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I. Inleiding 

. In de sectie Materiaalkunde wordt reeds geruime tijd onderzoek verricht 

aan Cadmium-Arsenide (Cd 3As 2), een n-type gedegenereerde halfgeleider, 

door meting van de thermomagnetische transportcoef ficienten. 

Uit kamertemperatuur metingen door Schrama blijkt dat het transport

mechanisme van Cd3As 2 met een Kane bandenmodel en met elektronenver

strooiing aan optische fononen te beschrijven is (I). 

Door Huyser (2) is gevonden dat bij stikstof temperatuur het experimentele 

Lorenzgetal aanzienlijk lager is dan het theoretische Lorenzgetal, het

geen inhoudt dat de elektronenverstrooiing gedeeltelijk inelastisch is. 

(3). De preparaten (samples)waaraan Huyser metingen heeft verricht hadden 
24 -3 een elektronenconcentratie van ongeveer 2 x 10 m 

Goldsmid en Armitage (4) hebben deze inelastische verstrooiing uitge

breider bestudeerd. De concentraties van de door hun gemeten samples lag 

tussen ongeveer I en 2.5 x 1024 m- 3• Goldsmid en Armitage constateerden 

dat de experimentele gegevens betreffende de gedeeltelijk inelastische 

verstrooiing goed beschreven kunnen worden met een door Korenblitt en 

Sherstubitov (S) opgestelde theorie voor inelastische verstrooiing door 

longitudinale optische fononen. Zij hebben verder gemeten dat de in

elasticiteit afnam met toenemende elektronenconcentraties. 

Nagegaan is of deze door Goldsmid en Armitage gevonden overeenkomst met 

de theorie, ook geldig blijft voor samples met een elektronenconcentratie 

buiten bet door hun gemeten gebied. In dit verslag worden metingen be

schreven aan drie samples; een met een lagere en twee met hogere concen

traties dan de pceparaten van Goldsmid en Armitage. 

Goldsmid en Armitage hebben hun resultaten vergeleken met de theorie 

van Korenblitt en Sherstobitov onder de aanname dat de Debije temperatuur 

van de longitudinale optische trillingen in Cd 3As2 laag is. De Debije

temperatuur van Cd 3As2 was echter tot op heden niet bekend, daarom is als 

onderdeel van dit afstudeeronderzoek de Debije temperatuur bepaald uit 

soortelijke warmte metingen. Deze soortelijke warmte metingen werden 

uitgevoerd met een meetopstelling in de sectie Lage Temperaturen. 

Alle metingen zijn verricht aan poly-kristallijne samples gemaakt door 

v.d.Meer (6), met afmetingen van ongeveer 6x6x30 mm. 
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2. Transportcoefficienten 

De transportcoef ficienten geven het verband tussen enerzijds de drijvende 

krachten : elektrische en thermische gradienten en anderzijds de elek

trische en thermische stroomdichtheden, onder invloed van een magnetisch 

veld. 
De coef ficienten kunnen op twee manieren gedefinieerd worden, afhankelijk v 

het wel of niet aanwezig zijn van tempeaatuurgradienten en.warmtestromen, 

wordt een verschil gemaakt tussen de isotherme en adiabatische coefficienten 

De transportcoefficienten met hun definities, in een rechthoekig coordinaten 

stelsel met het magneetveld in de z-richting zijn de volgende (7). 

(zie tabel I). 



Tab el 

symbool definitie isothenne voorwaarde adiabatische v.w. 
E 

soortelijke weerstand - x J =7 T = ~ T = 0 Q = J .- T • 0 -,. (B) ~ (B) J y ~- y y y x 
x 

I E 
Hall coefficient R(B) R(B) = B ...1. J = ·~ T= I T = 0 Oy = Jy • ':" T = 0 

J y x y x 
x 

E 
thennok rach t 

x J = J = 7 T = 0 Q • J = J • 0 
~ (B) a(B) ·-·: T y x y y x y 

x 
I E 

transversale Nernst N (B) N (B) 
= _ _L J = J = 7 T = 0 Q = J = J = 0 

effect 
B -- T y x y y x y 

·x 

warmtegeleidbaarheid t(B) 

Qx 
J s J = 7 T • 0 Qy .. J • J • 0 t(B)= - :;-T y x y x y 

x 

Peltier coefficient - -
Qx 

J = 7 T =7 T = 0 =-(B) (B) Jx y x y 

I v T 
Ettinghausen coefficient p(B) p(B) = - :..J._ Q = J .. IT = 0 

BJ y y x 
x 

I - T 
Righi-Leduc-coefficient S (B) S (B) 

'Y Qy = J • J • 0 =--B - T x y 'x 

N.B. De coefficienten welke isotherm gedefinieerd zijn, worden in bet vervolg voorz(en van 
een index i, de adiabatische van een index a. 

I 

'1' 
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Deze coefficienten zijn niet allemaal onafhankelijk de volgende 

twee relaties gelden : (7) 

de Kelvinrelatie : wi(B) • ai(B)T 

de Bridgman relatie: ti (B) P(B) • Ni(B)T 

Tussen deze verschillend· gedefinieerde coefficienten bestaan eenvoudige 

relaties n.m. 1. 

i a 
c = c 

IC 
i a B = R B - PB 

J.i -

Het direkt meten van isotherme coefficienten is moeilijk door de voorwaard 

V T = 0. Aan de voorwaarde Q =O voor het meten van de adiabatische 
y y 

coefficienten is eenvoudiger te voldoen. Door het sample waaraan gemeten 

wordt in een vacuum ruimte te plaatsen en te zorgen dat de warmtestroom 

door elektrische contacten minimaal is, kan de adiabatische voorwaarde 

geed benaderd worden. 
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3. Meetopstelling en nieetmethode 

3a. Meetopstelling 

Om de transportcoef ficienten van Cd3As 2 te meten moet het mogelijk zijn 

door .een Cd
3

As
2 

sample een thermische en elektrische stroom te sturen. 

De temperatuur gradient en elektrische veldsterkten moeten gemeten 

kunnen worden bij vloeibare stikstof en kamertemperatuur. Het sample 

moet in een vacuum ruimte opgesteld staan om te kunnen voldoen aan de 

adiabatische meetvoorwaarde. 
De meetopstelling welke aan voorgaande eisen goed voldeed bestond uit 

3.a.I. sample met de contacten 
Voor het meten van de temperatuur en de temperatuurgradienten in de 

x- en y-ri~hting werden koper-constantaan thermokoppels gebruikt. Bij 

zorgvuldige preparatie en controle was het mogelijk thermokoppels van 

~ 50 µm draad te maken, welke eeer goed reproduceerden. De thermokoppels 

werden met een knalgasbrander op 4 plaatsen aan het sample gesoldeerd. 

