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SAlf.F.NVAITING 

In dit verslag wordt de ontwikkeling en optimalisatie van een 

micro-calorimeter die werkt volgens de relaxatietijd-methode voor 

temperaturen tussen de 100 en 1000 mK beschreven. Dit werk heeft 

geleid tot een goed werkende calorimeter met als specificatie voor de 

"addenda" warmtecapaciteit: 

C ~ 10- 8 J K- 1 bij 0.1 K, 

C ~ 10- 7 J K- 1 bij 1.0 K. 

Hiermee zijn twee preparaten doorgemeten, te weten: 

• cadmium, dat is gebruikt als test- en ijksample vanwege een 

duidelijk zichtbare en bekende overgang van de normale naar de 

supergeleidende fase midden in ons temperatuurbereik 

• Bi-Ca-Sr-Cu-0, een nieuwe hoge Tc supergeleider waarvan beneden de 

1 K nog geen metingen bekend waren. 

Verder is op basis van het oude type een nieuw type micro-calorimeter 

ontworpen, waarbij de nadruk is gelegd op het nog verder minimaliseren 

van de bijdrage van de addenda aan de warmtecapaciteit. 

Vervolgens is onderzoek gedaan naar het ontwerp van een 

micro-calorimeter geschikt voor deeltjesdetectie. Deze thermische 

detectiemethode vertoont sterke overeenkomst met micro-calorimetrie 

volgens de relaxatietijd-methode, en kan in praktisch dezelfde 

opstelling worden uitgevoerd. De theoretisch haalbare gevoeligheid is 

twee ordes beter dan die van nu gebruikte solid state detectoren. De 

benodigde thermistor bestaat uit een plakje gedoteerd silicium waarvan 

de geleiding bij zeer lage temperaturen plaatsvindt volgens het 

"variable range hopping" mechanisme. In dit verslag wordt het ontwerp 

en de fabricagemethode van zo'n thermistor beschreven. 
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I. INLEIDING 

Soortelijke warmte is één van de belangrijke elementaire 

grootheden in de vaste stof fysica. Het is de sleutel naar informatie 

over onder andere de totale energietoestand van een stof. en biedt ons 

de mogelijkheid basisvergelijkingen uit de thermodynamica direct te 

berekenen. 

De geschiedenis van de calorimetrie begint in het jaar 1760 met 

de eerste kwantitatieve metingen van thermische eigenschappen van 

stoffen. In 1780 werd door Lavoisier de geavanceerder ijs-calorimeter 

van Laplace beschreven. In de negentiende eeuw werden de methoden om 

soortelijke warmte te meten verder ontwikkeld onder invloed van de 

snelle vooruitgang die op het gebied van de thermodynamica werd 

geboekt. In 1909 kon de geboorte van lage temperaturen calorimetrie 

worden aangetekend. De vader ervan is W. Nernst. Hij is de eerste die 

een ontwerp voor een lage temperatuur calorimeter voorstelde. In de 

jaren daarna heeft meting van soortelijke warmte een grote bijdrage 

geleverd bij de vorming van het moderne atoommodel. Vandaag de dag is 

de "adiabatic step-heating" methode van Nernst nog één van de 

nauwkeurigste calorimeters. Veel van de huidige apparaten zijn van dit 

type. Hij behoort tot de categorie der quasi-adiabatische 

calorimeters. In deze categorie vindt tijdens de meting geen 

warmteuitwisseling met de omgeving plaats. In de vijftiger en zestiger 

jaren is adiabatische calorimetrie uitgegroeid tot een zeer 

nauwkeurige meetmethode, met onnauwkeurigheden tot 0.1%. Het nadeel 

van deze methode is de hoeveelheid tijd die een meting kost en de lage 

gebruikersvriendelijkheid ervan. Bovendien zijn bij zeer lage 

temperaturen adiabatische calorimeters moeilijk bruikbaar, tenzij voor 

zeer grote preparaten. Tegenhanger van de zojuist beschreven categorie 

is de non-adiabatische methode waarbij juist van een warmtelek tussen 

het preparaat en de omgeving gebruik gemaakt wordt. De twee 

belangrijkste non-adiabatische methoden zijn de AC-methode (beschreven 

in o.a.[de Vries, lit30]) en de relaxatietijd-methode. Bij deze 

methode wordt het preparaat opgestookt tot een temperatuur die iets 

hoger is dan die van een bad, dat thermisch contact heeft met het 

preparaat. 
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De snelheid waarmee de temperatuur van het preparaat terugvalt als de 

stook wordt afgeschakeld in combinatie met de warmtegeleiding tussen 

bad en preparaat levert de warmtecapaciteit. Deze methode, die in de 

zeventiger jaren werd ontwikkeld door [Bachmann, lit 3] wordt door ons 

gebruikt. De laatste jaren bevindt de ontwikkeling van de calorimetrie 

zich vooral op de volgende gebieden: 

• gevoeliger metingen, en daarmee toegang tot een breder scala van 

systemen, met name de minimaal kleine. 

• lagere temperaturen, en daarmee toegang tot meer en nieuwe effecten 

die de soortelijke warmte beheersen. 

• automatisering van de opstellingen. 

De ontwikkeling van een geautomatiseerde micro-calorimeter voor lage 

temperaturen, zoals in dit verslag beschreven moet dan ook in dit 

kader worden gezien. 

Dat meting van soortelijke warmte bij lage temperaturen ook 

vandaag nog volop in de belangstelling staat blijkt uit de veelheid 

aan onderzoeksgebieden waar dit een bruikbare grootheid is. Hieronder 

worden enkele punten genoemd. 

• Thermodynamisch onderzoek. Soortelijke warmte (SW) is een 

thermodynamische grootheid, die informatie geeft over andere 

(elementaire) thermodynamische grootheden. Zo is de SW behulpzaam bij 

het bepalen van standaard waarden van de enthalpie, entropie, en de 

Gibbs vrije energie bij 0 Kelvin. 

• Kristal-onderzoek. Roostertrillingen en geleidings-electrenen hebben 

een goed gedefiniëerde bijdrage aan de SW. Met calorimetrie kan onder 

andere de Debije-temperatuur van een stof (fononen, kristalstructuur) 

en de toestandsdichtheid op het Fermi-niveau (electronen, 

bandstructuur) worden bepaald. Bovendien kan worden gedetecteerd of 

een stof kristallijn of amorf is. 

• Magnetische eigenschappen. Magnetische ordenings verschijnselen 

geven bij lage temperaturen een grote bijdrage aan de SW. Zo geeft bij 

voorbeeld het Schottky-effect een enorme piek in de SW uitgezet tegen 

de temperatuur. Onderstaande figuur geeft hiervan een voorbeeld. 
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6 • 9 liET IIICEJI 

TOTALE SOOIITUIJKE WARirT:E 

IIOOSTER-B I .IDRACE 

BI JDRACE V. SOilTTKY-AIDlAL y 

0 o~~---+------~·~·~·~--~·6~----~------~----~~ 

TEMPERATURE 

Figuur 1.1. De invloed van het Schottky-effect op de 

soortelijke warmte van a-NiSQ4 -6H2 0, uit [Gmelin, lit12] 

De magnetische ordening van een paramagnetische toestand naar een 

ferri-, ferro-, of antiferromagnetische toestand vindt ook bij lage 

temperaturen plaats. De figuur hieronder geeft een voorbeeld van een 

antiferromagnetische overgang. 

a. 
(.) ' 

oo~~~--~~-L--~--~--~~--~--~--~--~-
2 ' 6 8 10 12 

TEMPERA TURE 

Figuur 1.2. De soortelijke warmte van NiC1 2 -6H2 0 als functie 

van de· temperatuur, uit [Gm.elin, li t12]. De piek is afkomstig 

van een antiferromagnetische overgang. 
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• Fase-overgangen. Het gedrag van de SW als functie van de temperatuur 

geeft informatie over de overgangsenergie, en vaak over het karakter 

van de fase-overgang. De overgang kan bij voorbeeld electronisch 

(supergeleiding) of magnetisch zijn, of kan te maken hebben met de 

roosterstruktuur of het smeltpunt van de stof. 

• Overige. Verder kan soms informatie worden verkregen over 

verschillende soorten roosterfouten, oppervlaktetoestanden, etc. 

Calorimetrie bij lage temperaturen heeft het voordeel boven 

calorimetrie bij hoge temperaturen dat veel van de genoemde effecten 

van elkaar te onderscheiden zijn. Dit is het gevolg van de 

verschillende temperatuurafhankelijkheden bij lage temperaturen van de 

verschillende bijdragen aan de totale soortelijke warmte. Bij 

calorimetrie bij lage temperaturen krijgt men echter ook te maken met 

een aantal problemen die bij hoge temperaturen geen rol spelen. In dit 

verband dient eerst te worden opgemerkt dat de temperatuurschaal 

gezien moet worden als een logaritmische. Een calorimeter met een 

bereik van 0.1 tot 1 Kelvin beslaat een even grote range als een 

apparaat met een bereik van 30 tot 300 Kelvin. Ook is het koelen van 1 

naar 0.1 Kelvin even significant als het koelen van 300 naar 30 

Kelvin. Het eerste probleem is dus de lage temperatuur die slechts met 

speciale koelers te bereiken is. Bovendien zijn zeer nauwkeurige 

thermometers nodig. Een tweede probleem is het feit dat de soortelijke 

warmte van vrijwel alle stoffen zeer sterk afneemt bij dalende 

temperatuur. Dit is hieronder schematisch weergegeven. 

TEMPERATlJURSCHAAL (KELVIN) 001 01 10 100 1000 

. TYPISCHE WAARDE VOOR .cP (J/mol K) 0!)00001 0001 001 01 10 

Figuur !.3. Verandering van grootte-orde van de soortelijke 

warmte. 

10 

Dit betekent dat er heel erg nauwkeurig gemeten moet worden. Een derde 

probleem is dat de keuze van de addenda, zoals de thermometers en de 

preparaathouder moeilijker wordt. Er moet worden gezocht naar 

materialen met een lage soortelijke warmte, en zonder magnetische- of 

andere fase-overgangen. Dat de gevoeligheid voor een micro-calorimeter 

waarin kleine preparaten doorgemeten worden nog groter moet zijn 

spreekt voor zich. 

