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0 SAMENVATTING 

In dit verslag wordt een opstelling ter bepaling van de 

Seebeckcoëfficiënt a en de weerstand R van keramische materialen 

in het temperatuurgebied van 10 tot 300 K beschreven. Bepaald is 

het meetbereik van de opstelling aan de hand van mangaanijzer

oxiden (thermokracht en geleidingsvermogen zijn bekend [BRA70]), 

en zijn metingen verricht aan kopermangaanoxiden CuxMn3_xo4 met 

1 ~ x ( 1.5 . 

Uit metingen aan Mnxfe3-x04 voor x= 0.84, x = 1.0 en 

x= 1.5 kan geconcludeerd worden dat geleidingsmetingen verricht 

kunnen worden aan sample's met een maximale weerstand van 20 Mn. 
Uit metingen aan versebillende sample' s van de hiervoor 

gekozen samenstelling Cut. 2Mn1. g04 kan een reproduceerbaarbeid 

geconcludeerd worden binnen maximaal 10 % voor de thermokracht

metingen en binnen 15 % voor de geleidingsmetingen. 

Voor alle sample's uit de eerder genoemde kopermangaanoxide

reeks domineert p-type geleiding. De verklaring hiervoor is dat 

Cu2
•- ionen gecreëerd worden op de A-plaatsen volgens de reactie: 

1+ c 2+ c 2+ c 1+ CuA + ua ~ uA + ua , 

de ladingsdragers die bijdragen leveren aan thermokracht en 

geleidingsvermogen bevinden zich op de A-plaatsen, waarbij 

onderstaand geleidingsproces wordt verondersteld: 
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2 INLEIDING 

Het afstudeerwerk is verricht in de groep Coöperatieve Ver

schijnselen van de vakgroep Vaste Stof op het gebied van de Fysi

sche Materiaalkunde. 

Het doel van het onderzoek was om een bestaande opstelling, 

waarin bij lage temperaturen, 10 - 300 K, thermokracht en gelei

dingsvermogen bepaald kunnen worden op meetbereik te testen en 

metingen te verrichten aan kopermangaanoxiden CuxMn3-x04 met 

1 ~ x ( 1.5 

Meting is in principe mogelijk vanaf ongeveer 10 K, maar 

door het ontbreken van enkele mechanische onderdelen kan slechts 

vanaf LN2-temperatuur (~ 100 K) gemeten worden. 

Bepaling van het meetbereik geschiedt m.b.v. mangaanijzer

oxiden MnxFe3_xo4 voor x= 0.84, x= 1.0 en x= 1.5, daar thermo

kracht en geleidingsvermogen bekend zijn (BRA70], dit in tegen

stelling tot de kopermangaanoxide-reeks, waa~over bij lage tempe

raturen weinig gepubliceerd is. 

Thermokracht e·n geleidingsvermogen zijn bepaald voor diverse 

samenstellingen uit de reeks CuxMn3-x04 (x= l.O. x= 1.1, 

x= 1.2, x= 1.3, x= 1.35, x= 1.4 en x= 1.42). 

De rede voor meting van a en R van de kopermangaanoxiden is 

ten eerste omdat het materiaal interessant is voor basisonderzoek 

ten gronde van zijn diverse fysische gegevens. Dit zijn het 

voorhanden zijn van gelocaliseerde toestanden en ordenings

verschijnselen t.g.v. gemengde valenties, Jahn-Teller ionen en 

het bestaan van 2 kation-subroosters. Ten tweede is Cu1.0Mn2.004 

(Hopcalite) een bekende, bij kamertemperatuur werkende, 

katalysator. 

De geleidingsmechanismen die op kunnen treden, naaste buren 

hopping (nearest neighbour hopping) en variabie range hopping, 

zullen worden besproken. 
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3 THEORIE 

3.1 Inleiding: 

In dit verslag wordt naast een omschrijving van de meet

opstelling voor het meten van de electrische geleiding en de 

thermokracht aandacht besteed aan de kopermangaanoxide-reeks 

CuxMn3-xo4 met 1 ~ x ( 1.5, waaraan de thermokracht- en gelei

dingsmetingen zijn uitgevoerd. Kopermangaanoxiden worden onder 

meer gebruikt als katalysator voor de oxidatie van CO tot co2 in 

beademingsapparat~ur. Hopcaliet (Cu1.oMn2.004) is een bekende bij 

kamertemperatuur werkende katalysator, waarbij de volgende 

reacties worden verondersteld plaats te vinden [VEPB6]: 

CO+ Mn4 + ~ COadst+ + Mn3 + 
un C 1+ C 2+ 0 1-nv2 + u -4 u + ads 

Oadst- + COadst+ ~ C02 

~2 +CO~ COi 

Cu2 + + Mn3 + ~ Cu 1 + + Mn4 + 

Van deze laatste redox-reactie is bekend dat het evenwicht 

bij mangaanrijke verbindingen enlof hoge temperaturen naar rechts 

verschuift [VAN76]. Een nader onderzoek van de electrische 

processen in deze materialen, te weten het electrische ladings

transport in het materiaaal, is van belang voor het fundamentele 

katalyse onderzoek. 

3.2 Kristalstructuur: 

De onderzochte kopermangaanoxiden hebben een spinelstructuur 

[VAN73] genoemd naar het mineraal spinel MgA1 204. De eenheidscel 

van deze structuur bestaat uit 32 zuurstofionen (02
-) die een 

kubisch dichtste bolstapeling hebben (f.c.c.). Binnen deze 

bolstapeling bevinden zich 64 tetraëderhol ten en 32 octaëder

holten. Hiervan zijn er B respectievelijk 16 bezet door metaal

ionen. Een door een metaalion bezette tetraëderhol te heet een 
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A-plaats, een bezette octaëderholte een B-plaats. Een ion op een 

A-plaats heeft 4 zuurstofionen als naaste buren, waardoor het 

tetraëdisch omringd wordt. Een ion op een B-plaats heeft 6 

zuurstofionen als naaste buren, waardoor het octaëdrisch omringd 

wordt. 

•·otll 

Fig. 1 Schematische weergave van de spinelstructuur. 

De eenheidscel, zie figuur 1, kan opgebouwd worden gedacht 

uit 2 soorten deelcellen, namelijk A- en B-cellen, welke om en om 

langs de assen gerangschikt zijn. In de structuurformule worden 

de ionen die zich op de B-plaatsen bevinden aangegeven tussen 

rechte haken: A[B2]o4 . De bijzonderheid van het spinelrooster is 

dus dat er 3 subroosters bestaan, namelijk het tetraëdrische 

kation-subrooster, het octaëdrische kation-subrooster en het 

zuurstofsubrooster. 

De spinelstructuur is een kubische structuur. In een aantal 

gevallen kunnen: afwijkingen van deze structuur voorkomen, bij

voorbeeld tetragonale vervorming. Kopermangaanoxiden met x< 1.06 

hebben een tetragonale structuur [VAN73]. 

2.3 Jahn-Teller effect: 

Het Jahn-Teller (JT) effect kan beschreven worden met behulp 

van de kristalveldtheorie (zie bijvoorbeeld [BON62] en [BON67]). 

De kristalveldtheorie behandelt de invloed van het electrische 

veld veroorzaakt door de omringende ionen (liganden) op de elec-
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tronentoestand van een centraal ion. Voor de ionen van de eerste 

reeks overgangselementen (Fe-reeks) geldt dat de buitenste 

electronen zich in de 3d-schil bevinden. Het gaat hier om de 

elementen met de atoomnummers 20 t/m 30: Ca, Sc, Ti, Va, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu en Zn. Het aantal electronen in de 3d-schil 

varieert van 0 (Ca, Sc3 +) tot 10 (Zn2 +). 

Fig. 2 3d-GoLffuncties. 

Het Mn3 +-ion heeft vier electronen in de 3d-schil (3d4
). De 

grondtoestand is 5-voudig ontaard, zie figuur 2, er zijn vijf 

3d-golffuncties met dezelfde energie (dx2-y2• dz2• dxy• dxz en 

dyz). De ontaarding kan gedeeltelijk worden opgeheven door het 

ion te omringen met negatieve ionen. bijvoorbeeld in de vorm van 

een octaëder of een tetraëder. Er treedt een splitsing op in een 

doublet eg en een triplet t2g· Het doublet wordt gevormd door de 

dx2-y2 en dz2 banen. het triplet door de dxy• dxz en de dyz 

banen. In de octaëdrische omringing hebben de doublet banen een 

hogere energie. omdat hun ladingswolken naar de negatieve ionen 

toewijzen. De triplet banen wijzen er in dit geval juist tussen

door. hetgeen energetisch gunstiger is. Voor een ion in de tetra

ëdrische omringing is de situatie precies andersom. de doublet 

banen hebben nu een lagere energie. Bovendien is de opsplitsing 

kleiner. omdat er maar 4 i.p.v. 6 negatieve ionen zijn ( zie 

figuren 3 en 4) en omdat de afstand tussen de ladingswolken 

groter is. 

Als er zich meerdere electronen in de 3d-schil bevinden zal 
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de wisselwerkingsenergie van de kern met de liganden minimaal 

zijn indien de electrenen de banen met lage energie opvullen. Als 

de afstotingsenergie ("' 1/r2
) groot is t.o.v. de kristalveld

splitsing blijft de regel van Hund, die zegt dat de toestand met 

maximale spin de grondtoestand is, gelden, zoals die voor het 

vrije ion geldt. Door de kristalveldsplitsing krijgt het ion een 

energiestabilisatie, de kristalveldstabilisatie, welke zowel van 

de ionsoort als de ligandenconfiguratie afhangt. 

Bij bepaalde electrenenconfiguraties is het mogelijk een 

extra kristalveldstabilisatie te verkrijgen door de omgeving van 

het ion te vervormen. De vervorming wordt het Jahn-Teller effect 

genoemd. 

In figuur 3 wordt het JT effect geïllustreerd voor het geval 

van octaëdrische omringing. 

a b c 

Fig. 3 TetragonaLe vervorming van de octaeder voor c/a > 1 

(fig. b) en c/a < 1 (fig. c). 

Om het volume van de octaëder gelijk te houden moet deze in 

de x- en y-richting ingedrukt worden, waardoor de afstoting van 

een electron in de dx2-y2 baan met de vier liganden in het 

xy-vlak afneemt. Het gevolg is dat het eg-niveau splitst. Er 

geldt dat c/a > 1 (fig. 3b), waarin c de roosterconstante in de 

z-richting en a die in de xy-richting is. Wordt de octaëder niet 

uitgerekt, maar ingedrukt in de z-richting, is de splitsing net 

andersom. In dit geval is de vervorming tetragonaal met c/a < 1 
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(fig. 3c). 

Als er zich een oneven aantal electrenen in het eg-niveau 

bevindt, wordt er door de vervorming een extra electrenenenergie

winst verkregen. Voorbeelden zijn het Mn3 +-ion (3d4 ,t3 e 1
) en het 

Cu2 +-ion (3d9 ,t6 e 3
). 

In figuur 4 wordt het JT effect geïllustreerd voor het geval 

van de tetraëdrische omringing. Het kubische rooster wordt in één 

richting uitgerekt en in twee richtingen ingedrukt. Het gevolg is 

tetragonale vervorming met c/a < 1 (fig. 4b). 

-

a b c 

1 

- -
- ' 

d 

Fig. ~ Tetragonale vervorming van de tetraeder voor c/a < 1 

(fig. b) en c/a > 1 (fig. c). 

Er wordt in dit geval een extra energiewinst verkregen als 

er zich één of vier electrenen in de t2g-banen bevinden. Als het 

rooster in één· richting wordt ingedrukt en in twee richtingen 

wordt uitgerekt geldt dat c/a > 1 (fig. 4c). JT stabilisatie 

treedt op als er zich één electrongat in de t 2g baan bevindt, 

d.w.z. vijf electronen, wat het geval is voor Cu2 +(3d9 ,e4 t 5
), of 

als de t 2g-banen gevuld zijn met twee electronen, zoals voor 

Mn3 +(3d 4 ,e2 t 2
). 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat voor de Cu2 +- en 

Mn3 +-ionen zowel in de tetraëdrische als octaëdrische omringing 

sprake is van JT stabilisatie. In de tetraëdrische omringing 

geldt tetragonale vervorming met c/a < 1 en in de octaëdrische 



-10-

omringing met c/a > 1. 

