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SAMENVATTING. 

Als onderdeel van het onderzoek naar de bandenstructuur 

van Cd3As 2 , zijn Shubnikov-de Haas metingen verricht aan 

georiënteerde Cd3As 2-preparaten in magneetvelden tot 1,6 

tesla. 

Het Shubnikov-de Haas effect is het oscillatorische ge

drag van de magnetoweerstand bij lage temperaturen, en is 

periodiek in het reciproke magneetveld. 

Detectie van dit relatief kleine effect gebeurt met behulp 

van magneetveld-modulatie, hetgeen een uitermate geschikte 

meettechniek voor dit effect blijkt te zijn. 

De gemeten perioden P van het Shubnikov-de Haas effect zijn 

anisotroop. P 

De anisatrapiecoëfficiënt K (= Pm~x) is een functie van 

de vrije electronenconcentratie.mln 

De metingen zijn geïnterpreteerd in het Bodnar bandenmodel, 

dit is een anisotroop vier-bandenmodel met een ellipscidaal 

fermioppervlak. 

De door ons gemeten anisotropie in de periode van het 

Shubnikov-de Haas effect komt goed overeen met de door 

Bodnar berekende anisotropie in Cd3As 2 . 
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1. INlEIDING .. 

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk werd verricht 

in de werkeenheid "Kleine Bandafstanden" van de Vakgroep 

Vaste Stof aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 

Het afstudeerwerk was een onderdeel van het onderzoek, 

dat in bovengenoemde werkeenheid verricht wordt aan half

geleiders uit de reeks mengkristallen Cd3 (AsxP 1_xJ 2 

met O~x~1. 

De bedoeling van het afstudeerwerk was; het meten van de 

anisotropie in de periode van het Shubnikov-de Haas effect 

bij diverse concentraties van vrije electronen. 

Het Shubnikov-de Haas effect (1] is het oscillatorisch 

gedrag van de magnetoweerstand bij lage temperaturen. 

Dit effect is pe~iodiek in het reciproke magneetveld. 

In hoofdstuk 2 (2.1) wordt een korte afleiding van de 

periodiciteit in het Shubnikov-de Haas effect gegeven. 

De bandenstructuur van Cd3As 2 wordt vaak beschreven met 

behulp van het geïnverteerde Kane bandenmodel. [2] 

In dit model wordt uitgegaan van een kubische kristal

structuur. 

Cd3As 2 heeft echter een tetragonale kristalstructuur het

geen aanleiding geeft tot een anisotroop bandenmodel. 

Bodnar [3] brengt de invloed van deze tetragonale struc

tuur in rekening door een extra potentiaal Vt , in de 

afleiding van het geïnverteerde Kane model, in te voeren. 

Uitgaande van het Bodnar bandenmodel moet in de periode 

van het Shubnikov-de Haas effect anisotropie optreden. 

Deze anisotropie neemt toe met afnemende electronencon

centratie. 

In hoofdstuk 2 (2.2) wordt een globale afleiding van het 

Bodnar bandenmodel gegeven en wordt de anisotropie in de 

periode van het Shubnikov-de Haas effect besproken aan 

de hand van het ellipscidale fermioppervlak dat uit dit 

model volgt. 
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In hoofdstuk 3 wordt de experimentele opstelling besproken, 

waarmee het Shubnikov-de Haas effect gemeten wordt. 

Hierin wordt uitvoerig ingegaan op de detectie methode, 

deze detectie gebeurt met behulp van laag-veld-modulatie (3.3). 

In hoofdstuk 4 worden de meetresultaten besproken en deze 

worden ve~eleken met de door Bodnar berekende anisotropie 

in Cd3As2 . 
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2. · TIIEORIE. 

2.1 Het Shubnikov-de Haas effect (SdH-effect). 

De oscillatorische component van de magnetoweerstand (het 

SdH-effect) is, als alle details in beschouwing genomen 

~orden, een gecompliceerd verschijnsel. 

Het ontstaan van de oscillaties kan eenvoudig verklaard 

worden als we uitgaan van een vrij-electrongas in een 

hOmOgeen magneetveld o [ 41 s] 

De schrÖdingervergelijking voor een vrij electron is: 

1 
<2m 

0 

Brengen we een vrij electron in een homogeen magneetveld 

dan zal dit electron onder invloed van de Lorentzkracht 

een spiraalbaan beschrijven. 

Stel het magneetveld wordt aangelegd in de z-richting. 

De beweging van het electron zal in de z-richting onge

stoord zijn, terwijl het electron in het xy-vlak een 

cyclotron beweging zal uitvoeren. 

Onder buitenbeschouwing laten van de electronspin leidt 

dit tot de volge~de uitdrukking voor de Hamiltoniaan: 

H = _21 L ( p. + eA. ) 2 
mo j J J 

; j = x,y,z. 

( 2 .1) 

(2.2) 

Met als keuze voor de vectorpotentiaal A=(O,Bx,O), kunnen 

we de schrödingervergelijking schrijven als: 

1 2 2 2 ) 'i' = e:'l' 
2m0 

Px + (p + eBx) + Pz y (2.3) 

Stel: 'i'= 1 exp { ik y + ik z} ~(x) 
4 7T2 y z 

( 2. 4) 

èn E;= x - k (n/ w·mo) ; w = eB/m0 y c c 
( 2. 5) 



-5-

Nu kan de schrödingervergelijking 
2 

geschreven 
h2k 2 
--=-z- ) \P 

worden als: 

h 2 d2 mowc 2 
( - -- + -- ~ )\P = (e: -

2m0 d~2 2 2m0 

Vergelijking (2.6) is identiek met het één-dimensionale 

harmonische oscillator eigenwaardenprobleem. 

De eigenwaarden voor de energie worden dan ook gegeven 

..door: 

+ (n + ~)hw c 

Vergelijking (2.7) laat zien dat de oorspronkelijke 

parabolische band van het vrije electron, opgesplitst 

wordt in meerdere banden, de zgn Landaubanden (zie 

figuur 2.1). 

figuur 2.1 

( 2. 6) 

( 2. 7) 

I I\ I ' \ T I I IIIJI \ \ ' \ I I 
\\ ' ' ... _ ... 11111LT 
'\''\ lffJ 

De electrenenenergie als 
functie van k voor de eerste . 
zes LandaunivÖ's. 

