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Samenvatting. 

Als onderdeel van het onderzoek naar de bandenstructuur van Cd
3

As
2 

is 

een onstelling gebouwd voor het verrichten van inleidende Shubnikov

de Haas metingen aan Cd
3

As
2 

in magneetvelden tot 6 tesla. 

Het Shubnikov- de Haas effect is het oscillatorische gedeelte ~p van de 

magnetoweerstand, dat gesu~erooneerd ~s op dê klassieke magnetoweerstand. 

Het effect is periodiek in 1/B, waarbij B de grootte van het magneetveld 

is. 

Detectie van het Shubnikov-de Haas effect levert moeilijkheden oo aangezien 

de amplitude van oscillatorische camoenent vele malen kleiner is als de 

klassieke magnetovreersta.nd. Deze moeilijkheid is ongelast door het gebruik 

van een actief hoogdoorlaatfilter en het lineair varierenvan 1/B met de 

tijd t. 

De onstelling ~s nu zover gereed dat gemeten kan worden . Als voorbeeld 

~s een meting aan het prenaraat As-38-S-1 weergegeven. 
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Inleiding. 

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk werd verricht 1n de werk

eenheid "Kleine Bandafstanden" van de vakgroen Vaste Stof aan de Tech

nische Hogeschool Eindhoven. 

Het afstudeerwerk was een onderdeel van het onderzoek , dat in bovenge

noemde werkeenheid verricht Hordt aan halfgeleiders uit de reeks meng

kristallen Cd 3(As/ 
1
_) 2 met 0~ x~ I. 

De afstudeerondracht bestond uit het bom1en van een opstelling , die ge

schikt is voor het meten van het Shubnikov-de Haas effect aan de eerder 

genoemde reeks mengkristallen en het eventueel verrichten van inleiden

de Shubnikov-de Haas metingen tot 6 tesla aan Cd
3
As

2
. 

In dit verslag is voor de theorie over het Shubnikov-de Haas effect veel 

plaats ingeruimd (hfst. 1). Reden hiervoor is het ontbreken van goede 

overziehtsverhalen over het Shubnikov- de Haas effect in de litteratuur. 

De in dit verslag neergeschreven theorie kan een nuttig hulumiddel Z1Jn 

voor de na m1J komende stagiares en afstudeerders met een ondracht op het 

gebied. van het Shubnikov- de Haas effect. 
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Hoofdstuk,!: De theorie over het Shubnikov- de Haas effect. 

I. 0 Inleiding. 

De oscillatorische magnetoweerstand ( het Shubnikov- de Haas effect) 

is, als alle details in beschouwing genomen worden, een gecompliceerd 

phenomeen, 

De oorsprong van de oscillaties kan gemakkelijk begrepen worden wanneer 

we uitgaan van de eigenschappen van een vrij electrongas Jn een magneet

veld, Met de hieruit verkregen resultaten kan een uitdrukking voor het 

Shubnikov- de Haas effect voor een isotrope parabolische bandenstruc

tuur worden afgeleid, 

Het is echter niet correct voor Cd
3

As
2 

een isotrope parabolische ge

leidingsband aan te nemen. 

De bandenstructuur van Cd
3

As
2 

kan men beschrijven m.b.v. het geinver

teerde Kane-model • C '1 J 

Dit bandenmodel kan uit de volgende seculiere vergelijking worden af

geleid: 

( I • I ) é I [ L I ( [ I 4 4 ) ~ (,1 
t i E ~I - k .2. p.Z. ( [I t 2.f3 .1 ) = 0 

waarin 

p 

K 

~s de energie tov de onderkant van de 

geleidingsbanè. 

de spinbaansplitsingsenergie is, 

de bandafstand ~s, die negatief gerekend 

wordt. 

het matrixelement van Kane ~s. 

het golfgetal ~s. 

In fig,(l. I) is het bijbehorende bandenplaatje geschetst. 

Bodnar c 2..] heeft de invloed van de tetragonale kristalst'ructuur van Cd
3

As
2 

in rekening gebracht door in dit model een vers toringsparameter S in te 

voeren, 
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Hij verkrijgt de volgende seculiere vergelijking: 

I met 

(1.3) f,cl:') =1}~ CE-'-(~J(t:.'-(.~ +-'-h 6) 

f.t(C)=- Pi { Ct.'-t.~HC'-C~ ~:;3~) t- ~u:'-.C'S- t .1f3)f 
vaarbij P 

11 
en P J. matrixelementen van de Jf1pulsoneratoren ~i.in en .6 de sp~n-

baansolitsingsenergie, E~ is de afstand tussen de geleidingsband en de 

lichte gatenband.Het bij behorende bandenDlaatje ~s 111 fig.(l.2) gete-
--" 

kPnd voor 3 richtingen van de golfvector k. 

fig. ( 1. I) 

Het bandenplaatje van 9d3As 2 

volgens het geinverteerde Kane

model. 

c= de isotrope geleidingsband. 

v
2
= de lichte gatenband. 

v
3
= band afgesplitst door SfLn

baankoonel ing. 

v = de parabolische zware ga
l 

ten band. 

Uit de seculiere vergelijking (1.2) blijkt dat we niet te maken hebben 

met een isotrope parabolische geleidings band, In de volgende pe.ragrafen 

zal nietttemin uitgegaan worden van isotrope parabolische banden, aange

zien dit de werking van het Shubnikov-de Haas effect verduidelijkt en de 

berekeningen uitvoerbaar maakt. 
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b c 

_!.~~.J..d_ 
Het bandenplaatje van Cd

3
As 2 volgens het Bodnar model, 

~ 

De golfvector k maakt met de tetragonale as een hoek van 

a) 0° b) 5° c) 90~ • 

In par(!.!) zal het gedrag van electrenen in een magneetveld aan de orde 

komen, hierbij wordt de spin buiten beschouwing gelaten. Als resultaat 

wordt een vergelijking voor de toestandsdichtheid in een magneetveld ver

kregen. 

In par(l,2) komt de variatie in de magnetoweerstand tengevolge van de dis

continuïteiten in de toestandsdichtheid aan bod, 

In de paragrafen (1.2) en (1.3) .wordt een verfijning van de 1n de vooraf

gaande paragrafen verkregen uitdrukkingen gegeven, door het in rekening 

brengen van lijnverbreding en de electronenspin. 
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I. I Achtergrond van het Shubnikov-de Haaseffect, [3] 

De schrödingervergelijking voor een vrij electron 1s: 

Bij aanleg van een magneetveld, gericht volgens de z-as, wordt de 

beweging van het electron in het x-y-vlak verstoord. Het deeltje 

gaat o.i.v. de Lorentzkracht een cyclotronbeweging in het x-y-vlak 

uitvoeren. 

Als we de invloed van de electronenspin buiten beschouwing laten, 

wordt de Hamiltoniaan: 
1-

H:.L. { p+ eAi l ; j:x,y, z. 
j z.m., 

..:. 
waarbij A de vectorpotentiaal 1s die gerelateerd is aan het magne-

...l. ...:. 

tisch veld B en electrisch veld E volgens 
-.\ -l..~ 4. 

8:: rot A ; E:- g réld ~ - ó A 
ot 

met~ is de scalaire potentiaal. 

Met 
~ 

A = ( 0, Bx, 0 ) 

als keuze voor onze vectorpotentiaal, kunnen we de schrödingerver

gelijking schrijven als 

2. 2- 2.. 
_1_( I?+ {P. +eB x )+Q )lf (x,y.z l:E1J(x.y.z) 
zmo x y z 
We proberen 

t.J {x,y.z ):_i_exp (ikyy +ik z kdx) 
I Cf7T:z. z cl--

als eigen functie oplossing van ( 1.8 ). 

Met behulp van P. ::-i"t'i-2._- m=1,L 1 3. 
m ~xm 

en de overgang op de nietwe variabele x' 

l.. 
L:.b__ ' 

rT\,Wc 
de cyclotronfrequentie 1S 1 waarbij '1:: e 8 

mo 
transformeert de schrödingervergelijking ( 1.8 ) tot 

1.. 2.- l- I --'-- 2__ (-n _d_+ mo~ )~(x): (E- llkz..lt(x). 
moax ~ 2..1Tlo 

Deze vergelijking is identiek met het éen-dir:tensionale harmonische 

o se i 11 a tor ei g er1VT aard en probleem. 
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n=0,1,2 .... 

waarbij H nhermetische polynomen zijn en C0 normalisatiefactoren. 

C : < Ln n! \fiTL )_..,,:<... 
n 

De eigenwaarden voor de energie zijn: 

n=O,J,2,3,, •• 

waarbij <=-.L staat voor de e"nergie van de beweging van het deeltje 

in het vlak ___L op de veldrichting en ét; voor die in de veldrichting. 

Klassiek krijgen we m.b.v. de bewegingsvergelijkingen 

· p = - (l H ló x m =; 1, 2.., 3 
'm rn 

en ( 1.5) voor de Hamiltoniaan, als oplossingen 

x - r si n ( w t + o<. l + x0 ·, y : r co s < w t + o( l + y0 · ·c c c c ' 

re : Ltn + .1· ) 1~-L ; X0: ky L'--; Yo=- Px + y • 
· eB 

De klassieke oplossing toont dat er zo-v1el in de x- als ( 1, 13 ) 

in de y-richting oscillaties zijn. De golffunctie laat schijnbaar 

zien dat we te maken hebben met één-dimensionale harmonische oscil

latie langs de x-as, met frequentie wcf LTr rond x0 , 

Het verschil tussen de klassieke en quanturnmechanische oplossing 

schuilt in het feit dat de operatoren ~Oen y
0 

(zie (1, 18) ) niet 

met elkaar cammuteren en x
0 

exact vastligt, 

Uit ( I. 16 ) blijkt dat de oorspronkelijke parabolische band van 

het vrij-electron, opgesplitst js in meerdere banden, dieÏ"iwc in 

energie gescheiden zijn ( zie fig (1.3) ). De discrete aard van de 

Landaubanden vervaagt tenzij 1i w2k T , 

Een andere voorwaarde is, dat voor de observatie van quantumeffecten, 

de electronen volledige banen in de k ruimte moeten uitvoeren, voor

dat ze verstrooid worden, d.w.z. wcr)-r. 
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r 
€ 

f ig 1 • 3 

De electrenenenergie als 

functie van k voor de eerste 
z 

:zes Landaun:i.veuus, als een 

magneetveld B is aangelegd, 
z 

De uniforme verdeling van quanturntoestanden in de K-ruimte voor het 

vrij-electrongas is vervangen door een serie concentrische cylinders 

\vaarop de toestanden gequantiseerd zijn ( zie fig ! .4 ) • 

Voor de straal van de grondcirkels van de cylinders geldt 

rc2..-= ( k.t+ kz): (.Z.n+i) (n 
x y -'-::::'m-oW~c_,_ 

Een quanturntoestand ligt vast door de keuze van de quanturngetallen 

n' l<Y ' kz • 

Voor het vrij-electrongas ~s de degeneratie oneindig groot. In werke-

lijkheid zullen de electronen gebonden zijn aan een kristal. 