10000 
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De eerste vraag bij de ontwikkeling van een micro-caloriemeter 

is welke meetmethode gebruikt gaat worden. De volgende tabel is uit 

[Gmelin, lit12] afkomstig. Hij weegt vier concurrerende methoden tegen 

elkaar af. 

I METHODE I TYPISCHE PREPARAATMASSA 

11 

NERNST-METHODE GROTER DAN 0.2 GRAM 

CONTINUOUS WARMING GROTER DAN 0.1 GRAM 

I 
AC-METHODE 

11 

0.001- 0.1 GRAM 

I 
RELAXATIETIJD-METHODE 

I 
0.01 - 1 GRAM 

I 
Tabel I.l. Vier verschillende meetmethoden. 

We zien dat voor samples van minder dan 100 mg slechts twee methoden 

overblijven. Beide methoden behoren tot de non-adiabatische kategorie. 

Bij beide methoden wordt het preparaat op een houder met een 

thermometer en een stookweerstand gelegd, en bij beide methoden wordt 

tijdens de meting aangenomen dat de temperatuur van deze onderdelen 

hetzelfde, en homogeen is. Bij de AC-methode wordt in tegenstelling 

tot de relaxatietijd-methode gemeten met een frequentie van een paar 

Hertz. Hierdoor moet bij deze methode de warmtegeleiding in het 

preparaat en ~ussen het preparaat en de houder goed zijn. Dit is een 

probleem bij temperaturen onder de 4.2 Kelvin. omdat de 

warmtegeleiding daar sterk afneemt. Aangezien wij streven naar een 

temperatuurbereik van 0.1 tot 1 Kelvin is door ons gekozen voor de 

relaxatietijd-methode. 
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Een bijkomend voordeel is het gegeven dat bij deze methode een 

soort omkering mogelijk is. Indien de warmtecapaciteit bekend is en 

een temperatuurverschil gemeten wordt, dan kan de toegevoerde energie 

berekend worden. Er ontstaat zo dus een bolometer. Hiervoor is 

eigenlijk alleen een thermometer nodig. Indien de thermometer gevoelig 

genoeg is,en de warmtecapaciteit ervan klein genoeg, dan zou deze 

energiemeter zelfs als deeltjesdetector gebruikt kunnen worden. In een 

aantal artikelen (onder andere [Moseley, lit20] en [McCammon, lit19]) 

komt naar voren dat de theoretische limiet zelfs beter is dan die van 

de nu gebruikte detectors. 

Bij de aanvang van dit afstudeerwerk was reeds een aanzet tot 

een calorimeter aanwezig. In dit werk worden de resultaten van dit 

eerste prototype, alsmede de bedachte en aangebrachte veranderingen 

beschreven. De eerste resultaten van de nieuwe micro-calorimeter 

worden in hoofdstuk IV vermeld. Een nieuw ontwerp microcalorimeter is 

nog in aanbouw, dus heeft nog geen resultaten afgeleverd Het wordt 

beschreven in hoofdstuk III. Daar komt ook de automatisering ter 

sprake. Verder wordt een eerste aanzet tot het fabriceren van een 

bolometer beschreven. 
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II. THEORIE 

§ II.1. ~oo~teLLJke ma~mte 

Soortelijke warmte is al sinds lange tijd een belangrijk begrip 

in onderzoek aan vaste stof. Zo speelde het onder andere een grote rol 

bij de ontwikkeling van het atoommodel van metalen en legeringen. Ook 

in het hedendaagse onderzoek naar nieuwe materialen zoals hoge-Te 

supergeleiders wordt deze grootheid nog veel gebruikt. 

De warmte-capaciteit van een sample is gedefiniëerd door: 

AQ c .- --xT 

met: C =de warmtecapacciteit 

AQ= de hoeveelheid toegevoerde warmte 

AT= de temperatuurstijging t.g.v. de warmtetoevoer. 

11.1. 

De soortelijke warmte van een stof kan worden gemeten bij konstante 

druk of bij konstant volume. De waarden worden respectievelijk CP en 

Cv genoemd. De eerste is het makkelijkst te meten, terwijl de aan 

tweede de voorkeur wordt gegeven in theoretische beschouwingen. Het 

verschil tussen CP en Cv volgt uit de toestandsvergelijking voor vaste 

stoffen [TUE, lit28]: 

V 
Va = 1 + 3ap(T - Ta) - Kr(P - Po) I 1.2. 

en: 

11.3. 

met: V = het volume 

ap= de lineaire uitzettingscoëfficiënt 

Kr= de kompressibiliteit 

p = de druk. 
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Invullen geeft: 

II.4. 

Een kristallijne vaste stof bestaat uit een kristalrooster en, 

indien we met een geleider te maken hebben, een aantal 

geleidingselectronen. In de soortelijke warmte van vaste stoffen zien 

we dit terug doordat er sprake is van twee bijdragen met verschillende 

temperatuurafhankelijkheid. Overige bijdragen aan de totale 

soortelijke warmte van een stof, zoals bij voorbeeld de magnetische, 

hebben soms ook een eigen temperatuurafhankelijkheid zodat ze 

herkenbaar zijn. We zullen ons in dit hoofdstuk beperken tot de 

behandeling van de rooster- en electronenbijdrage. 

§ II.2. de ~oo~te~~Liá~age 

In de klassieke fysica werd voor de soortelijke warmte van 

metalen de Dulong-Petit-regel als algemeen geldig beschowd. Deze 

empirische regel zegt: 

II .5. 

waarbij R de gasconstante is. Dat deze regel voor veel metalen 

redelijk klopt is waarschijnlijk aan toeval te wijten. Een afleiding 

met klassieke fysica leidt namelijk tot de uitspraak dat Cy konstant 

is, en niet CP [Schröder, lit23]. Dit is in te zien als we een kristal 

voorstellen als een verzameling atomen met ieder drie vrijheidsgraden. 

Elk atoom kan potentiële- en kinetische energie bezitten, en de 

electrenen zijn alle sterk gebonden aan het atoom, zodat ze geen 

energie kÜnnen opnemen. Dit is het klassieke kristalmodel. 
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De thermische energie per vrijheidsgraad en per oscillatietoestand is: 

kbT 
= 2 

met: kb= de konstante van Boltzman. 

I 1.6. 

De totale energie van een rooster bestaande uit één mol atomen 

(oscillatoren) met elk drie vrijheidsgraden en twee energietoestanden 

is dan: 

= 3RT 

Voor de soortelijke warmte geldt: 

dE 
Cy = dT 

en wordt dan: 

Cy = 3R 

met: A0 = het getal van Avogadro 

R = de gaskonstante. 

I I. 7. 

11 .8. 

I 1.9. 

11.10. 
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De afname van de soortelijke warmte bij dalende temperatuur kan 

niet worden verklaard uit het klassieke model. Aan het eind van de 

negentiende eeuw werd uit experimenten bij lage temperaturen duidelijk 

dat een nieuwe theorie nodig was. De eerste aanzet werd gegeven door 

Einstein, die aannam dat alle atomen onafhankelijk van elkaar 

trillingen uitvoeren met dezelfde frequentie v. De energie van één 

trillend atoom kan slechts discrete waarden bezitten: 

En = (n + ~)hv = (n + ~)nw II.ll. 

met: n = 0,1,2 .... 

h = de constante van Planck 

n = h/211'" 

w = de hoekfrequentie. 

De nulpuntsenergie E0 wordt hier verder buiten beschouwing gelaten 

omdat deze term voor de soortelijke warmte niet van belang is. In een 

kristal met N atomen veronderstlde hij dus 3N (3 vrijheidsgraden per 

atoom) onafhankelijke harmonische oscillatoren met identieke 

frequenties. In thermisch evenwicht zal er een Boltzmann-verdeling 

over de energieniveaus bestaan. De verhouding tussen het aantal 

oscillatoren in de (n+1) 9 en de n9 quanturntoestand wordt met de 

Boltzmann-verdeling gegeven door: 

~ = exp(-nw/k8T) 
Nn 

De fractie van het totale aantal oscillatoren dat zich in de ne 

toestand bevindt is dan: 

-=-N ...... 0..___ = -=...;e;;.:;xp~(...;-nh=w;.;../k=e T;;...)'--

~ Ns ~ exp(-snw/k8T) 
s=o s=o 

II .12. 

II.13. 
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Hieruit volgt de gemiddelde bezetting van een oscillator: 

(n) = 
2 s exp(-snw/kkT) 

2 exp(-snw/kkT) 
s 

theorie 

II.14. 

De gemiddelde energie van de roosteratomen per vrijheidsgraad wordt na 

berekening van deze sommatie (zie bij voorbeeld [Kittel, lit14]) 

gegeven door: 

nw 
< E ( w) > = _e_x_p-::(-:-n-w/~k-8-=r~)------::1~. 

Sommatie over het aantal harmonische oscillatoren levert voor de 

totale energie van het kristal: 

3Nflw x 
Etot = -2--- + 3NkgT eX - 1 

11.15. 

11.16. 

waarbij we x:=hw/kgT hebben gesteld. Als we voor N het getal van 

Avogadro A0 nemen, dan vinden we voor de soortelijke warmte per mol 

volgens de theorie van Einstein: 

C _ dEkmal 3R x2 exp(x) 
mol - dT = [exp(x) - 1]2 " 

11.17. 

Bij hoge temperaturen nadert de functie de waarde 3R, de klassieke 

waarde voor de soortelijke warmte. 

Enige jaren later kwam in de theorie van Debije naar voren dat 

de door Einstein gevonden uitdrukking niet juist is. Volgens Debije 

bestaat er wel interactie tussen de buuratomen in een kristal, 

waardoor hele gebieden coherent trillen. Er komen zeer veel trillingen 

voor, met frequenties tussen de grondfrequentie (met een golflengte 

van de orde van de afmetingen van het preparaat) en een maximale 

frequentie: vmax (met een golflengte gelijk aan de atomaire afstand). 
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Om de soortelijke warmte te berekenen moeten we al dez trillingen in 

beschouwing nemen. Debije nam aan dat er een continu spectrum van 

trillingen is, met een bepaalde frequentiedistributie N(w). Deze 

frequentiedistributie geeft het aantal trillingen met hoekfrequentie 

w. In onder andere [TUE, lit27] , [Schröder, lit23] en [Kittel, lit14] 

vinden we voor het aantal trillingen met een hoekfrequentie tussen w 

en w+dw: 

N(w)dw = 3V w2dw 
21T"'c-' 

met: V = het volume van het kristal 

c = de geluidssnelheid. 

