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O. Inleiding en Samenvatting. 

Het werk wa~rvan in dit rapport verslag wordt gedaanwerd 

verricht gedurende de drie maanden: . juli tot en met september 

1983. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of het veel

t~dschalen-formalisme toepasbaar is in de kinetische theorie voor 

het electronen-gas in een halfgeleider. 

De poging was het probereh waard gezien de succesvolle resultaten 

welke ermee behaald z~n in de theorie van transportversch~nselen 

in zwak geioniseerde gassen. Omdat de beschikbare t~dsduur voor 

de werkzaamheden erg kort was is gekozen v~~r een eenvoudige 

probleemstelling: de invloed van een aangelegd electrisch veld op 

een electronen-populatie die zich in een 'simpele' halfgeleider 

bevindt. Simpel wil hier zeggen: een vallei met een parabolische 

energie-band. Verder nemen we aan dat het aangelegde veld niet te 

sterk is hetgeen consistent is met het simpele halfgeleidermodel. 

De in dit rapport gebruikte methode is een derde naast de twee 

methoden die al toegepast worden in de vak~roep. Dat z~n ten eerste 

de puur numerieke Monte-Carlo methode en ten tweede de numerieke 

oplossing van d~ Boltzmann vergel~king waarb~ de oplossing benaderd 

wordt door een lineaire combinatie van bekende functies. 

Naast elkaar bezien onderscheiden de drie methoden zich in het 

moment waarop men naar de computer stapt. B~ de methode die in dit 

rapport gebruikt wordt proberen we dit moment zolang mogel~k uit te 

stellen. Dit heeft als voordeel dat analytische en dus exacte 

oplossings-methode,n zolang mogel~k toepasbaar bl~ven en dat het 

nog te verrichten numerieke werk in wezen standaard is. 

Daar staat tegenover dat analytische methoden snel in kracht ver

liezen wanneer niet-lineaire problemenopduiken. Di t .is een zware 

beperking daar in de prakt~~ aIle problemen niet-lineair z~n: 

slechts als benadering (goed of slecht) zj,~ lineaire oplossings

methoden bruikbaar. Anderz~ds leveren zuiver numerieke methoden al 

snel getallente over, waarvan echter een grondige analyse zeker 

geen sinecure is. 

In dit rapport wordt in het eerste hoofdstuk een macroscopisch 

model gehanteerd, waarvan de oplossitlg wordt gevonden met behulp van 

het veelt~dschalen-formalisme. De vergel~ingen laten zich ook op 

eenvoudige ~ze numeriek integreren, maar het probleem is aardig ter 

introductie van de t~dschalen methode. Deze methode laat bovendien 

meer van de fysica zien. 
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Het tweede hoofdstuk bevat een voor het vervolg noodzakel~e 

behandeling van de botsingstermen die'v66rkomen in het rechterlid 

van de Boltzmann vergeljjkingvoor deelectronen. Er worden twee 

soorten interaeties bekeken: de verstrooiing van electronen aan 

acoustisehe fononen welke als een elastische harde bollen ~otsing 

gezien kan worden en de verstrooiing van electronen aan niet-polair 

optische fononen wat in feite een inelastische bot is. 

Ontwikkelingen naar harmonische tensoren~ equivalent aan bolfuncties, 

en een ontwikkeling (Taylor) naar een kleine parameter staan in dit 

hoofdstuk centraal. 

Het derde hoofdstuk behandelt de kinetische theorie van electronen 

in een simpele halfgeleideronder invloed van een electrisch veld, 

waarbjj verstrooiing van de eleetronen aan acoustische en niet-polair 

optische fononen wordt bes.chouwd. 

Er worden isotrope .en niet-isotrope eorrecties op de evenwichts

verdelingsfunctie van de eleetrorren berekend. Hier.mee kunnen we 

macroscopische grootheden berekenen zoals de temperatuurverhoging, 

die het gevolg is van het aangelegde electrische veld, en de mobiliteit 

van de electronen. . 
Tot in derde orde van de kleine parameter £= u/ve = verhouding van 

geluidssnelheid en thermisehe snelheid van de electronen wordt de 

Boltzmann vergel~King van de electronen opgelost. De fononenworden 

verondersteld de evenwichtsverdelin'g te bezitten. 

Een van de resultaten :ics een uitdrukking voor de correctie op de 

electronen mobiliteit die evenredig is met E2. 

We mogen concluderen dat de methode 'werkt' voor simpele halfge

leider modellen. V~~r samengestelde halfgeleiders als GaAs zjjn juist 

andere verstrooiingsmechanism~n van belang zoals intervallei verstrooi

ing en de wisselwerking met optische fononen. Vooral de intervallei 

verstrooiing werpt een aantal nieuwe probl'emen op die h1e,r niet 

onderzocht konden worden. Het is ~iet zeker dat deze problemen snel 

opgelost kunnen worden en dan tot resul taten Ieiden die interessant 

genoeg zjjn. Een poging daartoe is echter niet bjj voorbaat zinloos. 
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------------------~---------~. 

I. Een eenvoudig model voor de drift van electronen in een 

halfgeleider onder invloed van een electrisch veld. 

In dit hoofdstuk behandelen we een relatief eenvoudig model dat 

gebaseerd is op de macroscopische vergelijkingen voor de electronen. 

De methode die we gebruikenbij het oplossen van dit niet-lineaire 

stelsel vergelijkingen·is hetveel-tijdschalen-formalisme. Het pro

bleem bevat namelijk twee karakteristieke relaxatie-tijden l en l , 
, m e 

voor respectievelijk impuls en energie. Nu blijkt dat meestal ~ «T , 
. m e 

dus de impulsrelaxatie vindt plaats op de snelste tijdschaal. -

Als kleine parameter ,kiezen we de verhouding van deze twee relaxa-. 

tietijden. 

De vergelijkingen vqor de driftsnelheid v en de energie ~ van de 

electronen in het een-dimensionale model luiden: 

d". = 
cLt. 

E 
m. 

dt : ev-E
d,t (1) 

Hierin is E een. constant electrisch veld. Ook T is constant,maar T e m 
is een bekende functie Van de energie t. ~is de energie van de elec-

tronen_ ten opzi'chte van de r~cisterenergie eL, dus C=O betekent da.t de 

electronentemperatuur gelijk .is aan detemperatuurvan het kristal. 