Met de plaats van de contacten moet rekening gehouden worden met het 

shorting-effect (8). 
De voordelen van deze thermokoppels boven de vroeger in het onderzoek 

gebruikte thermocoax (1,2) zijn o.a. de veel kleinere afaetingen van bet 

contact, de aanzienlijke kleinere warmteafvoer (eis voor adiabatisch 

meten) en de soepele toevoerdraden zodat bevestiging aan het sample 

eenvoudig is, omdat er geen mechanische spanningen optreden. Bovendien 

kan de koperdraad van het thermokoppel gebruikt worden om de elektrische 

spanning te meten. 
De waratestroom door het sample wordt verkregen door bevestiging van een 

oventje op hi!t sample (bevestiging met .Eccobo·nt-solder{goed elektrisch en t 

1 
· d d) . . d. d . . misch ge e1 en • Het oventJe bestaat u1t een Zener lO e gek1t ln een koperen 

blokje van 5 x 5 x 5 mm. De toevoerdraden voor de Zenerdiode zijn van 

constantaan (0 50 µm) om de warmte afvoer te beperken. Behalve dat de 
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Zener warmtebron kleiner gemaakt kan worden dan een uit weerstandsdraad 

ge·~nden oven, geeft vooral de magnetisch veld onafhankelijkheid van de 

Zenerspanning de mogelijkheid,door stroomsturing~warmtestroom tot op 

0.3% tijdens een meetserie constant te houden. De warmte afvoer van het 

sample gebeurt door montage van het sample op een koperen frame welke in 

contact staat met een vloeistof reservoir. Om inductie spanningen tegen 

te gaan moet het sample elektrisch geisoleerd zijn t.o.v. het frame, het 

warmtecontact moet natuurlijk goed zijn. 

Een eenvoudige oplossing werd verkregen met de elektrisch isolerend, maar 

goed warmtegeleidend Stycast 'kit. Het sample werd met Eccobond-Solder op 

een koperen strip I x S x 20nun bevestigd en deze met ·Stycast op een strip 

van I x S x 30mm welke met schroeven aan het frame bevestigd kan worden. 

Voor de metingen met een elektrische stroom wordt aan het oventje en de 

strip kop_.erdraden gesoldeerd. Het sample met de contakten staat afgebeeld 
-in fig.2. 

3.a.2. samplehouder en buitenpot 

De samplehouder bestaat uit een frame van koper in contact met een reser

voir. Voor lage temperatuurmetingen wordt het reservoir gevuld met vloel

bare stikstof. Voor kamerte~peratuur metingen is het mogelijk de ver

anderingen van de omgevingstemperatuur door vullen van het reservoir 

op te vangen. Om de ruimte rood sample en reservoir te evacueren wordt 

de samplehouder in een vacuumdichte buitenpot geplaatst. De buitenpot 

is verbonden met een pompstel. Een afbeelding van samplehouder en auiten

pot wordt in fig. I gegeven, 

Aangezien de totale afmeting in de z-richting klein moet zijn, om een 

zo groot mogelijk magnetisch veld te kunnen bereiken, is de afstand tussen 

buitenpot en sample klein gehouden. Bij lage temp-metingen staat 

over deze afstand een groot temperatuur verschil, om dan de warmteover

dracht van buitenpot naar sample te minimaliseren wordt het sample met 

koperen platen afgeschermd. De platen worden aan het frame gemonteerd 

zodat het temperatuurverschil tussen platen en sample klein is. 

Zie figuur 2. 
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3.a.3. vacuumsysteem 

De eis welke aan het vacuum in de buitenpot gesteld moet worden is 

dat bij verdere verlaging van de druk geen verandering optreedt van 

de thermische gradienten over het sample, bij een bepaalde warmte

stroom. 

Deze grens is voor de opstelling ongeveer 10-S torr. De einddruk van 

~ I0-6 torr voor het vacuumsysteem, is dus ruim voldoende. 

3.a.4. magneetveld 

boor plaatsing van het sample tussen de poolschoenen van een Newport 

elektrcrmegneet, welke aangesloten is op een gestabiliseerde magneet

voeding (merk : Bruker) werden magneetvelden tussen -1.48 en+ 1.48 

Tesla instelbaar. Het magneetveld B is geijkt voor IS waarden van de 

st room. 

3.a.S. Elektrische bedrading en meetapparatuur 

De thermokoppeldraden en elektrische toevoerdraden worden door met 

Stycast gekitte vacuumdichte doorvoeren naar buiten geleid, elke draad 

apart afgescherrncl met een koperen buis. Vanaf de koude las wordt over

gegaan op coaxiale kabels, welke verbonden zijn met een schakelpaneel. 

Omdat het sample verwisselbaar moet zijn, kon niet vermeden worden dat 

de thermokoppeldraden onderbroken worden. Op ongeveer 2 cm van het 

sample wordt overgegaan van SO µm op I nun thermokoppeldraad. Deze 

overgangen worden gesoldeerd, waarbij gezorgd wordt dat de contact

plaatsep, vooral bij de constantaan overgangen klein zijn. Bij de . 
overgangen is het soldeer n.m.l. als parallelschakeling van de thermo-

koppeldraad te beschouwen. Gebleken is dat bij een thermiache gradient 

over de overgang vooral de grote thermokracht van constantaan geredu

ceerd wordt. De spanningen en stromen, door serieschakeling van een 

normaal weerstand, worden gemeten met een Diesselhorst compensator 

in kombinatie met een logarithmische galvanometer. Voor de Zenerstroom 

wordt een stroom gestabiliseerde gelijkspanningsvoeding (Delta

Elektronika D 030-1) gebruikt, terwijl de Zenerspanning met een Hewlett 

Packard digitale voltmeter gemeten wordt. 
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Ooor de goede af scherming van het sample en de toevoerdraden was 

de reproduceerbaarheid van deze meetopstelling beter dan 0.1% en de 

nulspanning van het meetcircuit konstant en kleiner dan l ~V. 

3.b. Meetmethode 

3.b. I. Galv•no-magnetische effecten 

Hoewel in l de veronderstelling gewekt werd dat alle transportcoefficienten 

adiabatisch gemeten zijn, werden de galvano magnetische metingen aiet 

adiabatisch verricht. 

Met behulp van de definities van de transportcoefficienten kunnen de 

volgende vergelijkingen voor de veldsterkten E en E opgeschreven x y 
worden (J = J = T • 0 voor de opstelling) 

y z z 

E 
i 

(B)Jx 
i 

·.1 T B Ni = + IJ. 
l (B) 

-_· T x (B) x y 

E 
i i i = BR (B)Jx + BN (B) y 7] T- :. (B). T x y 

Door de grote re laxatie tijd van de thermische gradienten is het 

mogelijk de thermische bijdrage van E en E te scheiden van de elektrische. x y 
De gemiddelden van de gemeten E en 

x E bij een stroom J en-J zonder 
y x x 

dat de thermische gradienten zich hebben kunnen aanpassen, is juist 
l = O. Waardoor p (B) en waarde voor resp. E en E indien ~ T = ~ T x y x y 

eenvoudig te bepalen zijn. 

de 
i 

R (B) 

De metingen met een magneetveld worden voor de twee richtingen van het 

veld p.emiddeld. We corrigeren dan n.m.l. voor het niet helemaal tegenover 

elkaar bevinden van de contakten. 

3.b. 2._ De thermo-magnetische en galvano-thermo-~agnetische effecten. 

Voor berekening van deze effecten worden adiabatisch, de elektrische

ve ldsterkten E, E en de thermische gradienten VT,-; T, als functie 
. x y x y 

van de warmtestroom Qx en magneetveld B gemeten· Bij elke meting moet 

het sample in elektrisch en thermisch evenwicht zijn. 