Het gedrag van de electronen in het kris-tal laat zich beschrijven 

m.b.v. een effectieve massa m~, die een functie van K ~s. 
Voor de eigenwaarden van de energie van de geleidingselektronen ver

krijgen we dan in geval van een parabolische geleidingsband: 

::L:J._ 

6 : 11wc ( n +-1/z l + ..]__&__ ; wc :: e B. 
~~ -~ 

De degeneratie van de nde Landauband wordt bepaald door het aantal 

mogelijke waarden van k en k y z: 
Om deze te bepalen; beschouv!en we het electron in een rechthoekige 

doos met dimensies d
1

, d
2 

en d
3

• 

Toepassen van de periodieke randvoonJaarden op de functie ~ u<.y.z l 
(1.9) levert 
ky: (:l_iTJ d,zJ m.z.; kz: (.tTI/ cl3 ) rn3 

m~ geheel. 
,j 
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Net behulp van ( 1. 11) en met 0 ~ Xo~cl--: wordt de degeneratie van 

elk Landauniveau bij een 

N·- .• d · L- (î'i/mw )-1;,_ - u1 2.. , - C 

.UT LA. 

gegeven waarde van K 
·z 

fig 1.4 [ 4] 

Het effect van een mag

netisch veld B op de 
z .... 

regionen in de K-ruimte 

die bezet kunnen worden 

door electrenen bij 

T = OK. 

Het aantal teegestene waarden van kz zodanig dat l klld~ 
0 

. is gelijk 

aan ~yrr 

Dit is gelijk aan het aantal mogelijke waarden van 
2-Z- ~ 

~odanig dat Ë-z < E.z (::. n k /,Lm} 
o Z0 

Dus het aantal niveaus in het interval d~2 is 

*'''?- 1/ g ( E
2

) d ~: ~2m1 1 Lz.rrrq_ Ez î 2.. ) d E:z 

De totale toestandsdichtheid verkrijgen we door (1.23) te sommeren 

over elke toegestane Landauniveau en te verme~igvuldigen met de dege

neratie van elk niveau ( 1. 22), zodat v7e voor de toestandsdichtheid 

per volume-eenheid verkrijgen: 
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fig 1. 5 c SJ 

De toestandsdichtheid 

bij aanwezigheid van een 

magnetisch veld. 

I. W"'C=w 

2. W"t" = 10 

3. W-c= 0 

Als de energie Ë. gelijk wordt aan die van een Landauniveau, di

vergeert de toestandsdichtheid. 

Hanneer verbreding van de banden t.g.v. botsingen toegelaten wordts 

verdwijnen de discontinuiteiten (zie fig 1.5 ). 

De pieken in de toestandsdichtheidsfunctic g(c) zijn de oorzaak 

van de oscillaties in de weerstand. 

Maxima in de verstrooiing en bijgevolg in de weerstand zullen op

treden wanneer het Ferminiveau samenvalt met de onderkant van een 

Landauniveau ( zie fig I·. 3 ) • 

Uitgaande van de resonantieconditie 

geldt voor twee opeenvolgende maxima J.n de weerstand: 

Ë tnw :: n- 'l..t.... f C;_ 

Dus voor de periode van de oscillaties geldt 

û ( 11 8 ) = 11 B - 1/ B .:: n e/ m*E.f 
n n-1 

In het geval van een bolvormig fenni-oppervlak geldt voor de maxi

male doorsnede SF van het fermi-oppervlak loodrecht op het magneet

veld: 

( zie fig J. '' ) 

Het 

L l. '* 11 kf /Lm ::: Ef 
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verkrijgen we dan als uitdrukking voor de periode P 

Lifshitz en Kosevich C6J hebben aangetoond dat bovenstaande formule 

algemeen geldig is~ dus ook voor niet bolvormige fermi-oppervlakken, 

mits SF de maximale doorsnede van het fenai-oppervlak loodrecht op 

het magneetveld is. 

Het Ferminiveau blijft slechts bij benadering constant, Daar het 

Ferminiveau varieert met nagneetveld, zullen afwijkingen in de periode 

optreden (zie paragraaf 1.4a). 

l. 2 I-Jet longitudinale- en transversale Shubnikov- de Haas effect. 

We maken onderscheid tussen de longitudinale ( fig 1,6) en trans

versale configuratie ( fig 1.7 ), 

Schematisch kunnen we de longitudinale magnetoweerstand als volgt 

beschrijven. 

Wanneer het electrische en magnetische veld evenwijdig gericht zijn, 

bewegen de electr~nen zich schroefvormig voort. 

Het effect van het electrische veld bestaat uit het versnellen van 

het electron in de richting van het veld. Botsingen met kristalfouten 

\>.'Orden beschom;rd als het intermitterend stoppen van het electron. De 

stroom \vordt daardoor dus beperkt ( fig 1.6 ) • 

Schets van de bcHeging van een 

lading q bij uaralelle velden. 

E,!3 --t:-

---------~··--------~---.,-~--·~ 
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Als het electrisch en magnetisch veld parallel gericht zijn kan de 

magnetmveerstand uitgaande van de Boltzmann transportvergelijking 

bepaald worden. 

Deze methode kan niet toegepast worden wanneer we de geleidbaar

heid in loodrecht op elkaar staande electrische en magnetische velden 

willen bepalen, 

In het geval van loodrechte electrische en magnetische velden is de 

weg van het electron geschetst in fig 1.7. 

Als botsingen afwezig waren, zou de nettostroom 1n de richting lood

recht op beide velden zijn, 

De component van de stroom in de richting van het electrisch veld is 

afkomstig van het botsen van de electronen. 

fig I. 7 

Schets van de beweging van een 

lading q bij loodrechte velden, 

Uitgaande van de Boltzmann transportvergelijking in stationaire 

toestand, kunnen we m.b.v. een relaxatietijd benadering ( 1.31 ) 

voor elastische botsingen(aan geladen e~ onzuiverheden en acous

tische phononen), het oscillatorische ged'Î'2.g van de weerstand in een 

magneetveld onder bepaalde voorwaarden uitrekenen. 

Voor ieder Landau-niveau is een distributiefunctie f(n,k
2

) gede

finiëerd, 
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De totale stroomdichtheid 1s dan de som van de bijdrage van electre

nen uit iedere Landauband individueel, 

J
2 

::: (- z. e 1 m*J'( E 1 'fTT )(2..m"*tn Yflw L_ CE:- ( n~-1/.zJnwc] r( EJ d 0 ol E l- 2.- 3h J C/.> nm 1/L d t 
z c n=o E.. 

V2_nwc 
waarbij geen rekening gehouden is met spinsplitsing, 

Argyres r: 7 J heeft de relaxatietijd r (é) berekend in het geval van 

verstrooiing aan acoustische phononen,Hij ging als volgt te werk. 

Wanneer een Landau-niveau het Fermi-niveau nadert, neemt de toestands

dichtheid toe en de relaxatietijd neemt overeenkomstig ( 1,33 ) af. 

-c ( E:) {./";) n wc L. [ E - ( n +1/2.)1'\ wc J 
-1/:<..-

Door substitutie van ( 1,33) in ( 1.32) ( z1e appendix A) en 

m.b.v. de Poisson somformule verkrijgt Argyres voor de longitudinale 

oscillatorische magnetoweerstand het volgende resultaat 

A<{ I ~(o) ~ ~~~ f?V ~ ('FiWc) f (--1)r r' 1:~- é-t _ ;T) 
. nWC \ t. f r~ I Si nh ( 2.:rr 2.. r t\T /tf Vf:) COS {.z:rrrn~c. 1 

Bij de afleiding van bovenstaande formule is verondersteld dat er 

voldoende Landau-niveaus onder het Fermi-niveau liggen. 

De verstrooiing is isotroop en elastisch verondersteld. 

Voorts geldt deze formule enkel in het geval van parabolische ban

den met hoge degeneratie en zonder spinsplitsing. 

Er is geen rekening gehouden met lijnverbreding, 

Om de oscillaties waar te kunnen nemen is het noodzakelijk dat 

Tot nu toe is verondersteld dat de afgesplitste Landau--niveaus scherp 

gequantiseerd zijn. In werkelijkheid is dat niet geheel correct ( zie 

fig 1. 5 ) • 

De Landau-niveaus zullen een zekere breedte hebben. De verbreding van 

de niveaus treedt o,e. op doordat electrenen 1n hun gequantiseerde 

baan zullen botsen. Dit heeft tot gevolg dat er een zekere onbepaald

heid in hun energie optreedt, Vla Heisenbergs onzekerheiderelaties 

verkrijgen we, 
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waarbij c de gemiddelde tijd tussen twee botsingen 1s, 

Dinglees J heeft de invloed van electronenbotsingen op de oscillato

rische susceptibiliteit van vrije electronen berekend, Hij voorziet 

elk discreet Landau-niveau van een genormaliseerde Lorentz· vertreding. 

ter grootte 1'i I -c ( zie appendix B ) , 

Dingle vindt dat de r•de oscillatorische term van het SdH-effect, ver

medigvuldigd dient te worden met een factor e:xp(-.Z.lTI'/WcL.J waarbij 

T de gemiddelde tijd tussen twee botsingen 1s. 