Voor de gemiddelde energie van een oscillator kunnen we dezelfde 

uitdrukking nemen als bij de theorie van Einstein: 

<E(w)> = nw 
exp(nw/k8T) - 1 · 

I I. 18. 

I I. 19. 

In tegenstelling tot het model van Einstein moet voor het verkrijgen 

van de totale thermische energie gesommeerd worden over het aantal 

mogelijke hoekfrequenties. We krijgen: 

Als we weer invoeren: 

nw 
x = ksT 

dw 1!.20. 

1!.21. 
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x 
P(x) = ~~ 

e - 1 

met: P(x) = de functie van Planck 

9o = de Debijetemperatuur, 

theorie 

II.22. 

II.23. 

dan kunnen we voor de totale thermische energie van 1 mol kristal de 

volgende uitdrukking schrijven: 

dx I I. 24. 

= 3RT 

9/T 

rr ]3 r 3x
3 

LSo exp(x) - 1 
0 

dx. I 1.25. 

De ondergrens van de integraal Xmin is nul gesteld vanwege de zeer 

grote golflengtes van laagfrequente trillingen. Wanneer T<<9o, ofwel 

9o/T ~ oo , dan vinden we de volgende uitkomst voor de integraal : 

I 1.26. 

Er volgt dan: 

Emol = I 1.27. 
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De soortelijke warmte voor lage temperaturen volgens de theorie van 

Debije wordt dan: 

4 

C _ 12v R 
mol - 5 I 1.28. 

Dit is de bekende wet van Debije voor lage temperaturen. Bij hoge 

temperaturen nadert de soortelijke warmte weer tot de klassieke 

waarde. De berekening hiervan, die alleen numeriek mogelijk is,zou 

hier te ver voeren. In figuur II.2.1. zijn de Debije- en de Einstein 

soortelijke warmte ter vergelijking bij elkaar uitgezet, met de 

gemeten waarden voor de soortelijke warmte van enkele elementen. We 

zien dat vooral bij lage temperaturen de wet van Debije beter is dan 

die van Einstein. 

cmol 

(J/110! K) 
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• IJZEl 
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0.8 

T/Sn T/eE 

Figuur II.2.1. De Debijetheorie en de Einsteintheorie 

vergeleken met gemeten waarden vaan de soortelijke warmte van 

enkele elementen. 
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§ III.3. de eiect~onen&iid~a~e 

Volgens de klassieke natuurkunde kunnen geleidingselectrenen in 

een metaal worden beschouwd als een vrij gas. De electrenen hebben 

alleen kinetische,en geen potentiële energie. We vinden dan voor de 

bijdrage aan de soortelijke warmte: 

3R 
Cv= 2 I 1.29. 

Bij metingen werden echter waarden gevonden die een factor honderd en 

meer lager liggen. Eén van de problemen die dit opriep bij onder 

andere Lorentz was: waarom participeren electrenen bij electrische 

geleiding alsof ze vrij kunnen bewegen, maar dragen ze niet of 

nauwelijks bij aan de soortelijke warmte? 

De verklaring van deze discrepantie werd gevonden na de 

introductie van het Pauli-principe en de Fermi-verdelingsfunctie. 

Kwalitatief geldt de volgende redenering. Beneden de Fermi-energie 

zijn alle energieniveaus-bezet (volgens de Fermi-verdelingsfunctie), 

elk niveau door twee electrenen met tegengestelde spin. Volgens Pauli 

zijn er dus beneden de Fermi-energie geen lege plaatsen meer over. 

Aangezien de electrenen een energie van de orde van ksT opnemen kunnen 

alleen de electrenen met.een energie die binnen een zone ksT van de 

Fermi-energie EF ligt energie opnemen. Alleen deze electrenen kunnen 

namelijk lege plaatsen bereiken. Dus de fractie electrenen die 

bijdragen aan de soortelijke warmte is ongeveer: 

I 1.30. 

Omdat de geabsorbeerde energie per electron ongeveer ksT bedraagt 

kunnen we de totale energie van één mol electrenengas benaderen door: 

11.31. 
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We vinden dan voor de soortelijke warmte: 

~ Cv = dT I I. 32. 

II.33. 

I 1.34. 

Deze Cv is veel lager dan de klassieke waarde. We kunnen dit resultaat 

toepassen op metalen. Stel dat er per atoom r valentie-electrenen in 

het kristal aanwezig zijn die zich vrij door het rooster kunnen 

bewegen. De electrenenbijdrage aan de soortelijke warmte per mol 

metaal wordt dan gegeven door: 

Cv,mol = 2rR ~~T 

De correcte berekening, zoals onder andere gegeven door 

[Kittel, lit14] geeft als uitkomst: 

= ..".2 R kaT = ~r 
Cv,mol 2 r EF • 

De coëfficiënt 1' wordt de Sommerfeld-coëfficiënt genoemd. 

I 1.35. 

Il.36. 
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§ II.4. de totaLe ~oo~teLLjke wa~mte ~an een metaaL. 

Voor de totale soortelijke warmte van een metaal kunnen we dus 

schrijven: 

Cv,totaal(T) = Cv,roosterCT) + Cv,electronenCT). 11.37. 

Voor temperaturen die veel hoger zijn dan de Debije-temperatuur 9o is 

de roosterbijdrage constant. Voor temperaturen die veel kleiner zijn 

dan eD is de roosterbijdrage evenredig met T3 . De electrenenbijdrage 

is bij temperaturen die veel lager liggen dan TF evenredig met T. Met 

temperaturen die veel lager liggen dan de Fermi-temperatuur Tr wordt 

dat temperatuurgebied bedoeld waarin de stof nog niet is gesmolten of 

verdampt. Bij kamertemperatuur is de bijdrage van de electrenen veel 

kleiner dan die van het rooster. Daalt de temperatuur tot ver beneden 

de Debije-temperatuur. dan zal de derde-orde macht van de temperatuur 

in de roosterbijdrage veel sneller naar nul gaan dan de eerste-orde in 

de electronenbijdrage. Bij lage temperaturen zullen de bijdragen dus 

vergelijkbare grootte-ordes hebben. Dit is een reden waarom meting van 

soortelijke warmte bij lage temperaturen interessant is. Samenvattend 

kunnen we schrijven dat algemeen voor de soortelijke warmte van een 

vaste stof met T << eD geldt: 

ev.tot = AT3 + oT 11.38. 

waarbij de eerste term de rooster-, en de tweede term de 

electrenenbijdrage voorstelt. Vaak is het handig om CviT tegen T2 uit 

te zetten. We vinden dan een rechte lijn, zoals in figuur 11.4.1. 

wordt getoond. 
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zi\ ver 

0.001 

5 10 

Figuur II.2. De soorteLijke warmte van een metaaL. 

§ II.5. anat~~e uan de ~etaxatietijdmethoáe 

Er bestaan verschillende methoden om de warmtecapaciteit van 

een sample te bepalen. In onze opstelling wordt gebruik gemaakt van de 

relaxatietijd-methode. Er werd voor het eerst over deze methode 

bericht door [Bachman, lit 3]. Hij is gebaseerd op het principe dat 

twee thermisch verbonden stukken materiaal met verschillende 

temperatuur zullen streven naar de situatie waarin ze beide dezelfde 

temperatuur hebben. In ons geval is het ene stuk materiaal het door te 

meten preparaat op het substraat. Dit substraat is een dun saffieren 

plaatje met daarop een stookweerstand en een thermometer. Het andere 

stuk wordt gevormd door een koperen ring (het temperatuurbad) met 

daarop een stook, een thermometer en enkele thermische verankeringen 

voor stroomdraden. Van het temperatuurbad wordt aangenomen dat de 

temperatuur constant blijft. Hiertoe•moet de warmtecapaciteit van het 

bad veel groter zijn dan de warmtecapaciteit van het preparaat plus 

substraat, en moet met kleine temperatuurverschillen gewerkt worden. 

De thermische verbinding tussen de twee delen wordt gevormd door de 

electrische toevoerdraden naar het substraat die thermisch geaard zijn 

op het bad, en door nylon en kataene steundraden voor het preparaat en 

substraat die aan het bad bevestigd zijn. 
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De onderstaande figuur toont de beschreven opstelling. 

Figuur II.4.1. Een schets van de aicrocaLorimeter 

In het hierboven beschreven systeem hebben het preparaat, het saffier, 

de aanvoerdraden, het bad en de beide thermometers en stoken een eigen 

warmtecapaciteit. Alle verbindingen tussen deze onderdelen zijn 

thermische contacten. Schematisch kunnen we de opstelling dan ook als 

volgt weergeven. 

7 

2 3 

Figuur·II.5.1. Schematische weergave van de-opsteLLing. 
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De nummers stellen de volgende componenten voor: 

1 substraat-thermometer 

2 substraat-stook 

3 bad-thermometer 

4 bad-stook 

5 het saffier 

6 het temperatuurbad 

7 de koudebron, bij ons de mengkamer 

8 het preparaat. 

De symbolen K 1 t/m Ka geven de warmtegeleiding tussen de verschillende 

onderdelen aan. Hierbij is K 5 de warmtegeleiding via de stroomdraden 

en Ka de geleiding via de genoemde steundraadjes. Aangezien de 

stroomdraden thermisch geaard zijn op het saffier is K 5 van het bad 

naar het saffier getrokken, en niet naar de substraat-stook en 

-thermometer. In de figuur zijn de warmtecapaciteiten van de 

warmtegeleiders zelf, zoals de stroomdraden en de lijm tussen het 

saffier en de substraat-thermometer niet aangegeven. De 

warmtecapaciteit van de aanvoerdraden is niet verwaarloosbaar. Men kan 

deze beschouwen als een onvermijdelijke verhoging van de 

warmtecapaciteit van de stook en thermometer van het substraat. Om nu 

te kunnen praten over de warmtecapaciteit van de twee delen: het bad 

met z'n thermometer en stook enerzijds en het substraat met het 

preparaat anderzijds moeten de volgende aannamen worden gemaakt. 