De metingen worden weer bij twee richtingen van het magneetveld verricht 

en gemi dde ld. 
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4. Theorie van de transportverschijnselen 

4.a. algemeen 

Indien op de elektronen in de materie geen uitwendige krachten werken, 

zal in evenwicht, een zodanige elektronenverdeling bestaan dat de stroom

dichtheden nul zijn. Door het aanleggen van een elektrisch-veld en, of een 

thermische gradient, zonder of in combinatie met een magneetveld, zal 

deze elektronen verdeling veranderen en stromen kunnen ontstaan. 

De transportcoefficienten geven een macroscopisch verband tussen deze 

velden en stromen in de materie. Door de uit microscopische beschouwingen 

berekende transportcoef ficienten in overeenstenuning te brengen met de 

gemeten coefficienten wordt informatie verkregen over de onderzochte stof, 

zoals o.a. de relatie tussen de energie en het golfgetal van de elektronen 

en het mechanisme van de elektronenverstrooiing. 

De basis van de berekening van de transportcoefficienten is de volgende 

beschouwing : 

Bij stationair evenwicht voor velden en stromen in de materie zal de 

nieuwe elektronen verdeling ook stationair zijn. De oorzaak is dat elke 

verandering van de elektronen verdelingsfunctie door de uitwendige 

krachten dan opgP.heven wordt door de verandering t.g.v. de elektronen

verstrooiing. 

Dit wordt uitgedrukt in de Boltzmann transportvergelijking 

= 0 = (..:.!) + (;.~) 
. t . •t . . · field coll1s1on 

(I) 

waarin f de elektronenverdelingsfunctie is. 

Voor de bepaling van de nieuw~ elektronen verdelingsfunctie moet de Boltz

mann vergelijking opgelost worden. 
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Vooral de berekening van de botsingsterm is ingewikkeld. Het blijkt 

echter dat, indien de verstrooii~g elastisch beschouwd kan worden, 

verschillende belangrijke verstrooiingsprocessen met een botsings relaxatie

tijd te bescbrijven zijn : 

(~ f) 
.• t . . colhs1on 

f-f 
0 . - (--) 

t 
(2) 

waarin (f-f ) de afwijking van de bestaande verdelingsfunctie van de 
0 

evenwichtsver.delingsfunctie is, en T voldoet aan : 

= T • 
0 

waarin r de strooiingsparameter is. (7) 

(3) 

Kan inderdaad het botsingsmechanisme van een bepaalde stof met een 

relaxatietijd beschreven worden, dan zijn de transportcoefficienten 

i.h.a. als een functie van twee soorten transportintegralen bekend. 

Wanneer voor het botsingsmechanisme geen relaxatietijd gedefinieerd 

kan worden volgens vergel.-(2), moet de volledige Boltzmann vergelijking 

opge lost worden. 
Een algemene beschrijving van de transportcoefficienten als functie 

van een magneetveld is dan niet mogelijk. 

4.b. Speciaal geval 

Voor het speciale geval van een n-type, gedegenereerde halfgeleider waar 

de inelasticiteit van de elektronenverstrooiing veroorzaakt wordt 

door optische fononen, is een theorie ontwikkeld door L.L. Korenblitt 

en V.E. Sherstobitov (5). 

Met deze theorie is het mogelijk in dit geval alle transportverschija• 

selen·te beschrijven met twee complexe relaxatietijden. Deze relaxatie-
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tijden zijn afhankelijk van de manier waarop de elektronen verdelings

functie uit evenwicht gebracht is. Dit in tegenstelling tot de relaxatie

tijd bij voiledige elastische verstrooiing. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen : 

I. de elektrische relaxatietijd en 

2. de thermische relaxatietijd. 

Met de definitie van de elektronen beweeglijkheid 

u '"' (4) 

kunnen de verschijnselen ook beschreven worden met de elektrische resp. 

thermische beweeglij~heid. De elektrische beweeglijkheid komt overeen met 

de Hall beweeglijkheid gedefinieerd als : 

µ -H i .. IJE 

p(B=O) 

(5) 

Een maat voor de inelasticiteit is de verhouding van de beweeglijkheden, 

wat volgens deze theorie ge lijk is aan de verhouding van het experimenteel 

bepaalde Loren e:getal en bet teoretiSche Lorenzgetal 

UT 
= I - S 

0 IJH 
(6) 

Sowordt gedefinieerd als de inelasticiteitsparameter. 

Het experimentele Lorenzgetal wordt bepaald uit : 

... i i 
'"'e .,. (o) 

T 
(7) 

Het 
2 

.ieoretische Lorenz getal is voor 1oneindige degeneratie gelijk aan 

; (9). 
' ; 
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Door het invoeren van een Debije-temperatuur voor de longitudinale 

oy:reische trillingen kunnen drie gebieden onderscheiden worden. 

I. T , ·I I 2 e
0 

de elektronen verstrooiing is volledig 

elastisch te beschouwen 

gedeeltelijke inelastische verstrooiing 

3. T I /2 e
0 

volledige inelastische verstrooiing. 

De metingen aan Cd 3As2 kunnen, met een Debije temperatuur van ongeveer 

130°K zi~ 7, dan ruw ingedeeld worden bij I voor de kamertemperatuur 

metingen en bij 2 voor de stikstof temperatuur metingen. 

4.c. De transportcoefficienten 

Voor de diverse coefficienten kunnen de volgende relaties afgeleid worden 

voor elastische elektronenverstrooiing en voor inelastische verstrooiing : 

I. Magneto. weers tand 

Zowel voor elastische als inelastische verstrooiing is in eerste be

nadering de magneto-weerstandsverandering nul. 

2. Hall-e ffekt 

Voor beide gevallen geldt bij sterke degeneratie 

"' met rH = I 
' •· 

3. Thermokracht als functie van magneetveld'. 

Voor elastische verstrooiing geldt : 

i 
a (B•O) --

2 k 
lT 0 

3;- .. 
d ln nlJ 

( "> . d ln E 
E•EF 

(8) 

(9) 



i 
a 

i 
lo. 

:< 

' ,; 

2 k 
1T 0 -- -(8.,,,) 3 e 

i i 
= ::t - ::. 

(B••) (8•0) 

l)i(B) i 
- r.t (B=O) 

~'.r..t 

M 

I') "' 

i 2 
;,; H 

r 

+ 

-ta-

(~ ln n ) ( 10) .. u ln E 
E•EF 

2 ·k d lnµ 
H 0 

(d ) (II) .. 
3 - e ... ln E 

Tl E•E F 

' i = :~ ') .. ( 12a) 

(12b) 

Met behulp van de definities van de effectieve massa en de niet-para

boliciteits parameter (I) 

.. = f\2k dk 
m dE 

n dm"' 
"( . - di\ ... 

m 

en de betrekkingen 

" = , k2r-3 (dE)2 
.. H ~O dk 

,, 
2 

= 3 :r n 

zie vergl. (3) en (4) 

kunnen vergelijkingen (9) t/m (JI) geschreven worden als 

i I i 
a (B=O) ·• (B= • ) 

2r + 2 - 6 Io 
.. -

3 

( 13) 

(14) 

(IS) 

(16) 

(17) 
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a i 
2/3 k 2T 

r 0 m -- --(B•J) 2 e 
(3n)2/ 3 fl 

L•) 
i I i 2r- I -6-y ': . - 3 :x 

·r. (B-= ') 

Voor inelastische verstrooiing geldt : 

i 
k 2 d ln "'H 0 

= -- ( 1-., ) (d I ) 
(B=O) e .. 0 ln E &..i:' 3r 

~F 

i .... 
(B=.) 

i k 
!1~). 