We nemen als beginvoorWaarde v~~r stelael (1): 

V(t=o)::. tCt=o) =0., (2) 

zodat we het probleem beschouwen waarin op t=O hetelectrisch veld 

ingeschakeld wordt, .dat aan de electronen een driftsnelheid en een 

temperatuurverhoging zal geven •• 

De kleine parameter E definieren we nu als volgt: 

't
MO 

= 't'm. ( 't = 0)-. 0) 

Laten we enkele afschattingen maken. De s~ationaire driftsnelheid 

zal van de grootte orde eET 1m zijn. Daarmee kunnen we in de enermo 
gievergelijking een schatting voor de eindwaarde van ~ vinden: 
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. De winst in kinetische energie van de eleotronen is dus veel groter 

dan de driftenergie: ten gevolge van de snellere impulsrelaxatie gaat 

de meeste veldenergie naar de rand.om-beweging van de electronen. 

In het veel-tijdschalen-formalisme ontwikkelen we de onbekende groot

heden naar E en maken een transformatie van de tijdvariabele t naar 

een meer dimensionale t:ijdruimte als voIgt: 

waardoor: (6a) 

(6b) 

(60) 

(6d) 

Substitutie in het stelsel vergel:ijkingen (1) resulteert in: 

( 1.. t'e L+")(V-lQJ+ E1J('~ .. ):. eE _.('Y~OIH:lI:'+··)(VP))+£11(/~ ... ), 
~to 0'!1 'In. 

(7a) 

( L + c L+ .. )( t(O~ e- t/~ .. ) = £. eE( ,,.(1))+ e 1J-{l~ .. -) - f- ( ~(.t~ e t (I»). 
i)'l:" ot'1 . e (7b) 

Beide termen in het rechterlid van (7b) z:ijn van de orde E op grond 

van de afschatting in (4). Merk op dat de vergel:ijkingen (7a,b) niet 

dimensieloos z:ijn. We werken met de parameter E in een boekhoudkundige 

rol: aan het eind van een berekening tot in zekere orde maken we E 

gel:ijk aan 1 en transformeren terug naar t volgens (5). 

In nulde orde volgt uit (7a,b): 

o .".CO) 
:=. 

'0'1:0 

~. c((}) 

= 
() 1:'0 

Hieruit volgt ook dat 

eE y. (0) '/1- CO) (8 ) 
1JI, 'hi. ~ 

o • (9) 

() v.(o) 
--1!t:.O zodat we voor v(l» de oplossing vinden: 
~1:'o 

-e E [' - 'Y~O) 1:'0 ] 
---co; 1 - e 
In. V/I'I 

(10) 

waarin we conform (2) gebruikten: v(o) (1' =0) = o. 
. 0 
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In eerste orde van.€: vinden we de vergelijkingen: 

'0".(1} 0.".(0) 'JJ. (0) (I) 
--+ - = - hI"'-o 'Co. 'at'1 

'0 e(1) 'I ~(O) e E ~(O) _ 
+ - :; ,'to 2)1:', 

We integreren (12) over T 
o 

lo! (Il v- (0) 
"., , 

r(O) 

t"e 

't"o 

e E f ~(O)('r:;) d 't:~ 
o 

/ 

( 11) 

( 12) 

Oak hier passen we de beginvoorwaarde uit (2) toe en voeren de inte-. 
gratie uit met het resultaat: 

(" . 'teo) a'E(O) 

~. C 'to' 1:., ••. }::: - t"o {- + -
'Le ~ 7:., 

Verm:ijden van seculier gedrag vereist: 

zodat: (15) 

Hiermee is ook V(l) bekend. zie (6d). Verder hebben we v~~r ve:rgeljjm 
king (11) de afgeleide van v(oJ naar1'1 nodig.Met (10) en (14):' 

( 16 ) 

Met (6d),(15) en:(16) wordt (11): 

2. 1. 

(
e. f· . 

+ ---
. 11t').1(0) 

h1. 

De oplossing van deze vergeljjking zal van de vo.lgende vorm zjjn: 

(18 ) 

Substitutie in (17) geeft dan, met de beginvoorwaarde v (I) ('Z:" =0) ::: 0, 
o 

de volgende waarden voor de coefficieriten in (18): 
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0 
1 

.9 

' •• .;,;,1 .8 

~ 
.7 

.6 

~ 
.5 

~ 
.4 

.3 

.2 

. t 

0 

-.1 

" 

waarin: 

a.. -= 

~ ~ e E 'Ce 

it. 11t. .• Ynro 

I 

')J. 

c= (L:('c-~), 

(19 ) 

:: ~.e. 
I . - (20) 

De langzame t~dvariatie van de electronen energie in nulde ordewordt 

door vergel~king (14) beschreven welke we ook·dimensiloos sch~ven 

met de definities in (20) als voIgt: 

= -c . 
In figuur 1 is de uitkomst van een berekening getekend, waarb~ de 

volgende functie V is gebruikt: 

Een listing van het computerprogramma is te vinden in appendix A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

k=s 
0(..:::2-

t~ 

1 2 3. 4 5 6 7 B 9 

fiJIJ.Ufo- 1. "'d = e E r lYIo / itC. 
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(22) 

10 
1 
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.8 

.7 

.6 

.5 

.4 

.3 

.2 

1 .1 , 
10 

-.1 
10 

-------_._-- .. -~, .. -~--, ... 



II. De Boltzmann-vergeljjking voor electronen in een niet-polair 

kristal: ac~ustische- en niet-polair ontische fononen. 

De Boltzmannvergel:ijking beschr:ijft deevolutie van de electronen 

verdelingsfunctie fe(~,~,t) onder invloed van ruimtel:ijke gradient en, 

externe velden en, in een halfgele.ider, de verstrooiing van electronen 

aan fononen. We beperken ons tot halfgeleiders met een niet-polair 

kristal zoals germanium en silicium. Samengestelde hal:fgeleiders als 

GaAs hebben een polair kristal waarin verstrooiing aan polaire opti

sche fononen domineert. Verder beperken we ons tot een centrale vallei, 

dus intervallei-verstrooiing wordt verwaarloosd, hetgeen v~~r zwakke 

velden gerechtvaardigd l:ijkt. Coulomb verstrooiing aan geioniseerde 

verontreinigingen en aan andere electronen kunnen in de meeste gevallen 

ook verwaarloosd worden. 

Voor niet al te hoge energiewaarden is de energieband b:ij benadering 

parabolisch zodat: 

waarin m de eff,ectieve massayan de electronen is. 