Het invoeren van de verbreding van de Landau-niveaus heeft tot gevolg 

dat er een dempingsfactor in de amplitude van het Sdii-effect optreedt, 

De in vergelijking ( 1.34) gegeven uitdrukking voor de longitudinale 

oscillatorische magnetoweerstand wordt dan: 

- 11 ~ r 'I~ -L,.-.2 rk _B ) 
.t.~;~0 = ,.-:LVJ:: I<T ("!'Wc )2-L(-1l rexp<~wc -

'"hwc E.f r=1 si nh ( 2.-112- r k TIn'«: ) 

waarbij 1d :;nfrrk -c. de Dingle temperatuur is. 

1.2b transversaal. 

cos( 2.-1Tr Ef_ - :-r) 
nwc 4 

De theorie van Adams en Holstein [ 9] maakt gebruik van vrije elec

trenen met een isotrope effectieve massa in een magneetveld dat vol

doende hoog is wcc::>>1 

Spinsplitsing wordt buiten beschouwing gelaten. 

De resultaten zijn berekend voor verstrooiing aan acoustische pbononen 

en geladen onzuiverheden, 

Voor de geleidbaarheid o- ( 8 ) vinden zij: 
XX 

~x ( 8 ) .=: <JO ,.. b. er:;- -t- /'::,. az 
waarbij 1jo; de klassieke magnetoweerstand 1.s en ... '\~, ó \l.L quanturnme

chanische correcties zijn t.g.v. het SdH-effect. 

De term DIJ; is belangrijk voor relatief hoge quantumgetallen n, vlanneer 

verstrooiing tussen verschiJ.lenèe Landau-niveaus mogelijk is. 

De correctie b. <r.,__ domineert bij de laagste quanturngetallen wanneer al

leen overgangen in hetzelfde Landau-niveau mogelijk zijn, 

Voor T = OK en zonder lijnverbreding verkregen zij 
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Si -Er /h J 
hwc 

é f - Er )'h.. J 2. 
nwc 

waarbij Ef de fermi-energie is en Er de energie van het Landau-niveau 

net onder het Fermi-niveau. 

De eerste term in ( 1.37) heeft dezelfde singulariteit als de toe

standsdichtheid ( 1.24 ). Uit de vergelijkingen ( 1.3 7) en ( 1.3 9) 

volgt dat er een maximum in Uxx optreedt als een Landau-niveau het 

Fermi-niveau passeert. 

Dat wil zeggen dat onder deze voorwaarde een max1mum in~xx optreedt, 

aangezien voor sterke magneetvelden geldt dat <JXy>> CïXx l ten-lijl: 

n-2.. t. 
~X.)( ~ ~x I ( ")()< + \JX.y ) 

De oscillatorische magnetoweerstanden in longitudinale en tráns

versale velden zullen dus in fase zijn. 

Wanneer lijnverbreding in rekening gebracht wordt verkrijgen Adams en 

Holstein het volgende resultaat. 
,,,__ U> f - J.. n-2 .. r k Td 

A <f; I~ = ~h- lî.l-~ l! ÏfiWc) \ l-1 r''t e.xp r -i<" ) .( .t1Tr[ç _ n \ 
11 ,-- L _ 11Wc. co::. _ _....._ -. 

Wc, \ E f [-=> I 5 i nnc.2. TT:<., r kT In wc.. ) \ n w <: '! I 
7/ 3 1. ('1::' ) c-') r c- .2..trZt"\::Tct \ 6. IJ"z../\lo = ,)J<-J rr _0 ~ L (-1) .z.xp =:by;zz- ! c.o5( ::_~~'"Ej- -!Iî : 

' . 1i Wc [. 5 t-=1 sI nh c;!.. ÎT<. r- KT/h Y...'G) n Wc. 2. / 

In de meest practische gevallen is ~ Qj de belangrijkste bijdrage 

tot de oscillatorische magnetoweerstand. 

Er is een faseverschil van IT/'-1 tussen de cosinusterm in .6 \\) en 

die in~ (iï_, Deze factor hangt af van de '1-lÎjze waarop de lijnverbreding 

is ingevoerd. 
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1.3 De invloed van de electraneuspin bij hoge quanturngetallen n. 

In par. 1. 1 zijn de eigenfu11cties en eigemvaarden gegeven behorende 

bij het probleem van eea vrij electron in een magnetisch veld. Hier

bij was de spin van het electron huiten beschouwing gelaten, 

Indien we de spin in rekening brengen dan wordt de Hamiltoniaan, ei

gen.functies en eigenwaarden van ons probleem als gegeven in formules 

( 1.42 ), ( 1.43) en ( 1.44) 

H:: -1/(,tm) L_ (p +eA f'+/u 8 G--
k k k '& z 

het Bohr magneton is; 

~;:;(4 0) 
0 -1 

de spinmatrix. 

~(x, y. z )::~+(x. y, zl\+( \) + 1:) x,y.zlt(sz: l 

waarin Ï:t cx,y,z) gegeven wordt door formule ( 1.6 ) • 

en l{+ (S ) de golffuncties behorende bij spin "up" en sp1.n "down" zijn, 
l:.. z 

2..2__ 
E_ -;:::-1') wc ( n +~J +-11 k 1 ( 2_ m )+1/z. Q_;11e}3 

waarin g de spectroscopische spinsplitsingsfactor is. 
s 

De toestandsdichtheid g(G) kan nu geschreven worden als 

met 
-- nm 

g(E)-==(.<...nfin J1~1/4Ttl.2..-lL CE.- nwc(n+'/L- -t '/LMl_]-l/.z..~M=='/z_g5 rNm0 • 
n:: o 

Met behulp van de bijdr~gcn van de electronen uit de twee spingesplit-

ste banden behorende bij een Landau-niveau aan de totale electrische 

geleiding verkrijgen we voor de variatie in de longitudinale magneta

weerstand overeenkomstig mét formule ( 1.45 ), 

waarbij 
I 

+ ,....,.-, '' ~ r ,,_; ____§__ 
6.~-/ro ::.tr-y;__ kT cn;vvc )'.G:!_ L J.:::!L!:_~~S(Z:;:!S~bWc_~~/~) 

\ nwc q ' 2. r"' 1 si nhc z.n.<... rK T 1 h Vv() 
met E.f :: E.f .:t: 1f:L }.ffi wc 

Indien we veronderstellen dat if;~Nhwc <<.E.f, kunnen He 

aan E-f veronderstellen. 

I 
E-f gelijk 
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De vergelijking voor de totale longitudinale oscillatorische magne

toweerstand kan dan m.b.v. vergelijking ( 1.49 ) 

COS (X +Y )+COS ( x-y )= 2._C OS X cosy en de conditie 

omgeschreven worden tot 

.t.o;(:) :::: "Tr:t\)T(kTttrvv )(1'-w/cf)lfL\<::: (-1{r'/Lc.os(:Z..ITriSf/t\wc) u) 
'\ \(!) . C ' C L- . C.GS(ITivJ( 

n-o.1 s1nh(.2....-rrLki /t1Wcl · 

Uit formule ( 1,50) is te zien dat indien voldoende spingesplitste 

Landau-niveaus onder het Fermi-niveau liggen n yt « E:..-f , de invloed 

van de electronenspin gegeven wordt door de amplitude factor cos tt-rMr) 

1. 4a De invloed van de magnP.etveld afhankeli ikheid ·van het fermi-

niveau in het niet sPingesplitste geval. 

In paragraaf 1.1 is de periode van het Shubnikov- de Haas effect be

rekend voor het geval dat er geen spinsplitsing optreedt en het Fermi

niveau constant blijft als het magneetveld gevarieerd wordt. 

De periode van de oscillaties is in dat geval: 

p=-~(1/Bl= -1/B -· -1/B =ne/m*E..f 
n n-"1 

Indien we vo_9r €.i de lage_ teroperatuuruitdrukking, ( T = 0 ) 

Ef' :: ('n7 2 m'* ll 3 n-.LN )1..13 

nemen, dan tvordt de periode·"P c:inafhankelijk van de effectieve massa, 

De aanname dat het Fermi-niveau onafhankelijk van het magneetveld ~s, 

is niet correct. 

Vooral bij lage Landau-niveaus ( dus kleine n ) treden er afwijkingen 

in de periodiciteit op, 

Het Fermi-niveau wordt bepaald door de conditie, dat het totale aantal 

electronen N constant is. 
nm (./-:> 

~ ::: :L ~ J g ( e.,) fC E )dE'-:. 
n.::-c 

(n+r.t.l..Jfiv\{:, 

waarbij gce) gegeven wordt door: 
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Voor T = OK levert dit voor het aantal electrenen per volume~eenheid 
nm 

N::::. en wc I 2.. -n-2.. ) l ,L m * ;n ,2_ )31,L L $ E:.f - ( n + 1/;c )nw c. J'h ... 
n=o L 

Met behulp van de uitdrukking ( 1.52) verkrijgen we 
n . 

C> )3/. rn i . f tj;__ L/3 ( Ey fKwc ~:::: 2__ éf (8 )jllwc- ( n J, 1/:L) 
n=O · 

Uit deze vergelijking kunnen we de oscillaties in het Fermi-niveau 

~~CB) als functie van het reciproke magneetveld 1/B berekenen. 

In fig 1.8 is de variatie van het Fermi-niveau voor een p-type 

Bi Te.. monokristal gegeven [ 5 J. 
~ 3 

~--------------------------------------------------

V 
0 10 20 30 

_6 J 
1/8 < 10 G J -----v 

fig 1.8 

Variatie van het Ferminiveau voor p-type Bj~~3 als functie van 

het reciproke magneetveld 1/B, bij optreden van spinsplitsing. 