1. De temperatuur in beide delen is homogeen, met: 

substraat: T1 = T~ = Ts =Ta .- T5 

bad 

2. Om een homogene temperatuur in de delen te krijgen bij veranderende 

temperatuur moet gelden dat de interne relaxatietijden veel sneller 

zijn dan de externe, ofwel: 

fL ~ ~ << C1+C2+Cs+Ca 
K1 K2 K7 K5 

~ ~ << C1+C2+Cs+Ca 
K3 K4 Ks 
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3. Verder nemen we aan dat de warmtegeleiding tussen de twee delen 

alleen plaatsvindt via de stroomdraden, dus: 

Ks >> Ka. 

We komen dan tot de volgende vereenvoudigde situatie. 

SUBSTRAAT 

Figuur II.5.3. Vereenvoudigde model van de opstelling. 

In het vervolg zal worden gesproken van badtemperatuur Tb en 

substraattemperatuur T5 . Aangenomen wordt dat Tb constant is. 

Indien nu T5 een hogere waarde heeft dan Tb, dan zal T5 gaan 

dalen totdat ze de waarde Tb heeft bereikt. Dit proces kan worden 

beschreven met devolgende differentiaalvergelijking: 

met: C5 =warmtecapaciteit van het substraat plus preparaat. 

Indien men T5 (0) = T0 stelt vindt men als oplossing voor t > 0: 

11 .39. 

11.40. 

11 .41. 
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Hierin is: 

c 
T = .:::.S.. 

K I I.42. 

de relaxatietijd. Dit temperatuurverloop staat in de onderstaande 

figuur uitgezet. Uit meting van T5 (t) is de relaxatietijd T te 

bepalen, zodat wanneer K bekend is C
5 

bepaald kan worden. 

T1 (t) (K) 

0 T 2T 3T &r 7T 

Figuur II.5.4. Het relaxatie van de verhoogde -naar de 

bad-temperatuur. 

t (•) 
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III DE OPSTELLING 

§ III.l. de mic~o-caLo~imete~. 

Het doel van het afstudeerwerk wat in dit verslag wordt 

beschreven was een bijdrage te leveren aan de constructie van een 

micro-calorimeter voor gebruik bij temperaturen tussen 0.1 en 1 

Kelvin. De uitgangssituatie was een reeds gemaakt eerste type. Dit 

type was weer een voortzetting op een bestaande micro-calorimeter die 

in 1984 was geconstrueerd in de vakgroep vaste stof fysica van de 

faculteit natuurkunde, T.U.E. De beschrijving hiervan is te vinden in 

[de Vries, lit30]. De opbouw van de microcalorimeter is schematisch 

weergegeven in figuur 111.1.1. 

1 
___ RAAJ_ IIEETXASr 

.xt:::J-Ir----lHEIIII-ISCHE MiDIII: 

SAFFIER 

Ftguur III.1.1. Schematische uoorstelltng uan de 

atcrocalorimeter. 

Er zijn twee varianten op het reeds aanwezige type. Bij beide bestaat 

het substraa~ uit een rond saffieren plaatje met een dikte van 50 ~ 

en een doorsnede van 10 rnrn waarop een stookweerstand en een 

thermometer zijn bevestigd. Saffier heeft een zeer kleine soortelijke 

warmte, terwijl de warmtegeleiding door een 50 ~m dik plaatje goed 

genoeg is. 
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De stookweerstand is een opgedampte laag chroom in een meandervorm met 

aan beide zijden goudcontacten voor de electrische bedrading. Het 

verschil tussen de twee varianten zit in de gebruikte thermometer. In 

het ene geval was dit een afgeslepen stukje van een Speer-weerstand, 

in het andere geval een afgeslepen thick film weerstand (Philips type 

RC-01). De stroomdraden (manganine draden met een dikte van 50 ~en 

een lengte van circa 15 mm) zijn op het substraat gemonteerd met 

Wood's metaal. Ze dienen tevens voor de warmtegeleiding tussen het 

substraat en het bad. In figuur 111.1.1. staat het substraat met de 

thick film thermometer getekend, terwijl figuur 1I1.1.2. een foto van 

het substraat met de Speer-weerstand toont. 

Figuur III.1 .2. Het substraat met de Speer weerstand 

Voor de ophanging van het substraat en het preparaat zijn onder aan 

het bad nylon en katoenen draadjes gehangen. Het bad bestaat uit een 

ring van zuurstof-vrij koper (diameter: buiten 29 mm, binnen 20 mm) 

met daarop thermische aardingen voor stroomdraden en een thermometer 

(Philips thick film, type RC-01). Het kan op de gewenste temperatuur 

worden gebracht met behulp van een stook. Dit systeem vormde een 

werkende calorimeter. Door op het substraat te stoken krijgt het 

preparaat plus het substraat een hogere (constante) temperatuur dan 

het bad . 
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Indien men nu de substraatstook uitzet valt de temperatuur volgens een 

e-macht terug naar de badtemperatuur T0 (zie§ 11.5.). In de figuur 

worden twee decays bij verschillende badtemperatuur getoond. 

-· -

' 1 ' 
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Figuur III.1.3. Twee decays van de oude micro-caLorimeter. 

t 

Het hier beschreven substraat met de Speer-weerstand als thermometer 

had de onderstaande warmtecapaciteit als functie van de temperatuur. 
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Figuur III.1.4. Warmtecapaciteit van het substraat met de Speer 

weerstand aLs functie van de temperatuur. 
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In dit hoofdstuk zullen alle onderdelen van de calorimeter afzondelijk 

worden behandeld, nadat de apparatuur eromheen kort is belicht. Het 

afstudeerwerk heeft geleid tot een nieuw ontwerp van de 

micro-calorimeter wat daarna zal worden beschreven. Tenslotte volgt 

nog een paragraaf over de problemen die optreden bij het automatiseren 

van de opstelling. 

§ III.2. de appa~atuu~ 

1 KELVIN BAD 

VERDAMPER 

MENGKAMER 

Figuur III.2.1. 

De opengewerkte 

mengkoeler. 
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Zoals reeds vermeld vinden de metingen plaats in het 

temperatuurgebied tussen 0.1 en 1 Kelvin. Deze temperatuur werd 

bereikt met een 3 He circulerende mengkoeler. Figuur 111.2.1 . toont de 

opengewerkte mengkoeler. Op de werking ervan zal verder niet worden 

ingegaan. De koudebron (de mengkamer) kan een temperatuur bereiken van 

circa 30 mK. Het temperatuurbad hangt ongeveer 20 mm onder de 

mengkamer, en kan worden ingesteld op temperaturen van circa 70 mK tot 

meer dan 1 K. Figuur 111.2.2. toont het temperatuurbad onder de 

mengkamer. 

Figuur III .2.2. 

iiXeii'i' WARMTEWISSELAARS temperatuurbad 

en mengkamer. 

TEMPERATIJURBAD 

De weerstand van de thermometers word afgelezen met een "Oxford 

Instruments resistance thermometer bridge". Voor het aflezen van de 

substraat-stook zijn in de loop der tijd verschillende voltmeters 

gebruikt. In het begin hadden we een "Fluke 75 multimeter", later een 

"HP 3440A digital voltmeter" en op het eind kregen we de beschikking 

over twee "Keithley 197 autoranging microvolt digital multimeters". Er 

zijn er twee nodig om het vermogen van de stook van het substraat zo 

nauwkeurig mogelijk te bepalen. 
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Dit gebeurt volgens het volgende schema. 

SUBSTRAATSTOOK V 

VOEDING 

Figuur III.2.3. Het electrisch schema van de substraatstook. 

Meting volgens deze methode was nodig omdat de weerstand van de stook 

bij lage temperaturen niet precies bekend is. Voor de voeding van de 

substraat-stook is van belang dat de geleverde gelijk-spanning geen 

(hoogfrequente) storing bevat. In het begin werd gewerkt met een 

"Delta electronica dual power supply E018-0.6D". Later werd deze 

voeding vervangen door een batterij waarbij de spanning met de hand 

kon worden geregeld. Nog later werd in verband met de automatisering 

(zie hiervoor § 111.8.) deze handbediening vervangen door onderstaand 

schema. 

VOEDII'C 

VOEDING 

Figuur III.2.4. De voeding van de substraatstook. 