De Boltzmann-vergel:ijking voor de electronen luidt: 

(2-1 ) 

(2-2) 

In het linkerlid staan de 'stromingstermen' in de fase-ruimte. De gra

.dient operator in de plaatsruimte isV7 en die in de}£-ruimte: V7k • 

Voor meer achtergrondinformatie zie Nag(1972) en Conwell(1967). 

In dit hoofdstuk zullen we de beide botsingstermen in het rechterlid 

van (2-2) nader toelichten en uitwerken~ 

II-a) Acoustische fononen. 

Als beginpunt zullen we steeds de uitkomst van een quantummechanische 

berekening nemen. Voor de verstrooiing van electronen aan acoustische 

fononen is dat de volgende uitdrukking v~~r de botsingsterm: 

5 Cf.) = E,2. [Jci~{CN1+I)fe(~t~)-Ntt. ~(t5)}q,S(t~t} -Ck·-
1iw'l,) 

!;te e 81r'l.pU" . G) ® -

+ Ji~{N~fe(~-<J:)-(N'l.+1)f((5)J<j.&(t~_q, -c~ +-ncJ~)], (2-3) 
• @ @'-
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waarin: p: de specifieke massa van het kristal, 

E1 : de deformatie-potentiaal, d .• i. de verandering van de band

afstand per relatievevolume verandering, 

N : de fenonverdeling, 
q 

s. het golfgetal van In fonon, 

u : de longutidunale geluidssnelheid, 

W : = uq is de fonon-frequentie. 
q 

In figuur (2-1) z~n de vier verschillende processen die door de vier 

termen.in vergel~king (2-3) beschreven worden schematisch weergegeven. 

~ emissi.e 

+-- d.bsorbtie 

figuur (2-1). 

B~ emissie(absorbtie) van een fonon verliest (~mtvangt) een electron 

een energiebedrag l1Wq=l l1uq. De O-Dirac functies in (2-3) zorgen voor 

het behoud van energie. De energie overdracht per botsing is zeer gering: 

, . 
(2-4) 

waardoor we in staat z~n de O-functies en N te benaderen door de eerate q 
paar termen van een Taylor ontwikkeling. Daar de relaxatie-t~d v~~r 

aceustische fonon-fonon wisselwerkingveel korter is dan die voor de 

electron-fenon interactie mogen we voor de fononen de Bose-evenwichts

verde ling aannemen: 

1 
N = 
~ 

De Taylor-ontwikkelingen gaan als voIgt: 

= ~ WI. {J ('l- ! 10k X') T 
1ll.q, 

N - ks T _.!. + 
~ - 1lu'l, l.. 

2.um.. 
1;, 

.,.. .... , 

waar x = cos.s- met.a de hoek tussen S en k. 

-8-
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De impuls uitwisseling is niet klein:llq = (j(flk) zodat voor electro

nen-temperaturen van de orde T geldt: 

u.. 
~ :::: € «1 , 

Ve 
(2-8) 

waar v de thermische snelheid van de electronen is. Substitueren we 
e 

bovenstaande ontwikkelingen in (2-3) dan voIgt tot in tweede orde: 

De nuldeorde termen in deze uitdrukking vormen samen de volgende opera';' 

tor: 

. 
Men ziet dat voor isotrope furtcties f denulde operator identiek nul is. 

Verder werd in (2-10) de lengte lae geintroduceerdals: 

1"T 11. q P fA. 2. 

'tn,1. e k T 
I & 

(2-11) 

waarvan de betekenis nog duidel~k wordt. Laten we in (2-10) een functie 

van de volgende vorm substitueren: 

(2-12) 

zodat er voIgt: 

Uit dit resultaat bl~kt dat de interactie van electronen met acoustisch~ 

fononen in nulde orde van E als een harde bollen bot sing opgevat kan 

worden. In (2-13) is q = (g.~)/k, dus de component parallel aan k. 
. II 
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Dit kan ook bewezen worden v~~r de algemenere functie gedefinieerd 

als: 

Fe~) =, f( 't,) ~ < f') 
11-

Hierin is <kn> de harmonische tensor van rang n:' 

'" -1,/1;;-1 -

klt).- (-f). I< 'VII.-( 1.) -
<- .- (l?\-f)!! k k ' 

zie van Odenhoven (1983). In (2-10) wordt de integraal:: 

11t" tk f dlfI q dq. f ( 'E); {«(~ t ~)">/ +«~_<!)11>/ - 1. < ~II> ) 
a 0 tr- l~tlJ.l1:k 115-!/ = k 

.1 

(2-14) 

(2-16) 

Na integratie over S kan het resultaat van elk der termen wat betreft 

de richtingsafhankelijkheid in de k ruimte enkel evenredig zijn aan 
<k' n> -d t ,zo a : 

2.7T ~k 

jd"f q,dq. «~+<})n)/== A(k) <15"» (2-17) 
o 0 I~"! /,::k 

waarin we A(k) berekenen door links en rechts het n-voudig inproduct 

met < k~ te. nem'en. Dan volgter: 

2."" :zk' f df f q di 1;,( x) == A ( k) J 

() 0 

q,t 
x:: 1 - .tk2. 

zie appendix evan van Odenhoven (1983). Daarmee wordt (2-16): 

(2-18) 

1,11" .lie' . ~ I 

f(t)~ f dV'f1~dq.{t- Pn.(I_~)}<!sIl> =-lfrrk:t~<~"> /(1- PhW)dx = 
n- 0 0 -I 

(2-19) 

zodat ook algemener geldt: 

(2-20) 

Vervolgens nemen we het eerste orde gedeelte van (2-9): 

S{l)Cf):: '!T1!" p14
t., 2.~' Jdi[.!.{f(!s+j-)+fC!:}}h(q.. ... l,kX)-i{f(~-1-} ... f(~)}. 

4e ln2..k~T..tAe 8-rr fujia.. l. 

(2-21 ) 

-10-



Ga in de. integraties over termen waarin (q-2kx) voorkomt over van 

9 ~ -s, en dus x...".-x, dan bl:ijkt dat de eerste orde term in de ontwik

keling van de botsingsterm nul is. 