0 =-
e 

i i 

= 

3r 

2 

3 

2 

... 

k 
0 

e 

( 1-S ) 
0 

· ( 1-S ) . 0 

- .. 

d 
( 

d 

~HB 
,2 

(d ln n) 
d ln E E=E 

F 

ln<.H 
) 

ln E 
E=E 

F 

·'· 'l = ,_). 

; ( 1-S o)i.iHB_l 2 I+ 

82 
-- = . i 

L'1 l'li(l-S )2 2 ...,, o ... H 

+ 

herschrijven van de verge 1. (20) t. m. (22) 

i I i ( ( 1-S ) (2r-61 ) .. - Ct 
'). (B=O) 3 (B= "' ) 0 

.:xi 
2/3 k 2r 9' 

r. 0 m .. - --(B= -1 7 e (3n) 2/ 3 

s 
0 

3 

+ 2 
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( 18) 

(19) 

s 
(d ln 0 n) } (20) + (I--) 

3 d ln 
E _E·~ 

(21) 

d ln n) ( (22) 
d ln E E•E 

F 

(23a) 

(23b) 

(24) 

(25) 
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3 

i 
a (B= -J 

(1-S ) (2r-6 ·) - I'. 
0 l 

4. warmtegeleidbaarheid i~ een magneetveld. 

elastische verstrooiing 

i i i i 
Li( • ~· (8)- I( (B•O) =~I( 

' i '-•< 
= + -.-i-i 2 

/\i." 1 ... ~· H ~ .... 

inelastische verstrooiing 
( 1-S ) .. B \ 2 

i i o •· H ,: ... = . . '~< 
I+ '( 1-S ) B~ 2 

o - H · 

= ---------------i 2 2 
•rt' ( 1-S ) , ,, " o -H 

+ i 
f . • ··" 
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(26) 

(27a) 

(27b) 

(28a) 

(28b) 

waarbij verondersteld is dat het roosteraandeel van de warmtegeleid

baarheid onafhankelijk van het magneetveld is. De volgende relaties 

gelden dan ook : 

i (29) = ;: e (B=O) 

(30) 



5. Righi-Leduc effekt. 

elastische.verstrooiing 

-SB 
i-liB 

• 
.:L 

: I :.. 2 B2 I+ - + •. H • 
' i( I - - . L L 

s (I ) + + 
H e .~ e 

-SB (~HB) heeft maximum bij 

:.. B • 
H max 

·I + _..! 

L 

inelastische vers trooi ing 

c 1-s 0) ~H B 
-SB • 

I 
<: L 

. I · ( 1-S ) i.. + + ,,. . 0 
e 

.. 
I 

I 
L - = + 

s ( 1-S )' . o ~H !:! 

-SB (~HB) heeft maximum bij : 

.. 
e 

+ -
I 

HB 

+ 

' L ( 1-S ) 
0 

6. Nernst effect 

elastisch~ verstrooiing 

• • i.. HB 
N1B •t:.a.1 .... ----

l+(i..HB)2 

--16-

(3 la) 

·2 
.. HB (31b) 

(32) 

(33a) 
·, 2 

,, 
.L 

( 1-S ) 2 (33b) - i.!HB • . 0 e 

(34) 

(35a) 



i 

i N 
8 

( ~HB) heeft maximum bij 

~ B • I H max· 

fnelastische verstrooiing: 

i 
N B 

(1-S )!c 
0 

.. l .. "H 

+ 

NiB ( .:HB) heeft maximum bij 

: I 
. B = ---~H max · (1-S ) 

0 

-J7-

(35b) 

(36) 

(37a) 

( 1-S ) 
0 

"H 
i 

(37b) 
: . .l 

(38) 
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• ; 

5. Metingen, meetresult·aten en discussie 

S.a. metingen 

Er zi;n metingen verricht aan drie poly-kristallijne Cd 3As 2 samples 

Sga, Sge en Sau met elektronen aantallen van resp. 6.5, 2.8 en 

0.78 x 1024 m- 3• Aan deze samples zijn de volgende metingen verricht 

I. soortelijke weerstand 

2. Hall effekt 

3. adiabatische thermakracht a ls funk tie van het 
a magneetveld a (8) 

4. adiabatische warmtegeleidbaarheid als funk tie van het magneetveld 
a 

I( (8) 

s. Righi-Leduc effekt als funk tie van het magneetveld S(8) 

6. adiabatische transversale Nernst-effekt als funktie van het magneet

veld. Na(8). 

S.b. meetresultaten 

Na berekening van de isotherme effekten zijn de volgende grootheden 

bepaald : 

I. het elektronenaantal volgens vergel. 8 

2. de Hall beweeglijkheid volgens vergel. 5 

3. de thermokracht in een oneindig magneetveld en 

lijkheid (of inelasticiteitsparameter : (l-S
0 

van helling en snijpunt van de grafiek 

82 2 
VS 8 - -.T 

volgens theorie = 
.'. i 
_, .l 

. 2+ 
:.:.1 «.IJT 

2 
8 

, i 
.. l ..... 

de thermische beweeg
uT 

• _.!)door bet bepalen 
µH 

zie vergel. 23 b. 

Voor Sge, Sga en Sau is 

a
2

, de bepaalde waarden 

voorzien. 

82 2 ----:- vs 8 
l 

t.o. van ~T en 

uitgezet in de grafieken a 1 en 

6}., zijn in tael 2 met index a 



, 
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4. dezelfde grootheden kunnen bepaald worden uit helling en enijpun~ 

van de graf iek 

VS B
2 

volgens theorle • + B2 zie vergl. 37b. 

Voor Sge' Sga en Sau is Ni vs B
2 

uitgezet in de grafieken di en d2• 

: . i De bepaalde waarden voor ~Ten .. 1 zijn in tabel 2 voorzien van index d. 

5. de warmtegeleidbaarheid in oneindig magneetveld en de thermische be

weeglijkheid door bepaling van helling en snijpunt van de grafiek 

82 2 
VS B --i-

t...-
volgens theorie 

·-------i i 2 
f,.: ~· •. T 

+ 
B2 

i. 
. ~'·. ""· 

zie vergl. 28 b. 

82 -:-I is vooe de samples uitgezet in de grafieken b 1 en h2 , de waarden 

vi~ ~Tent~ iy zijn in tabel 2 met index b voorzien. 

6. dezelfde grootheden kunnen 

de grafiek : - -~ vs s2 
. s 
volgens theorie : 

_!_... I ~(~ + 
S ~T t ... 1 

bepaald worden uit helling en snijpunt van 

( . <?> 
. l 

[_ .· 
2 

- I) t.TB zie 29, 30, 33b • 

-i is v?or de samples uitgezet in de grafieken c 1 en c 2, de waarden van 

µT .rn t.<: 1
., zijn in tabel 2 met index c voorzien. 
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Volgens vergel. 33a en .37a hebben BS en BNi als funktie van het magneet

ve ld maxima bij resp. 