\ \ \ ' ... - / I IJ/I l 
\ \ \ \ 1 I 

0 

Tir: lege toestanden 
BT: bezette toestanden 

Voor de straal (re) van een cyclotronbaan in de plaatsruimte 

geldt nu: 

( 2. 8) 
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Afbeelden van deze fysische baan op die in de k-ruimte 

geeft: 
k 2 

c 

m w 
= (2n + 1)~ n (2.9) 

De uniforme verdeling der quanturntoestanden in de 

k-ruimte yçor het vrije-electrongas wordt vervangen door 

een serie concentrische cylinders, met straal k , waarop 
~ c 
de toestanden gequantiseerd zijn (zie figuur 2.2). 

s 
lt1 

kx 

figuur 2.2 

Opsplitsing van de k-ruimte 

in concentrische cylinders 

ten gevolge van een magneet

veld B z 

Het gedrag der electrenen in de vaste stof laat zich be

schrijven door gebruik te maken van de effectieve massa 

approximatie, waarin de effectieve massa mx een functie 

is van de golfvector k. 

Voor electrenen in een parabolische band (mx is dan onaf

hankelijk van de energie) kunnen de formules (2.1) t/m 
x (2.9) gebruikt worden door m

0 
te vervangen door m . 

Een quanturntoestand ligt vast door de keuze van n, ky 

en kz. 



De degeneratie van de nde Landauband wordt dus bepaald 

door het aantal mogelijke waarden van k en k . y z 
Beschouwen we het electron in een rechthoekige doos met 

afmetingen d 1, d 2 en d 3 , dan geeft toepassen van de 

periodieke randvoorwaarden op (2.4): 

= 27T N er;- (No= 1,2,3, o o o) 

h Met behulp van (2.5) en met 0 < k ~ d wordt de 
y mow 1 

degeneratie van elk Landaunivo, bij ge~even waarde van 

k , gegeven door: z 

Het aantal mogelijke toestanden in de k -richting wordt 
z 

. gegeven door: 

waarin 

d3 '{;;1 
G(e: ) -

z - 27Tb ~ z 

= e: - hw (n + ~) c 

( 2. 10) 

( 2 .11) 

(2.12) 

(2.13) 

De totale toestandsdichtheid per volume eenheid voor het 

nde Landaunivo wordt nu gegeven door: 

m~wc Q 
= 27Th --~~v~~==~--------

27T n ( e: - hw ( n + ~ ) ) c . 

De totale toestandsdichtheid per volume eenheid voor 

alle Landaunivo's wordt gegeven door: 
. 3 ,.. 

g(E) = ~ hm:]2 
DWC f (e:- hwc(n + ~)) -~ 

47T l b . n=O 

~ is de maximale waarde van n waarvoor geldt: 

e: - hw (n + ~) ~ 0 c . 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 
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Uit {2.15) en {2.16) volgt dat er discontinuïteiten in 

g·{ E) optreden {zie figuur 2. 3) . 

In de practijk zullen deze discontinuïteiten niet op

treden, daar altijd verbreding van de Landaubanden t.g.v. 

botsingen zal optreden. [6] 

g 

1 1 .'\ 
\ 

IC 

I 

' I 
'v 

figuur 2.3 De toestandsdichtheid bij aanwezigheid van 

een magneetveld. 

a.w T= o (geen cyclotronbaan) 
c 

b.w T= oo (geen verbreding der Landaunivo's) 
c 

c.w T=10 (reëel fysische situatie) 
c 

T = de botsingsrelaxatie tijd 

De pieken in de toestandsdichtheidsfunctie g(E) zijn de 

oorzaak van de oscillaties in de weerstand. 

Bij lage temperaturen is er een scherpe scheiding tussen 

bezette en onbezette toestanden bij het ferminivo. (Zie fig.2.1) 

Bij toenemend magneetveld neemt de Landausplitsing toe, en 

zullen de Landaubanden één voor één door het ferminivo schuiven. 

Dit geeft periodieke oscillaties in de weerstand. 

Wanneer de onderkant van een Landauband samenvalt met het 

ferminivo, treedt maximale verstrooiing op en dit geeft ee~ 

maximum in de weerstand. ~] 
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Om de periode in het SdH-effect te bepalen gaan we uit 

. van de resonantie-voorwaarde 

(2.17) 

We stellen verder dit ferminivo onafhankelijk van het 

magneetvelGr, hetgeen een goede benadering is voor grote n. [6] 

Voor twee opeenvolgende maxima in de weerstand geldt: 

neB neB 
= (n + ~) n Ef mx 

n --
mx 

= (n - 1 + ~) (2.18) 

Dit geeft voor de periode: 

1 1 
p = ---

Bn Bn-1 
= (2.19) 

Voor een bolvormig fermioppervlak geldt: 

h 2k 2 h 2s f m 
E = ----- = --

f 2mx 2nmx 
(2.20) 

De periode van het SdH-effect kan nu herschreven worden 

tot: 
p = (2.21) 

Eveneens kan voor een bolvormig fermioppervlak, met ge

bruikmaking van (2.9), (2.17) en (2.20), voor de effectieve 

cyclotron-massa geschreven worden: 

mcx = 2Tf 

Lifshitz en Kosevich [7] hebben aangetoond dat de formules 

(2.21) en (2.22) algemeen geldig zijn voor ieder wille

keurig fermioppervlak, als voor Sm een extremale door

snede van dit fermioppervlak, loodrecht op het aangelegde 

magneetveld, wordt genomen. 

(2.22) 
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We hebben nu een uitdrukking gevonden voor de periode P(1/B) 

van het SdH-effect (2.21), over de amplitude van de oscil

latorische magnetoweerstand is echter nog niet gesproken. 

Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat dit een uiterst 

gecompliceerde zaak is, en dat tot nu toe in de literatuur 

slechts afleidingen voor deze amplitude bekend zijn voor 

parabolische banden [s,~, welke gegeven worden door: 

~~x 
~p = C(~)p(B=O)heBc (PB)~ r~l (-1)r exp{-2~r~Dm~/heB} x 

{sinh 2~r~mx/neB}- 1 cos(2nr/PB - n/4) = c 

00 . 

= r~ 1 A(B,T,r) cos(2nr/PB - n/4) (2.23) 

- C(~) is een constante die afhangt van de hoek ~ tussen 

de richting van de stroom door het preparaat en de 

richting van het aangelegde magneetveld. 

Bekend zijn C(O) = n212 [s] en C(90) = (5/2)n 2l2! [9] 

- TD is de Dingle-temperatuur, dit is een maat voor de 

verbreding der Landaunivo's. [6] 

Wij zijn hier echter alleen geïnteresseerd in de perio

diciteit van het ~ignaal en niet in de grootte ervan. 

We gebruiken hier verder alleen de eerste term van de reeks 

uit (2.23) en de fasehoek n/4, die expliciet hoort bij 

parabolische banden, vervangen we door ~. 

Dat we alleen de eerste term van (2.23) nemen, vindt zijn 

rechtvaardiging in het feit dat we maar één periode vinden 

in de door ons gemeten SdH-signalen. 

Dit komt doordat de 2e en volgende termen veel kleiner zijn 
e dan de 1 term vanwege de exponentiële demping. 

We verkrijgen nu de volgende eenvoudige uitdrukking voor 

het SdH-effect: 

~p = A(B,T) cos (2n/PB- ~) ( 2.24) 
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2 • 2 Het Bodnar bandenmode 1 voor C d 3As 2 [ 3] 

Het model van Kane om de bandenstructuur van kleine band

afstanden te berekenen gaat uit van een ongestoorde Hamil

toniaan, met een kubische kristal-potentiaal. 

De k.p.-term en de spin-baan koppeling worden berekend met 

le-orde storingsrekening. 

Bodnar, Kildal (10] e.a. brengen verder de afwijking van 

de kubische kristalsymmetrie bij het werkelijk kristal 

in rekening door invoering van een extra kristal potentiaal. 

De ·schrödinger vergelijking voor een electron in een perio
-+ dieke potentiaal V(r) kan geschreven worden als: 

(2.25) 

waarin: p de impulsoperator en o de electron spin operator. 
-+ -+ 

Met gebruikmaking van de Bloch functie '!'kr = Uk eik· r, 

kan (2.25) herschreven worden tot: 

2 :n k :+ b -+ -+ ) + { .E_ + V + - ·P + (cvv x ~) + (VV x hk) .a} uk = 2m m 2 2 4m c 
h2k2 (2.26) 

(Ek - --) uk 2m 

Rond k = 0, waar voornamelijk de spinbaan wisselwerking op
+ treedt is het kristal moment nk veel kleiner dan de impuls-

+ operator p. 

+ + + Reden waarom (VV x hk) .auk verwaarloosd wordt. 
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-+ 
Qe potentiaal V(r) wordt nu geschreven als: 

V = Vo + Vt (2.27) 

Hierin heeft Vo een kubische symmetrie en is Vt de tetra

gonale storingspotentiaal • 

. De ongestoorde Hamiltoniaan (Ho) wordt gegeven door: 

·~ 
Ho = 2m + Vo (2.28) 

De ·storing wordt gegeven door: 

h-+--+ :n. -+-+-+ 
H' = (m)k.p + 2 2 (VV x p) .cr + Vt 

4m c 
(2.29) 

We gebruiken de golffuncties van de geleidings- en valentie

band als basisfuncties. 

We nemen de in de literatuur r0,11] gebruikelijke keuze voor 

de basisfuncties, deze zijn: 

iS.J.> i I ~2 (X-iY) t > i I Z+> i I~ (X+iY) t > 

I is+> i ~-~2 (X+iY).J. > i I z+> ; I ~2 (X-iY)+ >. 

X, Y, Z hebben betrekking op de valentieband terwijl S 

behoort bij de geleidingsband. 

Met behulp van deze basisfuncties kan de 8x8 matrix ge

schreven worden als: 

Es 0 kzl}/ (') 

Hl 0 1 1 .!.1u~ 0 = Ep+-ó--1::. 3 3 3 2 
kzP11 .!./2!::. Ep--ó 0 3 3 

Ep+.!.o+.!.t::. 0 0 à 3 3 

(2.30) 
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0 -~12 (k +ik ) p.l. 0 ~/2(k -ik )P.L x .y x y 

~12 (k +ik ) p.L 0 0 x y 
H2 = 0 0 0 

~/2 (kx -iky) P.A. 0 0 

De hierin voorkomende grootheden zijn: 

- de eigenwaarden van Ho : Es en Ep 

de interband matrix elementen : P11 en P.J. 

P11 = -ih/m < S I Pz I Z > 

P.J. = -ib/m < S IPxl X > = -ih/m < S IPyl Y > 

- de elementen van de spinbaan koppeling: ~ 

3bi 
~ = 

4 
2 2 

m c 

<x 
1
avo avo P I Y > 
ax Py - ay- x 

0 

0 

0 

- de splitsings-parameter van de p-type banden: ö 

< z 1 vt 1 z > = < s 1 v t 1 s > 1o = < x 1 v t 1 x > - ö 

Na diagonaliseren van de matrix H en 
ö nulpunt van de energie door Ep + 3 + 

de volgende seculiere vergelijking: 

vastleggen van het 
~ 0 k .. 
3 =. ver rlJgen we 

e: {(e:-e:) (e:2 + e: ( ö+M + 2~ö J - k 2p2 (e: + 2~)} + 
3 z " 3 . g 

- (k 2 + k 2) p 2 [ e:2 + e:(Ö+2~) + ~ö 1 = 0 x y .L 3 

= Ek 
b2k2 

~Es e: - 2ID . e:g ' 

Het bijbehorende bandenplaatje voor drie richtingen van 

de golfvector k is geschetst in figuur 2.4. 