Br is weI een b:ijdrage intweede orde; weer uit (2-9) in tweede orde: 

S(l)(f)::; f,\ (d\[1iIA1-{f(l~t~)-f(~)j1" "'!"'dll{,,"U41..(f(~t4-)-i'f{~»)} 1" 
a.e LftnI<FilT) l2.kciT <C" l' 11 -

;- ~2. d; l~:r. 1;:1. (f(~t~) - f (~))} J b (q.+ 41oc) , (2-22) 

waarb:ij de transformatie 9 -'-9 in de integrand nog vereenvoudigingen ' 

mogei:ijk maakte. We werken deze uitdrukking verder uit voor een isotrope 

functie f(~) = get), zodat: 

d ~ f = (4 ~ k )( ) ft 1. }' a) / 2-

a~f = (q.~b t~'1 },(n i' ! 1'(t). 
,(2-23) 

De functies g en haar afgeleiden kunnen uit de integraal gehaald worden 

en de resterende integraties kunnen.uitgevoerd worden met het resultaat: 

(2-24) 

De vorm van deze uitdrllkking is identiek aan de bot'singsintegraal voor 

een elastische harde bollen botsing van een licht met een zwaar deeltje. 

De massa van dat zware deeltje is dan: kBT/u 2
• Voor een meer-valleien..;·

model ·kan resultaat (2-24) gegeneraliseerd worden, zie Conwell (1967). 

II-b) Niet-Polaire Optische Fononen. 

B:ij de interactie van electronen met optische fononen is de energie die 

het electron absorbeert of emiteert niet klein meerin vergel:ijking met 

haar eigen Emergie. AIleen v.oor zeer hoge waarden van de electronen

energie kunnen we een Taylor-ontwikkeling als b:ij de acoustische fononen 

maken. De botsingsoperator voor electron-optische fonon .interactie is: 

:o~ 1<2. J n SopC.f) = 8-rrL pw" d\ dU'q-i'/) f (!!r!) - N~ f{~)} <5 (C~~~ - ~ ~ - "flwo) -r 

-r f W~ f(~-'i:)' (N'l-+I)f(~l}d( tk_~ - tic 1" 1iWo)] 1 

- - -
(2-25) 
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waarin: Dt : de interactie constante (dimensie energie), 

K : 'n reciproke rooster vector. 

hW : fonon energie, 
o 

met: (2-26) 

is het matrix el.ement VQor de optische fonon verstrooiing van dezelfde 

vorm als b~ de interactie met acoustische fononen, zie Conwell en 

ve~zingen daarin • 

. De energie van het fonon dat b~ het emissie/absorbtie proces optreedt 

is b~ benadering constant. 

Als weer x = cos5 waar.a de hoek tussen ~ en S is mogen we sch~ven: 

S (f) =: E~2 l)'Ulo J' 4.~q.. { b(X.+ ~ - mWO)[(N +I)f(~+",)-N f{~)J T 
op 8 Tr2.lIl..fltl. k q. Ale: 'hK!\, ~ - q 

+ 3'(x- i - 1r\<t.lo )[ Na,f(ls~<y) -(N,\-+')f(~)J}. 
2.\( 1\ lcq, -. 

(2-27 ) 

Ook voor de niet-polair optische fononen zullen we aannemen dat ze een 

everiwichtsverdeling bezitten: 

( 
Ko )-1 .(.. _ I (2-28) 

Omdat Ixl ~ 1 voIgt door de 0 -Dirac functies inC 2-27) dat voor q de 

volgende integratie-grenzen gelden, in dezelfde volgorde als in (2-27): 

_ k + kJI -rftWo/'t-' ~. q, ~, k + k jf 1- 'flwo/'t. ) (2-29a) 

k - k )1- -nWO/t ~ q,. ~ k .... k /1 - ~Wo/'t' I ,t )i;wo • (2-29b) 

Als f een isotrope functie is: f=gCt'), dan kunnen de integraties in 

(2-27) elementair uitgevoerd worden met als resultaat: 
I 

5o~(~):: Cop [j,"wo+~ {(~+I)}(E+nwo)- N~~(t)}.;jt-hWo fNq}(t--nWo)-(Nq+I)~(r)}J,(2-30) 
,2., 3/1-
.E~Of> "m. Wo (2- 31 ) met: 

1'r II'! 'tt 3 .1' u.l.. 

Vervolgens gaan we ook de' uitwerking van operator S op niet isotrope op 
functies beschouwen. 
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Indien we de operator Slaten werken op een niet-isotrope functie op 
van de vorm f(~) = ~(~).~ krijgen we,(zie (2-27) en (2-29)): 

. . ktkt/,+ftwo/{ . 

(1·~) = it vi: Cop ~.J J ~dcyU'- t~k~+ It\tJ;} 1-(~+-nr.lo) /'0-'1('£)] 1" 
- 4k(e x,,:.,) t I 11k - -

-ktk";;;-ftwo!1. 
k+k0-f,WoI't ' X 

-r J q.d<f..[ (/- ~Xk;1. - ~~V !tt-1iWo) - -e 0 t (t)]} ~ (2-32) 

k -/<. JI- -Awo/'t' 
Beschouw nu de integratie over q in de term met ~(E + iiwo) 

mw ) (4. ~) 1 (. 'I q'l) = i (1+ ~ . 1-max - ~"'i" - !xl. 'l-Hia¥ - "',"ill 

= (~ l.)( , (I ~) 1 (:to. L )~} 
1-",cLX - CV",in. r r 1; xl. - 31c'" ~"''''J( + ~"';" 'J 

= (<V~4l( - !f,~;It){ } + f Ii;o - 8~2. [(k 1"kv'I+1fWo/i)2..,. (-k-rkl,+'Awo/c'Y] = o. 
, .> 

(2-33) 

Op dezelfde wjjze kan men la ten zien dat de term met ~(c - 1(.wQ ) geljjk 

aan nul is. Dus bl~ft er van uitdrukking (2-32) over: 
k+ kll + "it IIJoj 'F. I k 1" k V~/--:1i:-4lo~1 't."'"I1 

~·!{r) { J q.dq. 1- J q.dCf, J:'. 
-k1-k. v'1+ 11wo/-{ k- k/I-1tWo/~ 

.. - (2-34) 

Als ~ < 1iwo is de tweede term tussen accoladen afwezig~ Deze ui tdrukking 

vertoont enige gel~kenis met de botsingsterm voor acoustische fononen 

(2-13). Ze geeft aanleiding tot de definitie van de volgende relaxatie

t~d ~ voor optische fononen: op 

::e [/'(+-;'Wo + e l(Dv'~~nwo ] 
.e -I 

zodat: 