B max - I. 

~T 

i 
!:,...: ... 

(I+-----
1 

..: (0) -~..:. 

B max ----

De met de tabel berekende waarden voor Bmax met .~} r. cen indien mogelijk 

~Td ) warden vergeleken met het magneetveld waarbij het maximum optreedt. 
i 

Het Lorenz getal wordt berekend volgens vergel. 7 met lt( ·•·b (•ic,_}, voor 

de verhouding van het experimentele en teoretische Lorenzgetal wordt 

uitgegaan van
2
de voor oneindig gedegenereerde halfgeleiders geldende 

waarde van -J-- . De effektieve massa wordt bepaald met vergel. 25. 

De temperatuur waarbij de metingen verricht zijn staan in tabel 2 

vermeld. Door toepassen van een warmtestreom bij de thermische metingen 

is de temperatuur van deze metingen hoger dan bij de elektrische metingen. 

, 
; 
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Tabel 2 

groot- eenheid Sga Sge Sau 
he id 296°K 9J°K 298°K 88°K 297°K 9J°K 

"(0) t0-61im I. 59 0.67 I. 95 0.62 19.3 8. I 

~ I0-6m3 I As ~c 0.97 0.95 2.2 2.6 8.0 9. I 

n 10 24/m3 6.5 6.6 2.8 2.4 0.8 0.7 
2 o. 60 :.i m /Vsec 

H 
I. 42 I. 12 4.2 0.42 I. 13 

304°K 
Sga 

95°K 312°K 
Sge 

95°K 309°K 
Sau 

96°K 

a~O) V/°K 41. 8 14.8 55.3 17.8 94.0 34.4 

K(O) W/m°K 6.2 4.9 4.8 3.8 3.8 2.8 
• 

i.Ta 0.60 I. 20 1.07 2.8 I. 23 3. I 

i.:Tb 2 m /Vsec 0.59 I, 34 0.92 2.2 I. 37 3.0 

IJ 0.56 I. 25 0.83 2.2 1. 13 3.5 Tc 
• I* • 

i.-Td 0.62 I. 46 I. 2 I. 41 4.4 

l C' • 
~'). ~V/ K 19.5 5.9 18.9 5 23. 9 JO. 3 '.ra 

~ai • "' • 0 16.5 3.7 8.7 18. I 4.5 ood ~.V/ K 

t.·,i 
<b W/m°K 4.5 2.9 2.5 1.85 I. 23 I. 70 

t_. i W/m°K 5.0 3.4 3. I 2.0 2. I 1.0 "·C 

8 theorie 2.5 I. 3 
B~x 

2. I 0.6 I. 3 0.4 

8 exp . ., I. 48 max I. 48 I. 48 0.7 I. 4 0.3 
D<' 

8 theorie 1.6 o. 7 0.7 0.5 0.7 0.2 
swax 

!wax 
exp > f. 48 0.7 0.7 0.2 0.7 0.2 

L 3.3· 2.9 2.2 I. 8 10.8 20.3 exp 

L 
1.0 0. 88 0.68· L 0.53 3.3 6.2 

0 
.,, 

m 0~-0]0. 0.072 0.047 0.043 0.032 0.037 -m -
• grafiek niet recht; limiet voor s2 ·• O 

# grafiek niet recht; limiet niet te bepalen. 
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Sc. Discussie 

5.c.J. De grafieken 

Volgens de tbeorie moeten de grafieken a, b, c en d allen recbt zijn. 

We.vinden echter dat enkele curven !. vs B2 niet recbt ZlJn. Deze af-
1 

wijking is te verklaren indien de s~mples geen volledige bomogene 

samenstelling hebben. 

Uit onderzoek van Agaev (JO) aan InSb blijkt dat de invloed van inbomo

geniteiten toeneemt met het magneetveld en het werkelijke Nernst-effekt 

reduceert. Door bet naar nul naderen van bet ideale Nernst effekt bij 

grote magneetvelden, kan het gemeten Nernst effekt van teken veranderen. 

Tekenverandering van het Nernst effekt is inderdaad gemeten voor Sge bij 

stikstof en kamertemperatuur en voor Sau bij stikstoftemperatuur. 

Dit laatste komt ook overeen met metingen van Agaev, waaruit blijkt dat 

de invloed van inhomogeniteiten bij lagere temperaturen veel groter is 

dan bij hogere temperaturen. 

Dat de invloed van inhomogeniteiten beperkt is tot het Nernst ef fekt 

alleen, is geen juiste veronderstelling, wel is door het adiabatisch 

meten van de effekten de invloed op het isotbenne Nernst ef fekt veel 

groter dan bij de andere ef fekten omdat bij omrekening van adiabatiscbe 

naar isotherme. grootheden, het isotberme Nernst ef fekt bepaald wordt door 

het verscbil van twee bij2a evengrote getallen. 

Voor Sge is de grafiek ~ vs s2 bij stikstoftemperatuur geen recbt~, 
~ l • 

als gevolg van een te kle18e .~/ als funktie van het magneetveld. Bij 

magneetvelden. groter dan 0.7 T neemt de isothenne thennokracht zelfs af. 
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5.c.2. Grootheden uit de grafiek 

Sga kamertemperatuur : 

de thermische beweeglijkheid op de verschillende manieren bepaald, 

vertoont een kleine spreiding om 0.6 m2/Vsec, de waarde van de Hall 

beweeglijkheid. 

·De verhouding van de Lorenz-getallen is t.O wat daarmee overeenstemt. 

Er kan gesproken worden van volledig elastische elektronenverstrooiing. 

stikstoftemperatuur 

de waarde 0.88 voor de verhouding van de Lorenzgetallen wordt met 

enige ~preiding ook gevonden voor de verhouding van de beweeglijkheden. 

De elektronenverstrooiing is gedeeltelijk inelastisch. 

Sge kamertemperatuur : 

bij dit sample is bij kamertemperatuur de elektronen verstrooiing al in

elas tisch. De thermische beweeglijkheid is kleiner dan de Hall beweeg-

1 ijkheid, de verhouding is echter wel groter dan 0.68, de verhouding van 

de Lorenzgetallen. 

stikstoftemperatuur 

de verhouding van de Lorenzgetallen is 0.53, welke ook gevonden wordt 

voor de verhouding van de beweeglijkheden. De inelasticiteit is groter 

dan bij kamertemperatuur. 

Sau kamertemperatuur : 

hier treedt het verschijnsel op dat het experimenteel bepaalde Lorenzgetal 

groter is dan de theoretische waarde. De verhouding 3.3 wordt ook ge

vonden voor de verhouding van de beweeglijkheden. 

stikstoftemperatuur: 

de verhouding van de Lorenzgetallen is bij deze temperatuur zelfs twee

maal zo groot geworden, terwijl de verhouding van de beweeglijkheden de

zelfde is gebleven. 

, 
,: 
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Uit de metingen blijkt dat de inelasticiteit sterk verschilt voor de 

samples, dat houdt in dat met de temperatuur meerdere grootheden de in

elasticiteit bepalen. 