(2.31} 
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A B c 

Figuur 2.4 Het bandenplaatje van Cd3As 2 volgens het 
-+ Bodnar bandenmodel. De golfvector k maakt met 

de ~etragonale as een hoek van A) 0°, B) 5° 

en C) 90°. 

2.2.3 He! fe~m!-9.PEeEvla~ ~ag ~d 3A~ 2 ~n_d~ hi~r~it 
yolg~nde_agi~o!rQpie_ig ~e_p~r!o~e_v~n_h~t_S~H=effec!. 

Herschrijven van de seculiere vergelijking (2.31) met ge

bruikmaking van 

y(E) = E(E-Eg) [ E(E+L\) + ~ (E+ ;L\)1 

2L\ 2 f 1 (E) = E(E +)) P,1 

geeft: 

(2.32)" 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 
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Uit vergelijking (2.35) volgt dat oppervlakken met constante 

energie een: ellipscidale vorm hebben in de k-ruimte. 

De assen van deze ellipsoïden worden gegeven door: 

c = (y /f ) ~ 
1 

Het is duidelijk dat a en c niet op dezelfde wijze van 

de energie afhangen, m.a.w~ de ellipsoïden die behoren 

bij verschillende fermi-nivo's zullen niet gelijkvormig 

zijn. 

Zoals in figuur (2.5) geschetst is wordt de maximale 

doorsnede van het fermioppervlak loodrecht op het mag

neetveld gegeven door: 

2 . 2 -~ 
8 = nb {cos 0 + s.~n 0} 

m 2 2 a c 

Waarin 0 de hoek is tussen de c-as en de richting van 

het magnetisch veld. 

Kz 

Figuur 2.5 

(2.36) 

(2.37) 
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De periode P van het Shubnikov-de Haas effect en de 

cyclotron effectieve massa zijn gerelateerd aan Sm' 

zoals aangegeven in (2.21) en (2.22) geldt: 

21Te 
P = hSm 

We introd~eren nu een anisatrapie coëfficiënt K in de 

-Shubnikov-de Haas periode door: 

De anisatrapie in m~ wordt gegeven door: 

= (d/dc) (ac) = (d/dc) (y/Vf;f2) 
(d/dc) (ab) (d/dc) (y/f2) 

(2.38) 

(2.39) 

In figuur 2.6 worden K en K als functie van de geleidings
m 

electrenen concentratie N. 

t~O 

1 
l30 

. t20 

T 
t10 

5 1024 2 
--N(nl!>) 

§~eE~!~t~-~~~E9~g_9~E 

E~!!9:E~!:~~~:!:~!.ê= 

cg=- 0,095 ev 
ll = 0,27 eV 

ö = 0, 08 ev 
-8 Pn = 7,21.10 eVcm 

PJ. = 7,43.10-8 eVcm 

Figuur 2.6 Anisatrapie coëfficiënten K .en Km van Cd3As 2 . 
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De ·numerieke waarden van de bandparameters, welke gegeven 

worden in figuur 2.6, zijn door Bodnar bepaald uit SdH

metingen van Rosenman ( 1~ en de Haas van Alfen-metingen 

van Doi (13]. 

De hierboven genoemde metingen betreffen Cd3As 2-preparaten 

met een vrije electronen-concetratie groter dan 1,3.10 24 m- 3 

De door Bodnar bepaald K en K bij lagere vrije electronen-
- m 
concentraties zijn extra-polaties van de anisotropie af-

hankelijke resultaten van Rosenman en Doi. 

De meetresultaten van het preparaat met de laagste vrije 

electronen-concentratie van Rosenman worden gegeven in 

grafiek 1 op blz. 35. 
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3. EXPERIMENTElE TECHNIEKEN. 

3.1 Preparatuur. 

De metingen zijn verricht aan Cd 3As 2-kristallen, welke 

gegroeid zijn via sublimatie in een gesloten ampul. ~4,1~ 

Door deze sublimatietechniek zijn monokristallijne 

cylindervormige staven verkregen, met een diameter van 

6-9 mm en een lengte van 2-5 cm. 

Hieruit werden cirkelvormige schijfjes gezaagd met een 

dikte van ongeveer 1 mm. 

Uit deze schijfjes zijn vervolgens balkjes, met afmetingen 

in de orde grootte van 1xlx8 mm, gezaagd. 

Na polijsten en warmtebehandelingen [1~ zijn aan deze 

balkjes stroom- en spanningscontacten gesoldeerd. 

De.configuratie van de contacten wordt gegeven in figuur 3.1 • 

..... 

.... 

L r----t~~~~~I 

figuur 3.1 

Configuratie der 

contacten aan de 

preparaten. 

Aan de op deze wijze ontstane preparaten zijn de SdH

metingen verricht. 
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In de loop van het onderzoek Z1Jn we in staat gebleken 

de oriëntatie van de preparaten te bepalen. 

Hierdoor werd het mogelijk de balkjes zo te zagen dat 

de c-as van het kristal evenwijdig loopt met de z-as 

zoals weergegeven is in figuur 3.1. 

-
De vervaardiging van de preparaten werd verzorgd door 

P.A.M. Nouwens, waarvoor mijn hartelijke dank. 

3.2 De meetopstelling. 

Wanneer men het SdH-effect wil detecteren, moet men 

metingen verrichten bij lage temperaturen in een magneet

veld. 

De meetopstelling bestond uit een CKford Instrument CF 100 

doorstroomkryostaat welke geplaatst werd in een Newport 

type E electromagneet, met een variabele magnetische in

ductie van 0-1,6 tesla. 

De kryostaat werd vast opgesteld tussen de poolschoenen 

van de magneet. 

Deze opstelling is schematisch weergegeven in figuur 3.2. 

In de opstelling is de magneet draaibaar over een hoek 

van 360°, in het vlak loodrecht op de staart van de kryo

staat. 