De energiewinst, die door de vervorming verkregen wordt, 

wordt gedeeltelijk opgeslagen in de deformatie van het kristal

rooster. Wanneer in een kristalrooster alle octaëders willekeurig 

langs de assen vervormen ontstaan er spanningen in het rooster. 

Een toestand van minimale energie zal verkregen worden als alle 

octaëders in dezelfde richting vervormen, waardoor de symmetrie 

van de kristalstructuur zal veranderen. Als gevolg van het JT 

effect houdt dit in dat een rooster van kubische naar tetragonale 

toestand kan overgaan. In het geval van de kopermangaanoxide

reeks houdt dit ,in dat Cul.lMn1.g04 kubisch is en Cu1.oMn2.004 

tetragonaal. Overgang van structuur (kubisch-tetragonaal) vindt 

plaats bij een kopergehal te x = 1.06 [VAN73]. In het spinel 

Cu1.0Mn2.004 bevindt zich het kation Mn3
+ op de A-plaats, waar

voor geldt dat c/a < 1, en de Cu2
•- en Mn3 •-kationen op de B

plaatsen, waarvoor geldt dat c/a > 1 (zie literatuurbespreking 

voor kationverdeling). Als het aantal kationen met dezelfde 

deformatie-richting groot genoeg is kunnen deze wolken zich 

richten, waardoor tetragonale vervorming optreedt. Er treedt dan 

een collectief JT-effect op. De kritische waarde voor dit effect 

ligt bij x= 1.06. 

3.~ Thermokracht en geleiding: 

3A.l Algemeen: 

Om in de verschillende geleidingsmechanismen die in een 

bepaald materiaal optreden betere inzichten te kunnen krijgen 

worden 2 grootheden als functie van 

namelijk de Seebeckcoëfficiënt S (of 

de temperatuur bepaald, 

thermokracht a) en de 

weerstand R (of geleiding). Uit deze meetgegevens kunnen o.a. 

activeringsenergieën met een fysisch relevante waarde van het 

materiaal bepaald worden, mits één soort ladingsdrager dominant 

is. 

Bij de bepaling van de Seebeckcoëfficiënt wordt een tempera

tuurgradiënt over het sample aangelegd waardoor er diffusie van 

ladingsdragers (thermo- en concentratiediffusie) zal plaats-
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vinden. In een evenwichtssituatie zal er geen electrische stroom 

lopen, hetgeen veroorzaakt wordt door het tegenwerkend elec

trische veld. 

De Seebeckcoëfficiënt a is gedefiniëerd als: 

(1) 

De Seebeckcoëfficiënt is negatief voor n-type geleiding en 

positief voor p-type geleiding. 

De weerstantl R is gedefinieerd als: 

(2) 

3.4.2 Geleiding: (Variable Range) Hopping: 

In deze paragraaf wordt de theorie over thermokracht en 

geleiding besproken [BöT76]. 

In afwezigheid van fononen kunnen ladingsdragers in geleca

liseerde toestanden niet bijdragen tot de conductiviteit. Iedere 

gelocaliseerde ladingsdrager kan alleen naar een andere gelocali

seerde toestand komen m.b.v. fononen. Dit fenomeen van tunnelen 

van de ene naar de andere gelocaliseerde toestand m.b.v. fononen 

wordt hopping genoemd. 

Indien we aannemen dat er zich slechts één ladingsdrager per 

gelocaliseerde. toestand bevindt, geldt dat het probleem ter 

bepaling van de electrische conductlvitelt in een ongeordend 

systeem gereduceerd kan worden tot berekening van de stroom in 

een willekeurig weerstandsnetwerk. De knopen van dit netwerk 

geven de gelocaliseerde toestanden weer, waarin zich de ladings

dragers kunnen bevinden. Er geldt: 

(3) 

waarin: Zmn weerstand tussen 2 knopen m en n, 
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bezettingsgraden van toestanden m en n, met 

1 
Fm = 1 + exp(Em-Er)/kT (Fermi-Dirac), 

Em energieniveau van m, 

Er Fermi-energie, 

Rmn overgangswaarschijnlijkheid van m naar n. 

Voor Rmn geldt dat: 

afstand tussen de toestanden, 

(4) 

waarin: rmn 

1/a exponentiële afval van de gelocaliseerde s

golffuntie. 

Voor niet al te hoge temperaturen kan (3) herschreven worden 

z0 hangt af van de sterkte van de electron-fonon koppeling 

en is niet exponentiëel van T of r afhankelijk. 

Bij hoge temperaturen geldt dat hopping tussen naaste buren 

plaatsvindt, exp(-2armnl domineert. De conductlvitelt is te 

schrijven als: 

(6) 

waarin: wd activeringsenergie voor hopping. 

Deze activeringsenergie wordt bepaald door het energie

verschil dat de ladingsdrager ondervindt bij verplaatsing van de 

ene gelocaliseerde toestand naar de andere. Bij lage temperaturen 

vindt voorkeurshopping rond het Fermi-niveau plaats met Em < Er 
en En > Er of vice versa. Vergelijking (5) wordt dan: 
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(7) 

Wanneer in het algemeen geldt dat IEm-En 1/k.T groter wordt 

dan 2armn• met m en n naaste buren, dan kan het voor een ladings

drager gunstig zijn om van een toestand m naar een verder weg 

gelegen toestand n te hoppen waar IEm-En I kleiner is. In het 

algemeen geldt dat de ladingsdrager een toestand kiest waar naar 

toe de weerstand minimaal is. Het gemiddelde minimale energie

verschil IEm-Enl = AE binnen een bereik r rond een willekeurige 

toestand rond he~ Fermi-niveau Er wordt gegeven door: 

(8) 

waarin g(Er) toestandsdichtheid van het Fermi-niveau. 

Substitutie in (7) van deze vergelijking en minimalisatie 

met betrekking tot r van het resultaat geeft dan de minimum 

weerstand. 

Aangenomen dat de gemiddelde weerstand bepaald wordt door 

deze gemiddelde minimum weerstand wordt de T- 1
/

4 
- W9t voor 

variabie range hopping verkregen, welke ook bekend staat als de 

wet van Mott: 

(wet van Mott) (9) 

waarin: ( 10) 

Het mechanisme van variabie range hopping geldt alleen bij 

voldoende lage temperaturen. De temperatuur Tc tot welke de wet 

van Mott geldt wordt gegeven door [BöT76]: 

( 11) 

waarin: 1/a exponentiële afval van de gelocaliseerde s

golffunctie, 
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ro : naaste buren afstand. 

Tc en To worden grafisch uit de thermokracht- en gelei

dingsmetingen bepaald. Voor Tc ligt bij de overgang van de 

ln(p)-afhankelijkheid van T- 1 naar T- 1
/

4
, hetgeen zich uit in een 

knikpunt. T0 kan bepaald worden uit de helling van ln(p) als 

functie van T- 1
/

4
• 

3.~.3 Thermokracht: 

De thermokr~cht S (of a) wordt gegeven door: 

s =~~*~*I (E-Er) * a(E)dE, ( 12) 

met a = I a(E)dE. 

Voor a(E) geldt: 

a(E) = eg(E)~(E)f(E)[1-f(E)], (13) 

waarin: g(E) 
~(E) 

toestandsdichtheid per energieëenheid, 

beweeglijkheid van een ladingctsdrager met 

energie E 

f(E) Fermi-Dirac functie voor energie E. 

Als de ladingsdrager in energiebanden beweegt welke smal 

zijn t.o.v. kT kan (12) geschreven worden als: 

-1 k n k o 
S = eT(Eb-Er) = -ln(--) = -ln(..J:-), e Nb-n e 1-p 

waarin: Nb aantal toestanden in de band, 

n ladingsdragersdichtheid, 

Eb gemiddelde energie van deze toestanden, 

p ladingsdragersdichtheid n/Nb. 

(14) 

De laatste uitdrukking in (14) is bekend als de Heikes-formule. 
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Een andere methode ter bepaling van de uitdrukkingen voor a 

en a volgt uit een model waarbij uitgegaan wordt van een keten 

van putjes, waarvan er enkele met een ladingsdrager bezet zijn, 

zie figuur 5. 

Fig. 5 Energieschema voor hopping-geleiding. 

Het aantal maal per seconde dat een ladingsdrager van het 

ene naar het andere (lege) putje kan tunnelen (hoppen) is gelijk 

aan P, waarvoor geldt: 

P = u0exp(- ~). 

waarin: Eh 

uo 

activeringsenergie, 

hopping actieve frequentie. 

(15) 

Bij aanwezigheid van een electrisch veld in de ketenrichting 

is de activerings(drempel)energie voor de heengaande beweging 

anders dan voor de teruggaande. Voor het aantal maal per seconde 

dat een ladingsdrager heen respectievelijk terug hopt geldt: 

(16) 

Aangezien qEd <<kT volgt hieruit voor (16): 

Pnetto = -uoq~exp(- ~). (17) 
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Het aantal putjes in een volume Ad wordt gegeven door N0 Ad. 

Voor de bezettingsgraad p stellen we dat de kans op het aanwezig 

zijn van een ladingsdrager in een putje p is en op het niet bezet 

zijn van het volgende putje 1 - p. Er geldt dan I = ]*A en 

] = o*E (] = PN0 Adp(1-p)), waaruit volgt voor o: 

E 
o = o0exp(- ~), (18) 

T-1 waarin oo"' . 

Voor afleid.ing van de Seebeckcoëfficiënt geldt weer dezelfde 

kans P1 _ 2 en P2 _ 1 • Er wordt nu gebruik gemaakt van het feit dat 

I 1 -2 = ! 2 _ 1 , waarvoor geldt dat: 

(19) 

waarbij voor ! 2 _ 1 een soortgelijke uitdrukking geldt. Indien 

aangenomen wordt dat p aan de Fermi-Dirac statistiek voldoet 

levert substitutie van de Taylor-ontwikkeling in I (met Ed = AV): 

(20) 

3.6 Bandengeleidlng: 

In het geval van bandengeleiding waar de ladingsdragers zich 

in de geleidings- of valentieband kunnen bevinden, exitatle van 

valentie- naar geleldlngsband is mogelijk door b.v. thermische 

excitatie, geldt voor de thermokracht respectievelijk geleiding 

(conductivlteit) dat: 

h. E 
a --(~- A) - e h.T ' 

waarin: AE = Ea 

(21) 

(22) 

de activeringsenergie van het aantal la

dragers, 
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A verstrooiingsterm 

Daar de ladingsdragers vrij door de geleidingsband kunnen 

bewegen is geldt dat de beweeglijkheid niet thermisch geactiveerd 

is, dit in tegenstelling tot het hopping-modeL 

In het banden-model zijn de activeringsenergieen voor ther

mokracht en geleiding hetzelfde. 

3.7 Absolute thermokracht: 

Bij meting van de Seebeckcoëfficiënt S (of thermokracht a) 
van het sample wordt niet alleen de thermokracht over het sample 

gemeten, maar ook de thermokrachten over de thermokoppeldraden. 

Meting van de thermokracht geschiedt in dit geval differentiëel 

over de chromel- en over de ijzergoud-draden. Voor juiste 

interpretatie van de meetgegevens dient er voor de absolute 

thermokrachten (zie fig. 7) van deze materialen gecorrigeerd 

worden. Aasolute thermokrachten kunnen zowel positief als 

negatief zijn. In· onderstaande. berekening ter bepaling van de 

correctie voor de absolute thermokracht staat Schr voor de 

absolute thermokracht van chromel. Dezelfde berekening geldt 

na tuur lijk voor elke andere thermokoppeldraad, hier dus voor 

ijzergoud. Er geldt: 

D = 78.36 K 

T 

AV 

T + AT 

D 
thermokoppel 

stookblokje 

Fig. 6 Thermospanningen en temperatuurgradienten over het 

sample. 
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AV"' 
Ss = - AT , uit figuur 6 volgt: 

S 
8V,.., AV,.., AV' + AV"' + AV" 

meting = - 8T ~ - AT = - AT 

substitueer: AV" =- fSchrdT =- Schr * (T' - T- AT) 

AV' =- fSchrdT =- Schr *(T-T') 

smeting 

= 

AV"' = - fSsdT = - Ss * (T - T - AT) 

-Scbr(T-T')-S5 (T-AT-T)-Scbr(T'-T-AT) 
AT 

waaruit volgt: 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

Ssample = Smating + Schr ( = absolute thermokracht van of 

ijzergoud of chromel) 

De absolute thermokracht van chromel is bepaald uit litera

tuur van [SLA61], [ZRU73] en [CHI74]. M.b.v. deze gegevens en de 

ijzergoud-chromel ijktabel, te vinden in [TUR87], is de absolute 

thermokracht van het ijzergoud bepaald. De gevoeligheid van het 

thermokoppel wordt bepaald door het verschil tussen de absolute 

thermokrachten van de gebruikte materialen. In figuren 7 en 8 

zijn de absolute thermokrachten voor de thermokoppeldraden 

evenals de thermospanning van het thermokoppel weergegeven. 
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Fig. 7 en 8 Absol.ute thermokrachten ijzergoud en chromel.. 