Voor de aansturing worden twee "Delta-electronica dual power supply 

E018-0.6D" voedingen gebruikt. Voor de stook van het temperatuurbad 

wordt een-"Delta electronica D 030-1" voeding gebruikt. De speciale 

apparatuur die bij de automatisering is gebruikt wordt beschreven in 

§ 111.8. 
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§ III.3. the~momet~Le 

Bij de beschrijving van de micro-calorimeter is reeds vermeld 

dat door ons twee soorten thermometers zijn gebruikt. De 

Speer-weerstand is een zeer gebruikelijke thermometer in dit 

temperatuurgebied. Wel heeft hij enkele nadelen. Ten eerste moeten ze 

vaak worden afgeslepen omdat ze met hun cilinder-symetrische vorm geen 

goed warmtecontact kunnen maken met een glad oppervlak. Dit speelde 

bij ons niet mee aangezien onze thermometers toch afgeslepen moeten 

worden. De substraat-thermometer moet namelijk klein zijn om een zo 

klein mogelijke warmtecapaciteit te hebben. Een dikte kleiner dan 0.2 

mm is doorgaans echter moeilijk te bereiken. Een tweede nadeel is de 

geringe reproduceerbaarheld van deze thermometers (gewoonlijk niet 

beter dan ongeveer 1%) De soortelijke warmte van een 200 0 

Speer-weerstand wordt gegeven in [Love, lit16]. De warmtecapaciteit 

wordt hierin vergeleken met die van een thick film weerstand, de 

tweede soort thermometer. Het blijkt dat de warmtecapaciteit van de 

Speer weerstand beneden 300 mK niet meer verder daalt, en bij ongeveer 

100 mK zelfs weer begint te stijgen. De warmtecapaciteit van een thick 

film weerstand is kleiner dan die van een Speer weerstand, en blijft 

bovendien bij dalende temperatuur afnemen. Verdere eigenschappen van 

de twee soorten thermometers worden vergeleken in [Bosch, lit 4]. Het 

blijkt dat de Philips RC-01 thick film weerstand als thermometer bij 

lage temperaturen nog enkele voordelen heeft ten opzichte van de 

Speer-weerstand. De reproduceerbaarheld is een orde beter, ze zijn 

makkelijk te monteren, ze zijn klein, en makkelijk verder af te 

slijpen, en ze zijn minder breekbaar dan de geslepen stukjes 

Speer-weerstand. Het verschil in grootte is ook te zien bij 

vergelijking van de figuren 111.1.1. en 111.1.2. De Speer-weerstand is 

een vrij groot brokje, terwijl de thick film gereduceerd is tot een 

"streepje". Het is wellicht mogelijk de supergeleidende Nb-Ti draadjes 

direct op deze contacten te bonden. Dit zou een goed contact geven 

zonder een extra bijdrage aan de warmtecapaciteit van soldeertin of 

Wood's metaal. Hier wordt in§ 111.6. nog op terug gekomen. 
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Tenslotte is gebleken dat de gevoeligheid van de door ons gebruikte 

Philips RC-01 thick film weerstand goed genoeg is om als thermometer 

te dienen. 

In deze paragraaf zijn twee typen buikthermometers behandeld. 

Sinds enige jaren wordt in de literatuur bericht van een ander soort 

thermometer, gemaakt van geïmplanteerd halfgeleidermateriaal. Deze 

nieuwe thermometers zullen worden besproken in hoofdstuk VI. 

§ III.4. de ~a~~t~aat~took 

Zoals reeds beschreven is de stook een op het saffier 

opgedampte metaallaag. Op deze manier is het warmtecontact met het 

substraat en het preparaat optimaal. Er is voor een meandervorm 

gekozen om teperatuurgradiënten in het substraat en het preparaat te 

voorkomen. De vermogens die doorgaans worden gestookt zijn zeer klein. 

Bij een totale warmtecapaciteit van het substraat plus het preparaat 

van 10- 7 JK- 1 is voor een relaxatietijd van 10 seconden een 

warmtegeleiding van 10- 8 JK- 1 s- 1 nodig. Dit betekent voor een 

temperatuurverhoging van 10 mK een stookvermogen van 10- 10 W. De hier 

genomen getallen zijn vrij gangbaar bij de door ons gedane metingen. 

Ook kleinere vermogens komen nog voor. Zoals voor alle onderdelen van 

het substraat geldt is het belangrijk dat de warmtecapaciteit van de 

stook zo klein mogelijk is. Daarom zouden we het chroom van het eerste 

model graag vervangen door een edelmetaal. Goud is een goed op te 

dampen metaal, maar heeft het probleem dat het niet direct op glas 

hecht. Om goud op glas opgedampt te krijgen moet eerst een laag chroom 

worden aangebracht. Deze moet dan voor onze toepassing zo dun mogelijk 

worden gemaakt. Daarop kan dan een laag goud worden gezet waarvan de 

dikte zo moet worden gekozen dat de stook de door ons gewenste 

weerstandswaarde heeft. Om redenen die in het volgende hoofdstuk 

worden genoemd moet deze waarde tussen de 0.1 en 1 kO liggen. Verder 

is duidelijk dat de contacten voor de electrische bedrading zo klein 

mogelijk moeten zijn. 
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§ III.5. het tempe~atuu~&ad 

Het temperatuurbad bestaat uit een koperen ring met daarop een 

thermometer (thick film) en een stook (een om de ring heengewikkelde 

manganine-draad). De maximale temperatuur die gehaald kan worden ligt 

iets boven de 1 Kelvin. Hoger opstoken is niet mogelijk omdat dan de 

temperatuur in de mengkamer te hoog oploopt. De in de eerste paragraaf 

reeds genoemde thermische verankeringen bestaan uit vrij dikke koperen 

draden (1 mm) die met GE 7031 lak zijn vastgelijmd in gaten in het 

bad. Dit model temperatuurbad voldoet tijdens de experimenten prima, 

maar heeft als nadeel dat het niet goed hanteerbaar is bij het 

wisselen van het preparaat of van het substraat. Onderaan het bad zijn 

enkele draadjes (nylon en katoen) waar het preparaat op rust. In het 

volgende hoofdstuk wordt beschreven dat dit mogelijk niet goed genoeg 

is omdat zo mischien trillingen ontstaan. Dit alles, plus het gegeven 

dat de micro-calorimeter naar een andere mengkoeler gaat verhuizen was 

een reden om een nieuw bad met een nieuwe ophanging te ontwerpen. 

Hierbij worden draadjes met het ene uiteinde aan het substraat 

bevestigd, en met het andere uiteinde aan een keramische ring. Deze 

ring dient gelijk voor de thermische verankering van de stroomdraden. 

Zo ontstaat een calorimeter-unit die zo op het nieuwe bad kan worden 

gelegd, en snel kan worden aangesloten. 

§ III.6. de &ed~adLn~ uan het ~u&~t~aat 

Bij het beschreven eerste model werd voor de stroomdraden 

manganine gebruikt. Dit had bij de in [de Vries, lit30] beschreven 

calorimeter die boven de 1 Kelvin werkte nooit problemen gegeven. Bij 

temperaturen beneden de 300 mK blijkt de soortelijke warmte van 

manganine echter bij dalende temperatuur toe te nemen. Dit blijkt 

onder andere uit [Ho, lit13] en [Marklund, lit17]. In figuur 111.6.1. 

staat de warmtecapaciteit van 4 cm manganinedraad van 50 ~ dikte 

ingetekend bij de warmtecapaciteit van het hele substraat met de Speer 

thermometer. · 
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Figuur I II. 6 . 1. De wanttecapaciteit van het subs traa.t 111.e t de 

Speer weerstand en uier manganine stroomdraden (50 J..U11. dik) in 

vergeLijking tot de warmtecapaciteit van 40 mm , 50 J..UII. dik 

manganine . 

In ons temperatuurgebied blijkt manganinedraad voor het substraat dus 

geen goede keus te zijn. We hebben deze stroomdraden vervangen door 

supergeleidende draad (50 ~dik éénkern niob-titaan in koper-nikkel 

matrix, filamentdikte: 36 ~). op het substraat gesoldeerd met tin . 

Onderstaande figuur toont de resulterende warmtecapaciteit van het 

substraat met de thick film als thermometer . 
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We zien dat de warmtecapaciteit van het substraat zich nu netter 

gedraagt. Hij blijft dalen tot beneden de 100 mK. Wel is de grootte 

van de warmtecapaciteit boven de 300 mK toegenomen. Daarom wordt 

gewerkt aan zeer dunne niob-titaan draadjes (circa 9 ~dikte) die 

direct op een goudcontact gebond moeten kunnen worden. Dit bonden is 

inmiddels gelukt met een proefstukje bestaande uit een goudlaagje op 

een glasplaatje. Onderstaande foto laat het gebonde draadje zien. 

Figuur III .6.3. 

SEM-opn.rune van 

een direct op 

goud gebond 

niob-titaan 

draadje (9JJ.). 
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§ III.7. het nLeume ontwe~p 

De in de vorige paragrafen genoemde veranderingen hebben geleid 

tot een nieuw ontwep voor de micro-calorimeter. Dit nieuwe ontwerp is 

net als het oude opgebouwd rond een saffieren plaatje met een dikte 

van 50 ~· Erop bevindt zich een opgedampte goudlaag in een 

meandervorm die als stookweerstand dient. Onder het goud bevindt zich 

een dunne laag chroom om een goede hechting op het saffier te 

garanderen. De weerstandswaarde van deze stook moet liggen tussen de 

100 en 1000 n. Verder bevindt zich op het saffier een thick film 

thermometer die zo klein mogelijk is geslepen. Als stroomdraad wordt 

niob-titaan draad met een dikte van circa 9 ~gebruikt. Dit kan 

direct op de goudlaag van de stook worden geband. Er moet nog worden 

onderzocht of deze draadjes direct op de aluminium contacten van de 

thermometer kunnen worden geband. Als dit niet lukt zullen ook 

hiervoor goudcontacten worden gemaakt. Er is geen bijdrage meer aan de 

warmtecapaciteit van het substraat afkomstig van soldeer. Aan de rand 

van het saffier worden drie gaatjes geboord om met nylon draadjes het 

substraat zo trillingsvrij mogelijk op te hangen. Deze nylon draadjes 

worden vastgezet op een keramische ring. Hierop zitten ook vier 

electrische contacten om de stroomdraden thermisch te aarden. Deze 

ring wordt dan met vet of GE-7031 op een temperatuurbad bevestigd. 

Hierop bevinden zich behalve een thermometer en een stook electrische 

doorvoeren naar de meetkasten. Dit alles moet zo zijn gebouwd dat door 

te meten preparaten makkelijk te verwisselen zijn. Hieronder worden 

enkele schetsen gegeven van het nieuwe ontwerp. 

OPIIMCIIIC 

111-Tl DRAAD 8j1 

KEIWIISCHE RI ftC 

Figuur III.7.1. Het nieuwe ontwerp uan de micro-calorimeter. 
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Bij het schrijven van dit verslag zijn er nog geen metingen mee gedaan 

omdat het nog in aanbouw is. In de toekomst zal het mischien mogelijk 

zijn een calorimeter-unit bestaande uit het substraat, de bedrading en 

de keramische ring van een siliciumschijf uit één stuk te maken. Dit 

zou kunnen door een stook en siliciumthermometer (zie hoofdstuk VI) 

door middel van implantatie te integreren, en het overbodige silicium 

weg te etsen. Dit is echter voorlopig nog toekomstmuziek. 