De detectie van het SdH-effect gebeurt met behulp van 

magneetveld-modulatie. Hierop zal in dit verslag (3.3) 

nog nader worden ingegaan. 

Het principe van deze B-veld-modulatie is als volgt; op 

het langzaam oplopende hoofdmägneetveld Bo (0-1,6 T) wordt 

met behulp van een stel modulatie-spoelen een klein 
-4 sinuscidaal magneetveld Bm (Bm ~ 30. 10 · ·T, f = w/21T ~ 29 Hz) 

gesuperponeerd. 
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4 1. Vulopening voor He 

2. Afvoer helium 

3. Vacuümaansluiting 

4. Aansluiting meet-
leidingen 

5. Stookweerstand 

6. Thermokoppel 

7. Stralingsscherm 

6 8. Extra stralings-
7 scherm 

9. Spoeltje om mag-
neetveld te meten 

10. Preparaat 

11. Weerstand t.b.v. 
temperatuursmeting 

8 12. Poolschoen 

13. Modulatie-spoelen 

10 

11 

figuur 3.2 Schema van de doorstroomkryostaat in magneet

opstelling. 
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Van het meetgedeelte.van de opstelling wordt in figuur 3.3. 

een blokschema gegeven. 

11---IIIJef"Se rke r 

(50W) 

trafo 

(1000x) 

sinu9J31. 
(29Hz) 

loek- in 

(1f/2f) 

magn.
vetd 
meter 

figuur 3.3. Blokschema van het meetgedeelte van de opstel

ling.· 

A: Ampèremeter 

B: Preparaat 

C: Inductie-spoeltje 

D: Modulatie-spoelen 

Zoals figuur 3.3 laat zien wordt door het preparaat B een 

constante stroom I gestuurd. 

De te meten spanning over het preparaat wordt, na lOOOx 

verstrekt te zijn, toegevoerd aan een fase gevoelige ver

sterker (Brookdeal 9503 SC, Loek-in). 

Als referentie wordt een signaai met dezelfde frequentie 

als die van het modulatieveld, aan de Lock-in aangeboden, 

zodat alleen spanningen met frequentie f c.q. 2f gedetec

teerd worden al naar gelang de fase-gevoelige versterker 

is afgestemd op de grondtoon {f) danwel op de le harmoni

sche (2f). 

Het uitgangssignaal van de fase-gevoelige versterker wordt 

als functie van het magneetveld op een xy-recorder ge

schreven. 

De grootte van het magneetveld wordt met een magneetveld

meter (Thor 9020 II) bepaald, dit gebeurt door het meten 
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van de inductie in een spoeltje, dat tussen de poolschoenen 

van de magneet bevestigd is. 

Deze magnetometer is een integrator die het snel variërende 

modulatieveld uitmiddelt en zodoende alleen het hoofdveld 

Bo registreert. 

3-.3 De meetmethode. 

De magnetoweerstand kan beschreven worden door: 

p(Bf = p' (B) + t.p(B) { 3. 1) 

waarin p' (B) de klassieke magnetoweerstand is en t.p(B) de 

op de klassieke magnetoweerstand gesuperponeerde oscilla

torische magnetoweerstand (de SdH-weerstand) . 

De SdH weerstand is veel kleiner dan de klassieke magneto

weerstand. 

Wil men de oscillaties nauwkeurig bestuderen dan dient de 

storende ondergrond p' (B) weggevlerkt te worden, hetgeen we 

doen met behulp van laag-veldmodulatie. 

Nemen we de eerste 3 termen van een reeksontwikkeling voor 

de magneetveld afhankelijkheid van de klassieke magneto

weerstand 

2 p'(B) =a+ bB +eB (3.2) 

en moduleren we het hoofdveld B , met B cos wt (B << B ) , o . m m o 
dan gaat (3.2) over in: 

p • (B) = a + 

+ ~ 

2 -
bB0 + c (B

0 
+ ~ 

2 . 
c B cos·· 2· wt m 

B 2 ) + ( b + 2 eB ) B cos wt + m o m 
( 3. 3) 

Uitdrukking (3.3) laat zien dat bij afstemmen van de fase

gevoelige versterker op w of 2w nog slechts een klein ge

deelte van de klassieke magnetoweerstand gedetecteerd wordt. 
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Daar in het algemeen (b + 2 cB
0

) > (~ cBm) schijnt het afstem

men op de 1e harmonische (2w) de voorkeur te verdienen, zeker 

wanneer men bedenkt dat inductie-spanningen ten gevolge van 

lussen in de meetleidingen periodiek zijn in w. 

(V. d ~ dB/dt ~ sin wt) 
l.n 

De SdH-spanning kan volgens (2.24) in de volgende een

voudige vorm weergegeven worden 

27T 
VSdH = A(B,T)cos(PB - ~) 

Moduleren we het veld B
0 

met Bm ·cos wt dan kunnen we voor 

B in (3.4) schrijven: 

B = B cos wt + B m o 

Als nu B << B , dan gaat (3.4) over in: m o 
B 

( 1 + _.!!! cos wt)- 1 ... ~} 
B 

0 

B 
Reeksontwikkeling van ( 1 + B m cos wtf 1 en de eis Bm << B

0 
0 

geeft voor de SdH-spanning: 

~) - ( 27T 
PB 

0 

B 
. Bm cos wt)} 

0 

Toepassingen van de goniometrische betrekking 

cos ( x-y) = cos x cos y + sin x sin y 

met 27T 
~ x = -PB 

0 B 2rr m wt wt y = . cos = (l cos PB Bo 0 

geeft voor de SdH-spanning: 

( 3. 4) 

(3.5) 

( 3. 6) 

{3.7} 

(3.8) 

VSdH = A(B
0

,T) {cos xcos(a cos wt) + sin x sin(a cos wt)} 

(3.9) 
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De factoren cos(a cos wt) en sin(a cos wt) kunnen ontwik

keld worden met behulp van Besselfuncties (J
0

) volgens 
00 

n cos(a cos wt) = ~ (-1) En J 2n(a) cos(2n wt) 

met E = 1, E = 2 A n ~ 0 o n 
(3.10a) 

00 

sin(a cos wt) = 2~ ~1)n J 2n+ 1 (a) cos {(2n+l) wt} (3.10b) 

Als we detecteren op de grondtoon (w) krijgen we als uit

gangsspanning van de fase-gevoelige versterker: 

(3.11) 

Detectie op de 1e harmonische (2w) geeft: 

De SdH-spanningen worden dus vermenigvuldigd met resp. 