Geuoel.igheid ijzergoud-chromel. thermokoppel.. 

3.8 literatuurbespreking: 

Er is een groot aantal onderzoeken over de kristalstructuur 

en kationverdeling van kopermangaanoxiden, welke een spinelstruc

tuur hebben, gepubliceerd. Het. gaat hierbij om CuxMn3-x04 met 

1 ~x ( l.S. De meeste auteurs baseerden hun conclusies op rönt

gendiffractiemetingen, neutronendiffractiemetingen en metingen 

van de magnetische susceptibileit als functie van de temperatuur. 

Over thermokracht- en geleidingsmetingen, zeker bij lage tempe

raturen, is weinig gepubliceerd. 

De meest onderzochte samenstelling uit de kopermangaanreeks 

is Cu1.0Mn2.004. Uit neutronen- en röntgendiffractiemetingen van 

[VAN73] blijkt een tetragonale spinelstructuur met de volgende 

kationverdeling (in sommige publicaties wordt een kubische i.p.v. 

een tetragonale structuur voorgesteld, waardoor vergelijking met 

deze literatuur achterwege wordt gelaten. Algemeen wordt voor 

Cu1Mn204 een tetragonale structuur verondersteld met overgang 

naar kubische structuur voor x= 1.06 [VAN73]): 

t+ a+[ 2+M a+Mn 4+]0 2-Cuo.76 Mno.24 Cuo.24 n1.00 0.76 4 · 

In [VAN73] wordt, via neutronendiffractiemetingen, voor 

Cu1 .sMnt.504 onderstaande kationverdeling voorgesteld: 

500 
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C t+[C 2+Mn 4+]0 2-ul.O uo.s l.s 4 · 

Voor verklaring van thermokracht- en geleidingsmetingen 

wordt naar verschillende ladingsdrager overgangen tussen de kat

ionen gekeken. In o.a. [VAN76] wordt geconcludeerd dat de 

onderstaande evenwichtsreactie zich voordoet: 

CUA 1+ + Mna4+ c 2+ M 3+ ~ UA + na ' 

waarbij het; evenwicht naar rechts verschuift bij hogere 

temperaturen. Voor verklaring van de thermokracht worden volgende 

twee processen voorgesteld: 

- hopping van ladingsdragers tussen Mn3+-ionen en Mn4 +-ionen op 

de octaëder-plaatsen, 

- hopping van ladingsdragers tussen Cu2+-ionen en Cu1+-ionen op 

de tetraëderplaatsen [BR085] , waarbij geldt dat: 

Op basis van bovenstaande gegevens en de voorspellingen 

gedaan in [VAN73] en [BR085] kan de volgende kationenstructuur 

voor de kopermangaanoxide-reeks voorgesteld worden: 

Cul.O 

Cul.l 

Cu1. 2 

Cu1.3 

Cu1.4 

Cul.S 
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~ MEETOPSTELLING 

~.1 Inleiding: 

Meting van de thermokracht a en de weerstand R in het tempe

ratuurgebied van 10 tot 300 K geschiedt in een helium-stikstof 

cryostaat zoals is weergegeven in onderstaand figuur (fig. 9). 

vulopening probe-openlng 

verdampingsleiding (niveau detector) 

cryostaat 

0 0 

0 sample- 0 

0 houder 
0 

0 0 

0 0 

bul tenwand 

Fig. 9 Schematische weergave cryostaat. 

Om bij zeer lage temperaturen a en R te kunnen bepalen dient 

de cryostaat gekoeld te worden. Deze kan echter alleen met LN2 en 

LHe gevuld worden indien de druk in de cryostaat laag genoeg is 

(~10- 6 torr), dit i.v.m. ijsafzetting en warmtegeleiding. 

Het op peil houden van de diverse LN2 reservoirs (koelval, 

cryostaat en dewar voor de thermokoppelreferentielassen) kan 

automatisch geschieden. Een beschrijving van dit geautomati-
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seerde vulsysteem is te vinden in [NOI88]. 

Beschrijving van de meet- en regelprocedures alsmede van de 

bijbehorende soft- en hardware is te vinden in [BOE85] en 

[TUR87]. Het opstarten van een meetcyclus en het "runnen" van de 

diverse plot- en verwerkingsprogramma's is in dezelfde literatuur 

beschreven. Programmallstlngs van de belangrijkste programma's 

zijn te vinden in appendix b. Een meetprocedure wordt gestart met 

G+T (geleiding + thermokrachtbepaling) op een apple-2e personal 

computer. In dit programma worden diverse grootheden, zoals mate

riaal, gradiënt, start- en stoptemperatuur, opgevraagd die ver

volgens ingevoerd dienen te worden. Een volledig overzicht van de 

in dit programma opgevraagde gegevens is te vinden in appendix a. 

<4.2 Sample: 

In figuur 10 zijn schematisch de contacten op het sample 

weergegeven. 

sample 

Fig. 10 Contacten op het sampLe. 

Het sample is tussen 2 stookblokjes ingeklemd, welke de 

temperatuurgradiënt AT regelen. De omgevingstemperatuur (tempe-
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ratuur in de vacuumruimte waarin zich het sample bevindt) kan 

door de warmtewisselaar, in welke zich een stookelement bevindt, 

geregeld worden. 

Optimale regeling van de temperatuur wordt bereikt indien 

alleen de stookblokjes die de temperatuurgradiënt over het sample 

regelen worden gebruikt. Het derde stookelement in de opstelling, 

de warmtewisselaar, dient i.v.m. maximale koeling niet gebruikt 

te worden. 

Het sample wordt aan beide kanten voorzien van koperen 

busjes die er met stycast aan vast gekit worden. Deze kit bezit 

een redelijke war;mtegeleiding in kombinatie met een hoge elek

trische weerstand. Op het sample zelf zijn 2 thermokoppels en 2 

contacten voor de geleidingsmeting aangebracht. De contacten 

kunnen ultrasoon met indium op het sample gesoldeerd worden. 

Indien het indium niet aan het sample hecht kunnen de contacten 

met lei tsilber bevestigd worden. Het verbinden van de thermo

koppeldraden naar de doorvoeren geschiedt het beste met woods

metaal, waarbij een vloeimiddel gebruikt dient te worden. Voor 

een beschrijving van deze contacten en hun bevestiging zie 

[TUR87]. 

~.3 Thermokracht en geleiding: 

De grootheden die gemeten worden zijn thermokracht en 

geleidingsvermogen. Uit de weerstand wordt vervolgens de 

soortelijke weerstand of resistiviteit p bepaald, waarbij p is 

gedefiniëerd volgens: 

RxA 
p = -t-· 

waarbij: R =de weerstand, 

A = oppervlak van het sample, 

t = lengte van het sample, 

(28) 

waardoor sample's van verschillende afmetingen met elkaar verge

leken kunnen worden. 

Bij de thermokrachtmetingen worden bij een bepaalde ge-
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middelde temperatuur 5 verschillende gradiënten (-AT,-~AT,AT=O, 

~AT,AT) over het sample aangelegd. Bij elk van deze gradiënten 

wordt het temparatuurverschil AT en het geïnduceerde spannings

verschil AV over het sample gemeten, waaruit vervolgens a bepaald 

wordt (fig. 11) . 

• I 

Fig. 11 Grafische weergave a en R. 

De weerstand wordt op analoge manier via een vierpuntsmeting 

bepaald. Er worden 4 stromen (-1,-~I.~I.I) door het sample 

gestuurd, waarbij het geïnduceerde spanningsverschil AV wordt 

gemeten. Hieruit wordt vervolgens R bepaald. Meting van thermo

kracht en geleiding geschiedt bij verschillende gradiënten en 

stromen, waarbij m.b.v. een kleinste kwadraten methode a en R 

bepaald worden. Deze methode is nodig om de verschillende 

offset-spanningen te kunnen elimineren. 

Het temperatuurverschil over het sample wordt direct bepaald 

m.b.v. de thermokoppels die op het sample bevestigd zijn (zie 

figuur 6). Het spanningsverschil wordt via een differentiële 

meting bepaald. Er zijn 2 stroomcontacten aanwezig, waarbij de 

spanning via de chromel- en de ijzergouddraden van de thermo

koppels wordt gemeten. Er worden dus 2 thermokrachten bepaald die 

vervolgens gemiddeld worden (nadat ze zijn gecorrigeerd voor hun 

absolute thermokrachten). Voor de weerstandsmetingen wordt de 

spanning over het sample via de ijzergoud-draden gemeten. 
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~.~ Automatisering: 

~.~.1 Inleiding: 

Een schematishe weergave van de geautomatiseerde opstelling 

en een flowdiagram van de software zijn gegeven in figuren 12 en 

13. Omschrijvingen van de software en van de hardware zijn te 

vinden in [BOEB5] en [TURB7]. Een. procedure om de geautomati

seerde opstelling te starten is te vinden in appendix a. Voor 

beschrijving van het automatische LN2 vulsysteem wordt naar 

[NOIBB] verwezen. 

warmtewisselaar 

stoo~blokje 1! 2 3 

1 stookblokje 1 I .. regeling 

I I 

~ f<~FeAÏI 
r---

strolmbron kristal Ver! 

~ ~ VFeAu2 I Ycr2 scanner 

re~~:ellna stoo~blokje 2 
1 

stookblokJe 2 
I I g 

meter 

I ~ 
I I re~~:ell~g warmtewisselaar --I ----

AOC 

DAC 

I IEEE 

Apple 2e systeem 

I f 

Fig. 12 Schematische weergave opsteUing. 

~.~.2 Besturing en regeling: 

M.b.v. een personal computer, een apple 2e, wordt de 
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opstelling automatisch geregeld en bediend. Meting van spanningen 

en stromen geschiedt m.b.v. een Keithley data acquisitie-systeem 

bestaande uit scanner 705 en digital multimeter 195A. De apple is 

voorzien van een DAC, welke de benodigde analoge referentiespan

ningen voor de regeling van de stookblokjes levert. De Keithley 

is voorzien van een ADC, die de analoge meetspanningen omzet in 

de voor de apple benodigde digitale waarden. 

Gebleken is dat optimale besturing plaatsvindt indien de 

warmtewisselaar niet wordt verwarmd, zodat de stookblokjes 

maximaal gekoeld worden. Indien de warmtewisselaar via een 

stookelement ve~warmd wordt neemt de omgevingstemperatuur in de 

meetruimte waar zich het sample bevindt toe, waardoor realisering 

van de gradiënt door onvoldoende koeling niet mogelijk is. Het 

vermogen dat door de voedingen (Delta Elektronika 0030-9) aan de 

stookblokjes gelevert wordt is maximaal ongeveer 7 Watt. Na 

instelling van een gradiënt (~ 10 K) wordt evenwicht na ongeveer 

5 tot 10 minuten bereikt. Een stabiele toestand na verandering 

van de omgevingstemperatuur wordt na ongeveer 20 minuten bereikt. 

Geadviseerd wordt derhale in te stellen in G+T (zie appendix a) 

voor de short-walt 10 minuten en voor de long-walt ook 10 minuten 

(de uiteindelijke wachttijd tussen twee meetpunten met een 

verschillende omgevingstemperatuur is long-walt+ short-walt). 

Het is belangrijk voor een juiste temperatuurverdeling over 

het sample dat deze niet te groot zijn. Geadviseerd wordt een 

volume van maximaal ongeveer 5x5x15 mm3
• 

-4.4.3 Software: 

Voor de diverse meetstappen die tijdens een experiment 

uitgevoerd moeten worden (instelling en regeling van de diverse 

temperaturen, regeling van de stroombron en meting van de diverse 

spanningen) en de volgorde waarin dit dient te geschieden wordt 

naar [BOE85] verwezen. Hierin staat tevens de additionele 

software vermeld, zoals de diverse plot-programma's voor de 

verwerking van de meetgegevens. De handelingen moeten in de 

juiste volgorde en op de juiste tijdstippen worden verricht, wat 

gerealiseerd wordt middels enkele besturingsprogramma's. Een 
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schematische weergave hiervan is te vinden in figuur 13. 