Door Armitage en Goldsmid (4) is uit metingen aan Cd 3As2 met elektronen

concentraties tussen 1.0 en 2.5 x 1024 m-.3 geconstateerd dat de in

elasticiteit minder is bij grotere elektronenconcentraties. De metingen 

aan Sge en Sga bevestigen dit en kunnen als een uitbreiding van bun 

metingen, voor grotere elektronenconcentraties, beschouwd worden. Deze 

concentratie afhankelijkheid van de inelasticiteit is, voor inelastieche~~ 

strooiing aan optische fononen, niet te verklaren. Een zelfde afhankelijk

heid van de inelasticiteit is gemeten voor enkele andere n-type ge

degenereerde halfgeleiders o.a. PbTe (11,12). 

Kwantitatief heeft men voor PbTe de experimenteel gemeten temperatuur 

en concentratie afhankelijkheid van de inelastische verstrooiing theoretisch 

kunnen verklaren met inelastische elektron-elektron wisselwerking (13,14). 

Verdere aanwijzingen voor elektron-elektron wisselwerking zijn moeilijk 

te verkrijgen aangezien de invloed daarvan op de diverse effekten 

kwantitatief moeilijk te berekenen is. Over de magneetveld afhankelijk-, 
heid van de trans~ortcoefficienten, zoals Ko~f!lolitt en Sherstobitov 

geven voor optische fononen verstrooiing, is voor elektron-elektron 

wisselwerking nog niets bekend. 

Het voor sample Sau gemeten Lorenzgetal welke veel groter is dan de 

theoretisch verwachte waarde is met geen enkel verstrooiings-proces te 

verklaren. Hetzelfde geld voor de verhouding van de beweeglijkheden. De 

meest waarschijnlijke veronderstelling dat de metingen niet juist zija 

verricht, of dat de meetresultaten foutief ZlJn verwerkt, is onwaar

schijnlijk. De reden daarvoor is het volgende : 

zowel de thermische beweeglijkheid als bet elektronenaandeel van de 

warmtegeleidbaarheid worden uit metingen van verschillende effekten 

bepaald. De daaruit berekende grootheden vertonen een spreiding, maar 

komen toch goed overeen. 

De hall beweeglijkheid wordt uit bet hall-effekt en de soortelijke 

weerstand bepaald. De laatste bepaald met het elektronenaandeel van 

de warmtegeleidbaarheid ook bet Lorenz getal. Alleen de soortelijke 

weerstand kan de oorzaak zijn van de afwijkingen. Uit hethaalde 

metingen van de weerstand blijkt dat de waarde in tabel 2 opgenomen 

juist is. 
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Recente metingen aan een sample met een ongeveer gelijke elektronencon

centratie bevestigen de metingen aan sample Sau. Zeer onwaarschijnlijk, 

omdat ook voor Sau het elektronengas nog sterk gedegenereerd is, is de 

veronderstelling dat positieve ladingdragers (gaten) een rol spelen. 

Hiermee zou~chter wel een te groot Lo~anz getal kwalitatief te verklaren 

zijn. 

De uit thermokracht en Nernst effekt metingen bepaalde waarden voor 6&i 
GO 

vertonen, behalve voor Sga, een groot verschil. Oat de waarden van het 

magneetveld waarbij het maximum van NiB optreedt zo goed overeenkomt met 

de verwachte waarden, behalve voor Sge bij 95°K (hier kon ook geen ~Qi 
• GO 

bepaald worden) is opmerkelijk. Het verschil tussen .'. K
1 bepalld uit 
"" 

Righi-Leduc effekt en warmtegeleidbaarheidsmetingen is, behalve voor 

Sau, veel kleiner. De waarden van het magneetveld waarbij het maximum 

van -BS optreedt, zijn in overeenstemming met de verwachte waarden. 

Tenslotte is uit thermokracht metingen de effektieve massa bepaald. Aan 

het verband tussen de effektieve massa en het elektronen aantal, bij 

karnertemperatuur volgens Schrama (I) en bij stikstoftemperatuur volgens 

Armitage en Go 1 dsmid(IS), wordt door alle drie de samples goed voldaan. 
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6. Conclusie 

Uit metingen aan Cd 3As 2 blijkt dat elastische·verstrooiing,zowel bij 

kamer als stikstoftemperatuur,aan optische fononen met een Debije 

temperatuur van ~ 130°K (zie 7) plaatsvindt. 

De magneetveld afhankelijkheid van de thermokracht, warmte geleidbaar

heid, Nernst effekt en Righi-Leduc zijn met de theorie van Korenblitt 

en Sherstobitov, voor inelastische verstrooiing aan optische fononen te 

beschrijven. Uit deze constateringen kan aangenomen worden dat inelastische 

verstrooiing ook aan optische fononen plaatsvindt. 

De elektronen concentratie afhankelijkheid van de inelasticiteit is 

daarmee niet te verklaren. Aangenomen moet worden dat elektron-elektron 

interactie ook plaatsvindt. Uit de theorie van elektron-elektron inter

actie kan dan geconcludeerd worden dat voor samples met een lage elek

tronenconcentraties de inelasticiteit hoofdzakelijk veroorzaakt wordt 

door elektron-elektron interactie terwijl voor samples met een grote 

elektronen concentratie de inelasticiteit grotendeels door optische 

fononen veroorzaakt wordt. 
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7. Bepaling Debije temperatuur 

7.a. Theorie van de soortelijke warmte 

Indien de trillingsamplituden van de atomen in een kristal klein zijn, 

kunnen de bewegingen harmonisch beschouwd worden. Door de krachten 

tussen de atomen zullen de bewegingen van de atomen niet onafhankelijk 

van elkaar zijn. Voor het systeem als geheel zullen er dan bepaalde 

trillingstoestanden bestaan; De trillingen kunnen gekarakteriseerd worden 

door het golfgetal q en de frequ!ntie j. In het algemeen zal het verband 

tussen golfgetal en frequ~ntie niet eenduidig en lineair zijn. 

Voor berekening van de trillingsenergie van een systeem wordt meestal 

een lineair verband tussen golfgetal en frekwentie gebruikt volgens : 

• c q. 
2- met c de voortplantingssnelheid (39) 

welke geldig is voor acoustische golven in een continuum. De gemiddelde 

tri l lingsenergie van een harmonische oscillator met frequentie v is 

volgens Planck : 

u = A h" + 
h . (40) h../kT e -I 

Indien g(:)d·: het aantal trillingstoestanden van het systeem per gram 

molecuul is, met frequenties tussen .1 en :,;+d ... , wordt de trillings

energie voor het systeem 

u = 
( 

I 
t-, {l h. + _h_'._. ---) 8{,) d·v 

e ~ - I 
k T 

0 

(41) 

Uitgaande van een lineair verband tussen golfgetal en frequentie•be

rekende Debije de volgende trillingstoestandsverdeling 

9 Nv
2 

g (u 1 • J 3 voor 0 · · \' 
D 

(42) 

D 

g (.,,) • 0 voor·J · VD 

N • aantal atomen/gr.mol 



Zodat het totaal aantal mogelijke trillingen 

is aan het aantal vrijheidsgraden (3N) 

\I 
iJ 

r g(v) dv 
0 
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gelijk 

Uit (41) en (42) volgt dan de trillingsenergie volgens Debije 

·o 
h 3 
~ dN + 9N 

o ··o 

·o 

0 

h·. 3 I 
-;::-3 • -h-.-.1 /,_k_T_I_ 

e o -
D 

dv (43) 

De soortelijke warmte door di fferentiatie van (43) naar de temperatuur 
e 

D/T 4 x 
c = 9 N k (_!_)3 x e dx (44) v 0 '·o (ex-1)2 

0 

Behalve de roostertrillingen dragen ook de elektronen bij tot de in

wendige energie en de soortelijke warmte van een stof. Vour metalen 

is het elektronengedeelte van de soortelijke warmte klein, voor half

geleiders met een relatief lage elektronendichtheid- en een effectieve 

massa welke aanzienlijk kleiner is dan de vrije elektronen massa ~ zal 
het elektronen aandeel nog kleiner zijn. 