J1 (a) en J 2 (a) en worden resp.~ en TI in fase gedraaid. 

Dit heeft tot gevolg dat de amplitudes bij hoge magneet

velden (a klein) flink gereduceerd worden en dat bij lage 

magneetvelden zwevingen zullen optreden omdat de Bessel

functies bij grote a nuldoorgangen vertonen. 

In fig. 3.4 wordt een voorbeeld van het verloop van J 1 
en J 2 als funktie van B (a ~ 1/B 2) gegeven voor het 

-10 0 -4 
geval dat P = 0.032 T en Bm = 30.10 T. 
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Jn 
0.6 

l 
-J, 

Oh 
--- J2 

\ 
\ 

' " --.......... ·-, 
0.2 " ·--------------------' ........ 

' ....... 

0 -----·-+·- ~--------

0.5 1.0 1.5 
,.... Bo (T) 

·02 

Figuur 3.4 Grafiek van de Besselfuncties J 1 en J 2 • 

Gebruikte waarden van de parameters: 
-4 -1 B = 30.10 T;P = 0.032 T • m 

Figuur 3.4 laat zien dat afstemmen op de 1e harmonische 

(2w) niet altijd gunstig is daar J 2 bij hogere magneet

velden een snel dalende functie is. 

Door een groter modulatieveld B te nemen zou dit probleem 
m 

opgelost kunnen worden. 

Dit was in onze opstelling echter niet mogelijk daar de 

preparaathouder uit een massief stuk koper bestaat en het 

grootste gedeelte van het aangelegde modulatieveld in 

wervelstromen verloren gaat. 

Als voorbeeld van de bruikbaarheid van deze modulatie

techniek bij detectie op de gr-ondtoon ( f) ·en de 1e harmoni

sche (2f) worden in figuur 3.5 een tweetal metingen van het 

Cd3As 2-preparaat As 38-8-3 gegeven. 



~iguur 3.5 SdH-meting (op f en 2f) aan het Cd3As 2-preparaat 

As 38-8-3. 

In figuur 3.5 is duidelijk te zien dat: 

de oscillaties bij detectie op 2f eerder waarneembaar zijn 

dan bij detectie op lf (dit volgt ook uit figuur 3.4); 

tussen beide signalen een fase verschil van ~ optreedt; 

de amplitude, bij detecti-e op de le harmonische {2f), bij 

hogere magneetvelden afneemt ten gevolge van de snel 

dalende functie J 2 . 
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3.4 De metingen. 

De periode P(l/B) van het SdH-effect wordt gemeten in de 

configuratie zoals in figuur 3.6 is aangegeven. 

In deze figuur is 8 de hoek tussen de c-as van het kristal 

én de richting van de aangelegde magnetische inductie B. 

Figuur 3.6 

Cd3As 2-preparaat in mag

neetveld B. 

Zoals eerder in dit hoofdstuk besproken, wordt bij constante 

stroom (I) de spanning (V) over het preparaat gemeten. 

Uit de oscillaties in het signaal V wordt de periode P van 

het SdH-effect bepaald. 

Qp deze wijze wordt, bij preparaten met een oriëntatie zo

als in figuur 3.6 gegeven is, de periode P(8) bepaald. 

Bij preparaten waarvan de oriëntatie niet bekend is, wordt 

de richting van het magneetveld gedraaid in het ZY-vlak en 

in het XY-vlak. 

Uit deze metingen kan bij eventuele anisotropie in de periode 

P de richting van de c-as bepaald worden. 

Als nu de richting van de c-as bekend is kan weer de periode 

P(8) bepaald worden. 

Tijdens de afstudeerperiode werden diverse Cd3As 2-preparaten 
doorgemeten. 

Ook zijn inleidende metingen verricht aan enige cd3 (As. 3P_ 7>2 
mengkristallen verricht. 
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De gemeten preparaten zijn opgenomen in tabel 1. 

Preparaat Nx10 23 

-3 . (m ) 

As 38-17-1 29,2 

As 38-4-2 - 15,4 

As 38-3-1 13,5 

As 38-5-1 10,4 

As 38-8-4 

As 38-7-1 

8,94 

7,15 

1) Oriëntatie (richting c-as) 

bepaald uit SdH-metingen 

As 38-8-3 

As 38-8-3A 

As 38-7-4 

As 18-20-B1) 

As 18-20-A 1) 

30/70-40-6-1 

30/70-40-6-2 

6,21 

6,08 

5,97 

2,41 

2,21 
2) 16,3 
2) 16,5 

2) Mengkristallen, hiervan 

is de richting van de 

c-as niet bepaald. 

Tabel 1. Preparaten waaraan Shubnikov-de Haas metingen 

zijn verricht. 

De in tabel 1 vermelde electronen-concentraties zijn bepaald 

uit de SdH-metingen. 

Voor hoge degeneratie geldt: 

N = ~ . (Vol. fermi-ellipsoïde) = 
81T 

2 
2 

4 2 a c -1Ta c = --
81T3 . 3 . 31T2 

Uit (2.21) en (2.37) volgt: P(O) = 21Te2 ,· P(90) = 21Te 
ll1TaC h1ra 

Combinatie van P(O) en P(90) met (3.1) geeft voor de vrije 

electronen-concentratie: 

( 3. 1) 

3/2 -
N = 

3
> [;;e] [ P(O)P(90) 2]-~ = 5,653.10 21 [ P(O)P(90)

2
] -~ (3.2) 

Ook werd van te voren van diverse preparaten de vrije electroncn 

concentratie bepaald via Hall-effect metingen (v.d.Pauw-meting) [ 15] • 

1 N =-l1!e 
Binnen de meetnauwkeurigheid bleken de N's bepaald met (3.2) 

en (3.3) aan elkaar gelijk te zijn. 