§ III.8. automatL~e~Ln~ ~an de mLc~ocaLo~Lmete~ 

Zoals reeds in de inleiding beschreven werd is het meten van 

warmtecapaciteiten een nogal routinematig en daarom saai karwei. 

Bovendien nemen de metingen veel tijd in beslag. Daarom wordt 

gestreefd naar een computerbediende opstelling die je bij wijze van 

spreken slechts aan hoeft te zetten en waar enkele dagen later de 

resultaten kant en klaar uitrollen. Hiermee is de afgelopen maanden 

een begin gemaakt. In dit verslag zal de softwarekant van de zaak niet 

worden belicht. Dit wordt gedaan in [v.Cils, litlO]. Er zal wel één en 

ander worden gezegd over de gebruikte hardware. 

Er is gebruik gemaakt van het in de T.U.E. aanwezige 

"Budgetnet". Budgetnet is een Local Area Network dat op 1 januari 1987 

als intern netwerk van de faculteit natuurkunde in gebruik is genomen. 

Hierbij staat een in het laboratorium opgestelde interface in 

verbinding met een centrale computer. De hoofdbestanddelen van deze 

interface zijn een M68000 processor, een DA converter en een AD 

converter. Als terminal in het lab kan bij voorbeeld een standaard PC 

gebruikt worden. De moeilijkheid die bij het automatiseren ontstaat is 

dat de interface op verschillende manieren stoort op de 

meetopstelling. In het volgende hoofdstuk wordt de grote 

storingsgevoeligheid van de opstelling besproken. De interface 

fungeerde als grote storingsbron op de metingen. Deze storingen kunnen 

op drie manieren de opstelling binnen komen. 

De meest directe manier is via de stroomdraden tussen de 

interface en de meetopstelling. Het direct aansluiten van de 

substraatstook aan de DAC geeft bij het simpelweg aanzetten van de 

interface al een duidelijke opwarming te zien. 
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Bij lage temperaturen (beneden 200 mK) kan dit oplopen tot enkele 

tientallen milliKelvins. Men kan proberen dit te ondervangen door met 

een batterij te stoken en de spanning te regelen met de schakeling die 

in figuur 111.2.4. staat weergegeven. Voor de twee voedingen die 

hiervoor nodig zijn kan men bij de geautomatiseerde opstelling twee 

DAC-uitgangen van de interface gebruiken. Deze zijn dan beide geheel 

ontkoppeld van de substraatstook. Bij het stoken met een batterij is 

het aflezen van het stookvermogen met de ADC duidelijk als een spike, 

en bij herhaaldelijk aflezen ook als opwarming te zien. Figuur 

111.8.1. geeft hiervan een voorbeeld. 

SP ANN INC lilETEN 

l-~. -=t-~~g§m ·- ---~----. ~- r-t= --~ ----- ·-- ~~j 
- _j 

.-- ~---j- --f-- -----

-1---·----

-~=~~ _ __: T ~-=-- = 
--

_ _ ____ ·· UIT 
--- ----· ... -r----

-·I--

Figuur III.8.1. Storing ten gevolge van het aflezen van de 

spanning op de substraatstook Dtet de AJX;. 

De temperatuur kan worden afgelezen door de ADC aan te sluiten op de 

analoge uitgang van de weerstandsbrug: Indien men echter de 

temperatuur afleest stijgt deze ten gevolge daarvan. Dit heeft een 

grote invloed op de decay, vooral bij lage temperaturen. Hieronder 

wordt hiervan een voorbeeld gegeven. 
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Figuur III.8.2. Storing ten gevolge van het meten van de 

temperatuur tijdens de decay. 

Uit onderzoek met een osciloscoop bleek dat er veel hoogfrequente ruis 

op de draden zit. Zo zijn onder andere de klokfrequentie van de 

interface (16 MHz) en een signaal van een paar kiloHertz, 

waarschijnlijk afkomstig van de voeding duidelijk zichtbaar. Er is 

geprobeerd dit euvel te verhelpen door ten eerste het aantal draden zo 

veel mogelijk te beperken, en door in de overblijvende draden een 

fiter in te bouwen. Dit bleek wel iets te helpen, maar lang niet alle 

storing weg te nemen. Verdere pogingen, zoals het plaatsen van 

ferrietringetjes in de kabels haalden helemaal niets uit. Ten eerste 

bleek de filtering niet voor 100% dicht te zijn voor het storend 

signaal, vooral voor de allerhoogste frequenties, ten tweede zijn er 

nog twee andere mechanismen om storingen over te brengen. 

Het tweede mechanisme om storingen over te brengen is via 

oppik, dus door de lucht. Door een kabel in de interface te pluggen, 

en het andere uiteinde los op de vloer te· leggen bleek bij het 

aanzetten van de interface de temperatuur op het substraat bij 

temperaturen beneden de 300 mK al merkbaar (tot enkele milliKelvins) 

op te lopen. De kast van de interface is ook absoluut niet electrisch 

dicht, want als de genoemde draad niet ingeplugd was, maar los langs 

of over de interface hing was er bij lage temperaturen al een 

duidelijke opwarming merkbaar. 
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Er is geprobeerd te werken met een zo goed mogelijk afgeschermde draad 

tot de genoemde filter, die zelf in een aluminium kast was ingebouwd, 

en die op ruim 1.5 meter van de opstelling stond. Van daar werd een 

gewone coax-kabel naar de meetopstelling gebruikt. Echter, ook dat 

bleek niet voldoende om de storingen tegen te houden. Beneden de 300 

mK bleef een onacceptabele hoeveelheid storing aanwezig. 

De derde manier waarop storing binnenkwam was via het 

electriciteitsnet. Dit was vooral het geval via de weerstandsbrug. Het 

plaatsen van verschillende netfilters heeft dit euvel voorlopig goed 

genoeg verholpen. 

De stand van zaken nu is een op zich werkende eerste aanzet tot· 

een geautomatiseerde opstelling. Deze opstelling kan zelfstandig een 

aantal metingen verrichten. Verdere software en wellicht 

randapparatuur is nodig voor de verwerking van de metingen. Bovendien 

is het met de huidige weerstandsbrug niet mogelijk een 

temperatuurgebied af te scannen, aangezien de temperatuurschaal met de 

hand moet worden ingesteld. Boven de 500 mK zijn goede metingen met 

deze opstelling evenwel mogelijk. Onderstaande figuur toont enkele 

uitkomsten van zelfstandig door de computer uitgevoerde metingen bij 

BOOmK. 

warmtegeLeiding, en de temperatuurverhoging van het substraat 

bij een meetrun bij 800 mK. 
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Beneden de 300 mK voldoet de automatisering echter niet. Omdat de 

decays absoluut geen e-machten zijn heeft het geen zin hier resultaten 

van te laten zien. Dit wordt met het nieuwe, gevoeliger ontwerp van de 

micro-calorimeter waarschijnlijk nog erger. Voor volledige 

automatisering lijken uitgebreide afschermingsmaatregelen en het 

gebruik van opto-couplers in alle draden onvermijdelijk. De twee 

nieuwe Keithley 197 voltmeters, die optisch ontkoppeld zijn en een 

analoge en digitale "IEEE" uitgang hebben kunnen de automatisering 

mogelijk weer een stap verder op weg helpen. Onderstaande figuur geeft 

tenslotte met een decay bij 200, en bij 800 mK de huidige stand van 

zaken weer. In het volgend hoofdstuk worden de met de computer gemeten 

waarden voor de warmtecapaciteit van een cadmiumpreparaat vergeleken 

met handmetingen en de literatuurwaarde. 
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Figuur III.8.4. De huidige stand van zaken bij de 

automatisering van de micro-calorimeter. Een meting bij 200 en 

bij 800 mK. 
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IV. DE RESULTATEN VAN DE IfiCRO-CALORIJIEfER 

§ IV.l. ka~akte~i~tieken ~an de op~teLiin~ 

In de vorige hoofdstukken is beschreven wat we meten willen 

(warmtecapaciteit), hoe we het meten willen en waarmee we het meten 

willen. Er zijn met de nu bestaande calorimeter al metingen gedaan aan 

enkele preparaten. De resultaten hiervan worden in de volgende 

paragraaf besproken. Eerst wordt in deze paragraaf ingegaan op enkele 

problemen en eigenschappen van micro-calorimetrie in het algemeen en 

van deze opstelling in het bijzonder. 

Het eerste wat bij het meten gecontroleerd dient te worden is 

of de decay daadwerkelijk als een e-macht verloopt. Dit geeft 

uitsluitsel of aan de eisen in § 11.5. is voldaan. De beste manier om 

dit te controleren is door log(T) tegen tuit te zetten. Bij de 

geautomatiseerde versie wordt op deze manier T bepaald. Onderstaande 

figuur toont twee decays van de "nieuwe" calorimeter, waarmee de in 

paragraaf 2 en 3 besproken resultaten zijn behaald, en de hierboven 

genoemde controle. 
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Figtru.r IV .1.1 en 2. Control.e op exponentieel. uerl.oop van twee 

decays van de voor de metingen gebruikte cal.orimeter. 