Uit vergelijking ( 1.57) kan tevens de afwijking in de periodici

teit bepaald worden yoor.vari~rend magneetveld. 

Adams en Holstein [ 9 J hebben hiervoor een procedure ontv1ikkeld. 

Deze procedure leidt tot de uitdrukking 

P < 1 I 3 J [ r N + 1/ 2. )3/:J...-- ( 1/ 2 J3/:z. 2 213 ::; 1 I B 
max ) · Nmax 

waarin N het grootste gehele getal is zodanig dat 
ma x 
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et - ( Nmax + 7/z_ )n Wc > 0 . 

en P(-1/8) de periode van de SdH slingers 1.s b:i.j kleine magneetvel

den (zie (1.53) ), 

In tabel 1.1 is de afwijking van de periode t.o.v. de kleine magneet

velden periode Pl-1/ B) gegeve.n: 

Nrm-x (1/sl - (1js) Nffilx Nrnax+1 --
P(1/B) 

1 1. 048 

2 1. 024 

3 1 • 015 

4 1 • 0 1 1 

afwijki~ 

1.8% 

2,4% 

1.5% 

1'. l% 

,, 

'!Jo 

tabel 1 .1 

afwijking 1.n de periodi

citeit tgv de 1nagneetveJ.d 

afhankelijkheid van het 

fermi-niveau. 

De in deze paragraaf berekende afwijking in de periodiciteit wordt 

veroorzaakt door de magneetveld afhankelijkheid van het Ferminiveau, 

Hierbij is uitgegaan van een parabolischè geleidingsband ( 1.20 ). 

Dit is niet correct (zie par. t.o ). 
Ten gevolge van de niet-parabolieiteit en het niet isotroop zijn 

van de geleidingsband zullen eveneens afwijkingen, t.o.v. de in 

formule ( 1,53) gegeven periode optreden. Hier zal niet verder op 

ingegaan worden. 
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I.4b De invloed van de magneetveldafhankelijkheid vaü het fermi

niveau in het spingesuli~ste geval. 

In paragraaf I, 3 is het effect van de dectronenspin op de SdH 

oscillaties gegeven. De spin wordt hier in rekening gebracht als 

een ver;n<>.nig vuldigingsfactor van de amplitude. De spingesplitste 

niveaus behorende bij het quanturngetal n zouden niet als afzonder

lijke oscillatiepieken in de magnetoweerstand \\7aarneembaar zijn. 

Dit is slechts bij benadering correct voor hoge quanturngetallen n. 

In deze paragraaf zullen de bij de spin "up" en spin "down" Landau

niveaus behorende \Jaarden van het magneetveld, waarbij oscillaties 

in de magnetoweerstand optreden, berekend trorden .• Dit gebeurt op 

analoge wijze als in paragraaf 1.4.a. 

Het Ferminiveau wordt evenals in het niet spingesplitste geval be

paald uit de conditie dat het totale aantal electronen constant is, 
llm U) -t nm en -

N :::: n·~ J g ( 6 ) t ( E. ) de \ ~ J g ( E: ) {( E. ) cl s 

c n +'/1..+ IJ:dv!}F!Wc.. c. n+1.?_- //2..M )T1Wc 

waarbij . d::t 6.) gegeven wordt door ( I, 46 ) 

Voor volledige degeneratie wordt het totale aantal electrenen gelijk 

aan: . nm - . .. ~ 

N :: 112.. U n wc. 'f12../J.TT2.) u..- m'j"fi ~ j3/L L. L C éf In wc.- c n + 11~ 1- J&_M)J1~-r [E.frn wc- c n+'fz.--lb_:·..JL 
n=o - · ·· 

met de lage temperaturenuitdrukking voor E.f ( zie I. 52 ) verkrijgen, we:. 
n 

" 31 m '')_ tl;_ 413 ( 9 ;nwc) ~::.: L [. ~E--t rnwc- ( n T lj.z_ + 1/;J··np +-i 9 rnw c.- (n+l/.2.. -/,~Ivf lf ] 
n.";0 

Met behulp van de resonantiecondities voor het optreden van maxima 1n 

de verstrooiing kunnen we nu de ge\venste 8 waarden bepalen, 

E.f 'nw-t- c. n -rt/2.. + 'l:tM l := o I C . 

en W ~ de bij de sp1n "up11 en spl.n "down" behorende 

cyclotronfrequenties zijn. 
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Beschouw daartoe fig 1.9. 

Met 

E...f /1'1Wc.. - ( Nmax +--t/:J.. + 'lf.LM):: S+ -~ E:.f(nwc.. - (n +1h -r-1/.2..M )= ( Nm2.x -· n) + ~ + 

Ef /fiwc - ( Nf"T'.d.X + 1/:2__ -- 1/.zM ) = S- -~ G t/n Wc. -· ( n -t1!.t -1f2...M ) :.- (Nf'lîdX- n) t S-

met k -=~- n volgt dan uit vergelijking ( 1. 62 ) 

4!3 ( E:~ /fiwc.)3/.t ::: N~x f ( k +$i )112. + ( k + -~- f'lz. J 
k-=0 

Wanneer een Landauband met sp1.n "up" het Fermi--niveau bij toenemend 

magneetveld passeert' dan vinden vle een maximum in de weerstand. 

De hierbij behorende waarden van het magneetveld B+ vinden we door 

van vergelijking ( 1.67) de limiet voors+~ 0 te nemen en gebruik 

te maken van 

Als resultaat verkrijgen we C j] 

_ Nma>-. _,., .l/3 
1/8 1 = 0. 8,,2_,5P ~ L_ 'JJI2_ +- ( k +fvl )l/.z_ C 

( k::O ) 

Nm'1X 
1/B- := 0. 8 2. 5'P 3 L !(1/.t + ( k-tv! ) 11

-L ~ 2.!?, 
\.l\:: 1 

waarbij 
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De berekening van formules ( 1.68) en ( 1.69) gelden voor M < 1, 

aangezien dan de spin !'up" en spin "down" niveaus elkaar niet over

lappen. 
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Hoofdstuk 2. De onstelling en de meetmethode. 

2.0 Inleiding. 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de beschrijving van de experimentele 

methoden die gebruikt zijn bij de detectie van het SdH-effect, 

De opstelling bestaat uit drie gedeelten, 

Dit vindt zijn oorzaak in een aantal condities, waaraan voldaan moet 

worden, wil men het Shubnikov - de Haas effect waarnemen, Er dient 

bij lage temperaturen gewerkt te worden en in een magneetveld, 

Voorts dient het oscillatorische gedeelte van de magnetoweerstand, 

welke gesuperponeerd is op de continue magnetoweerstand, gedetecteerd 

te worden. 
Voor de orenaratuur wordt verwezen naar het afstudeerverslag van 

Hen ting(1 0]. 

In par,2, 1 worden de cryostaten en de preparaathouder besproken, ter
wijl in de paragrafen 2.2 en 2.3 respectievelijk de temperatuurrege
ling en de superspoel beschreven worden. In par.2.4 wordt aandacht 
besteed aan de detectiemethode van het Shubnikov- de llaassignaal .. 
Tot slot: van dit hoofdstuk wordt in par.2.5 het blokschema van de 
opstelling gegeven. 
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2.1 De cryostaten en de nrenaraathouder. 

Het cryogene gedeelte van de opstelling bestaat uit twee cryostaten 

waarvan de principe schema's in fig (2.1) en fig (2.2) geschetst zijn. 

!~g ( 2. I) Principeschets 

van de cryostaat 

1 • Vacuümkamer 

2. Stikstofvulopening 

2- 3. Stikstofkamer 

11 4. Vacut\mkamer 

5. Heliumpro he 

-10 6. Supergeleidende spoel 
3- 7. Vultrechter 

4" 9 8. Heliumkamer 

---8 9. Insertcryostaat (zie fig 
5 1 o. Heliumvulopening 

11. Stralingsscherm 

2.1) 
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De cryostaat is van het type Oxford InstrunH~nts SMD b en kan 7 liter 

vloeibaar helium bevatten, De cryostaat bevat een supergeleidende 

spoel, waardoor een veld van 6 Tesla bij 4,2 K in een boring van 50 mm 

diameter opgewekt kan worden, 

Voor het opwekken van hoge magneetvelden ( tot 6 Tesla ) in een super

spoel, dient deze op vloeibaar heliura temperatuur of lager gebracht te 

worden. 

Het afkoelen van de spoel van kamertemperatuur tot 4,2 K geschiedt 1n 

twee stappen. 

We koelen de spoel m.b.v. vloeibaar stikstof af tot 77 K, waarna we 

de spoel na het verwijderen van de overtollige stikstof, verder koelen 

m.b.v. vloeibaar helium. 

Via de vultrechter ( fig 2.1 ) kan onderin de cryostaat vloeibaar helium 

ingebracht worden. Het helium zal daar aanvankelijk verdampen, Op 

weg naar de verdampingsleiding zal het 11koude" He-gas ] angs de 111t1arme" 

spoel strijken, waardoor deze reeds gekoeld wordt zonder in contact 

geweest te zijn met het vloeibare helium. 

Deze wijze van vullen van de spoelruimte spaart een Aanzienlijke hoe

veelheid tijd en vloeibaar helium, 

Het preparaat hangt in de insertcryostaat. 

Deze insertcryostaat is van eigen makelij en heeft een diameter van 

50 mm. In de cryostaat kan de temperatuur 1n principe gevarieerd wor

den tussen kamertemperatuur en ! 2 K. 