(3.3) 



Hoe de analyse der metingen verloopt zal aan de hand van 

een gemeten voorbeeld aan het preparaat As 38-8-4, welk 

in figuur 4.1 gegeven wordt, verklaard worden. 

Figuur 3.7 lf-meting SdH signaal aan het Cd3As 2 preparaat 

As 38-8-4. 
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In tabel 2 Z1Jn de minima van het gemeten SdH-signaal, 

met bijbehorende 1/B~waarden getabelleerd. 

Vanwege de fasedraaiing ;, bij detectie op de grondtoon 

(f), zijn dit in werkelijkheid nuldoorgangen van de SdH

spanning over het preparaat. 

Hieruit wordt de gemiddelde periode P bepaald en deze 

wordt vergeleken met de periode P 1 welke behoort bij twee n 
op een volgende minima. 

nl 

n 

n+1 

n+2 

n+3 

n+4 

n+5 

n+6 

n+7 

n+8 

n+9 

n+10 

n+11 

n+12 

n+13 

n+14 

p = {~1 __ 
Bn+14 

1" 
B' n 

0.6617 

0.7023 

0.7428 

0.7825 

0.8235 

0.8630 

0.9030 

0.9429 

0.9836 

1.0236 

1.0631 

1.1032 

1. 14 29 

1. 18 32 

1. 2225 

p 
n 

!_} I 14 = 0.04006 T- 1 
B 

n 

I ( 1 1 p 1/P = I - B' B n n +1 n 

0.0406 1.013 

0.0405 1. 011 

0.0397 0.991 

0.0410 1.023 

0.0395 0.986 

0.0400 0.999 

0.0399 0.996 

0.0407 1.016 

0.0400 0.999 

0.0395 0.986 

0.0401 1.000 

0.0397 0.991 

0.0403 1.006 

0.0393 0.981 

0.0393 0.981 

Tabel 2. Periode behorende bij de de SdH-meting aan het 

Cd 3As 2 preparaat As 38-8-4. 
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Uit de kolom Pn' kan de standaard afwijking (s) bepaald 

_worden,voor Pis deze in dit geval: 

s = 0.00014 T- 1 

-1 Hieruit volgt nu: P = 0.0401 + 0.0002 T . 

__.. 
Deze procedure om P te bepalen wordt per preparaat voor 

alle gemeten richtingen van het B-veld uitgevoerd. 



4. RESUlTATEN EN DISCUSSIE. 

4.1 De cd3As 2-preparaten. 

_De gemeten anisotropie in de perioden van het SdH-effect 

van de diverse preparaten wordt gegeven in de grafieken 

1 t/m 4. 

De in deze grafieken getekende curven zijn, uitgaande van 

een ellipscidaal fermioppervlak, de beste kleinste kwadraten 

schatters voor de anisotropie _in de gemèten perioden van het 
SdH-effect. 

De resultaten van deze anisotropie-metingen zijn samen

gevat in tabel 3. 

Preparaat Grafiek- Nx10 23 P(90) P(O) p ( 0) 
(m -3) ~10- 4 -4 K(P(90)) symbool xlO 

(T-1) (T-1) 

As 38-17-1 () 29,2 148±1 171±1 + 1,16-0,02 

As 38-4-2 8 15,4 224±1 269±2 + 1,20-0,02 

As 38-3-1 ~ 13,5 244±1 295±2 + 1,21-0,02 

As 38-5-1 •c:J 10,4 290±1 350±2 + 1,21-0,02 

As 38-8-4 ~ 8,49 330±1 407±1 + 1,23-0,02 

As 38-7-1 0 7,15 370±3 457±6 + 1,24-0,02 

As 38-8-3 9 6,21 403±1 510±3 + 1,27-0,02 

As 38-8-3A • 6,08 408±2 518±4 + 1,27-0,02 

As 38-7-4 () 5,97 420±3 545±4 + 1,29-0,02 

As 18-20-B 0 2,41 745±4 992±4 + 1,33-0,02 

As 18-20-A ~ 2,21 772±2 1094±4 + 1,39-0,02 

tabel 3. Gemeten perioden P(O) en P(90) in Cd~s 2 • 
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In grafiek 1 zijn ook de meetresultaten van het Cd 3As 2-

preparaat, met de laagste electronenconcentratie, van 

Rosenman [12] gegeven. 

Aan preparaat As 18-20-A is ook enige amplitude analyse ver

richt. 

In analogie met de uitdrukking voor parabolische banden (2.23) 

namen we de volgende temperatuur-afhankelijkheid in het SdH-

effect aan: 
~ T/{sinh(2n 2k mx/heB)T}; met B constant 

0 

Bij verschillende temperaturen werd de amplitude (ÀSdH), bij 

de zelfde grootte van het magneetveld, vergeleken. 

Via "trial and error"-substitutie van verschillende mx-waarden 

\<Terd de orde grootte van mx, behorende bij N = 2, 2. 1 o2 3 m- 3 

gevonden. 

De grootte van mx is: mx = ( 0.021 ± 0.002 ) m0 
In deze mx werd geen anisotropie waargenomen. 

Absolute amplitude metingen waren onmogelijk daar het modulatie

veld Bm niet constant blijft bij hoekverdraaiing omdat de pre

paraathouder niet rotatie-symmetrisch is. 
x De grote onnauwkeurigheid in de bepaling van m komt omdat 

de temperatuur tijdens de metingen niet goed constant gehouden 

kan worden. 

4.1.2 ~e~g~l!j~i~g_v~n_d~ ~e~t~e~ult~t~n_m~t_d~ ~o~r

~o~n~r_b~r~k~n~e_agi~o!r~p!e_i~ ~d 3~s 2~ 

In figuur 4.1 is de door Bodnar berekende anisotropie

coëfficiënt K uitgezet tegen vrije electrenenconcen

tratie N. 