Van het elektronenaandeel zal een schatting gemaakt worden, met de 

veronderstellingen dat alleen elektronen in de geleidingsband bijdragen, 

en dat het aantal elektronen in de geleidingsband constant is. 

Beide veronderstellingen zijn voor Cd 3As2 zeer aannemelijk omdat het 

Ferminiveau hoog in de geleidingsband ligt. (gedegenereerde halfgeleider). 

Voor de energie geldt dan : 

u • 2 E f (E) N(E) dE 
0 

U • energie per volume eenheid 

E • energie elektron in geleidingsband 

f (E)•Fermiverdeling. 
0 

(45) 
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N(E) • toestandsdichtheid voor de elektronen, met de mogelijkheid van 

twee elektronen per toestand. 

Met behulp van de volgende reeksontwikkeling 

(>(E) 

0 

., 
c = 2n s•J 

wordt (45) 

EF 
u •.2 

0 

·f . 0 
~dE • (>(E ) + 2 n•J 

F 

2 4 (-l)s+I 
c2 ' c4 • 

7-:: ·- 720 2n 12 s 

benaderd met 

2 

E N (E)dE + 
~ 

(k T)
2 

( :E E N 
0 

(E) ) 
E•E 

voor het aantal elektronen in de geleidingsband geldt 

n • 2 (f (E) N(E) dE 
o' o 

benadering met (46) 

n • 2 ; . N 
0 

(E) dE 
2 

+ -"- (k T) 2 
3 0 

Wordt ~ gedefinieerd met 
E o 

F 

F 

n = (O N(E) dE dan kan (49) als volgt geschreven worden 

0 

(47) 

(48) 

(49) 
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Met behulp van (47) en (50) wordt voor de inwendige energie de volgende 

benadering verkregen : 

EF 

U • 2 r o E N (E) dE + -j (~k0T) 2 
N(EF) 

0 

voor de soortelijke warmte per volume eenheid 

dt,L 
CV. -dT 

2 
- 3 

Voor de toestandsdichtheid geldt 
2 

k (E ) 
~(EF) = F (dk) 

. 2 r2 d E EF 

Volgens het ban denmode 1 voor Cd 3As 2 (I) 

.. 
dk m 

(dE )E - 2 
F fl k (E ) 

F 

Voor gedegenereerde halfgeleiders geldt 

3 
k (E ) 

F n ~ 
2 

(zie vergl. 16) 

3 T'. 

zodat vergl.52 overgaat in 

4 c • -
v 3 

... 2 
"::i m k 0 .. h2 

1/3 
(Jn ) T 

Tl 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 
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De soortelijke warmte per gramato~• is dan 

A 4 3 
.. 2 

(3n )1/3 T 
c = --- 3 '!! 

m k0 (57) 
v s h2 Tl 

g 

s g 
• soorte lijk gewicht 

A • gramatoom gewicht 

Met als resultaat voor de totale soortelijke warmte per gramatooa 

0D 

... 2 9 Nk t
3 T 4 x 

A 4 3 m k 
(3~) 

I/ 3 
c 

0 T + 
0 x e dx (58) -- 3 

~ 

7 v s (0 )3 (ex-1)2 
g 0 

D 

7. Experimentele bepaling van de soortelijke warmte 

Volgens de le hoofdwet van ~e thermodynamica zal de toename van de 

inwen dige energie van een geisoleerd systeem gelijk zijn aan de toegevoer 

warn·te. Op deze wet is de s.w. meetmethode gebaseerd. 
Aan een thermisch geisoleerd cd

3
As2 preparaat wordt met tussenpozen Joule

energie toegevoerd en de temperatuurstijging gemeten. De s.w. wordt dan 

bepaald uit de verhouding 
C(TJ. ~ • V.l.dt 

dT dT 

De temperatuur en temperatuurstijging worden bepaald met een aan het 

preparaat bevestigde temperatuurgevoelige weerstand • De temperatuur

weerstand relatie wordt verkregen door weerstandsmetingen bij temperaturen 

bepaald door vloeistof-damp evenwichten van respectievelijk He, H2 en N2• 

De therniische isolatie werd verkregen door bevestiging van sample met 

katmendraad in_een geevacueerde ruimte (I0-
7
torr). Om warmteoverdracht 
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door straling en trillingen tegen te gaan werd de sample ruimte afge

schermd met zilver-folie en de totale meetopstelling zo trillingsvrij 

mogelijk van de roterende voor-vacuumpomp opgesteld. 

Aangezien het sample in een vacuum ruimte staat opgesteld, wordt in 

principe de soortelijke wa~te bij Constante druk gemeten. Het vers~fiti~ 
tussen de s.w. bij constante druk en de s.w. bij een constant volume is 

voor lage temperaturen ( ·t00°K) klein. In het volgende wordt dan·eblt 

geen onderscheid gemaakt tussen de twee verschillend gedefinieerde soorte-

lijke warmten. 

7.c. Meetresultaten 

Het gemeten verband C(T) van het Cd~As2 preparaat, met een maat voor de 

spreiding van de meetpunten wordt in grafiek e weergegeven. De spreiding 

van· de meetpunten neemt met de temperatu~r toe t.g.v. van 

a. afnemende temperatuur gevoeligheid van de weerstand 

b. de warmteoverdracht van stookwikkeling naar preparaat en de tempera

tuurveref fening in het preparaat gaat bij hogere temperaturen lang

zamer. De tijdconstante, welke hierbij een rol speelt zal evenredig 

zijn met de soortelijke warmte d.w.z. ook sterk toenemen. 