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat hier inderdaad goed genoeg is 

voldaan aan de genoemde eisen. Dit was niet altijd het geval. Soms was 

er sprake van twee in plaats van één tijdconstante. Een oorzaak kan 

zijn dat de warmtegeleiding in het preparaat, of van het preparaat 

naar het substraat te traag verloopt. In [Bachmann, lit 3] wordt hier 

dieper op ingegaan. Om dit te voorkomen moet ervoor worden gezorgd dat 

het oppervlak van het preparaat dat tegen het saffier bevestigd wordt 

zo vlak en zo groot mogelijk is. Bovendien moet de tussen het 

substraat en het preparaat aanwezige laag vet of GE-7031 lak, evenals 

het preparaat zelf, zo dun mogelijk zijn gemaakt. 
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Ten tweede dient vermeld te worden dat de opstelling zeer 

storingsgevoelig is. Dit is inherent aan micro-calorimetrie. Men 

probeert hierbij namelijk zo klein mogelijke warmtecapaciteiten te 

zien. Dat betekent dat men probeert temperatuurverhogingen ten gevolge 

van een zo klein mogelijke energietoename te detecteren. In het vorige 

hoofdstuk is reeds vermeld dat de stookvermogens op het substraat van 

het bestaande model in de orde van 10- 11 Watt kunnen liggen. Men zou 

dus kunnen zeggen dat een micro-calorimeter geschikt is om de kleinste 

storingen te detecteren. Het best zichtbaar zijn de storingen die via 

de substraat-thermometer binnen komen omdat die de directste opwarming 

van de thermometer veroorzaakt. Deze storing kan in principe op twee 

manieren binnenkomen: via oppik, of via het net. Om dat eerste tegen 

te gaan worden de heen en teruggaande draad steeds zo dicht mogelijk 

bij elkaar gehouden, en waar mogelijk vertwijnd. Om netstoringen tegen 

te gaan is de weerstandsbrug via een netontstoorder op het schone 

lichtnet in het laboratorium aangesloten. Er komt ook storing binnen 

via de draden van de substraatstook. Ter voorkoming van deze storing 

zijn in de stroomdraden naar de stook dissipatie-weerstanden ingebouwd 

op het 1-Kelvin-bad. De taak van deze weerstanden is de hoogfrequente 

signalen door deze draden (er wordt gestookt met gelijkstroom) te 

dissiperen en de warmte af te geven aan het 1-Kelvin-bad. De vrij hoge 

weerstand van de stook op het substraat met de thick film thermometer 

vormde hierdoor een probleem, aangezien de waarde van deze 

dissipatie-weerstanden een factor tien hoger moesten liggen voor een 

goede werking. Het gevolg vas een hoogohmige lus van stroomdraden (in 

totaal ongeveer 210 kû), en dus een grote kans op oppik. Het is nooit 

helemaal duidelijk geworden of deze dissipatie-weerstanden een netto 

voor- of nadeel opleveren. In het beschreven nieuwe ontwerp wordt de 

weerstandswaarde beneden de 1 kD gehouden zodat de totale impedantie 

van de lus tien maal kleiner kan worden gemaakt. Een deel van de 

storingen via de substraatstook kwam rechtstreeks uit de gebruikte 

voeding. Zoals in paragraaf 111.2. staat beschreven werd eerst een 

voeding van Delta Electronica gebruikt. Deze bleek echter behalve het 

gewenste gelijkstroomsignaal ook nog een klein maar merkbaar 

hoogfrequentsignaal af te geven. Dit is de reden waarom deze voeding 

is vervangen door een batterij. 
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Ondanks onze moeite om storingen tegen te gaan bleven ze vooral bij 

lage temperaturen hinderlijk aanwezig. Ze zijn te splitsen in twee 

categoriën: Storingen van buitenaf, en storingen die door het meten 

(altijd) aanwezig zijn. Van de eerste soort zijn legio voorbeelden, 

zoals het koffiezetapparaat en de TL-buizen in de omliggende kamers. 

Onderstaande figuur toont het effect van het aan en uitzetten van een 

draaibank die in een werkplaats naast het laboratorium staat . 
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Ff.guur IV.1.3. Het signaal. dat de draaibank op de schijuer 

ueroorza.akt . 

Van de tweede soort worden twee voorbeelden gegeven. Een probleem dat 

in het begin bestond was het uitzetten van de substraatstook. Op de 

papierrol waar de relaxatietijd vanaf wordt gelezen ontstond bij het 

uitzetten van de stook een "spike". Onderstaande figuur geeft hiervan 

een voorbeeld. 
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Figuur IV.1.4. Een spike veroorzaakt door het uitschakelen van 

de substraatvoeding. 

Dit euvel werd verholpen door de voeding met een relais aan en uit te 

schakelen. Het tweede voorbeeld behelst een veel moeilijker te 

verhelpen probleem. Onze opstelling is, zoals al eerder vermeld, 

ingebouwd in een mengkoeler. Deze werkt alleen als er een aantal 

pompen staat te draaien. Aan het net van pompleidingen staan ook nog 

pompen voor andere opstellingen te pompen. De pompen veroorzaken 

trillingen in de opstelling die soms duidelijke opwarming of een 

onstabiele temperatuur tot gevolg heeft. Bij een opengewerkte 

opstelling zijn deze trillingen soms met de hand te voelen aan de 

mengkamer, afhankelijk van welke pompen aan het pompleidingnet aan 

staan. Door tegen de muur te bonken waar de opstelling aan hangt, of 

door de buitenste kryostaat maar aan te raken veroorzaakt men al grote 

temperatuurfluctuaties. Het is denkbaar dat het substraat dat min of 

meer los op enkele draadjes ligt ligt- te trillen. Dit zou ook kunnen 

verklaren waarom deze instabiliteiten soms wel en soms niet aanwezig 

zijn. Ceh0opt wordt dat de verbeterde ophanging in het nieuwe ontwerp 

deze problemen verhelpt. 
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Een eigenschap die inherent is aan het doen van experimenten in 

een mengkoeler is dat er voor de metingen lange afkoeltijden nodig 

zijn. Ook het weer opwarmen neemt enige tijd in beslag. Het is dus 

niet mogelijk tijdens het meten even snel iets te veranderen aan het 

preparaat. De metingen volgens de relaxatietijd-methode zelf nemen ook 

veel tijd in beslag. Bovendien is het routinewerk, dus na verloop van 

tijd saai. Dit maakt automatisering van deze opstelling wenselijk. 

Ten slotte dient vermeld te worden dat de warmtegeleiding 

tussen het substraat en het temperatuurbad van meetrun tot meetrun kon 

variëren, zonder dat er veranderingen waren aangebracht aan de 

stroomdraden van de substraatstook en -thermometer. Dit is merkwaardig 

omdat werd verondersteld dat de warmtegeleiding via deze stroomdraden 

verliep. Mogelijk spelen hier de nylon en katoenen draadjes waarop het 

preparaat bij de metingen rustte een rol van betekenis. Dit zou kunnen 

omdat bij elke manipulatie van het preparaat het contact met deze 

draadjes veranderde (zie figuur 11.5.1.). Indien dit het geval is zal 

de warmtegeleiding bij het nieuwe ontwerp wel constant moeten blijven 

omdat daar de ophanging rechtstreeks aan het substraat bevestigd is 

(zie figuur 111.7.1) 

§ IV.2. te~tmetin~en aan cadmium 

Op het moment van schrijven van dit verslag waren er metingen 

gedaan aan twee preparaten. Beide preparaten zijn gemeten met het 

substraat met de thick film weerstand als thermometer. De 

warmtecapaciteit van dit substraat staat gegeven in figuur 111.6.2. 

Ten eerste is gedurende lange tijd gemeten aan een Cadmium 

preparaat met een zuiverheid van 99.95 % en een massa van 93.8 mg 

(8.35*10- 4 mol). Dit preparaat was gekozen als testsample voor de 

microcalorimeter vanwege een overgang van normale naar supergeleidende 

toestand bij ongeveer 520 mK. Dit ligt midden in het temperatuurgebied 

wat wij bestrijken. Zoals uit [Martin, lit18] blijkt is deze overgang 

goed zichtbaar als men de soortelijke warmte als functie van de 

temperatuur uitzet. In de figuur IV.2.1 staan de door ons gemeten 

waarden van de warmtecapaciteit van ons preparaat samen met de in het 

artikel gegeven waarden uit tegen de temperatuur. In de figuur IV.2.2. 

staan dezelfde metingen, maar nu als CIT tegen T2
. 
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We zien dat de metingen met de hand bij temperaturen boven de 

sprongtemperatuur, dus voor de normale toestand redelijk overeenkomen 

(binnen 15 %) met de literatuurwaarden. De metingen bij temperaturen 

beneden het sprongpunt liggen allemaal ongeveer 40 % te laag. De 

ligging van het sprongpunt blijkt goed overeen te komen met de 

verschillende literatuurwaarden. Zo wordt in [Martin, lit18] genoemd: 

Tc = 0.52 ± 0.01 K. in [Kittel, lit14] Tc = 0.56 Ken in enkele andere 

artikelen, aangehaald in [Martin, lit18] worden sprongtemperaturen 

tussen 0.54 en 0.65 genoemd. Deze discrepanties hebben twee mogelijke 

oorzaken. Ten eerste heeft men altijd te maken met onnauwkeurigheden 

in de thermometers. Bij onze opstelling geeft de substraatthermometer 

in dit temperatuurgebied een temperatuur aan die circa 40 mK hoger 

ligt dan de waarde van de badthermometer. Dit heeft te maken met de 

weerstandswaarde van de badthermometer die bij deze temperatuur juist 

op een schaalovergang op de meetbrug ligt. Men dient bij de bepaling 

van de overgangstemperatuur van cadmium dus rekening te houden met een 

fout in de temperatuur van enkele procenten. De tweede mogelijke 

oorzaak voor de spreiding van de ligging van Tc is de zuiverheid van 

het preparaat. Kleine hoeveelheden verontreiniging blijken soms 

verbazingwekkende gevolgen te hebben voor de supergeleidende 

overgangstemperatuur. Dit staat onder andere voor cadmium beschreven 

in [Chanin, lit 6]. Het gegeven dat de warmtecapaciteit alleen in de 

supergeleidende fase systematisch te laag ligt indiceert dat de 

oorzaak hiervan met het preparaat te maken heeft, en niet met de 

microcalorimeter. Aan dit preparaat is voor de metingen geschuurd om 

een vlak oppervlak te krijgen, hetgeen voor onze meting nodig is. 

Bovendien is het met een soldeerbout plaatselijk verwarmd om 

contactvet tussen het substraat en het preparaat vloeibaar te maken. 