'I 
begin 

bepaal parameters 

laad DAC's 

Fig. 13 FLow-diagram software. 

print gegevens 

geleidingsmetlng 

ja nee 

Een belangrijk verschil met de betreffende software genoemd 

in [BOE85] is dat alleen een up-meting plaatsvindt i.v.m. prak

tische (on)mogelijkheden en dat een automatische correctie van de 

absolute thermokracht in calc ther data (zie appendix bl) voor 
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beide thermokoppeldraden plaatsvindt. Een down-meting is in 

principe wel mogelijk, maar door de beperkte koeling kost dit in 

vergelijking met de up-meting onevenredig veel tijd. Bij verwer

king van de gegevens in de diverse plotprogramma's dient er 

rekening mee te worden gehouden dat alleen up-plotprogramma 's 

gebruikt kunnen worden. Tevens dient er rekening te worden 

gehouden met het feit dat er maximaal 100 meetpunten (up-punten) 

per diskette opgeslagen kunnen worden, waarbij een meetpunt 

bestaat uit de combinatie van 5 gradiënten voor de thermokracht

meting, 4 spanningen voor de geleidlngsmeting en de statistische 

verwerking van de~e gegevens. 
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5 RESULTATEN EN INTERPRETATIES 

5.1 Inleiding: 

De gebruikte opstelling is geschikt voor meting van thermo

kracht en geleiding in het temperatuurgebied van 10 - 300 K. Daar 

de heliumvoorziening nog niet optimaal werkt kan alleen vanaf 

LN2-temperatuur gemeten worden. Opgemerkt dient te worden dat de 

automatisering van het LN2-vulsysteem, waar in het vorige hoofd

stuk over gesproken is, nog niet functioneert, omdat hiervoor nog 

enkele mechanisc~e onderdelen ontbreken. Metingen kunnen verricht 

worden van 90 tot 300 K. 

Om een schatting te geven van de meetnauwkeurigheid en de 

werking van de opstelling worden de reproducerbaarheid bepaald en 

worden metingen gedaan aan sample's waarvan de resultaten bekend 

zijn. 

De reproduceerbaarheld is bepaald m.b.v. Cu1.2Mnt.B04. 

Verder wordt aan de hand van de meetrasul taten van MnxFe3-x04 

voor x= 0.84, x= ·1.0 en x= 1.5 een schatting gemaakt van het 

meetbereik (grenswaarden van de opstelling). Aan de kopermangaan

oxide-reeks, CuxMn3-x04, zijn voor di verse x, met 1 ~ x ( 1 . 5, 

thermokracht- en geleidingsmetingen verricht. 

5.2 Reproduceerbaarheid: 

In figuren 14 en 15 staan de thermokracht- en geleidings

metingen van Cu1.2Mn1.B04 weergegeven. Uit een blok materiaal 

zijn 3 verschillende samples (qua afmetingen) gehaald, welke 

ieder van thermokoppels en stroomcontacten zijn voorzien. De 

thermokrachtmetingen tonen een reproduceerbaarheld binnen 

ongeveer 10% (relatieve nauwkeurigheid). 

Uit de geleidingsmetingen kan geconcludeerd worden dat deze 

binnen ongeveer 15% reproduceren. 

Er wordt t.g.v. de eindige afmetingen van de indiumcontacten 

tussen de thermokoppels en het sample een kleine fout geïntro

duceerd. Afwijkingen in de microstructuur kunnen ook bijdragen 

leveren aan de niet reproduceerbaarheid. 
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Fig. 14 Reproduceerbaarheid thermokracht voor Cu1.2Mn1.804 

aLs functie van de temperatuur. 
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Fig. 15 Reproduceerbaarheid geLeiding voor Cu1.2Mn1.804 aLs 

functie van de temperatuur. 
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5.3 Meetbereik: 

Metingen aan mangaanijzeroxiden Mnxfe3-xo4 kunnen gebruikt 

worden als ijksample's voor de opstelling, daar thermokracht en 

geleidingsvermogen bij lage temperaturen bekend zijn [BRA70]. 

Uit de mangaanijzeroxidereeks Mnxfe3-xo4 zijn voor x = 0.84, 

x= 1.06 en x= 1.5 thermokracht- en geleidingsmetingen verricht. 

Voor deze sample's zijn de activeringsenergieën AE8 voor gelei

ding bepaald, welke in tabel 1 zijn weergegeven. In deze tabel 

staan tevens de waarden die eerder door [BRA70] bepaald zijn. Uit 

metingen aan mangaanijzeroxiden en de metingen gedaan aan koper

mangaanoxiden (zie volgende paragraaf) kan geconcludeerd worden 

dat meting van thermokracht mogelijk is voor sample' s met een 

maximale weerstand van ongeveer 20 - 50 kn. 

Uit vergelijking van de geleidingsmetingen met de in [BRA70] 

vermelde gegevens (tabel 1) mag geconcludeerd worden dat de 

opstelling functioneert en geen systematische fouten bevat. Ook 

extern (buiten de cryostaat) uitgevoerde 4-puntsmetingen ter 

bepaling van de wee·rstand van de eerder automatisch doorgemeten 

sample's bevestigen dit. 

-
> 
~ 0.7 

"' 
r 0~ 

O.S-

04 

O.l-

02 

0.1 

0 
0.8 1.0 1.2 1.4 

o aktivt"rin~neonJtr biJ SSO ttc 
• .. .. so"l: 

1.6 2.0 -· 
Fig. 16 De activeringsenergie van de geleidbaarheid van 

mangaanijzeroxiden bij 50°C en bij 550°C als func

tie van het mangaangehalte x [BRA70]. 
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De geleidingsmeting van Mnxfe3-xo4 voor x = 1.5 toont aan 

dat deze metingen mogelijk zijn voor sample' s met een maximale 

weerstand van ongeveer 20 MO. De multimeter, een Keithley multi

meter 195A, heeft een maximale schaalbereik van 20 Mn, hetgeen 

verklaart dat voor sample' s met een hogere weerstand de span

ningsmeting niet meer mogelijk is. 

-200~-----.------.------.-------r------.------.------ï 

S(J.LV/K) "" ., .--... 
• • • 

-300 

-400 

'·~ . --· --· -----------·-------. ·-

• Mno.e1Fe2.1601 

I!> Mnt.oFe2.o01 

-500 L-----~----~------~----~----~~----~----~ 
3 4 5 6 7 8 

10
3 

(K-1) 
T 

9 10 

Fig. 17 Thermokracht mangaanijzeroxiden ats functie van r- 1
• 
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Fig. 18 GeLeidingsvermogen mangaanijzeroxiden al.s fwt.tie 

functi"e uan r- 1
• 

materiaal batchnr. AE (meting) AE (lit.) 

Mno.s4Fe2.1504 B214 0.05 eV 0.04 eV 

Mnt. ofe2. o04 SPSO 0.6 eV 0.05 - 0.3 

Mnt. sfet. s04 SP133 0.37 eV 0.43 

Tabel. 1 Gel.eidings-actiueringsenergieen. 

5.4 Thermokracht en geleiding: CuxMn3-x04: 

In figuren 19, 20 en 22 staan de resultaten van de thermo

kracht- en geleidingsmetingen voor diverse kopergehaltes x 

weergegeven. Uit figuren 20 en 21, geleidingsmetingen, kan Tc 

bepaald worden. Deze temperatuur is de overgang van ln(p) - r- 1 

naar ln(p)- r- 1
/

4
• 
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Fig. 21 GeLeiding voor de kopermangaanoxide-reeks aLs func

tie van r-t/4 

In tabel 2 st"aan de activeringsenergieën voor thermokracht 

en geleiding, waarbij er van uitgegaan wordt dat a en p evenredig 

zijn met de reciproke temperatuur. 

materiaal batchnr. rooster- AER(eV) AE (eV) a 
parameter 

Cul.O 8537 0.17 0.06 

Cul.l . 8539 8.352 0.20 0.06 

Cu1.2 8533 8.332 0.18 0.06 

Cu1.3 8526 8.316 0.20 0.06 

Cut. 35 8524 8.307 0.19 0.06 

Cu1.4 8540 8.301 0.20 0.05 

Cu1.42 8541 8.295 0.19 0.05 

TabeL 2 Activeringsenergieen kopermangaanoxiden. 

Uit figuur 19 kan geconcludeerd worden dat p-type geleiding 
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dominant is. M.b.v. de theorie en de in de literatuur besproken 

mogelijkheden kan p-type geleiding alleen verklaart worden door 

creatie van Cu2 •-ionen in het CuA 1
+ rooster. Er geldt: 

C 1 + + c 2+ "'----" c 2+ + c 1 + UA ua ~ UA ua 

Het geleidingsproces speelt zich af op de tetraëderplaatsen, 

volgens: 

CUA 1+ + c 2+ c 2+ + c 1+ UA ...,.... UA UA 

Hopping van ladingsdragers in een Mn3 •-Mn4
+ octaëderrooster 

verklaart het dominante p-type geleiding niet voor x~ 1.1 . Uit 

de kationenverdeling (zie lit. bespreking) blijkt dat hopping van 

ladingsdragers tussen Mn3 •-ionen en Mn4 •-ionen n-type geleiding 

tot gevolg zou hebben, hetgeen niet wordt gemeten (de ondermaat 

van of de Mn3
•- of de Mn4 •-ionen bepaald het teken van de lad

ingsdragers). Voor x= 1.0 kan dit bijdrage leveren totdep-type 

geleiding. 

400 ~---------.----------.----------.~------~ 

300 

S (l..tV /K) 

200 

100 

0 L_ ________ -J----------~----------~--------~ 
100 150 200 T(K) 250 300 

Fig. 22 Thermokracht kopermangaanoxiden al.s fWtctie uan T 
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Ln(p) 

5 

p(Om) 

1 

-3 

-7 ~----------~----------~----------~----------~ 
100 150 200 T(K) 250 300 

Fig. 23 GeLeiding kopermangaanoxiden ats functie van T. 
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6 DISCUSSIE 

Er is voor interpretatie van de metingen aan kopermangaan

oxiden uitgegaan van de kationverdeling . bij kamertemperatuur, 

waarbij p-type geleiding dominant is. Er is verondersteld dat 

Cu2 •-ionen op de A-plaatsen gecreëerd worden volgens: 

Het geleidingsproces is dan voor dominante p-type geleiding: 

C 2+ + c f+ ~ c 1+ + Cu 2+ UA UA ~ UA A • 

hetgeen ladingswisseling tussen de Cu-ionen op de A-plaatsen 

inhoudt. Het is echter niet bekend of de kationverdeling zoals 

die is verondersteld ook daadwerkelijk geldt voor lagere tempera

turen. 

Dominante p-type geleiding houdt niet in dat er ook geen 

n-type geleiding voor zou kunnen komen. Indien ladingswisseling 

tussen de Mn-ionen op de B-plaatsen wordt verondersteld kan 

p-type geleiding plaatsvinden voor x= 1.0 en n-type voor 

x~l.l: 

Mn 3+ + Mn 4+ +-+ Mn 4+ + Mn 3+ B B B B · 

Omdat voor x~ 1.1 ook p-type geleiding gemeten wordt, wordt 

in eerste instantie van ladingsdragerstransport in het Cu-rooster 

op de tetraëder plaatsen uitgegaan. Andere processen, zoals 

ladingswisseling tussen de Mn-ionen op de octaëder plaatsen, 

kunnen dus wel voorkomen. De Seebeckcoëfficiënt in het geval van 

gemengde geleiding wordt bepaald door: 

s = a 1S 1 + a 2S2 
al + a2 

waarin a het geleidingsvermogen is. 

(29) 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat ook de beweeglijkheid, 
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welke aan a gekoppeld is, en het specifieke geleidingsvermogen 

van de ladingsdragers een rol spelen bij de bepaling van de 

totale thermokracht. 

Zoals in figuur 19 te zien is zijn de waarden van de thermo

kracht bij constante temperatuur niet continu van het koperge

halte x afhankelijk. Een verklaring hiervoor zou later gevonden 

moeten worden i.v.m. het vinden van de precieze ionenconfigu

ratie. Een andere reden zou kunnen zijn dat de sample's niet de 

goede zuurstofstoichiometrie hebben. Bij de bereiding wordt 

getracht om de sample's zo goed als mogelijk met zuurstofinhoud 4 

te vervaardigen,, maar hiervoor kan geen garantie gegeven worden. 