De insertcryostaat is gedetailleerd getekend 1n fig (2.2)·, De insert

cryostaat is dubbelwandig. De ruimte tussen beide wanden wordt vacuüm 

gepompd, terwijl de binnenste pot de preparaathouder en een warmte

wisselaar bevat. 
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4---+---+-

J 

5 ----+~--U 
6---~ 

8-

__ I 

!ig (2.2) De insertcryo~~ 

met EreEaraathouder en warmte

wisselaar 

I • Electrische plug 

2. Bevestigingsflens 

3. Vacu~mafsluiting 

4. Preparaathouder 

5. Heliurnprobe 

6. Vacuümhouder 

7. Poreuze nrop 

8, Binnenpot 

9. Vulopening 

Evenals J_n fig (2.1) is in fig (2.2) een hcliump:robe aangegeven. Deze 

bestaat uit een supergeleidende draad in serie met een weerstand van 

JQ_Q. 
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De verandering van de spannlng over de draad bij constante stroom

doorvoer is een maat voor dat deel van de draad dat zich in vloei

baar helium bevindt. De spanning over de draad zakt naarmate het 

heliumniveau hoger is. 

De voet van de preparaathouder bestaat uit messing, Op de voet is 

een tweede messing plaatje geschroefd, waar tegen het preparaat ge

plakt is. Een rijstvloeitje zorgt voor de electrische isolatie tussen 

het preparaat en het messing. 

5 

fig (2~) Voet van de 

p_repf!;.!·aathouder 

I, Montageplaatje voor het 

preparaat 
2. Preparaathoudervoet. 

3. Carbonglasmeetweerstand 

4. Bedrading 

5. Preparaat 

De temperatuur wordt gemeten m.b.v. een carbonglasweerstand, die 1n 

de voet van de preparaathouder is aangebracht ( zie fig (2,3) ), 

In fig(2.4) is de houder met daarin de noreuze nron vergroot weergegeven. 

In de houder is een stooksniraal aangebracht die er voor zo~gt dat het 

helium onderin de nron verdamnt. De in fig (2. 4) aangegeven messing nron 

zorgt ervoor dat er een constante hoeveelheid koud heliumgas langs de 

voet van de nrenaraathouder stroomt. 
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~------------~~~---------
7 ----11 

constante 

gassrm 

fig. 2.4 Poreuze prop en houder. 

I= flens 
2= trechter 
3= Pe-vulpijp 
4= houder 
5= poreuze prop 
6= srook 
7-= opl.an.-hu:s;t': 

2 

3 
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2.2 De temperatuurregeling. 

De meting van de temperatuur van de kristalhouoer geschiedt m.b.v. 

een carbonglasweerstand. Deze weerstand heeft een kleine magneetveld 

gevoeligheid. ( 1,5% afwijking bij 4.2 Ken B(BT) en is erg repro

duceerbaar [ 11] 

De temperatuur V.'Ordt bepaald m.b.v. vergelijking (2,1) welke voor 

Allen Bradley koolweerstanden geldt en in dit geval ook toepasbaar 

l.S, 

.i__ - él 

Ti --. lnRi 
+ b + c lnRi 

De parameters a, ben c worden_bepaald uit de weerstandswaarden R
1

, 

R
2 

en R
3 

voor respectievelijk 300 K, 770 K en 4.2 K en het onder

staande stel vergelijkingen. 

j__ [ ~( l n R3 + lnR1 ) l 
T.t (lnR3-lnR.l.}{lnRl.-lnR1>) 

lnR.2JT1 -T~ Ç 

T 1 T .t ( t n R1 - t n R2J ) 

' _'!__ t l n R2 ([n R1 -+-lnRJJ~ 
T3 <~nP~t-nRjlriR-~ 

De temperatuur van de preparaathoud~r kan door middel van een stook

weerstand in de warmtewisselaar ( zie fig (2,4) ) of door afpompen van 

het heliumhad gevarieerd worden. 

De einddruk wordt constant gehouden m.b.v. het slurpdoosje, dat in 

fig (2.5) is aangegeven, 

Temperaturen boven 4.2 K worden bereikt door het in de insertcryostaat 

aanwezige helium m.b.v. een stookweerstand ( 50.1'"1..) te verdampen. 

Naast deze warmte-input kan men gebruik maken van een koude input, door 

koud heliumgas met een regelbare stroomsnelheid door de insert te pom

pen. De combinatie van warme-input en koude-input vers~elt het bereiken 

van de gewenste eindtemperatuur. De uarmte.input van de stoob:eerstand 

\•mrtlt geregeld ~bv een Thor temperatuc~ controller rr>oè:el S- 30 I 0 · 

De temperatuur van het sample \vord t gemeten, en de uitgangsspanning 

van de sensor wordt vergeleken met een referentiespanning. 

Afhankelijk van het temneratutlrsverschil T
5

- T
0 

wordt door de controller 
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via de stook Harmte aan het samule toege!voerd. 

l)e warmtetoevoer 1s evenredig aan: 

fig 2.5 

pomp 

l He 

reterent:e 
druk 

slurpdoos 

han~ bedieni n~ 

, voor resp.P , 0 en I actie, 

ha~ e&i cnir'(l 

I 

He-ÇJ as 

l l 
!s~nscr~---1 I Scimple J 
- . I 

@Ï....:D'-r-e-gP-.. l-~J;:t-r:J 

~ b~---- ~in 

S6hematische voorstelling van het temperatuu~regelsysteem 
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2.3 De superspoel en de voeding. 

Het magnetisch systeem bestaat uit een supergeleidende spoel en een 

daarbij behorende voeding. 

De supergeleidende spoel is van het type FLl1 13 Oxford Instruments en 

bestaat uit een niobium-titaniumlegering. 

Op de spoel is een supergeleidende schakelaar aangebracht amde mag

neetvoeding van de spoel los te koppelen, als het gewenste magneetveld 

bereikt is. 

In de spoel kan een veld van 6 Tesla opge\>Jekt worden bij een stroom

doorgang van 44,72 A, met een homogeniteit van 0,1% in I cm dsV, 

De magneetvoeding is van het type Oxford 60 A en kan maximaal 60 A 

leveren. 

Het magneetveld wordt gcmeten m.b.v. een Hallprobe, 

Het is mogelijk de voeding extern te sturen. 

Daar de te meten oscillaties periodiek in 1/B zijn, 1s een sturing 

gebouwd, die het magneetveld B zodanig varieert, dat 1/B lineair is 

de tijd t varieert. 

Hier zal in paragraaf /.. 4b verder op ingegaan Horden. 
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2.4a De detectie van het Shubnikov- de Haas_signaal. 

Beschomv het te onderzoeken sample in een situatie zoals geschetst 

in fig. (2.6). 

Bij een constante stroom I v?ordt de spanning V gemeten. 

t 
V 
l 

fig ( 2. 6) 

De v7eerstand in een magneetveld kan aangegeven worden door 

~{8) ::~ 1 (8) +IJ. ~l8) 

waarin ~(8) de weerstand 1n een magneetveld is, ~(8) de langzaam 

oplopende klassicke magnetoweerstand is en ~~(8) de 1n paragraaf 

<1.2)beschreven oscillatorische component van de we~rstand, 

In de praktijk blijkt ~~(8)/ ~(8) <.(.-tI c?'(o)~O.l.D.. bij 4.2K). 

De periode van de oscillatorische term IJ, 0(8) -;vordt wanneer He het 
\ 

Ferminiveau constant beschouHen in principe gegeven door vergl ( 1. 30 ) , 

In fig (2. 7a) is een schets gegeven van het signaal V als 1 functie van 

het magneet-veld B. 

Hieruit blijkt dat de frequentie van de oscillaties varieert met het 

B - veld. 
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l 
V V 

\ 
'------------~-

{ël} s-- (b) 1/B -1' 

fig (2. 7) Vorm van het te meten signaal 

a) zond~r filter en zonder 1/B sturing, 

b) met filter en met 1/B sturing. 

De oscillaties in het verkregen signaal V interesseren ons. De 

ondergrond ~1 (8 l dient weggewerkt te worden, als we de oscillaties 

nauwkeurig willen bestuderen, 

Dit is op verschillende wij zen en met wisselend succes geprobeerd 1:12 .J,[ 13J 

Het gebruik van een hoogdoorlaatfilter bleek het meest effectief •• 

~ogdoorlaatfilter 

De frequenties van de fouriercümponenten Haaruit het langzaam oplopen

de signaal ~1 (. 8 ) opgebouwd is, zijn laag vergeleken met de .frequenties 

1n het oscillatorische signaa~ 6~(8). Door de keuze van een geschikt 

hoogdoorlaterfilter ( fig 2.8 ) kan men er voor zorgen, dat de frequen

ties in het signaal \J'C 8) niet of sterk verz,vakt door het filter heen-
' komen, 
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.-------------·-·-----· 
c1 c

2 

rll---r----1 1---T-----o 

V1 R1 R 2 
):..__ __ -..~. ____ __.__--b 

Voor dit filter geldt 

-w17w; 
V'J...../V-1 = 

1 + i ol. W I w0 -w:!../ w/; 

I 

I 

. i 

fig (2.8) Passief hoogdoor

laatfilter 

Zodat voor frequentie W<<. w0 het filter werkt als ~en dubbele àif

ferentiator terwij 1 voor W//Wo het filter de signalen ongemoeid 

laat, 

In fig (2,10) is de amplitude karakteristiek welke verkregen \vordt 

uit vergl (2.6) geschetst. 

)._ :L 
ly i.!V1/ -=- W I Wo , , • 1 - f-1 +tc;(..t.-:L)w'-ïwox~ w"two!.rJ 112.. 

De fasekarakteristiek wordt verkregen uit 

--are i.g ( -r::J. w/wo. ) 
G- ., \1- Wt;/W

0
oç Ï 

De in fig (2.11) geschetste fasekarakteristiek van het passieve 

filter, laat zien dat er sterke fase-draaijng optreedt in het beschouw-· 

de frequentie-gebied, Door deze fase-draaiing is het moeilij'k de 

maxima van de oscillaties te bepalen, indien het signaal v
1 

meer dan 

een frequentie bevat. 

Door middel van de factorcx. ( farm 2.8 ) ~s deze fase-draaiing te 

beinvloeden, Verlagen van de ~ heeft tot gevolg dat de fase-omslag 



Î.. 8) 

2.CJ) 

( 2. )~ 

( :? • 1 I ) 

bij W=Wo scherper verloopt, Voor een passief filter geldt echter· 

steeds <X > :z._ • 

Men kan de factor ex verder verlagen door gebruik te maken van een 

actief filter (zie fig 2.9 ' ) . 
R, 

c, ~-

rl jc2 -·--0 

1 
v, R2 v2 

1 J 

fig 2.9 Actief hoogdoorlaatfilter. 