De op basis van deze 't' te de'finieren vr~e weglengte is nu niet op 
onafhankel~k van de energie. 
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Op dezelfde ~ze als b~ de nulde orde operator v~~r de electron 

wisselwerking met acoustische fononen kan men laten zien dat voor 

een functie van de algemene vorm als gegeven in (2-14) geldt: 

(2-37 ) 

Samenvattend hebben we dus voor de operator welke de wisselwerkin@ 

van electronen met niet-polair optische fononen b~sch~ft, laten 

zien dat isotrope deel een differentie-vergel~king is, namel~k verge

l~king (2-30), en dat het niet-isotrope deel een relaxatie van de impuls 

overdracht weerspiegelt op een t~dschaal van de orde ~ ,zie (2-37). op 
V~~r het isotrope deel van de verdelingsfunctie vinden we een 

differentie-vergel~king, omdat de energie-uitwisseling tussen 

electronen en fononen in eindige quanta plaatsvindt. 
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III. Oplossing van de Boltzmann Vergel~king voor electron-verstrooiing 

aan akoestische en niet-polair optische fononen. 

Van de Boltzmann-vergeljjking, zeals gegeven in (2-2),wordt l?-u 

een oplossing gezecht in de vorm ~an een asymptotische ontwikkeling 

in een kleine parameter. Gelet op de ontwikkeling van de botsingsinte

graal voor de interactiemet akoestische fononen ~n het vorige hoofd

stuk kiezen we als kleine parameter: e: ~ u/ve t waar u de longi tudinale 

geluidssne.lheid is en v de thermische snelheid van de electronen. e . 
We gaan nu als voIgt te werk: in de Boltzmann-vergeljjking plaatsen we 

voor aIle termen een macht van E , welke aangeeft van welke grootte

orde de desbetreffende term is in vergeljjking tot de eerste term. 

In ons geval sChr:1jven we: 

(0) 2. 5 (2.) 5 (f) 
Sa.e (fe) ... £. Gte (fe) -+ o~ • (3-1 ) 

Het rechterlid bevat· de resultatEm van de. ontwikkeling van Sae in hoofd

stuk II. ~n het lirikerlid zien we dat de inhomogeniteiten 'zwak' zjjn: 

d.L de gemiddelde vrjje weglengte van de electronen is veel kleiner dan 

macroscopische "gradientlengten. De grootte van het electrische veld ~. 

is verondersteld te voldoen aan de volgende orde-relatie: 

(J-2) 

De snelste tjjdschaal in ons probleem is: to = ~ ~ ~ en komt over-ae op 
een met de impulsrelaxatietjjd vo.or electron-akoestische (en optische) 

fonon wisselwerking. Opeenvolgende tjjdschalen definieren we als voIgt: 

tn := to/En,' die aldanniet een fysische betekenis hebben. Zo is t2 de 

tjjdschaal v~~r energie relaxatie tussen electronen en akoestische fono.-. 

nen. Al deze tjjdschalen zjjn veel langer dan die v~~r fonon-fonon wissel

werking, zodat we mogen aannemen dat de fononen een Bose evenwichts

verdeling bezitten. 

In het veeltjjdschalen formalisme introduceren we nu meerdere tjjdvaria

belen, overeenkomend met de tjjdschalen t : 
n 

0-3) 

In het formalisme ontwikkelen we f naar E en maken een transformatie 
e 

van t naar "'C • De tjjdvariabelen "tbeschouwen we als onafhankeljjke n . n . 
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variabelen, hetgeen gerechtvaardigd wordt doordat E« 1. De electronen

verdelingsfunctie en de t~dafgeleide transformeren als voIgt: 

(J-4) 

(3-5 ) 

De werkwijze is nu verderals voIgt: ontwikkelingen ()-4) en (3-5) worden 

in (3-1) gesubstitueerd waarna termen van dezelfde orde in E. samen ge

nomen worden. Zo ontstaat een machtreeks in . e; die identiek nul moet 

z:i,jn voor willekeurige Eo. Dus moeten alle coefficient en in die reeks 

nul gesteld worden. Dit geeft een hiearchie van vergel~kingen die we 

ergens afbreken •. De overgebleven vergel~kingenhopen we te kunnen op

lossen. De extra vr~neid die we gecreeerdhebben door de overgang naar 

de meer-dimensionale t~druimte wordt gebruikt om seculier gedrag te 

elimineren. Zie Sandri(1963)~ 

We nemen aan dat de electronen in de centrale vallei bl~ven en dat de 

geleidingsband parabolisch is. Dit is v~~r relatief lage electronen

energieen een niet onredel~e beperking, ondermeer omdat het electrisch 
'. veld niet willekeurig sterk is verondersteld •. 

Dus luidt het verband tussen de energie ~ van de electronen en hun 

. golfgetal k: 

(3-6) 

waarin m de effectieve massa van de electronen is. 

Er is dus een lineair verband tussen de snelheid van de electronen 

en hUn golfvector. 

Op genoemde ~ze vinden we in nulde orde: 

(.
(O) 

~= 
;) '1:0 

5 (0) ( 1:(0)) 5 ( r{OI, 
a.e JeT Of' It . (3-7 ) 

De operator S(O) is identiek nul als ze werkt op een isotrope functie. ae 
Laten we dus daarom f(O) splitsen in isotroop en een niet-isotroop e 
gedeelte: 

( ) 1.(01<' 1 (o)ni. 
Fe o(~) = e (V") + J~: ('!!'). (3-8) 
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Met de re sulta ten ui t het vorige hoofdstuk vinden we ui t 0-7) de 

volgende twee vergel:ijkingen:. 

o f,(Oli 
de,::! 
oro 

S (£(01') 
o~ Te (3-9) 

0-10) 

Uit 0-10) kunnen we afleiden dat als t'o~oo het niet-isotrope gedeelte 

van f~O) naar nul gaat en f~~) dus isotroop is en zal vo1doen aan: 

o , 0-11 ) 

waar we de index "Att voor de limiet 1:'0..,.00 gebruiken. 

Vergel:ijking 0-11) is een differentie vergelijking (zie hoofdstuk II). 

Een H-achtig theorema is-nog niet gevonden. Daarmee zou bewezen kunnen 

wordendat 0-11) geldt voor een zekere klasse van initiele functies 
(0) 

f (1:'0=0). Voor S kan zulk een theorema weI bewezen worden. e ea 
Vergel~King (3~~1) kan als voIgt genoteerd worden: 

0-12 ) 

waar: :x: -o - 0-12a) 

Deze tweede orde differentie vergel:ijking is in appendix A nader bekeken. 