Bij afwijkingen in de zuurstofstolchlometrie, wat meestal een 

overmaat aan zuurstof en daarmee een tekort aan metaalionen 

inhoudt (de zuurstofionen bouwen het spinelrooster op, een tekort 

aan zuurstof zou het spinelrooster doen afbreken). Bij een kation 

ondermaat moeten de metaalionen in het rooster van waardigheid 

veranderen om de neutraliteit van het ionrooster te waarborgen. 

Dit heeft een duidelijke invloed op de electrische transport

eigenschappen. Helaas is het zeer bewerkelijk en op dit moment in 

de vakgroep niet mogelijk om de zuurstofinhoud van een sample te 

bepalen. 

De verklaring voor de niet continue verandering van de 

thermokracht als functie van de roosterparameter x moet daarom 

speculatief blijven. Hetzelfde geldt voor de resultaten van de 

geleidingsmetlngen (zie b.v. figuur 20). 

De belangrijkste samenstelling met x= 1.5 ontbreekt op 

grond van moellijkheden bij de bereiding. Voor deze samen

stelling zijn er maar 3 soorten katlonen aanwezig (Cu 1
+, Cu2

+ en 

Mn4
+, zie 11 t. bespreking), waardoor het aantal processen dat 

zich kan afspelen aanzienlijk verkleind wordt. Sample's met deze 

samenstelling kunnen kunnen zowel geordend als ongeordend bereid 

worden. Tot deze sample's beschikbaar zijn voor metingen van a en 

R kunnen alleen maar voorlopige uitspraken over het geleidings

proces gedaan worden. 

Voor de naaste buren afstand r 0 en de ladingsdragersdicht

heid gx(Er) geldt [KUI78]: 
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3 T t/4 
aro = 8 * Cfll . 

c 
(30) 

(31) 

a = exponentiële afval van de gelocaliseerde s-golffunctie. 

De waarden voor gx(Er). ar0 , r 0 en Tc staan voor de koper

mangaanoxide-reeks in tabel 3 weergegeven. 

x Tc(K) To(*108
) ara gx(Er) 

1.1 185 9.4 17.8 4 (3.6) 

1.2 168 8.8 17.9 4 (3.8) 

1.3 178 7.2 16.8 4 (3.9) 

1.4 164 14.2 20.3 4 (3.5) 

1.42 170 6.9 16.8 4 (4.1) 

Tabet 3 Enkete gegevens over ÜUxMn3-x04 ats functie van x. 

De waarde van ar0 is een maat voor de ladingsdrager

localisatie, welke in dit geval extreem hoog zou zijn. Voor 

variabie range hopping echter is een zeer sterke localisatie niet 

te verwachten, omdat dan naaste buren hopping plaatsvindt. 

De roosterparameter a is van orde grootte 8 Ä (zie tabel 2), 

hetgeen inhoudt dat de naaste buren afstand r 0 (= ~a/2) tussen de 

kationen ongeveer 3 Ä is. 

Voor ar0 kan verltacht worden dat deze minstens zo groot is 

als de naaste buren afstand ro en dat hij tot een grootte van 

ongeveer de afstand tussen 3 kationen kan reiken. 

Voor ar0 wordt verondersteld: 

1 < ar0 < 3, 
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Samen met de onderstaande argumenten duidt dit erop dat 

theorie van de variabie range hopping niet zonder meer op de 

resultaten van de geleidingsmetingen toegepast mag worden. 

In CuxMn3-xo4 zou een afhankelijkheid van de thermokracht en 

het geleidingsvermogen als functie van het concentratiegehalte x 

verwacht kunnen worden, omdat met x de kationenconfiguratie en 

daarmee ook de ladingsdragersconcentratie verandert. Verandering 

van deze ladingsdragersconcentratie impliceert een verandering 

van thermokracht en geleidingsvermogen en dientengevolge zou ook 

een afhankelijkh~id van gx (Er) en aro van x verwacht kunnen 

worden. 

Zoals in tabel 3 is te zien zijn in het geval van CuxMn3_xo4 
ar0 en gx(Er) bepaald die geen duidelijke afhankelijkheid van x 

tonen. Dit betekent: 

- dat er meerdere ladingsdragers aan het transport bijdragen 

(er spelen zich meerdere processen af, zoals al in formule 

(29) gesuggereerd is), 

- dat er geen variaqle range hopping plaatsvindt, maar een 

ander transport-proces, 

- dat de kationverdeling bij lage temperaturen anders is dan 

de de eerder voorspelde samenstellingen. 
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7 APPENDIX 

Appendix a: Beschrijving programma C+T: 

In deze appendix staat beschreven welke gegevens in C+T 

(geleiding en thermokrachtbepaling) dienen te worden ingevoerd. 

Deze gegevens zijn van belang voor de diverse meet- en regelpro

gramma's, beschreven in [BOE85J en [TUR87J. 

name: 

material: 

batchnumber: 

date: 

runnumber: 

cycles: 

scan rate: 

vanzelfsprekend, 

vanzelfsprekend, 

vanzelfsprekend, 

vanzelfsprekend, 

geef aan voor de hoeveelste keer het sample 

doorgemeten wordt, 

vul hiervoor 1 in, er kan alleen een up-meting 

gedaan worden, 

vul hiervoor 10 in, aantal punten per meting, 

hetg•3en een goede nauwkeurigheid levert, 

max. temperature: maximum toelaatbare temperatuur sample en op-

start temp.: 

stop temp.: 

raferenee temp.: 

stelling [10 - 300 KJ, 

starttemperatuur meting [10- 300 KJ, 

maximum temperatuur van de meting, bij deze 

temperatuur wordt weer naar de starttempera

tuur teruggegaan [10- 300 KJ, 

vul hier de kamertemperatuur in [273 - 310 KJ, 

verder niet van toepassing, 

no of temp. steps:aantal stappen dat nodig is om van start- naar 

stoptemperatuur te gaan [1 - 999J, 

type of T scale: L, als de temperatuur lineair ingevoerd wordt, 

R, als hij reciprook ingevoerd wordt, 

max. gradiënt: maximale temperatuurgradiënt in graden over het 

sample [0 - 20 KJ, 

current range: toets return, 

sample length: lengte in mm [10 -50 mmJ, 

sample diameter: diameter in mm [1 - 20 mmJ, 

long wait: vul hiervoor de wacht tijd in minuten in die 
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nodig is voor de overgang van een meetpunt met 

een bepaalde gemiddelde temperatuur naar een 

meetpunt met een andere gemiddelde temperatuur 

[1 - 1500 min], 

vul hiervoor de wacht tijd in minuten in die 

nodig is voor de overgang van een bepaalde gra

diënt in een meetpunt naar een andere gradiënt 

in datzelfde meetpunt [1 - 59 min], 

no of data disk: vanzelfsprekend. 

Appendix b 

bl Software: 

C+T (geleiding+ thermokrachtbepaling): Dit is het programma 

dat gedraaid moet worden om een experiment te starten. Hierin 

worden diverse gegevens opgevraagd (zie appendix a) die worden 

opgeslagen op floppy-disk en worden uitgeprint. De gegevens zijn 

nodig in de overige deelprogramma's. 

HULP: Dit is het stuurprogramma wat in G+T wordt aange

roepen. Dit de spil waarom het geheel draait. Vanuit HULP worden 

verder alle meet- en bewerkingsprogramma's aangeroepen, waarna 

men automatisch weer in HULP terecht komt. Er worden o.a. 

bepaald: 

- de juiste instelspanningen voor de warmtewisselaar in de 

cryostaat en de stookblokjes, 

- de tijdstippen waarop de diverse programma's aangeroepen 

dienen te worden en de volgorde waarin dit dient te geschieden. 

MEAS THER DATA en MEAS CON DATA: Deze programma's sturen de 

scanner, meter en stroombron. Voor deze 2 data-files en voor de 2 

die in de volgende alinea besproken zullen worden geldt dat als 

eerste datagegeven het pointnumber gegeven wordt. In MEAS THER 

DATA worden Vrt• Vr2• Vchr en VFeAu gemeten en opgeslagen in een 

gegevensmatrix (filename: "material" "batchnumber" "runnumber" 

MT41). Uit de opgeslagen gegevens in de random-access-textfiles 
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kunnen diverse gegevens uitgelezen worden. In MT41 staan achter

eenvolgens: pointnumber, Vn, VT2• Vchromel• VFeAu en 4 corre

latiecoëfficiënten, dit alles voor 5 gradiënt-waarden (totaal 1 

pointnumber en 40 data gegevens). 

In MEAS CON DATA wordt de stroombron zo gestuurd dat het 

gedissipeerde vermogen kleiner blijft dan 10-6 Watt, waarna 

achtereenvolgens I gestuurd en gemeten wordt. De spanningen zowel 

als de stromen worden in een gegevensmatrix opgeslagen (filename: 

"material" "batchnumber" runnumber" MC33). In MC33 staan achter

eenvolgens weggeschreven: pointnumber, Vrl• Vr2• VFeAu• I en 4 

correlatiecoëffic,iënten voor de statistische verwerking van de 

gegevens, dit alles voor 4 verschillende stroomwaarden (totaal 1 

pointnumber en 32 data gegevens). 

CALC THER DATA en CALC CON DATA: In deze programma's worden 

uit de meetgegevens de thermokracht a en de weerstand R bepaald. 

In CALC THER DATA worden a, de correlatiecoëfficiënt hiervan en 

de gemiddelde tempera tuur bepaald. Er wordt tevens, m.b.v. Se 

graads polynomen, gecorrigeerd voor de absolute thermokrachten 

van ijzergoud en van chromel. De berekende grootheden worden 

opgeslagen in random-access-textfiles (filename: "material" 

"batchnumber" "runnumber" CT10). In CT10 staan achtereenvolgens 

weggeschreven: pointnumber, Schr• SFeAu• Stot• Tgem• offset Schr• 

offset SFeAu• corr. Schr• corr. SFeAu en corr. Stot· 

In CALC CON DATA wordt de weerstand, de correlatiecoëffi

ciënt hiervan en de gemiddelde temperatuur bepaald en opgeslagen 

in random-access-textfiles (filename: "material" "batchnumber" 

"runnumber" CCS).In CCS staan achtereenvolgens weggeschreven: 

pointnumber, R, offset R, corr. R en Tgem· 
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b2 Programmalistings: 

C+T: 

10 REM Dit is het programma "Geleiding + Thermokrachtbepaling" 

20 REM 

30 REM Aanrnaken GE$-string en volschrijven scherm 

40 REM 

4S DIM GE$(22) 

SO GE$(21) = "LT': :CE$(22) = "B" 

SS D$ = CHR$(4):R$ = CHR$(13) 

60 ONERR GOTO 8030 

6S INPUT "INVOER VIA HAND ? (Y OR J)" ;B$ 

66 IF B$ = "Y" OR B$ = "J" THEN 90 

67 INPUT "INVOER VIA FILE ? (Y OR J)" ;B$ 

68 IF B$ = "Y" OR B$ = "J" THEN 7SOO 

69 GOTO 6S 

7S INLEES = 0 

90 HOME:POKE 36,20:PRINT "THERMOELCTRIC EFFECT AND CONDUCTIVITY" 

100 PRINT " 1 name MM)ooooooooooooooooooooooooooE" 

110 PRINT " 2 material MMMMMMMMMM)OOOE'' 

120 PRINT " 3 batchnumber MMMMMMMM" 

130 PRINT " 4 date MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" 

140 PRINT " s runnumber ****'' 
1SO PRINT " 6 cycles M" 

160 PRINT " 7 scan ra te ** samples per reading" 

170 PRINT " 8 max. temperature **** K'' 

180 PRINT " 9 start temp. **** K'' 

190 PRINT "10 stop temp. **** K'' 
200 PRINT "11 reference temp. *** K" 
210 PRINT "12 no.of temp.steps ***'' 
220 PRINT "13 type of T scale *" (L)in. or (R)eciprocal 

230 PRINT "14 max. gradiënt ** K" 
233 CR$= "10" :IF R<1E6 THEN CR$= "100" 

236 IF R<E4 THEN CR$= "1000":1F R<1E6 THEN CR$= "10000" 

240 PRINT "1S : current range ";CR$; "microAmp (adv ice: R 
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decreasing with T)" 

250 PRINT "16 sample length :M:M)E:M)(:M mm" 

260 PRINT "17 sample diameter )()()J()J()J()( mm" 

270 PRINT "18 long walt ** min" 
280 PRINT "19 short wait ** min" 
290 PRINT "20 no. of data disk ****'' 
320 VTAB(22): PRINT "Please fill in data" 