Voor dit filter geldt 

v /v.F - K w2Jw2; " 
2:_ -1 -t Î ~( W /W0 - \1\,.../W c:·--

met 

zodat voor de amplitude en de fase geldt: 

_ { ( - ()( W /Wo \ e -are cg -1 -· w?:rvlg- i 

Een vaak gewenste waarde voor ex is V2, de zogenaamde Buttenmrth

benadering , 
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0.3 Q~ 0.5 Q6 Q7 Q8Q91 2 3 L. S 6 7 B 9 10 l 
______ . __ w\we ---+ __ J 

fi& (2. 1 0) 

De amplitudekarakteristiek van 

a) een passief hoogdoorlaatfilter ( c< = :L J oZ = 3 ) 

b) een actief hoogdoorlaatfilter ( Ç>\==o,i ; c\.=ï ; ~.X.::-~JI) 
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fig ( 2. 11) 

De fasekarakteristiek van 

a) een passief hoogdoorlaatfilter ( ï:J..;. 2- ~ d..=- 3 

b) een actief hoogdoorlaatfilter ( o\"=0,1 ; ot =1 ~ d..::: 1$"2._ 

Door een geschikte keuze van de frequentie w~ van het actieve filter 

is het mogelijk de ondergrond o'(B) van het in fig (.2. 7a) aangegeven 
\ 

signaal V weg te filterén met het in fig(2. 7b) aangegeven r~sultaat. 
Met behulp van een in paragraaf 2 . .3 reeds aangeduide sturing kan men 

het magneetveld B zodanig vari~ren dat het signaal V bij benadering 

slechts één frequentie bevat. De plaatsbepaling van de extrema van 

het gefilterde signaal zal nu vergemakkelijkt zijn, daar het signaal 

slechts één frequentie bevat en door de keuze van het actieve filter 

· de fasedraaiing bij deze frequentie vlak vcrloopt en hekend is. 
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2.4b De I/B- sturing. [141 

Het basisprincipe voor de sturing ~s gegeven in fig (2.12), 

------------·---------..._, r 

L 

. Ro 

1 

I 

R I 

R 

J __ _ 
----·---·----------

Indien r<<.Ro geldt voor de spanning V : 

V :::. r Yo 
R+R0 

fig (2, 12) Het Basis

Er.i.~ciEe voor een I /B 

sturing 

Als men nu de weerstand R lineair in de tijd varieert 

R=R· + B·L 
I - \ 

, waarbij R. constant 1s, 
I 

dan geldt, omdat 8 v:Jij 

1/B- 1/Bo::: 2: o<..t Haarbij rJ..' een constante 1s. 

met 

Een uitgebreid schema van de sturing is gegeven 1n fig (2,13), Met 

behulp van de sturing kan het magneetveld overeenkomstig form (2.4) 

tussen O,ST en ST gevarieerd worden. 

liet door de sturinr; ::;elevcrde signü<:'.l en het mélgncetveld lJ heulJen 

het in figuur (2.I4) geschetste tijdsverloop. 
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Aan de schakeling zijn drie delen te onderscheiden, die ~n de figuur 

(2.13) aangegeven z~Jn met resp. A, B en c. 
Gedeelte A bestaat uit het in fig (2. 12) getekende basisschema, waar-

hij de potmeter aangedreven vmrdt docr eer.. synchroonmotor. 

De operationele versterker pA 14'·1 versterkt het door formule ( 2...1 'l ) 

gegeven signaal 100 keer. Het met behulp van gedeelte A vcrkregen 

signaal V( t) is m fig ( 2, 14 a) getekend. 

Het in fig (2.7) metBaangegeven gedeelte besteat uit een camparator 

LM 319, welke het uit gedeelte A afkomstige signaalY(t) vergelijkt met 

\,1, V~ ingestelde spanningen en ~ 

De schakeling l.S zodanig dat met behulp van relais de motor alleen in-

geschakeld is als I \ uitgeschakeld als V>; Vl. of V<.. V I V1 <V < Vt_ en ..... -1 

De combinatie van deel A er.. B levert fig (2.14b) op. 

Gc~deelte C bestaat uit een comparato~ LM 319, een multiplexer MC JL;05! 

en een tweetal instelpotmeters. 

De co~parator vergelijkt signaal V{t) met twee ingestelde spanningen 

V 1 en V)_ \.;elke continu regelbaar zijn tussen 0 en 5 volt, De uit 

de camparator afkomstige spanningen I en 2 sturen de multiplexer. De 

multiplexer laat, afhankelijk van de codespanningen 1, 2 en 3, één van 

de 3 signalen V1 , Vr;.__ ofV(t) door. Zodanig datV(t) doorgelaten t.;ordt 

als V1 /Y ( t) <.V L, V" doorgelaten vmrdt als V( l) < V 1 en V z doorge-
' 

laten wordt als V( tI~ VJ..., . 

De operationele versterkers/'.At4t dienen als impedantie buffers. 
c 

Het uiteindelijke uitgangssignaal is in fig (2. 14)geschetst, 

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

Î 
I 
I 
\ V 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

" 
(a) 

--

-....... ..... ---

V' 
2 -l 

\ 

., \/' ,--

( b) 

\ 
\ 
\ 
\ 

--\ ~~--·~--_ V
1 ~~-:- = ~-~ '---=-------. 

·---~-c) ______ t_·~ __ __j 
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2. 5 Het blokscherria van de totale oEstelling. 

Tot slot van dit hoofd&tuk wordt 1n fig,(2,15) een blokschema van de 

totale opstelling gegeven, 

He en N2 
pompen 

1/ 8-sturin'g 

Nz 
niveau 
regeling 

He 
niVCélU 

i nd i ca tor I 
'-----r----1 

cryostaten 

spo el 

vacuum 
pompen 

t~mp. 

regeling 

hatlprobe 

spo et vo e di rgt--~--il----1 t~mp~ 1-+--+---~--~ stroombron 

fig. 2.15 Bloksdcma VHn de orf:tcllin~. . ~--~~--~ ..... -.---..__....-~---__.::,..~-·~ 
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Hoofdstuk 3 Resultaten en discussie, 

Tijdens mijn afstuderen ben ik er niet 1n geslaagd te komen tot het 

doormeten van een serie preparaten, 

De bouw van de opstelling ,het opheffen van bijbehorende kinderziekten 

en het zoeken naar de juiste detectiemethode vergde meer tijd dan voor

zien was. 

De opstelling is ,op het ijken van de temperatuurregeling na ,nu zover 

voltooid dat gemeten kan worden. 

De 1/B-sturine. 
---'-----''4-

De in par.(2.4b) beschreven 1/B sturing voldoet goed, In. fig.(3.1) is 

een voorbeeld van het verloop van het magneetveld B als functie van de 

tijd t gegeven. De gemeten waarden van H liggen nagenoeg op de bereken

de curve. 

De theoretische curve 1n fig.(3.1) is_ber~k~nd m.b.v. vergelijking (2.14) 

wam;jn vooJ; n0 _q.e gemeten waarde n
0

:..:J,06:!_: 0.01 T en vooro( de waarde 

~=0.00121+ 0.00002 T-ls- 1 gesubtitueerd zijn. Peze waarde is berekend m.b.v. 

1/B -1/B =-tX.t waarbij B =4.59+0,01T ent =600s. 
e 0 e e e 

In tabel (3. I) is de relatieve afwijking van de gemeten B -"tvaarden met 

de berekende B-waarden voor enkele meetpunten weergegeven, 

De spanning aan de uitgang van de 1/B-·sturing voldoet binnen 0.5% aan het 

gewenste tijdsverloop. De koppeling tussen de 1/B-sturing en de voeding 

van de Plagneet is er de oorzaak van dat deze afwijking maximaal 1.5% wordt, 

zoals in tabel (3,1) 1s aangegeven. 

Voorts wordt de relatieve fout(Bb . -B )/Bb mede bepaald door de nauw-
er gem er 

keurigheid waarmee het magneetveld bepaald \·mrdt. 

V 
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B gemeten 

( T ) 

I. 06 

I. I5 

1. 26 

I. 39 

I. 52 

I. 74 

I. 99 

2.33 

2.79 

3.48 

4.59 

~abel (3. 1): 

B berekend 

( T ) 

I.06üp 

I. 1483 

1.2527 

I. 3779 

I. 5309 

I. 722.3 

1. 9682 

2.296I 

2.7550 

3.44~3 

4.5900 
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B -B ber ·gem 
----·-

B 
ber 

0% 

-:-O.I5% 

-0, JL1% 

-0.88% 

o .. 71% 

-I.QJ% 

-1.10% 

-1.48% 

-1 •. 27% 

-:-1.07% 

07, 

R -B ber gem 

R ber 

de afwijking van de gemeten B waarden met de berekende 

B waarden, 
Voorbeeld van een Shuhnil:ov- de Haas signaal.__ 

In fig. (3. 2). is een voorbeeld gegeven van het t:·ansversale Shubnikov-

de Haas signaal dat verkregen is aan het nrenaraat Ac 38-5-1 bij gebruik 

van de 1/3- sturing en een actief filter (nar 2.4a). 

Het preuaraat vlas naaldvormig,de c as meakte een hoek van 90 met de leng

teas. liet magneetveld B stond loodrect.t op zowel de lengte- als de c-as. 

11.· f' (J?)bl''k datd f · 1 · 1 · :t .1g ,_ 11 t e requent1e van tet s1gnaa. constant 1s en 0.072 Hz 

bedraagt. 

Het actief filter was een Buttenvorth-filter met f
0

=Wo =O.O!Hz.De fase
J 2:rf 

draaiing bedroeg voor een. frequentie van 0.070H~ 8 =10~ Voor d~ fasedraaiing 

is in fig(3.2) gecorrigeerd door verschuiving var. de 1/B-schaal. 