In deze grafiek zijn ook de door ons gemeten anise

tropie-coëfficiënten van de diverse preparaten weer

gegeven. 
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-0-
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I· 
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1023-l-----'---t--------t----~---~-
1.1 1.2 13 1t. 1.5 

___ "_"_K 

figuur 4.1 Gemeten anisotropie-coëfficiënten in Cd
3
As

2
. 

Getrokken lijn is de door Bodnar berekende 

anisotropie in Cd3As 2 , als functie van de 

vrije electronen-concentratie N. 

Voor de symbolen van de meetpunten wordt ver

wezen naar tabel 3 op blz. 31. 
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4.2 De mengkristallen. 

In de periode P van het SdH-effect werd bij de twee ge

meten Cd
3

(As. 3P. 7 ) 2-preparaten geen anisotropie gevonden. 

Bij beide preparaten werd het magneetveld gedraaid in 

twee onderling loodrechte vlakken zoals omschreven wordt 

án hoofdstuk 3 (3.4). 

De metingen van de perioden worden gegeven in de grafieken 

Sa en Sb. 

De uit deze metingen bepaalde gemiddelde perioden voor 

beide preparaten worden gegeven in tabel 4. 

Preparaat N (m-3) p (T-l) 

30/70-40-6-1 1,63.10 24 0,0229 + 0,0001 -
30/70-40-6-2 1,6S.10 24 0,0227 + 0,0001 -

tabel 4 Gemeten perioden van het SdH-effect in 

Cd3 (As. 3P. 7) 2-mengkristallen. 

De gemeten waarden voor de perioden in het SdH-effect aan 

Cd3 (As. 3P_ 7>2-preparaten, kunnen niet vergeleken worden met 

in de literatuur bekende waarden~ daar nooit eerder SdH

oscillaties zijn waargenomen in Cd3 (As. 3P_ 7>2 . 
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4.3 Conclusies en suggesties 

Samenvattend kan uit het afstudeerwerk het volgende worden 

geconcludeerd: 

- dat magneetveld-modulatie een uitermate geschikte meet

techniek is, voor de detectie van het SdH-effect; 

- dat met behulp van de nu bestaande opstelling de an

tsotrQpiein de periode van het SdH-effect meetbaar is 

met een onnauwkeurigheid < 2%; 

- dat de gemeten anisotropie in de periode van het SdH

effect ook voor lage electronen-concentraties goed 

overeenkomt met de door Bodnar berekende anisotropie 

in Cd3As 2 , uit preparaten met relatief hoge electronen

concentraties; 

- dat nauwkeurige amplitude analyse van het SdH-effect 

met behulp van deze opstelling onmogelijk is daar: 

1) de temperatuur niet goed constant gehouden kan 

worden 

2) het modulatie-veld niet exact constant gehouden kan 

worden; 

dat de mengkristallen SdH-oscillaties vertonen en dat 

de gemeten perióde van dit effect isotroop was. 

De niet aanwezigè anisotropie zou o.a. kunnen wijzen 

op het polykristallijn zijn van de Cd3 {As. 3P. 7 >2-

mengkristallen. 

Suggesties voor verder onderzoek naar het SdH-effect in 

Cd3As 2 • 

- Het maken van een meetopstelling waarbij de temperatuur 

constant gehouden kan worden {met behulp van een bad

kryostaat) en ~et modulatie-veld nauwkeurig gemeten kan 

worden. Aan het bouwen van zo een opstelling wordt 

momenteel gewerkt. 
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Het proberen preparaten te maken met lage vrije electronen

concentraties, daar deze erg selectief zijn doordat de 

anisotropie-coëfficiënt K dan zeer groot is. 

- Het maken van röntgen-opnamen van mengkristallen om na 

te gaan of deze monokristallijn zijn. 
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Lijst van gebruikte symbolen. 

a, b, c 

A 

A(B,T) 

c 

e 

Es, Ep 

f , 2f 

G(t: ) z 
g ( t:) 

n. 

B ' m 
B 

n 

H, Ho, H1 , H2 , H' 

Ju(a), Jl(a), J2(a) 

K 

K m 
k, k ,k , k x y z 

N 

n 

P(G) 

p // I p .L 
...1> 

p 

T 

TD 
v, v

0
, vt 

VSdH' Vw, V2w 

RH 
SdH 

as-lengte van de fermi-ellipsoïde 

vectorpotentiaal 

amplitude SdH-signaal 

magnetische inductie 

zie a , lichtsnelheid 

de lading van een electron 

eigenwaarden van de hamiltoniaan Ho 

grondtoon , le harmonische 

aantal toestanden in de k -richting z 
toestandsdichtheid 

constante van Dirac 

Hamiltoniaan 

Besselfuncties 

anisotropie-coëfficiënt P(O)/P(90) 

anisotropie-coëfficiënt ~(90)/mtO) 

golfgetal 

straal cyclotronbaan in de k-ruimte 

rustmassa electron 

effectieve massa electron 

electronenconcentratie 

nummering der Landaunivo's 

periode van het SdH-effect 

interband matrix element 

impulsoperator 

straal cyclotronbaan in plaatsruimte 

maximale doorsnede van het fermiopp. 

loodrecht op de richting van het B-veld 

absolute temperatuur 

Dingle-temperatuur 

potentiaal 

spanning (electrische) 

Hall-constante 

Shubnikov-de Haas 

constante van Boltzmann 
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argument Besselfunctie 

y(E) = E(E-E ){E(E+6) g 

2 (a = 2nB /B ) m o 
+ O(E+; 6

)} 

. 26. 2 
fl (E} = E(E+~) Pn 26 6 2 
f,2(E) = {E(E+~) + O(E+J)} P~ 

splitsingsparameter van de p-type banden 

energie 

bandafstand 

ferminivo 

~ = x - ky (h I w cmO) 
golffunctie 

element van de spinbaan koppeling 

SdH-weerstand 

klassieke magnetoweerstand 

totale magnetoweerstand 

botsingsrelaxatie tijd 

cyclotronfrequentie 