1000 REM 

1010 REM VULLEN VAN CE$-STRINC MET INGEVOERDE WAARDEN 

1020 REM 

1030 FOR I = 1 TQ 20 

1040 L = 1 : IF I < 5 THEN L = 0 

1050 GOSUB 5030 

1060 GE$(1) = A$ : IF K = 0 THEN NEXT I 

1070 K = 1 

2000 REM 

2010 REM BEVEILIGING TEGEN ONJUISTE INVOER 

2020 REM 

2030 VTAB(22) : PRINT SPC(79); 

2040 POKE 36,15: INPUT "everything o.k. (Y or *) ?";B$ 

2045 IF (B$0"Y") AND (INLEES = 1) THEN 7900 

2050 IF B$ = "Y" ORB$= "J" THEN PRINT CHR$(1);:L=1:COTO 2070 

2060 VTAB(22):POKE 36,40: PRINT "change item number :";:goto 6280 

2070 M = 0 : IF GE$(21) = "HT" THEN 2160 

2080 IF VAL(CE$(9)) <= 400 THEN 2120 

2090 VTAB(22):PRINT "temp.data?? sample in LT (10-400K)!:M=1 

2100 I = 9: GOSUB 5030 

2120 IF VAL(GE$(10)) <= 400 THEN 2280 

2130 VTAB(22):PRINT "temp.data?? sample in LT (10-400K)!:M=1 

2140 I = 10: GOSUB 5030 

2150 GE$(10) = A$: COTO 2120 

2160 IF VAL(GE$(8)) >= 350 THEN 2200 

2170 VTAB(22):PRINT "temp.data?? sample in HT (350-1350K)!:M=1 

2180 I = 8: COSUB 5030 

2190 GE$(8) = A$:GOTO 2160 

2200 GOTO 2240 

2210 VTAB(22):PRINT "temp.data?? sample in HT (350-1350K)!:M=1 
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2230 GE$(9) = A$:GOTO 2200 
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2240 IF VAL(GE$(10)) >= 350 THEN 2280 

2250 VTAB(22):PRINT "temp.data?? sample in HT (350-1350K)!:M=1 
2260 I = 10:GOSUB 5030 

2270 GE$(10) = A$:GOTO 2240 

2280 IF M = 1 GOTO 2030 

3000 REM 

3010 REM WEGSCHRIJVEN INVOERGEGEVENS IN DATA-FILE 

3020 REM 

3030 PRINT CHR$(1):PRINT D$;"0PEN NO OF DATA DISK,S6,D2" 

3040 PRINT D$;"WRITE NO OF DATA DISK" 

3050 PRINT 

GE$(2): "" :GE$(3): "";GE$ (5): "B": : CHR$ ( 13): GE$ (20): CHR$( 13) 

3060 PRINT D$:PRINT D$:"CLOSE NO OF DATA DISK" 

3070 PRINT D$;"0PEN";GE$(2):"";GE$(3):"":GE$(5);"B";",S6,D2,L36" 

3080 PRINT D$;"WRITE";GE$(2);"":GE$(3);"";GE$(5):"B";",RO" 

3090 PRINT 23 

3100 FOR I = 1 TO 22 

3110 PRINT D$; "WRITE"; GE$(2); '"' ;GE$(3); '"' ;GE$(5); "B"; ",R"; I 

3120 PRINT GE$(1);CHR$(13); 

3130 NEXT I 

3140 PRINT GE$(21);CHR$(13);GE$(22);CHR$(13); 

3150 PRINT D$ 

3160 PRINT D$;"CLOSE";GE$(2);"";GE$(3);"";GE$(5);"B" 

4000 REM 

4010 REM WEGSCHRIJVEN INVOERGEGEVENS NAAR DE PRINTER 

4020 REM 

4030 VTAB(22):INPUT "printer connected? Press Y when ready!";C$ 

4040 IF C$ = "Y" OR CS = "J" THEN GOTO 4060 

4050 GOTO 4030 
4060•PRINT D$;"PR#1" 

4070 PRINT CHR$(9);"244N" 

4080 FOR I= 1 TO 79 :PRINT "_";:NEXT !:PRINT"-" 

4090 PRINT:PRINT 
4100 PRINT "THERMOELECTRIC EFFECT and CONDUCTIVITY":PRINT 

4110 FOR 1=1 TO 79:PRINT "_": ;NEXT I:PRINT "_":PRINT:PRINT:PRINT 
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4130 PRINT "material 

4140 PRINT "batchnumber 
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":GE$(1):PRINT 

";GE$(2) 

";GE$(3):PRINT 

4150 PRINT "date ";GE$(4):PRINT 

4160 FOR 1=1 TO 79:PRINT "_":;NEXT !:PRINT "_":PRINT 

4170 PRINT CHR$(27):"-";CHR$(1): 

4180 PRINT:PRINT 

4190 PRINT "run definitions":PRINT CHR$(27):"-";CHR$(0);:PRINT 

4200 PRINT "runnumber ";GE$(5):PRINT 

4210 PRINT "cycles ";GE$(6) 

4220 PRINT "scan rate ";GE$(7):PRINT 

4230 PRINT "max. temperature ":GE$(8);"K":PRINT 

4240 PRINT "start temp. ";GE$(9); "K"; 

4250 PRINT " no. of temp. steps : ";GE$(12) 

4260 PRINT "stop temp. : ";GE$(10);"K"; 

4270 PRINT " type of T scale : ";GE$(13) 

4280 PRINT" raferenee temp. : ";GE$(11);"K"; 

4290 PRINT " max. gradiënt : ";GE$(14);"K";PRINT 

4300 PRINT "long wa.i.t ";GE$(18);"min" 

4310 PRINT "short wait : ";GE$(29); "min": PRINT; PRINT 

4320 PRINT "sample length : ";GE$(16);"mm"; 

4330 PRINT" current range : ";GE$(15);"microAmp." 

4340 PRINT "sample diameter : ";GE$(17):"mm": 

4350 PRINT :FOR 1=1 TO 79 :PRINT "_:';:NEXT !:PRINT "_":PRINT 

4360 PRINT "no. of data disk : ";GE$(20):PRINT 

4370 PRINT : FOR 1=1 TO 79 :PRINT "_:'; :NEXT I: PRINT "_:' 

4380 FOR I = 1 TO 15 :PRINT:NEXTI:PRINT 

4390 PRINT D$;"PR#O" 

4400 PRINT D$;"IN#O" 

4410 PRINT D$;"PR#3" 

4420 PRINT CHR$(4);"BLOAD CHAIN,A520,D)" 

4430 CALL 520"HULP" 

4400 END 

5000 REM 

5010 REM INVOER VAN DE REFERENTIEWAARDEN M.B.V. DATA-FILE 

5020 REM 

5030 A$ = "":PRINT D$;"0PEN INPUT T+C,S6,Dl.Ll2" 
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5040 PRINT D$;"READ INPUT T+C,R";I:GOSUB 7030 

5050 LE = A:GOSUB 7030 

5060 HH = A:GOSUB 7030 

5070 LL = A:PRINT CHR$(1):PRINT D$ 

5080 PRINT D$;"CLOSE INPUT T+C":VTAB(I+1):POKE 36,(24-LEML+6*L) 

6000 REM 

~ 6010 REM INLEZEN INVOERWAARDEN EN REFERENTIEVERGELIJKINGEN 

6020 REM 

6030 CET B$:1F B$ = CHR$(13) THEN 6100 

6040 IF I = 13 THEN 6100 

6050 IF L=1 AND (.ASC(B$)(48 OR ASC(B4)>57) AND B$0"." THEN 6030 

6060 A$ = A$ + B$:PRINT B$; 

6070 IF (L=O AND LEN(A$)>LE) THEN GOTO 6380 

6080 IF (L=1 AND LEN(A$)>LE) THEN GOTO 6420 

6090 GOTO 6030 

6100 IF L <> 1 THEN 6160 

6110 IF (1=15 AND LEN(A$)=0) THEN PRINT CR$;"microAmp";SPC(40): 

A$ = CR$:COTO 6210 

6120 IF LEN(A$) = 0 COTO 6030 

6130 IF VAL(A$)>HH OR VAL(A$)<LL THEN GOTO 6420 

6140 IF I=9 AND VAL(A$)>VAL(GE$(8)) THEN GOTO 6250 

6150 IF I=10 AND VAL(A4)>VAL(GE$(8)) THEN GOTO 6250 

6160 POKE 36,(24-LE*6+6*L) 

6170 IF I=15 THEN PRINT SPC(LE-LEN(A$));A$;"microAmp":SPC(40): 

GOTO 6210 

6180 IF I=8 AND K=l THEN PRINT SPC(4-LEN(A$));A$:"K max. temp. > 

start/stop temp. ?":GOTO 6210 

6190 IF L=O THEN PRINT A$:SPC(LE+1-LEN(A$)) 

6200 IF L=l THEN PRINT SPC(LE-LEN(A$)):A$;SPC(l) 

6210 PRINT CHR$(1):RETURN 

6220 IF B$ = "R" THEN GOTO 6060 

6230 I F B$ = "L" THEN GOTO 6080 

6240 GOTO 6030 

6250 POKE 36,60:PRINT "temp. > max temp."; 

6260 FOR J = 1 TO 900:NEXT J:POKE 36,60:PRINT SPC(19); 
6270 POKE 36,26:A$ = "":COTO 6030 

6280 A$ = "" 
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6290 GET B$ 

6300 IF B$ = CHR$(13) THEN 6330 

6310 IF ASC(B$) < 48 OR ASC(B$) > 57 TEHN 6290 

6320 A$= A$+ B$:PRINT B$;:GOTO 6290 

6330 I = VAL A$ 

6340 IF I < 21 AND I > 0 THEN 6360 

6350 POKE 36,63:GOTO 6280 

6360 VTAB(22):POKE 36,1:PRINT SPC(78);CHR$(1) 

6370 GOTO 1040 

6380 POKE 36,65:PRINT "extras ignored"; 

6390 FOR M=1 TO 500 :NEXT M 

6400 FOR 1=1 TO 14 :PRINT CHR$(8);:NEXT J 

6410 PRINT SPC(14);:A$:LEFT$(A$,LEN(A$)-1):GOTO 6100 

6420 VTAB(I+1):POKE 36,65:PRINT "out of limit"; 

6430 FOER J=1 TO 500 :NEXT j:POKE 36,65:PRINT SPC(12); 

6440 POKE 36,(30-LE):A$="":GOTO 6030 

7000 REM 

7010 REM INLEZEN VAN REFERENTIEGEGEVENS 

7020 REM 

7030 C$ = "" 

7040 GET B$ 

7050 IF B$ = CHR$(13) THEN 7070 

7060 C$ = C$ + B$:GOTO 7040 

7070 A= VAL(A$):RETURN 

7500 REM 

7505 REM OP TE VRAGEN GEGEVENS OVER FILE WORDEN INGELEZEN 

7510 REM 

7511 D4 = CHR$( 4) 

7512 PRINT D$ 

7513 INLEES = 1 

7515 s = 6 

7520 D = 2 

7525 INPUT "FILENAME ";N$ 

7530 L = 36 

7535 VR = 1 

7545 REM UITLEZEN VAN DE FILE 

7550 PRINT D$;"0PEN";N$:",S";S;",D";D;",L";L 



7555 PRINT D$;"READ";N$;",RO" 

7560 COSUB 7750 

7565 PRINT CHR$(1) 

7570 PRINT D$ 

7575 FOR R = 1 TO 22 
7580 PRINT D$:"READ";N$;",R";R 

7585 FOR I = 1 TO VR 

7590 COSUB 7750 

7600 PRINT CHR$(1);C$ 
7605 NEXT I 

7610 PRINT D$ 

7615 PRINT 

7620 CE$(R) = C$ 

7625 NEXT R 
7630 PRINT D$;"CLOSE" 
7635 COTO 2040 
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7750 REM INLEZEN VAN DE AFZONDERLIJKE LETTERS 

7755 C4 = "" 
7760 CET B$ 

7765 IF B$ = CHR$(13) THEN 7775 
7110 C$ = C$ + B$:COTO 760 

7775 RETURN 

7800 IF MM = lTHEN PRINT "NAME" 

7803 IF MM = 2 THEN PRINT "MATERIAL" 
7805 IF MM = 3 THEN PRINT "BATCHNUMBER" 

7808 IF MM = 4 THEN PRINT "DATE" 

7810 IF MM = 5 THEN PRINT "RUNNUMBER" 

7812 IF MM = 8 THEN PRINT "MAX. TEMP." 

7815 IF MM = 9 THEN PRINT "START TEMP." 

7818 IF MM = 10 THEN PRINT "STOP TEMP." 
7820 IF MM = 12 THEN PRINT "NO. OF TEMP. STEPS" 

7822 IF MM = 14 THEN PRINT "MAX. CRAD." 
7825 IF MM = i6 THEN PRINT "SAMPLE LENCTH" 

7827 IF MM = 17 THEN PRINT "SAMPLE DIAMETER" 
7830 IF MM = 18 THEN PRINT "LONG WAlT" 

7832 IF MM = 19 THEN PRINT "SHOET WAlT" 

7835 IF MM = 20 THEN PRINT "NO. OF DATA DISK" 
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7840 IF (MM=6 OR MM=7 OR MM=11 OR MM=13 OR MM=15) THEN PRINT " 

DEZE WAARDE KAN NIET WORDEN VERANDERD !" 