De plaatsen in I/B van de maxima v~~ de oscillaties voldoen aan vergelijking 

(I. 58) ,waarin N staat voor het çuantu:'lt!etal van cie respectievelijke 
max 

landauniveaus. De m.b.v. deze vergelijking ~~rekende maEneetveldwaarden 
. . . de / ) . d ZIJD 1n de 3 kolom van tabel(3.2) w~ergegeven, De P(l B lS de waar e 

-I 
van de periode voor lage magneetveld~1 (p=0,033T ) gesubstitueerd. 

U5t de afstand in J/B van de oneenvolgende maxima Js de ueriode vande 

Sllubn::'.kov- de Haas oscillaties be;,.aald (par I. I). De grootte van de afstand 

in 1/B is gegeven in tebel (3.2). De gemidde]dc transversale neriode V 
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die hieruit berekend l.S, bedraagt:P~0.033;t0.0JT-l ,Deze waarde komt overeen 
-I 

met d~ door Monen gemeten waarde (P=0.033~0.0003T )voor de transversale 

periode van As38-5-t [ ISJ in magneetvelden van 0.8T tot I .ST. De onnau\v

keurigheid \Wrdt bepaald door de om1amd<eurighei d vlaarmee de vaarden van het 

magneetveld afge~ezen worden. 

B 
n 

(T) 

I. 65 

I. 75 

1.85 

l. 98 

2. 12 

2.28 

2.46 

2.68 

2.92 

3.21 

3.61 

4.05 

4.66 

tabel(3.2): 

n 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

(B ) 
n ber P=I/B -1/B 

n n-1 
AP 

---------~----------~ 
1. 64 0.0037 

0.033 0,007 

1 • '7/. 0,0033 

0.031 0.006 

1. 84 0.0030 

0.036 0.006 

1. 96 0.0026 

0.033 o. 005. 

2.10 0,0022 

0,033 

2.26 0.0019 

0.032 

2.44 0.0016 

0.033 0.003 

2.65 0,0014 

0.031 0.003 

2.91 0.0012 

0.03] 0.002 

3.22 0,0010 

o. 034 0.002 

3.60 0.0008 

0,033 0.001 

4.09 0.0006 

0.032 0.001 

4.73 0.0005 

B = d~ gemeten waarden van het magne~tveld waarbij max1ma optreden. 
n 

(Bn)ber= de berekende waarden van het magneetveld waarbij maxima optreden. 

n= het quanturngetal van een landauniv~au. 

H /(B. 1)
2
= relatieve fout in 1/B . 

n n+ n 
P= periode 

.6 P= fout in de periode. 
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fig. (3. 2) Voorbeeld van een Shubnikov- de Haassignaal aan Cd
3
As?. · 
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Het optreden van twee duidelijk verschillende periodes, zoals Aubin e,a, 

dat aan Cd
3

As
2 

gemeten hebben [ 16 J , is bij dit peparaat niet -v.~aargeno

men. M.b.v. fourieranalyse kan het eventueel optrt"den van r:1eerdere periodes 

zichtbaar gemaakt worden. Ter controle is het fourierspectru;n van het in 

fig.(3.2) geschetste signaal m.b.v. de discrete Fast Fourier Transfarm 

bepaald (appendix C),Het resultaat is gegeven in fig(3.3). De getransfor

meerde bevat een piek bij 30.6T, wat overeenkomt met een Shubnikov- de 

Haas oscillatiefrequent ie van 0. 033T-l, Dit is in overeenstemnd ng met P 
bepaald uit fig(3,2). 

Samenvattend kan gesteld worden dat de 1/B-studng in combinatie met een 

actief filter het verwachte signaal levert. De onnam..rkeurigr•eid waarmee 

het magneetveld bepaald en geschreven wordt, dient echter verbeterd te 

worden. 

Suggesties. 

- Hij lage velden wordt binnen de Herkeenbeid gebruik gemaakt van modu

latietechnieken voor het bepalen van het Shubnikov-deHaas effect,Hierbij 

kan de periode van het Shubnikov-de Haas effect met een onnauwkeurigheid 

van minder dan 1% bepaald worden. 

Het is nuttig na te gaan inhoeverre modulatietechnieken ln de sup~rspoel 

toepasbaar zijn en inhoeverre zij bij kunnen dragen tot een grotere ge

voeligheid en nauwkeurigheid. 

- Het verdient aanbeveling een mechanisme te ontwerpen waarmee het pre

paraat t.ov. het magneetveld gedraaid kan worden. 

Het is dan mogelijk de anisotropie van àe geleidingsband te onderzoeken. [ 2] 

- Het verloop van het magneetv~ld met de tijd kan (m.b.v. een electro

nische sc~ak~ling ) op de record~r geschreven worden als het verloop van 

1/B met de tijd. Dit komt de afleesnauwkeudgheid ten goede. 
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Annendix A. 

In paragraaf 1.2 wordt een uitdrukking gegeven voor de longitudi-

nale magnetoweerstand, volgens Argyres. Deze wordt verkregen door 

gebruik te maken van de Poisson somformule, 

De uitdrukking voor~ wordt: 

<J:::: -Aj~~ C:E.-(n-rTt.z...)nwcJ'I.t d& 
z n=-o _,o dE 

Y,2..rlW L1 c E. -( n + 1h.fn Wc_ J 7/L dE-
c n::o , 

Teller en noemer van de 1ntegrand worden nu via de Poisson somformule 

uitgedrukt in periodieke functies. 

Deze somformule geldt als E.f >>11 Wc , dat Hil zeggen als er voldoende 

Landauniveaus onder het Ferminiveau liggen. 

Als resultaat verkrijgen we 

nm TV 
2:: c e. - ( n + 1/,__ )h""f: "J .2... 

n-==o 
ç -n w 3J. u? H { __ §____ l-c ) ? 

.• E:: t 1 - 3 /4TI VL (~) ~ f-:ll:L c~-~~-2.:nr nwc _:_~_1 _L __ 
3 [1- -1/VT (fiv~~ 1'1.:L f_ L-t)~ cosp.:rrr-:1:7 ___ --:p:)~ nm -1/. r:: c E. - c n -t· 1hm wc J 2... G 1 - 1 r fTi_ 11 vv~ '-l J 

toepassing van de Poisson somformule ~ Omdat als voorwaarde voor de 

zijn de oscillaties 1n de noemer t.g.v. de 

relaxatietijd ree.) vele malen groter als de oscillaties in de tel

ler t.g.v. toestandsdichtheid gcé) 

We kunnen dan m.n.v. reeksontwikkeling van -1 /(1+>0;1xl<l en formule 

( 2 ) schrijven 

(J::: -A f é { 1 - 112.. IT (flJ±-r-f_ ~,{cos ( .t. TT r & - ~ )_d fo dE 
3 .) r=1 r 2- n Wc ~ d G 

'IJ...nwc 
Dit is de som van de twee integralen, 

Voor Hoge degeneratie ( T laag) geldt df/dE=SCE.-Eç). Zodat de 
I 

• ...., 11 
eerste integraal overgaat 1n - '3 c E.f D ' t -~ van de 2° , e 1n :egra.nc 

integraal bestaat uit het produkt van een lang;~aam varierende 

functie E. -l/:z.. en een snel varierende functie c 05 (.?...nr..;;~- - -~ ) • 
''Wc. 

Benaderend kunnen we dan schrijven 

(-·\{ - E: n \ clt 
··-·· CC!S ( 2..lT --- .- - J 10 ciE. 
r 1/-;___ Ti Wc '--1 dE. - . 



( 4) 

( 5' 

( 6) 

7) 

( 8) 
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zodat 

r.-(R)=-~é ~-'l-lT2_.r-:;' -~T {1iwc)
1
1z ~ (--'~)rrlb_ COS(.2.:rrr _5_- "!") 

"z "L .3 f l v .z... nw. \ E:.f L • · 11vt 4 
c r=-1 si nh ( :L n.z kT /nwc) 

Hanneer we Vö willen bepalen dienen \..re vergl ( 2 ) in het limiet 

geval B ~ 0 te beschouwen, 

Er geldt 

nm I/ · 3/ 
l i m n wc L L s - c n + 1/2- )Ti wc ~ 2..::::: 2. 13 €:. 

1 

8-+o n.::.o ) 

nm 
lim tïwc. ~ { E': -·Cn t-lh.Yfiw ( 11:z..::: ~ e_ 3

/.z_ 
B-~-o n==o . c J 

He verkrijgen dan 

zodat 
IJ </) 

.1 0; ::. ~~~ f:.r kT (nwc ) 2. \ · \ ÇJ0 -- --- L 
""Kwc éf rel 

Deze uitdrukking geldt samengevat voor: 

-Hoge degeneratie, d.w.z. vele Landauniveaus onder het Ferminiveau. 

Dus voor grote quanturngetallen ( zie vergl 

- Parabolische banden. 

- Isotrope en elastische verstrooiing, 

-Het niet-spingesplitste geval, 

2 ) . 

- Het geval waar geen rekening gehouden wordt met de collisionbr.oa-

dening, 
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Appendix B. 

De botsingstijd -cis de gemiddelde tijd waar1n een deeltje met een ,l)Lt'>::C<'< 

m *zijn baan ongestoord kan volgen, 

Indien P(t) de kans is, dat het electron J.n een tijd t niet gebotst 

heeft en dt/~ de kans is dat het in een tijdsinterval dt weJ botst, 

dan geldt 

cl) P( t) '-/) exp <--ti-c ) 

( 2) 

zodat voor de gemiddelde tijd tussen twee botsingen geldt: 
- ~ (/:) 

-c= t ", { ~ t exp(-th:)dtj S exp(-t/-c)dtJ 
e C 

Stel nu dat er overgangen kunnen plaatsvinden vanaf een energieniveau 

E naar de grondtoestand E , Het 1s mogelijk dat electronen die van 
n o 

toestand E 
n 

tijd t niet 

naar toestand E willen overga<:lr:., dit energieverschil in 
0 

overbruggen aangezien zij in de tussentijd kunnen botsen, 

De bij de overgang van electraoen uitgezonden straling behoeft dus 

niet monochromatisch te zijn, aangezien zij op het moment dat ze bot

sen niet allemaal hetzelfde energieverschil overbrugJ hebben ( zie fig 

(I) ) • 

I 

E' 
Wn 1''\,/Vt- 1i(WnW) 

"t - -- - - - - - ·- -

E 
I 

...:..t- - ·-- -~ 

nw 

'------------------·-·-

Beschouw de groep van electraoen die na botsing een energ1e E over

houdt. Deze electronen hebben erm hoeveelheid eDergie 1Y\W-W) 
~ 

door straling verloren. 