De meetpunten in de gebieden 2S°K-40°K en 60°K-80°K vertonen een zeer 

grote spreiding door de te laag gehouden warmte toevoer. Meetpunten in 

het gebied van 2.S°K tot 2S°K vertonen zeer kleine spreiding en zijn 

het belangrijkst voor de bepaling van de Debije temperatuur. Voor lage 

temperaturen T << eD kan de theoretisch verwachte waarde van de soortelijk 

warmte benaderd worden met : 

c • aT + bT3 
.. 2 

(59) 

A 4 3 
m k 

~3n )1/3 0 
a = s 3 'Tr 

h2 g tr 

b .. 12 4 (-1 -)3 
5 ir Nk 

eD 

, 
I 
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Door grafisch uitzetten van ¥ tegen r 2 moet een rechte verkregen worden 

waarvan de helling bepaald wordt door b en het snijpunt met de ¥ - as 

door a. D~ metingen tussen 2,5°K en 4.5°K zijn op deze wijze uitgezet 

(Grafiek f). Voor T > 3°K wijkt de grafiek duidelijk af van een rechte 

en bepaling van het snijpunt van de grafiek met de ¥ - as is niet 

mogelijk. De theoretisch verwachte waarde voor a is O.J m J oK-2 indien 
n :: 1024 m-3 

... 
m 

Sg 

A 

:::Q 04'm 
' 0 

::6,4 kg m- 3 

:::: 97.4 10- 3 kg 

Deze waarde van a is te klein om uit de grafiek bepaald te kunnen worden, 

in ieder geval klein genoeg om niet in tegenspraak met de meetresultaten 

te zijn. 

De Debije temperatuur wordt tussen 2,5 °K en 6.5°K bepaald met 
12 4 T 3 o C = 5 :; N k

0 
(-0-) • Vanaf 6 K wordt de Debije temperatuur bepaald 

door de gemeten sooPtelijke warmte in overeenstemming te brengen met de 

integraal uit vergel. 44. Deze staat o.a. getabelleerd in Gopal (16). 

Boven 55°K kan glen Debije temperatuur bere~end worden omdat de soortelijke 

warmte de t eoretisch maximale waarde van 3 R ==25 Joule /°K overschrijdt. 

De Debije temperatuur, als funktie van de temperatuur, berekend uit de 

grafieken e en f is in grafiek g weergegeven. 
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7.d. Conclusie 

Hoewel volgens de Debije theorie, de Debije temperatuur constant'moet 

blijven, is voor veel materialen bij lage temperaturen een minimum ge

meten voor de Debije temperatuur. Dit hangt direct samen met de frequentie

distributie aanname van Debije volgens vergel. 42, welke afgeleid is 

voor acoustische trillingen in een continuum. 

Uitgaande van gemeten of berekende frequentiedistributies is het mogelijk 

de Debije temperatuur als functie van de temperatuur te berekenen. Voor 

de halfgeleiders Ge, Si en InSb konden de theoretisch•berekende Debije 

temperatuur curve~ volledig in overeenste11111ing gebracht worden met . 
gemeten curven (17). 

Uit de frequentie distributies 

tudinale - opti~cbe trillingen 

van Ge, Si en lnSb blijkt dat de longi

een frequentie hebben van ongeveer 

0 8 0 8 
o 00 • 

• 'Jo • • h ; waar1n tt0 de geschatte Debije temperatuur 
• • 0 0 0 ( 7) 0 biJ T = K aangeeft I . 

Door de overeenkomst van de Debije temperatuur curve van Cd3As2 met die 

van Ge, Si en InSb (18,19), zie grafiek g, wordt verondersteld dat de 

frekwentie-distributie van Cd 3As 2 deze overeenkomst ook 

de uit grafiek f bepaalde e
0 

van ongeveer 165°K zal de 

van de longitudinale optisch~ tdllingen van Cd 3As 2 dan 

zijn. 

vertoond. Met 

Debije temperatuur 
0 ongeveer 130 K 

Indien de metingen bij hogere temperaturen juist zijn pverschrijdt de 

soortelijke warmte de theoretisch maximale waarde van JR, met het gevolg 

dat de Debije temperatuur curve sterk gaat afwijken en de Debije temperatuur 

tens lotte niet meer bepaald kan worden. Redenen voor het mogelijk over

schrij den van de 3R grens zijn voor Cd 3As 2 niet bekend. Voor andere half

geleiders werd deze grens niet of bij veel hogere temperaturen overschreden 

(19), zodat de conclusie getrokken moet worden dat de hogere temperatuur 

metingen onjuist zijn. Metingen bij hogere temperaturen om deze conclusie te 

rechtvaardigen, zijn (nog) niet verricht door de noodzakelijke nieuwe 

meet ops te 11 ing. 
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9. Lijst met Symbolen 

A grammol.gewicht 

a als index : adiabatisch 

B magnetische inductie 

C soortelijke warmte 

c voortplantingssnelheid 

E elektrische veldsterkte; elektronenergie 

EF Fermi energie 

e elementaire ladin_g 

f verdelingsfunctie 

g(".) frekwentie distributie 

h,h constante van Planck 

I elektrische stroom 

i als index : isotherm 

J elektrische stroomdichtheid 

k golfvector elektron 

k
0 

constante van Boltzmann 

L Lorenzgetal 
M m effectieve massa 

N Nernst effect; aantal atomen per granunol. 

n elektronen dichtheid 

P Ettinghausen coefficient 

Q warmtestroomdichtheid; energie 

q golfvector fonon 

R Hallcoefficient; gasconstante 

r strooiingsparameter 

rH constante van Hall effekt 

S Righi-Leduc effect 

S
0 

inelasticiteit parameter 

S soortelijk gewicht 
g 

T absolute temperatuur 

dt. tijdseenheid 

U energie 

X,Y,Z coordinaten 

a thermokracht 

1 niet paraboliciteits parameter 
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K 

p 

e· 
D 

µ 

v 

gereduceerde fermienergie 

warmte geleidbaarheid 

rooster aandeel K 

elektronen aandeel K 

Peltiercoefficient 

soortelijke weerstand 

Debije temperatuur 

beweeglijkheid 

trillingsfrekwentie 

-37-



Q.2 < T ~J"~ •K > 

grafiek a
1 

0.5 
bepaling uT en 

en 309°K. 

1.0 1.5 
i 

/ • voor S , S en S bij respectieveli1'k 304, 312, 
y ga ge au 



0.2 

., , . , . , , 

grafiek a
2 

, 
; 

0.5 1.0 1.5 
bepaling ~Ten l~i van S (9S°K), S (9S°K) en S (96°K) 

·~ ga ge au 



1.0 

, 

QS· 1.0 1.5 



l 9 2 

~b .i 

1.5 

, 

1.0 

ns 

92 

0.5 10 1.5 
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20 40 60 
Gemeten soortelijke warmte als funktie van de temperatuur. Relatief grote 
spreiding van de meetpunten tussen 25 en 40°K en boven 60°K. 
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grafiek f: Soortelijke warmte meetpunten uitgezet volgens ¥vs t 2, voor de 

bepaling van de ·elektronenbijdrage tot de soortelijke warmte (snijpunt met de 

¥as) en de Debije temperatuur (helling), uit de theoretische verwachte rechte. 

De begintemperatuur van de metingen is te hoog om de kleine elektronenbijdrage 

(0. I mJ/gr.atoom °K
2

) te bepalen. Boven 3°K wijkt de grafiek sterk af van een 

rechte.De temperatuurafhankelijkheid van de Debije temperatuur is daarvan de 
oorzaak. 
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Do 

grafiek g f De temperatuurafhankelijkbeid van de Debije temperatuur 

geceduceerd uitgezet. Gereduceerd is op de geextrapoleerde 
0 waarde van de Debije temperatuur voor T • 0 K, deze 

is voor cd3As2 164°K. 
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