7845 IF (MM=6 OR MM=7 OR ~=11 OR MM=13 OR MM=15) THEN PRINT:GOTO 

2040 

7845 PRINT 

7850 GOTO 7955 

7900 PRINT "change item number ";:PRINT 

7910 C$ = "" 

7920 GEI B$ 

7930 IF B$ = CHR$(13) THEN 7950 

7940 C$ = C$ + B$;GOTO 7920 

7950 MM = VAL(C$):PRINT MM; 

7953 PRINT 

7955 C$ = "" 
7960 GEI B$ 

7965 IF B$ = CHR$(13) THEN GOTO 7975 

7970 C$ = C$ + B$:GOTO 7960 

7975 PRINT C$;:GE$(MM) = C$ 

7980 GOTO 2040 

8000 REM 

8010 REM ERROR-AFHANDELING 

8020 REM 

8030 F = PEEK(22) 

8040 PRINT CHR$(1) 

8050 PRINT D$;"CLOSE" 

8060 VTAB(1):POKE 36,69:PRINT "*"; 

8070 IF F = 9 THEN 8130 

8080 IF F = 255 THEN 8140 
8090 HOME: VTAB( 12): PRINT "HHO.OOOEUNRECOVERABLE ERRORHHHHHH" 

8100 VTAB(22):PRINT "IN LINE :";PEEK(219)*256 + PEEK(218) 

8110 PRINT "ERROR CODE : "; F 

8120 GOTO 8140 

8130 PRINT "DISK FULL"; 

8140 END 

HULP 



10 REM 

20 REM INITIALISERING 

30 REM 

40 D$ = CHR$(1) 
50 PRINT CHR$(1) 

60 IF ZZ = 6 THEN 15030 

70 IF ZZ > 1 THEN 220 

80 DIM A$(12) 

90 HH = 0 

91 REM 
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92 REM HIER STAAN, DE IJZERGOUD-CHROMEL THERMOKOPPELCONSTANTEN 
93 REM 

100 TC(O) = -1.07258E+03 
110 TC(1) = 1.32811E+Ol 

120 TC(2) = 1.83196E-03 

130 TC(3) = 1.18366E-04 
140 TC(4) = -3.49003E-07 

150 TC95) = 2.98334E-10 
220 ON ERROR GOTO 15030 
230 ON ZZ GOTO 1030,6070,6100,4080,4100 

240 REM ZZ=O OF 1 START PROGRAM 

250 REM ZZ=2 JUMP AFTER MEAS CON DATA 

260 REM ZZ=3 JUMP AFTER MEAS THER DATA 

270 REM ZZ=4 JUMP AFTER CALC THER DATA 

280 REM ZZ=5 JUMP AFTER CALC CON DATA 

290 EIND = 0 
300 REM EIND BEPAALD EINDE METING, UP METING IS GEWEEST, 

310 REM PROGRAMMA WORDT NA I-DOWN METING AFGEBROKEN 

1000 REM 
1010 REM EINDTIJDBEPALING M.B.V. ACTUELE TIJD 

1020 REM 
1030 GOSUB 8000: REM READ TIME 
1035 GOSUB 80ÖO: REM READ TIME AGAIN 
1040 T$=A$+"h":T$=LEFT$(A$,8)+"h" 

1050 Hl=(VAL(GE$(12))+2)*(VAL(GE$(18))+5)*VAL(GE$(19))+3) 

1060 Hl = VAL(GE$(6)) * Hl 
1070 H2= INT(Hl/60):Hl=Hl-60*H2:H3=INT(H2124):H2=H2-24*H3 
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1080 H1:VAL(MID$(TS$,4,2))+H1:H2=VAL(MID$(TS$,1,2,))+H2 

1090 H3=VAL(MID$(TS$,13,2))+H3:H4=VAL(MID$(TS$,10,2)) 

1100 IF H1)59 THEN H1=H1-60:H2:H2+1 

1110 IF H2>23 THEN H2=H2-24:H3:H3+1 

1120 IF H3 - 29 < 0 THEN 1160 

1130 ON H3- 29 GOTO 1140,1210 

1140 IF H4 <> 2 THEN 1160 

1150 H4 = 3:H3 = 2 

1160 H1$=STR$(H1):IF LEN(H1$)<2 THEN H1$="0"+H1$ 

1170 H2$=STR$(H2):IF LEN(H2$)<2 THEN H2$="0"+H2$ 

1180 H3$=STR$(H3).:IF LEN(H3$)<2 THEN H3$="0"+H3$ 

1190 H4$=STR$(H4):IF LEN(H4$)<2 THEN H4$="0"+H4$ 

1200 TE$=H2$+":"+H1$+":00"+H4$+":"+H3$+"h":COTO 2030 

1210 IF H4 <> 2 THEN 1230 

1220 H4 = 3:H3 = 3:GOTO 1160 

1230 IF(H4=1 OR H4=3 OR H4=5 OR H4=7) THEN 1160 

1240 IF(H4=8 OR H4=10 OR H4=12) YHEN 1160 

1250 H4 = H4 + 1:H3 = 1:GOTO 1160 

2000 REM 

2010 REM BEPALING VORDERING METING EN INSTELTEMPERATUREN 

2020 REM 

2030 CN = 1:TL = 100:TH = 75 

2040 PN = O:GN = -1:GOTO 2060 

2050 PN = 0 

2060 IF GN < 1.8 THEN 2080 

2070 GN = -0.5;GOTO 2100 

2080 IF GN <> 1.5 THEN 2100 

2090 QQ = 1:GN: -1:GOTO 2110 

2100 QQ = 0 

2110 IF GE$(13) = "L" THEN GOSUB 10030 

2120 IF GE$(13) = "R" THEN GUSUB 10090 

2130 0 = 3*((T/100~2)/128+5/8 

2140 IF T < 400 THEN 0 = 1 

2150 OT = 75 

2160 IF GE$(22) = "C" THEN GN = 0 

2170 TD = GN*O*VAL(GE$(14)) 

2180 W = VAL(GE$(18)+GE$(19)) 
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2190 IF (GN0-1 AND GE$(22)0"C") THEN W=VAL(GE$19)) 

2200 IF GE$(22) = "C" THEN W = VAL(GE$(18)) 

2203 TD$ = STR$(INT(TD)) 

2205 IF T < 235 THEN OT$ = STR$(1NT(80)):GOTO 2215 

2210 OT$ STR$(INT(T - OT)) 

2215 REM 

3000 REM 

3010 REM BEREKENT TIJDSTIP VOLGENDE METING 

3020 REM 

3030 GOSUB 8030 

3040 T$ = LEFT$(~$,8) + "h" 

3050 Hl= VAL(MID$(A$,4,2)):H2 = VAL(MID$A$,1,2)) 

3060 IF Hl > 59 THEN Hl = Hl -60:H2 = H2 + 1 
3065 IF Hl . 59 THEN 3060 

3070 IF H2 > 23 THEN H2 = H2 - 24 

3080 Hl$= STR$(H1):IF LEN(H1$) < 2 THEN Hl$= "0" +Hl$ 
3090 Hl$= STR$(H2):IF LEN(H2$) < 2 THEN H2$ = "0" + H2$ 
3100 TN$ = H2$ + ":" + Hl$+ ":00 h" 

3110 GOSUB 12030:REM LOAD DACS 

4000 REM 
4010 REM AANROEPEN VAN DE MEETGEGEVENS-BEWERKINGS-PROGRAMMA'S 
4020 REM 

4030 IF HN = 0 OR W < VAL(GE$(19) + 1) THEN 4120 
4040 IF GE$(22) = "C" THEN 4080 

4050 PRINT CHR$(4):"BLOAD CHAIN,A520" 

4060 CALL 520"CALC THER DATA" 

4080 PRINT CHR$(4):"BLOAD CHAIN,A520" 

4090 CALL 520"CALC CON DATA" 

4100 GOSUB 8030: REM READ TIME 

4110 T$ = LEFT$(A$,8) + "h" 

4120 GOSUB 13030: REM FILL SCREAN 

4130 HN = 1 
4140 IF RA = 1 THEN 6240 
5000 REM 
5010 REM WACHTEN TOT ACTUELE TIJD GELIJK IS AAN MEETTIJD 

5020 REM 
5030 PRINT D$;"PR#5":PRINT D$;"1N#5" 
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5040 FOR I = 1 TO 1500:NEXT I:GOSUB 11030 

5050 IF (MID$(A$,4,2)<>MID$(TN$(,4,2)) OR (MID$(A$,1,2)<>MID$(TN$ 

, 1. 2) ) THEN 5040 

5060 GOSUB 9030:REM IN AND OUTPUT TO SCREAN 

6000 REM 

6010 METING EN OPHOGING VORDERINGSPARAMETERS 

6020 REM 

6030 T$ = LEFT$(A$,8) + "h" 

6040 IF GE$(22) = "C" THEN 6070 

6050 PRINT CHR$(4): 'BLOAD CHAIN,A520" 

6060 CALL 520"MEAS THER DATA" 

6070 IF GN <> 0 THEN 6100 

6080 PRINT CHR$(4):"BLOAD CHAIN,A520" 

6090 CALL 520"MEAS CON DATA" 

6100 IF QQ = 1 THEN GN = 1.5 

6110 HN = 1 

6120 GN = GN = 0.5 

6130 IF GN > -1 THEN 6150 

6140 GOTO 2170 

6150 IF GN > 1.5 THEN 2060 

6160 PN = PN + 1:HH = HH +1 

6170 IF PN > VAL(GE$(12)) THEN 6190 

6180 COTO 2060 

6190 CN = CN + 1 

6192 IF CN > 3.5 THEN GE$(12) = "10" 

6193 IF CN > 3.5 THEN GE$(9) = GE$(10) 

6195 IF CN > ~.5 THEN TL = TH 

6196 IF CN > 5.5THEN GE$(12) = "24" 

6197 IF CN > 5.5 THEN GE$(9) = "350" 

6198 IF CN > 3.5 THEN TL = 100 

6200 IF CN > VAL(GE$(6))*2 THEN 6240 

6210 A$= GE$(9):GE$(9) = GE$(10):GE$(10) =A$ 

6220 H = TL:TL = TH:TH = H:EIND = !:AFBREKEN= 0 

6230 COTO 2050 

6240 IF RA = 1 THEN 7030 

6250 RA= l:GOTO 4040 

7000 REM 
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7010 REM BEEINDIGING VAN DE ALGEHELE METING 

7020 REM 

7030 PRINT CHR$(1) 

7040 XP% = O:YP% = O:ZP% = 0 
7050 PRINT D$;"PR#4" 

7055 PRINT XP%:PRINT YP%:PRINT Z~~ 

7060 XP% = O:Y~~ = O:ZP% = 0 
7070 PRINT D$;"PR#2" 

7075 PRINT XP%:PRINT YP%:PRINT ZP% 
7080 GOSUB 9010 

8000 REM 
8010 REM INLEZEN SCANNERilO ALS A$ 

8020 REM 

8025 PRINT CHR$(1) 
8030 PRINT CHR$(4);"PR#5" 
8040 PRINT CHR$ ( 4) ; " I N#5" 

8050 INPUT "";T$ 

8060 PRINT CHR$(4);"PR#O" 
8070 PRINT CHR$( 4); ... IN#O" 

8080 PRINT CHR$(4);"PR#3" 

8090 G$ = LEFT$(T$,5):GG$ = MID$(T$,7,8) 

8100 G$ = LEFT$(G$,2) + ":" + RIGHT$(G$,2) 
8110 GG$=LEFT$(GG$,2) + ":" + MID$(GG$,4,2) + ":" + RIGHT$(GG$,2) 

8120 A$= G$ + "," + G$:RETURN 

9000 REM 

9010 REM IN- EN UITVOER WEER NAAR SCHERM TOE 

9020 REM 

9030 PRINT D$;"PR#O" 
9040 PRINT D$;"IN#O" 

9050 PRINT D$;"PR#3" 

9060 RETURN 

10000 REM 
10010 REM UITREKENEN STAPTEMPERATUUR 

10020 REM 
10030 REM I-STEP WITH LINEAIR T-SCALE 

10040 TS = (VAL(GE$(10)) - VAL(GE$(9)))/VAL(GE$(12)) 

10050 T = VAL(GE$(9)) + PN*TS:TG$ = STR$(INT(T)):TV$ = STR$(INT( 
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TS)) 