De intensiteit van de in tijdsinterval t uitgczo~den straling 1s 



( 3) 

( 4 i 

( 5) 

( 7) 
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evenredig met 
t I~ 
) ex p~ i w n - i w ) q d tI = 
0 

De per tijdseenheid uitgezonden straling door electrenen die na bot

sing energie E hebben is evenredig met 
~ 

) :L J 1 -COS ( W- Wr, )t 1 exr,(-th;) dt 
_o 2 I w -wA) i: T r 
CP 

-~ exp(-t/-r)dt 

______ .t ____ _ 
( w-wnl + !h..-

0 

Veronderstellen we nu dat, 

- het aantal electraoen dat energieniveau E bezet na botsing, evenredig 

is met de intensiteit van de straling met frequentie (W-W). 
n 

- de Eohr relatie E=-nw geldt, 

dan kunnen we zeggen dat de kans dat een electron energie E bezit even

redig is met 
1 

( E - E n ) 2: t n"S'-c 2.. 

Beschouwen we nu een electron in een magneetveld B dan wordt de 
z 

beweging van het electron in het x-y vlak gequantiseerd, Deze quan-

tisatie uit zich in het opsplitsen van het oorspronkelijke n1veau 

in Landauniveaus. Indien botsingen tussen de electronen in rekening 

gebracht worden, zal de quantisatie in het x···y vlak slechts ruwweg 

geschieden. 

De kans dat een electron 1n een energ1e interval dEj_ rond de gequan

tiseerde waarde 

ligt, is nu 

C<JE.L 
( n ' -c rr ) ( t.- E:~-:ï: ·rl'i ?. Ie ..c 

waarbij E _J_ de energie van het electron 1n het x-·y vlak 1.s ( zonder 

verbreding wordt deze kans gegeven door de del tafunctie ~ (E-En) ) . 

Er geldt 
01 d E j_ : :.• · : 

< s > ~ c n /c lT l ( E. _--ËnF;~~7-c: ~ ::. i _,,.., 
t 

Volgens vergl ( I. 22 ) Zl.Jn de eeergH~v:a.:,rclen En N-vouciig ontaard, 

waarbij 

( 9) 
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In deze vergelijking l& A de oppervlakte vaa de doorsnede van het 

kristal loodrecht op de richting van het magnetisch veld. 

Het aantal toestanden met een energie in het x-y vlak tussen E j_ 

en E~ + dE~ is dus 

eBA n cl~- c/.) 1 
dZ(E_i_>= ~ ~11 t::.1..I:: SE~--nwr(n+l/2..)22..+n"-h: .. 2.. 

n -- o t '"'-- -- J 

Het sommatieteken ~n deze uitdrukking kan als volgt begrepen worden. 

Hij berekening van vergl (7) zijn we er vanuit gegaan dat het aantal 

electrenen dat energieniveP..u E bezet na gebotst te hebben evenredig 

is met de intensiteit van de straling met frequentie (W-W). 
n 

Hierbij hebben we alleen die electrenen beschouwd die van E naar 
n I 

niveau E terugvallen. 

De andere Landauniveaus l.ev~ren echter ook een bijdrage in de bezetting 

van niveau E, zoals te zien is in fig (2), zodat de kans dat e•;n elec

tron in het x-y vlak energie Ej_ heeft, gegeven wordt door de sorrme-
. . ' . r1ng van de versch~llende Lorentzfunct~ewaarden. 

·r-----------------------------------------------·----~ 

Met behulp van de Poisson somformule - [9] kan aangetoond worden 

dat de term exp(-?.nï/Wc 1:-) in de uitdrukking voor de oscillatorische 

magnetoweerstand verschijnt. 

Uit fig (2) blijkt dat de Landa.univeaus scherp te onderscheiden zijn, 

indien geldt l'iWc/)Î1 /T:- ( zie ook fig 1. 5 ) . 
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Bij het onderzoe~~ van de fre']uentie in de gelneten Shuhrtikov- de Haas 

oscillaties wordt gebruik gemaakt van cle discrete Fast Fourier Transform. 

Hieronder z;:l het urincipe~dat dchter deze transformatie zit ,beschreven 

worden. 

a) f<?.UI.i_e E_t.f a_!l~ f_S>E_m_i ~~ ~-~ 

Een functie f(t)~ die aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan getransformeerd 

worden in een functie F(f) die soms eigensc:'tappen bevat ,welke fysisch 

gemakkelijker te internreteren ZlJn dan die van .Z(t). De functie F(f) is 

de fouriergetransformecrde van f(t) indien 
.,., 

(ll F(f): rf(t)exp(-j2Tdt)dt. 
• V') 

I 

IlP bi_ibehorende inverse transformatie is in formule (2) gegeven . 
. , 

(2) f(t): jF<f )exp{j2nft)df 

( 3} 

..... 
In deze twee vergelijkingen komt de gelijbv-aardigheiCl van het tij()- en het 

frequentiedorr,ein goed tot zijn recht. 

Signalen die begrensd ziin in het frequentiedomein 

F ( f ): 0 ; 

kunnen na neriodieke voortzetting met neriode B=2f ontwikkeld worden 1n 
g 

een fourierreeks , zodat voor F (f) ge~.chreven kan v:-orden: 
(/.> 

(4) FCf): [11t3f(n1/8lexp(-jnll"f/fgl :lfl<fc 
n=·<-'l __, 

De frequentiefunctie F(f) kan dus uitgedrukt worden 1n de meet- waarden 

f(nl/B) van de tijdsfunctie. 

Evenzeer is het mogelijk, signalen die begrensd zijn 1n het tijddomein 

c s) f ( t l: 0 ; I t I ~ tg 

na periodieke voortzetting met oeriodeT=-=2t t.e ont:-~;ákkc1en 1n een fourier
g 

reeks, zodat voor f(t) geschreven kan worden: 

(6) f(~·)= -[ 1/T F(ni/T).::xp(jnntltg); l11<tq 
n:::. u~ -

In dit geval worrit cl..:o tijdsfunct-Lc:: Ut) u:l.t:g;:·<lrukt 111 de meet uaard.:n 

F (n I /T) Véi.H de~ fr-equent-i efunc1·.; t:·. 
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b) ~a~t_!~u!:.:i~ _Trans~oE_m. 

In de 11raktijk worden d.• signalEn 1n een cd.ndig ar,ntal nunten hemons terd. 

Dit gebeurd m.b.v. de Discrete Fast Fourier 1ransform. Bij de discrete 

Fas t Fourier Transferm benalen in elk doi!le:i n een c1rietal narameters het 

transformatie resultaat. Deze narameters zijn in 0nderstaand schema weer-

gegeven. 

Ti.i ddomein 

N 

T 

-es 

Freouentiedomein 

De parameters hebben de volgende betekenis: 

N -het aantal samnles. Dit aantal moet voor de Fast Fourier Transferm 

een ·macht van twee zi in. Er ziin in het tijd·· en frequentiedomein 

evenveel samples. 

T - het interval in hef tijddo~ein wat door de transformatie bestreken 

wordt. T€•2t) is eveneens de ueriode van de neriodiek voortgezet te 
g 

functie. 

ls- de onderlinge afstand van de samolc:s in het tijddomein. 

B - het interval in het freq'Jentiedomein wat door de transformatie be

streken wordt. 

~-de onderlinge afstand van de samples lil het frequentiedomein. 

Tussen de narameters bestaan een aantal rel-'lties, zodanig dat men t\vae 

grootheden kan kiezen waarna de andere vastliggen. De belangrijkste be

trekkingen zijn: 

T=N -c..5 

( . 7 ) B:;;N ).) ~ 

1$=1/B. 

\.S =I /T. 

Bij de fou):"iertransforma[ie van het Shubnikov- de Haassignaal van prepa

raat As-38-5-1 hadden de parameters N, T, -c de volgende -v.raarden: 
s 

N=64. . 

T=o.7s 2 71 r' 
~=0.01223. r-' 
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ó'F = maxima.le doorsnede van het fend-oppervlak loodrecht op de richting 

uo 
fA& 
B n 

van het magneetveld 

:::: de spinbaansplitsingsenergie 

het ferm.iniveau bij afwez:i_gheid va.n een magneetveld 

= karakteristieke hoelc.freqenti.e 'latl een filter 

= de cyclotronhoekfrequentie 

= de spinmatrix 

= gemiddelde tijd tusse11 twe.e botsingen 

energ:i eafhanke lijke relaxatie tijd 

= het bohrmagneton 
• c1e 

-- de v7aé:rde van heL magneetveld waarbiJ <.le n landauband door het 

ferminiveau schuift 

e de lading van een electron 

f
0 

-- fermi--dirac vcrdeHngsfunctie 

g( ) == toestandsdichtl1eid• ' _ 

g
5 
~-_spectroscopische spinsplitsingsfactor 

~f = grootte van de golfveelor bij het fenui-oppervlak 

mo 
N 

N 

N 
ma x 

= rustmassa van een electron 

aantal electronen onder het fermi"'·niveau 

de degeneratie van een landau niveau 

= het quantumget al van de hoogste 1 anclauband ~mcler het fermi-niveau 

= periode van het Shubnikov- de Haaseffect 

= de dingletemperatuur 


