · 

?Or'9n := 3 f 6, 2 x n w e (ab. s(l2 - 11)/12 > 0.1) .22, 
begin 1t n f 3 then 11 :• f2; h :• (q - p)/(2 x n); · 

c:• p - li;"7 := h/1. 73205o8l; I2 :• O; 
tor m :• 0 step 1 until n-1 ck> 
~Jiin c :• c + 2 x fi; x :a c-=. g; 12 := I2 + t(a, x); x := c + g; I2 := 

:• 12 x h 
12 + !(a, x) end; · 

end; 

end ot ~cle torming approximations; .. 
m""9:a I2 + (12 - Il)/15 

-

Por n :• O •s; 1 until 20 do tor n1 :• n ·~ 1 until 20 do 
f'or j := 0 s 1 unt'.11 8 @.iit'['n1,n.j] :.. t[n,ni.j] :aread; 
for j :• O~ l untli 8aD·ind[J] :• ln(read); 11 :•read; 
for 1 :• 1 ~ 1 tmtl! 11~ 
De'iin Te :•read; R :• retld; B :• 9•1 x 0.37/M; c :• (9.1·x 1.4 x 6.28/6.6) x (1.0.-3) x Te/B; w :• O; som :• O; 

tor delta : • - 20 ~ 1 until +20 do 

end -

beiin di! :• (delta - M)/C; a := abS('dit); !! d.1! < O then r := 2 ~ r :• 2 x exp(-a); 
for j :• O ~ 1 until 8 do dep{J] :• ln(deelsoftiT(1elt.a, j )) ; var :"' true; p ::a O; 
tra ~ 0.03t.lien b~!n !orq := 0.25, 0.50, 1.00, 2.00 do 0e~~ w :• \i"+ r x Gi(p,q)J p := q end end; 
'1? (a> O.OO~a .O!)'t.hen begin !or q := 0.05, 0.1'0'; • "h 0.50, 1.00, 2.00 do - -
- - b§iu w ; .. w + r x Gi{p,q); p :a q ~ -

end; 
it a < 0.003 then w :• w + 4 x declsoa(delt&,O) x (l + ln{3.-3) - 0.5 x ln(a)) 

end.·...... - :.--· torn := Ori(;P 1 rmt.il 20 do som :• som +exp(- 11/C}; 
Q"":. (1/sq ex i.4.-:-23))-X (exp(-66 x 37/(6.28 x 1.4 x Te)) - exp{-66 x 37/(6.28 x 1.4 x 4.2})); 
P :• (256 x 15 x (3.7 + 2)/(4 x 8.a6)) x (1/15.8 - 1/17.8) x. sqrt{l6 x 9.1/6.28) x '-' x w/sorr.; 
PRIH'rl'EXl'(~ Te•~); PRINr(Te); PRINTI'EXT(~ B .. ;}); PRIN'l'(B); PRI.NTrEXT(~ P = ~'); PRINT(P); 
PRINTI'EXT('f w • l); PRINT(w); PRINTl'EXT(f som • ;t); PRINT(aom);NLCR; PRI.NTTEXT(~ ~ = l); PRINT{'-'); NLCR 

De uityoer van I fungeert ale eerste getallenband Toor II. Hierna dient een tweede te worden ingevoerd waarop 

achtereenYolgens is aangegeven 1) het aantal (_T
8

,B)-paren waarvoor men de berekening wenst uit te voeren, 

2) T en H paargewijze; T in °K en N ~n 9,1 x 1,4/B m2v-1aec-1 (B-veld in Vsm-2). 
e e 