Een oplossing van 0-12) welke voldoende snel naar nul gaat voor 1-+ 00 

is: 
. reO) 
h (tl..):= 
eA I 

PC}) e - Xo 'J- , 0-13 ) 

waarin P(y) een zogenaamde periodieke constante is, waarvoor geldt: 

I P constante dan ' f(O) d ' ht d l' f t' seen gewone 1S eA e evenW1C s ver e 1ngs unc 1e 

van Maxwell met temperatuur T, gel:ijk aan de fonon-temperatuur. 

In eerste orde van £ vinden we uit de electronen Boltzmann vergel:ijking 

de volgende vergel:ijking: 

+ 
'" t,;'l a 1.. rio) 4! 1(0\ S (0) ell 5 ( [(I)~ 

of' 'It. V'T.e - :; S . Vic Ie = ae (f e ) + CIt:> 1ft ' ""'0 n r 

0-15 ) 
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In de limiet t"o400, is de nulde orde electronen verdelingsfunctie 

isotroop geworden in de snelheidsruimte. Scheiden we in 0-15) isotrope. 

en niet-isotrope delen, nemen de Iimiet 1:'0"'" 00· , dan voIgt: 

5 (f'" (Il) 
. o~ eA ' C3-16 ) 

(0) 11. co) e 
~.§ afeA' '1 {(II'lli - I<.Vf - _. - -111. - . eA 11k a 1<. t' eA . 

ae,op· 
0-17) 

Pas op de t
2
-tijdsChaal gaat de temperatuur T van de fononen (de rooster

temperatuur) varieren als gevolg van de wisselwerking met-de electronen. 

Daardoor varieert ook de nulde orde verdelingsfunctie van de electronen 

niet op de t1-t~dschaal, (zie (3-13): 

(' to) 
dTeA 

': 0" (3-18) 

Dan voldoet de eerste orde isotrope corre9tie aan dezelfde vergelijking 

als f~~) (zie 0-11) en C3-16)), en kunnen we daarom deze correctie 

zondermeer nul~teIIen: . 

. j ..... 'fl 
(V) = 0 . 

t.A 
0-19 ) 

(1) 
Uit vergel~king 0-17) voIgt dan dat er enkel een b~drage tot feA 

evenredig aan ~ is: 

waarin: 

.f(1I (Ie) -= k. f(I)(k) " k. 'lit'a.e1op Af(O) 
TeA - - _ eA - b1; _ eA • 

~ = eE L - \1 - ~c: 

(3-20) 

(J-20a) 

Met behulp van deze uitdrukking kunnen de transportcoefficienten in 
(1 ) 

eerste orde berekend worden: de driftsnelheid ~eA 

.... (01 U',) _ .r (k) 'I/'" rLv . J (I) 3 
'''elt -eA - leA - - (J-21a) 

(1) 
en de warmteflux ~eA 

= f' 2. ((I) d.l I (0) k""'(O) J. (I) i 1n1l'" Jt TeA 'II'" - :l. neA leA ~eA (J-21b) 
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De electronentemperatuur voIgt per definitie uit: 

3 ~O} L. .,.(0) _ J I 1.. 1 (0) j; l: ~A ~ leA - ;:fn 1.r ]~A q,./U". 0-22 ) 

Al d'eze grootheden. zjjn functionalen van f~~). Ze varieren dus geen van 

allen op de t 1-tjjdschaal die daarom geen (ysische betekenis 'heeft. 

Er is nog geen unieke oplossing van ()-12): de verdelingsfunctie in 

nulde orde hangt ook af van de beginvoorwaarde. 

In tweede orde van f, voIgt ui t de Boltzmann vergeljjking de volgende 

vergeljjking: 

f") a t 

'O't, 

Deze vergeljjking zullen we bekjjken in de limiet t;,,",oo. 

Het isotrQpe gedeelte luidt dan: 

(' (0) 

areA _ ~. A.(k1f (II) -= 5(1.) (f(O)) ... 5 (f"'(1)) 
H;z, 31n.k - _0 a.e' ell. "1' eA . 

0-23) 

(J-24) 

Hebben we hierin de eerste orde correctie ingeVuld dan ontstaat er een 

vergeljjking'vod'r de isotrope correctie in tweede orde: f~~). 
Deze wordt dUB veroorzaakt door het electrisch veld, de mogeljjke gra

dienten in de nulqe orde grootheden en de energie uitwisseling tussen 

electronen en acoustische fononen. Het hom'ogene deel van vergeljjking 

()-24) wordt gevormd'door de operatorvoor de wisselwerking met de 

optisch~ fononen. 

Het niet isotrope deel van vergeljjking (J-2J) luidt: 

_ 1i ~ • c}\ f""(11 _ 11 j\ f(l) t 

1n. - eA i - - eA : < ~ > 
~I<' {1)nt 

In ~Cle,OI' eA 
0-25 ) 

Aangezien we concludeerden dat er geen isotrope correctie in eerste 

orde is, heeft deze vergeljjking voor het niet-isotrope deel van f~~) 
enkel een oplossing evenredig aan <k2) • In totaal vinden we dus voor 

de correctie in tweede orde: 

(~) £",(,7.) 
I (k)::: (k) + JeA - eA 

.0-26 ) 

waar we weer de eerste orde correctie in te vullen hebben • 

. Laten we tenslotte de Boltzmann vergel:ijking in derde orde bektjken in 
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de limiet 'Cj,4OQ : 

Ook van deze vergel:ijking scheiden we het niet-isotrope deel af. 

We verkr:ijgen dan de volg",nde vergeljjking: 

L '1\' f(3) < /( > • (I() 
. - 'It. lI-eA 

1'L 

(3-27 ) 

()-28) 

AIleen de eerste en de derde term in de somma tie in het rechterlid van 

deze vergel:ijking z:ijn aanwezig. Deze termen kunnen weberekenen ala 

f(2) ook bekend is. 
eA 

In termen van nog te bepalen lagere orde correcties op de verdelings-

functie velg_t uit ()-28) in derde erde de volgende correctie op f(1). -eA' 

;. 

;. t4tjOp 5 (f (I> • Ie) 
k ae _eA -. 