10060 IF ((INT(CN/2) - CN/2) <> 0) THEN 10080 

10070 T = T - TS/2:TG$ = STR$(INT(T)) 
10080 RETURN 
10090 REM T-STEP WITH RECIPROCAL T-SCALE 

10100 Hl = VAL(GE$(9)):H2 = VAL(GE$(10)) 

10110 Hl = l/Hl;H2 = 1/H2 

10120 TR = (H2 - Hl)/VAL(GE$(12)) 

10130 TR = PN * TR:TS = T 

10140 T = Hl + TR:T = 1/T:TS = T - TS 

10150 TG$ = STR$(I~T(T)):TV$ = STR$(INT(TS)) 
10160 RETURN 

12000 REM 
12010 REM HET LADEN VAN DE DACS MET DE JUISTE INSTELSPANNINGEN 

12020 REM 

12030 ST = TS 

12040 TO = VAL(OT$) 

12050 Tl = VAL(GE$(9)) + PN *ST+ 0.5 * GN * VAL(GE$(14)) * 0 

12060 T2 = VAL(GE$(9n + PN * ST - 0.5 * GN * VAL(GE$(14)) * 0 

12070 OEF FN VL(T) = ((((TC(5) * T + TC(4)) * T + TC(3)) * T + 
TC(2)) * T + TC(l)) * T + TC(O) 

12090 LS =VAL (GE$(11)) 

12100 LS = FN VL(LS) 

12110 LS = 0 

12120 VO = FN VL(TO) 

12150 Vl = FN VL(T1) 

12180 V2 = FN VL(T2) 

12200 VO = (V0/10000) * 4095 

12210 Vl = (Vl/10000) * 4095 

12220 V2 = (V2/10000) * 4095 
12230 PRINT CHR$(1) 

12240 XP%= Vl:YP% = V2:ZP% = 0 
12250 PRINT D$;"PR#2" 
12260 PRINT XP%:PRINT YP%:PRINT ZP% 

12270 XP% = O:YP% = VO:ZP% = 0 
12280 PRINT D$:"PR#4" 
12290 PRINT XP%:PRINT YP%:PRINT ZP% 



12300 GOSUB 9010 

13000 REM 
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13010 REM SCHERMVULLING MET GEGEVENS EN RAAM VOOR MEETGEGEVENS 

13020 REM 

13030 PRINT CHR$(1):HOME:REM FILL DATA SCREEN 

13040 IF GE$(22) = "B" THEN A$ = "THERMO ELECTRIC EFFECT and 

CONDUCTIVITY" 

13050 IF GE$(22) = "C" THEN A$ = "CONDUCTIVITY" 

13060 IF GE$(22) = "T" THEN A$ = "THERMO ELECTRIC EFFECT" 

13070 POKE 36,(40-INT(LEN(A$)/2)):INVERSE:PRINT A$:NORMAL 

13080 PRINT "Start at : ";ts$; 

13090 POKE 36,30:PRINT "End at : ";TE$; 

13100 POKE 36,60: PRINT "Time ";T$ 

13110 VTAB(4) :PRINT "Name : ";ge$(1) 

13120 PRINT "Material ';GE$(2); :POKE 36,45:PRINT "Batch 

number : ";GE$(3) 

13130 PRINT "Ramarks ";GE$(4) 

13140 VTAB(7):PRINT "Runnumber : ";GE$(5); 

13150 POKE 36,19:PRfNT "Cycle ";INT(CN/2 + 3/4);" of ";GE$(6); 

13160 POKE 36,38: PRINT "Number of points : "; INT(VAL(GE$( 12) )+1) 

;"up and ";INT(1);" down" 

13170 PRINT "Scanrate : ";GE$(7);" samples per average"; 

13180 IF (INT(CN/2) - CN/2) = 0 THEN 13200 

13190 U$ = " up":GOTO 13210 

13200 U$ = " down" 

13210 POKE 36,38:PRINT "Pointnumber : ";INT(PN) + 1;U$;PRINT 

13220 PRINT "Max. temperature : ";SPC(6-LEN(GE$(8)));GE(8);" K"; 

13230 POKE 36,40:PRINT "Aktual temperature : ";SPC(6-LEN(OT$)); 

OT$;" K" 

13240 PRINT "Start temperature :";SPC((6-LEN(GE$(9)));GE$(9);"K"; 

13250 POKE 36,40:PRINT "Cryostaat temperature : ";SPC(6-LEN(OT$)) 

;OT$;" K" 

13260 PRINT "Stop temperature : ";SPC(6-LEN(GE$(10))):GE$(10);"K" 

13270 POKE 36,40:PRINT "Temperature difference : ";SPC(6-LEN(TD$ 

)):TD$;" K" 

13280 PRINT "Temperaturestep 

13290 PRINT "Max. gradient 

: ";SPC(6-LEN(TV$)):TV$:" K"; 

:";SPC(6-LEN(GE$(14)));GE$(14);"K" 
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13300 PRINT "Current range : ";SPC(6-LEN(CE$( 15))) ;CE$( 15); 
" microA"; 

13310 POKE 36,40;PRINT "Next maasurement at ";IN$ 

13320 CC = INT(PN) + 1 

13330 IF CN = -1 AND QQ = 0 THEN HU$ = STR$(CC) + U$:PU$ = SIR$( 
INT(CN/2 + 3/4)) + "-" 

13340 IF CN=-0.5 THEN HU$=STR$(CC)+U$:PU$::STR$(INT(CN/2+3/4))+"-" 
13350 VTAB(17):PRINT " Tl T2 Vl V2": 
13360 POKE 36,63:PRINT" T3 V3 I3": 

13370 POKE 36,55:PRINT "Measure point : ": 

13380 PRINT HU$ 

13390 VTAB(18):PRINT "[rnrnV] [rnrnV] [rnrnV] [rnrnV]": 
13400 POKE 36,3l:PRINT "[rnrnV] [rnrnV] [mmA]" 
13410 POKE 36,55:PRINT "S = rnrnV/K" 

" 13420 POKE 36,55:PRINT "Cor.S = 

13430 POKE 36.55:PRINT "T ave = KELVIN" 
13440 POKE 36,55:PRINT "R = Ohm": 

13450 POKE 36,55:PRINT "Cor.R = " 

14000 REM 

14010 REM INVULLEN VAN DE UIT METING VERKREGEN GEGEVENS IN RAAM 

14020 REM 

14030 IF QQ = 1 THEN CN = 1.5 

14040 IF CN = -1 OR CE$(22) = "C" THEN 14110 

14050 FOR I = 0 TO 2 * CN + 1 
14060 VTAB(l9 + I) 

14070 Hl$= STR$(MT(I,1)):H2$ = STR$(MT(I,2)):H3$ = STR$(MT(I,3)) 

:H4$ = STR$(MT(I,4)) 
14080 Hl$ = LEFTS(Hl$,5) :H2$ = LEFT$(H2$,5) :H3$ = LEFT$(H3,5): 

H4$ = LEFT$(H4,5) 

14090 PRINT SPC(5-LEN(Hl$)): Hl$:" ";SPC(6-LEN(H2$)): H2$:" ";SPC( 

6-LEN(H3$)):H3$;" ":SPC(6-LEN(H4$)):H4$ 
14100 NEXT I 

14110 IF CN <= 0 OR CE$(22) = "T" THEN 14200 
14120 FOR I = 0 TO 3 
14130 CT(I) = (MC(I,l) + MC(I,2))/2 

14140 VTAB(19 + I) 
14150 Hl$::STR$(CT(I)):H2$::STR$(MC(I,3)):H3$::STR$(MC(I,4)) 
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14160 Hl$=LEFT$(Hl$,4):H2$=LEFT$(H2$,4):H3$=LEFT$(H3,4) 

14170 PRINT SPC(6-LEN(Hl$)); Hl$;" "; SPC(5-LEN(H2$)); H2$;" ";SPC( 

5-LEN(H3$));H3$ 

14180 NEXT I 

14190 IF QQ = 1 AND W > 5 AND CN <> 0.5 THEN 14210 

14200 IF PN = 0 OR W < 5 THEN 14350 

14210 IF CE$(22) = "C" THEN 14250 

14220 S$=STR$(INT(10û*S)/100):IF LEN(S$)>7 THEN S$=LEFT$(S$,7) 

14230 CS$=STR$(CS):IF LEN(CS$)>7 THEN CS$= LEFT$(CS$,7) 

14240 IF CE$(22) = "T" THEN R$ = " ":CR$ = " " 

14250 TA$=STR$(TA):IF LEN(TA$)>5 THEN TA$=LEFT$(TA$,5) 

14260 IF CE$(22) = "T" THEN 14300 

14270 R$=STR$(R):IF LEN(RS)>5 THEN R$=LEFT$(R$,5) 

14280 CR$=STR$(CR):IF LEN(CR$)>7 THEN CR$=LEFT$(CR$,7) 

14290 IF CE$(22) = "C" THEN S$ = " ":CS$ = " " 

14300 VTAB(19);POKE 36,63:PRINT SPC(7-LEN(S$));S$; 

14310 VTAB(20);POKE 36,63:PRINT SPC(7-LEN(CS$));CS$; 

14320 VTAB(21);POKE 36,63:PRINT SPC(7-LEN(TA$));TA$; 

14330 VTAB(22);POKE 36,63:PRINT SPC(7-LEN(R$));R$; 

14340 VTAB(23);POKE 36,63:PRINT SPC(7-LEN(CR$));CR$; 

14350 IF QQ = 1 THEN CN = -1 

14360 RETURN 

15000 REM 

15010 REM ERROR-AFHANDELING 

15020 REM 

15021 PRINT CHR$(1) 

15022 XP% = O:YP% = O:ZP% = 0 

15023 PR#4:PRINT 

15024 XP% = O:YP% = O:ZP% = 0 

15025 PR#2:PRINT 

15030 FOR ML = 864 TO 891:READ MC:POKE ML,MC:NEXT ML 

15040 DATA 0,115,172,97,3,174,97,3,232,208,253,169 

15050 DATA 4,32,168,252,173,48,192,136,208,239,206 

15060 DATA 96,3,208,231,96 

15070 PRINT CHR$(17) 

15080 HOME:VTAB(5) 

15090 FOR I= 1 TO 93 :PRINT "*";:NEXT !:PRINT"*" 
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15100 PRINT "*"; : HTAB( 40): PRINT "*" 

15110 PRINT "*";SPC(5):"E R R 0 R DE TE CT E D";SPC(6);"*" 

15120 PRINT "*";:HTAB(40):PRINT "*" 

15130 FOR I= 1 TO 39 :PRINT "*"::NEXT I:PRINT "*" 
15140 VTAB(18):INVERSE 

15150 PRINT"***** DISCONNECT POWER PLEASE !! *****" 

15160 NORMAL 

15170 PRINT CHR$(4);"CLOSE" 

15180 VTAB(22):PRINT "ERROR IN LINE : ";PEEK(219)*256 + PEEK(21B) 

15190 PRINT "ERROR CODE : ";PEEK(222) 

15200 PRINT CHR$(~):"PR#1" 

15210 PRINT CHR$(12);:FOR I= 1 TO 500:NEXT I 
15220 PRINT ""ERROR IN LINE 
15230 PRINT "ERROR CODE 

15240 PRINT CHR$(4);"PR#O" 

";PEEK(219)*256 + PEEK(218) 
: ";PEEK(222) 

15250 POKE 864,12:POKE 865,25:CALL 866 
15260 POKE 864,8:POKE 865,150:CALL 866 

15270 POKE 864,12:POKE 865,50:CALL 866 

15280 FOR I = 1 TO 1000;NEXT I 

15290 coro 15250 
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