(J-29 ) 

Vanaf hier beperken we ons tot een homogeen materiaal, zodat: 

(J-)O) 

Daarmee wordt de eerste orde correctie: 

laE1,ol' e g • ~ £,0) 
k keT eA 

(J-31 ) 

Voor de eenvoud veronderatellen we verder dat de electronen als nulde 

orde verdelingsfunctie een Maxwellverdeling bezitten met een tempera

tuur gel:ijk aan de fonon-temperatuur T: . 

(J-32 ) 

Substitutie van ()-)2) in vergeljjking ()-24) leidt tot de volgende 
"'(2) 

vergel:ijking voor feA 

-20-
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U-33) 

met als nieuwe variabeIe: U-33a) 

Door integratie van U-24) over de gehele snelheidsruimte voIgt dat 

aile:: 0 • De afgeleide van T naar 't'z beschouwen we vooralsnog als on-
1~1 . 

bekend en noemen deze D: 

Vergel~king (3-33) zuIIen we dimensieloos maken met behulp van: 

F = 

en de defin:Lties van de functies A en B: 

I A- x" );. e A Al,) = -- -+ -+ -- , 't"> I ; = ._- + 
~ fii'. Vf' VFi' I7f' 

B('t)=/fi7 + ~Vf + 
XO .;'it=I 

,L }-I " ~ >1 ; B = ~ + )."'i" 

waarmee we 1 als voIgt kunnen schr~ven: ae,op 

-t .fae top 
a.e,o~:: / -( 

, at -r of 

waar t en I constanten z~n: 
o 

.f= vr 1\:1L. 
o Nq, Cop v'FiL lae 

Vergel~king (3-33) kan dan als ~olgt genoteerd worden: 

5o~ (f> 
COl' v'iiwo 

= ( 
3 B - 't A -lXo B) - Xo} 
---'--~l.-- e . 

lB 

, 0 <} <.1; 

,0<'1</; 

(3-34) 

U-35) 

U-36 ) 

U-37 ) 

(3-38 ) 

(3- 39) 

In het gebied y»1 is de energie van de electronen groot ten opzichte 

van de fonon energie en kunnen we de differentie operator S benadeop 
ren door de differentiaal operator g. op 

;..21-
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Als een eerate aanzet tot een bevredigende oplossing van vergel~king 

()-)9) onderscheiden we twe~ gebieden: y) 1 waarin we benadering (3-40) 

gebruiken en het gebied O<y<1 waar we de exacte operator gebruiken die 

in dat gebied geldt: 

(J-41 ) 

Door eerst de oplossing in y)1 te bepalen en dan met 0-41) de oplossing 

in 0(y<1, is een oplossing geco'nstrueerd di!'l gezien kan worden als de 

eerste en oak ruwste benaderingin een reeks van benaderingen waarb~ 

het aantal gebieden steeds verder wordt uitgebreid. In de eerst-vol

gende benadering worden er drie gebieden onderscheiden: 0~y<1t 1<y<2 

en y>2. In het gebied y>2 gebruiken we de' operator 8 00 
• Met die oplos-

op 
sing kunnen we deoplossing in 1<y<2 bepalen. Met deze oplossing kunnen 

we op zijn beurt de oplossing in O<y<1 bepalen. Zo kan door het aantal 

gebieden uit te breiden een steeds betere benadering voor de exacte 

oplossing gevonden worden. 

In de eerstebenadering hebben we de twee volgende vergelijkingen: 

()-42b) 

Vergeljjking (J-42a) is direct integreerbaar. De oplossing luidt: 

f .I -tI(.'r 
l. (1) :: 1)~4(!f) + "1.!t> iCe . (3-43 ) 

Q; _ - "'"[ co( v'} -(Xo-":)'t co( ivtr ) 1 h{~)- e e -eltf(V{xo·rI.)}, 
Xo-tI(. (Xo-d.)l/1.. 

waar: (3-4Ja) 

J' )( If J If - (J<o- eO t. r;-t t. 
11. (\.f.} = co( Xo e - 0 e. V I: rJ . 

.I. # I aa) 
(J-43b) 

Dan voIgt uit (J-42b) de oplossing in 0<y<1 

(3-44) 

Met (3-43) kunneawe dit ook in 'diezelfde vorm schrjjven: 

(3-45 ) 
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waar: (3-45a) 

0-45b) 

Zodat de totale oplossing ge]jjk is aan: 

(3-46 ) 

We hebben nu nog de twee onbekenden: D en de integratie constante C 

te bepalen. Daartoe z:ijn twee vergel:ijkingen nodig. De eerste voIgt uit 

d. eis dat de isotrope correctie geen b:ijdrage tot de dichtheid geeft: 

J 1(1) Ii- ti, := o. (3~47) 

o 

De tweede vergel:ijking wordt gevormd door de energie-balans. Deze ver

kr:ijgen we door vergelijking 0-33) met y3/2 te ~ermenigvuldigen en over 

y te integreren. Voeren we dit uit dan komt er: 

eo . 110 DO 3;" -)(~~ I rr3/,. Sop en 4};: :n J ~/l.(Xo 'S--.t) e-)(O~:I + J Xot.~ [:f S;IJ) J J.t . 
o Cop vftwo 0 11 

0:-48 ) 

Substitutie van de gevonden oplossingen f1 en f2 in ()-47) en ()-48) 

geeft de twee volgende vergeli~ingen voorC en D: 

{ 

. . 0.,1. C + au J) T' a 32. = 0) 

.r:::: -'1/:.) 
a.f~ C + ( a. - 3 v '!l" X 11 D + tt3! + 

~ .2.3 If N<f" 
Xo k 
N<i- ' = o. 

(3-49) 

waarin: 1. 
• .,{'f 

a.. = . e 11. .. a. . ': t. "-
2.t. .. r 

00· 

I 1.}. f ': I ! V} J} 0-50) 
o 

(14 

tlf ::; J V'/('I+I) [f(~)- eXII !('!.,.o}d1· 
11 

0-51 ) 

Het oplossen van C en D uit het stelsel ()-49) is nu geen probleem meer 

als de coefficient en bekend z:ijn. De isotrope correctie op de verde

lingsfunctie in nulde orde is dan bepaald. 
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Met deze functie kunnen we b~voorbeeld de temperatuurverhoging van 

de electronen berekenen die ontstaat onderinvloed van het electrisch 

veld •. Per definitie: 

~ II: k T :- c. f eLv = 1 (,tl J ~ -(%.) ; 

1. e. eA. f!A 
(3-52) 

Met de definities in 0-50) is dit te sch~ven als: 

0-53 ) 

Een andere interessante macroscopische grootheid is de mobiliteit van 

de·electronen. Deze is gedefinieerd als de verhouding tussen de drift

snelheid en electrisch veld: 

~e :: - ~es.. . 

Het minte1.c.en zorgt voor een posi tieve waarde voar de electronen 

mobir'{teit. De driftsnelheid u werd in 0-21a) gedefinieerd. 
-e 

Met ()-20) vinden we de b~drage tot ~e ineerste orde: 

De constante K1 werd al in 0-51) gegeven. 

0-54 ) 

(3-55) 

Met behulp van 0-29) kan de eerstvolgende correctie hierop, die we 

in derde orde tegep.komen, berekend worden. De eerate twee termen geven 

~anleiding tot een b~drage tot de mobiliteit die evenredig is aan E2 . 
De derde term leidt tot een correcti.e ·ten gevolge van de energie uit-

wisseling met de acoustische fononen. 

De term in 0-29) die de isotrope correctie f(2) bevat luidt: 
eA 

Deze geeft de volgende b~drage tot de mobiliteit: 

IIQ 

0-56) 

f
:;) := _'1_. ~lo( doEt/,WI.' (<."0_ 1) f (J8- !A.) r(~d} d(. 0-57) 

J: ~ v;:;:' 1n. kilT k&T o,te,. 

Hierin is f=f(y) dus de dimensieloze isotrope correctie in tweede orde. 

-24-



De tweede term in (3-29) werken we met behulp van 0-26) en (3-31) 

verder uit tot: 

2. e4f.,of> k (kff (v) = --6: =eA 
.rk'l 

waarin: 

f2.-m • d [ ;/1.. f(.1) ] - kE. - 1/ 
l1wo -- ~y I :eA 

(3-58a) 

0-58b) 

De b~drage van de tweede term in (3-29) tot de electronen mobiliteit 

wordt daarmee: 

0-59 ) 

00 

K], -= J jr/J. :5 (AiJ.X.8)e-X.
o '/dlj-" 

o 

(3-59a) met: 

Rest nog de derde b~drage f~~) komende van de derde term in (3-29). 
"" m:. 

Deze is nog niet verder uitgewerkt. We sluiten hier af met hetresul-

taat van een numerieke berekening van deisotrope correctie. In figuur 

(3-1) is de functie f(y) getekend voor de situatie met onderstaande 

gegevens: 

r = ~ =- 130k o 
k~ 

7t -=1 I T = JOo /( (3-60 ) 

We merken t;,p .dat b~ y=1 oftewel ~ = 1;""0 een discontinuiteit optreedt. 

Op dit punt kunnen electronen in een interactie een energie ~wo kw~t 

aan de fononen. B~ verdere verf~ing van de berekening vinden we 

discontinuiteiten b~ elke gehele waarde van y. De verdelingsfunctie f 

is een correctie op de evenwichtsverdelingsfunctie die Maxwells is. 

Electr'onen met energieen groter of gel~k aan "litJ" worden na een inter

actie met een niet-polair optisch fonon teruggeworpen naar lagere 

energieen, waar dus een surplus aan electronen ontstaat. In het energie

gebied i l1 wo < 'C < "f7wo z~n relatief weinig electronen aanwezig omdat het 

electrisch veld electronen uit dit gebied weg versnelt naar hogere 

energieen. Verfj,jning van de berekening zal een herhaling van di t beeld 

laten zien rand y=2,3,4, •••. Helaas was er geen t~d meer om deze bere

kening uit te voeren. 
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Appendix A •. 

De differentie-operator S • - op-

De operator S die de electron-fonon wisselwerking beachrijft waarbjj . op 
de fononeneen evenwichtsverdeling bezitten en de verdelingsfunctie 

van de electronen isotroop is luidt( zie vgl.()-12)): 

(A-1) 

'/z. 
Hierin is als O<y{1 de term met de factor (y-1) niet aanwezig. De verde-

lingsfunctie f is niet gedefinieerd voor negatieve waarden van y. In 

de theorie van de different-ie-vergeljjkin,gen, zie bv. M.R. Spiegel (1971), 

wordt de differentie operator .1 ala voIgt gedefinieerd: 

(A-2) 

zodat ook: (A-J) 

Ala O<y<1 is (A-1) een differentie-vergeljjking van de eerate orde: 

Ala y)1 is (A-1) een tweede orde differentie-vergeljjking: 

In deze appendix willen we oplosaingen van de vergeljjking: 

5 (f) = 0 
01' 

zoeken. In het gebied·O<y<1 is de oplossing snel gevonden: 

(A-4) 

(A-5) 

(A-6) 

(A-1 ) 

waarin p(y) een zogenaamde periodieke constante is met de eigenschap: 

.:1 'PcJ) = o. (A-8) 

De periodieke constante speelt in de theorie van de differentie-verge-
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l.ijkingen dezelfde rol als de integratie-constante speelt in de 

differentiaal- 'en integraalrekening. De inverse operator van de 

differentie operator is de sommatie-operator: r: 

(A-9) 

In het gehied y>1 lukte het S te sch~ven als een product van twee op 
ee~ste orde ditferentie operatoren. In dit gebied moet de oplossing 

van (A-6) voldoen aan de volgende inhomogene vergelijking: 

( , - XO) f' 
~..1 +1 - e. 1::: 1jJ (A-10) 

waarin Y' de oplossing is van de homo gene vergelijking: 

(A-11) 

Ook van deze vergelijking kunnen we de oplossing expliciet geven: 

gJ(l.) 
(A-12) 

V t:. O. tn' . 

Vervolgens stellen we: f2 = f 1 ·g. Substitutie in (A-10)geeft voer 

g de volgende vergeIijking: 

'feiJ 
Lld-= f/ (~T') 

De oplossing van (A-10) luidt dan formeel: 

= 

(A-13) 

(A-14) 

Hierin zijn twee verschiIIende oplossingen 1', en 'flo te onderscheiden 

die onafhankelijk van elkaar z~ als de determinant van Casorati on

geIijk aan nul is. (vergel:i.jkbaar met de bekende Wronskiaan). 

In ons geval: 

'f4
W I 

% ('HI) -= (A-15) 

waarui t voIgt dat '" en 'f't, twee ~nafhankelijke oplossingen van (A-6) z:i,jn. 

, AIleen oplossing If, is integreerbaar op (0, ro). 
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