Mogelijk heeft dit het preparaat beschadigd. De warmtecapaciteit van 

ons preparaat kan mogelijk een indicatie zijn voor het percentage dat 

daadwerkelijk supergeleidend wordt. Dit zou consistent zijn met het 

gegeven dat C/T als functie van T2 voor T ~ 0 K niet naar nul lijkt te 

gaan, maar naar circa 40% van de waarde van lnormaal· 

Uit het gegeven dat de gemeten waarden voor de normale fase 

redelijk kloppen mag geconcludeerd worden dat de micro-calorimeter 

werkt, en dat het laagje vet of GE-7031 lak tussen het substraat en 

het preparaat geen merkbaar aandeel heeft in de totale soortelijke 

warmte van het substraat plus het preparaat. 
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De onnauwkeurigheid van ongeveer 15 % is waarschijnlijk voor het 

grootste deel afkomstig van de thermometer op het substraat. Vooral 

kleine temperatuurverschillen zijn soms moeilijk te bepalen. De meting 

van het stookvermogen op het substraat is mogelijk onderhevig geweest 

aan een systematische fout angezien tijdens de metingen aan cadmium 

maar één voltmeter beschikbaar was (zie paragraaf 4 van hoofdstuk 

111). Met een vierpuntsmeting kan de bepaling van de stook echter erg 

nauwkeurig gebeuren. De bepaling van T kan, mits er niet te veel 

storingen zijn redelijk nauwkeurig plaatsvinden ( geschat wordt een 

maximale fout van 5 %). 
We zien ten slotte dat de met de computer gemeten punten ook 

redelijk liggen. De spreiding is iets groter dan bij de met de hand 

gemeten punten (de onnauwkeurigheid bedraagt circa 20 %). De reden 

hiervan is dat bij de handmetingen de decay's waar een storing in 

voorkwam werden weggegooid en opnieuw gemeten. In de software voor de 

computermetingen zit een dergelijk mechanisme wel ingebouwd, maar bij 

het doormeten van het cadmium functioneerde dit nog niet. Verder valt 

nog op dat ook de punten beneden de 400 mK niet slecht zijn, terwijl 

de decay's bij deze temperaturen vol met storingen zaten. Echter, uit 

het feit dat dus wel ongeveer de goede relaxatietijd werd gemeten uit 

een decay die niets meer weg had van een e-macht mag niet de conclusie 

worden getrokken dat de automatisering ook in dit temperatuurgebied is 

gelukt. Een voorbeeld van zo'n decay is te zien in figuur 111.8.4. 

§ IV.3. ~P ~an ~i-~a-~~-~u-0 tu~~en 0.1 en 1.0 ~ 

Het tweede preparaat dat is doorgemeten is de hoge Tc 

supergeleider Bi 2 Sr2 CaCu2 0x. Van dit preparaat zijn bij ons geen 

metingen aan de soortelijke warmte tot 0.1 K bekend. Wij hebben 

slechts twee artikels gevonden. Daar wordt echter niet lager gemeten 

dan 1.7 [Sera, lit24], respectievelijk 0.4 K [Collocott, lit 8]. Ons 

preparaat is gemaakt door de vakgroep·vaste stof van de faculteit 

technische natuurkunde, T.U.E. Het is een zone-smelt proces ondergaan 

na een sinterproces, wat een vrij compact preparaat tot resultaat 

heeft. Onderzoek aan een Scanning-Electron Microscope wees uit dat de 

concentratie koper aan de rand groter is dan in het midden, en dat 

door het hele preparaat opeenhopingen van calcium voorkomen. 



52 de resultaten van de micro-calorimeter 

Verder zijn zeer kleine gaatjes in het midden van het preparaat 

geconstateerd. Het materiaal bleek bij lage temperaturen een hoge 

soortelijke warmte te hebben, zodat de eerste meetpoging met een 

sample van 352 mg onhandelbaar lange relaxatietijden opleverde (300 s 

en meer). Het preparaat bleek tussen 250 en 1000 mK een vrijwel 

constante warmtecapaciteit te hebben, hetgeen wordt bevestigd door 

[Collocott, lit 8] boven 400 mK, gevolgd door een sterke stijging 

beneden 200 mK. Dergelijk gedrag is eerder geconstateerd bij een 

andere hoge Tc supergeleider Y-Ba-Cu-0, zoals bij voorbeeld te zien is 

in [Collocott, lit 7]. Onderstaande figuur toont de gemeten 

soortelijke warmte. 
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Zoals in [Kittel, lit14] beschreven staat, gaat bij lage temperaturen, 

waar de roosterbijdrage geen rol meer speelt, de soortelijke warmte 

van een supergeleider exponentiëel naar nul. Het argument van deze 

exponent is evenredig met T- 1
, wat wijst op de aanwezigheid van een 

energie-gap. Het gedrag van de hoge Tc supergeleiders is nog niet 

begrepen zoals uit de enorme hoeveelheid tegenstrijdige informatie 

hierover blijkt. Over het algemeen blijkt de soortelijke warmte bij 

hoge Tc supergeleiders van preparaat tot preparaat te verschillen. Dit 

is het gevolg van de vele verschillende productieprocessen. Wellicht 

kan die soortelijke warmte behulpzaam zijn bij het specificeren van de 

preparaten. 

§ IV.4. concLa~ie~ 

Uit de metingen aan het cadmium testsample konden drie 

conclusies worden getrokken. 

• De nu aanwezige calorimeter werkt tot op circa 15 % nauwkeurig in 

het temperatuurgebied tussen 0.1 en 1 Kelvin. 

• De beide thermometers (op het bad en op het substraat) moeten 

opnieuw geijkt worden. 

• De warmtegeleiding tussen het substraat en het bad moet nader 

bestudeerd worden. het is niet zeker of dit wel geheel door de 

stroomdraden van de stook en thermometer van het substraat 

plaatsvindt. 

• De aanwezigheid van een dun laagje GE-7031 lak of Apiezon vet brengt 

geen merkbare verhoging in de totale warmtecapaciteit van het 

substraat plus het preparaat met zich mee. Of dit ook bij het nieuwe 

ontwerp geldt is nog niet zeker. 

• Het door te meten preparaat moet zo dun mogelijk worden gekozen om 

de aanwezigheid van een tweede tijdconstante bij de decay te 

voorkomen. Om dezelfde reden is het van belang dat het laagje vet of 

GE-7031 lak zo dun mogelijk is. Onder~ocht moet worden welke van de 

twee het beste geleidt. 

• Het automatiseren van de opstelling is een moeilijke maar nodige 

klus. Aan optische ontkoppeling en afscherming van (alle) electrische 

draden tussen de micro-calorimeter en de interface lijkt niet te 

ontkomen. 
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• In het algemeen geldt dat storingen een grotere rol spelen bij 

lagere temperaturen en bij gevoeligere metingen. Wellicht zullen bij 

het nieuwe ontwerp maatregelen tegen storingsbronnen als trillingen 

nodig zijn. 

• Bij het aanbrengen van het preparaat moet men zeer voorzichtig te 

werk gaan. 
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V THERMISCHE DEELTJESDETECTIE 

§ V.1. LnLeLdLn~ 

Een aardige toepassingsvariant van calorimetrie bij lage temperaturen 

is de energiemeting. Caloriemeters worden al sinds de geboorte van de 

kernfysica gebruikt voor geïntegreerde energiemeting bij 

radioactiviteit. Hoewel de mogelijkheid om ook enkelvoudige 

gebeurtenissen te detecteren al lang aanwezig is heeft het tot 1974 

geduurd tot daar voor het eerst over gerapporteerd werd. Op dit moment 

is in de literatuur, onder andere in [McCammon, lit19]; 

[Moseley, lit20] informatie te vinden over werkende bolometers volgens 

dit principe. 

§ V.2. de we~kLn~ uan de &oiomete~ 

Een voorbeeld van zo'n reeds werkende bolometer wordt hieronder 

gegeven. 

X·rays 

l 

Figuur V .2.1. Een werkende deel._tjesdetector uit 

(McCOmmon, lit19) 

De detector bestaat uit een absorber met een thermometer die op een 

lage temperatuur worden gehouden door thermisch contact met een 

temperatuurbad. 



56 thermische deeltjesdetectie 

De thermometer is meestal een temperatuurafhankelijke weerstand, een 

zogenaamde thermistor. De draden die voor de warmtegeleiding zorgen 

dienen gelijk als electrisch contact. In de absorber wordt de energie 

van de opgevangen fotonen of deeltjes omgezet in fononen. Deze fononen 

worden doorgegeven aan de onderliggende thermometer die dus een 

temperatuurverhoging registreert. Aangenomen wordt dat de temperatuur 

in de detector homogeen is. Het electrische circuit om de thermistor 

uit te lezen is meestal opgebouwd volgens het onderstaande 

vereenvoudigde schema. 

VOEDING 

Figuur V.2.2. vereenvoudigd electrisch circuit bij thenmische 

deettjesdetectie. 

Bij silicium thermistors is de electrische geleiding direct 

afhankelijk van het aantal fononen. Dit is het gevolg van het 

geleidingsmechanisme van dit materiaal bij voldoend lage temperatuur: 

"(variable range) hopping". Dit mechanisme wordt in het volgende 

hoofdstuk verder behandeld. De ontstane fononen zorgen dus op een 

directe manier voor een verandering in de weerstand van de thermistor. 

Doordat de detector in thermisch contact staat met het temperatuurbad 

zal de temperatuur na verhoging weer terugvallen naar de 

bad-temperatuur. Dit gebeurt op precies dezelfde wijze als bij de 

microcalorimeter, zoals al eerder in dit verslag werd beschreven. De 

relaxatietijd wordt bepaald door de warmtecapaciteit van de detector 

en door de warmtegeleiding tussen de detector en het bad. De 

warmtegeleiding moet zo gekozen worden dat de thermische relaxatietijd 

groot is in verhouding tot de interne thermische relaxatietijden en de 

electrische tijdconstanten van de detector, maar klein genoeg om het 

systeem weer in evenwicht te krijgen voordat het volgende te 

detecteren deeltje of foton arriveert. 
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De laatste eis is minder dwingend dan de eerste, omdat men een bron in 

principe altijd kan verzwakken. De in de literatuur vermelde 

detectoren hebben relaxatietijden in de orde van 1 ms. Analoog aan 

vergelijking II.l. vinden we voor de energie: 

E = C AT V.l. 

met: E = gedetecteerde energie 

C =warmtecapaciteit van de detector 

AT= geregistreerde temperatuurverschil t.g.v. de detectie 

Onderstaande figuur, afkomstig uit [Moselsy, lit20], geeft een 

voorbeeld van het electrisch signaal afkomstig van de detector uit 

figuur V.2.1 bij het detecteren van een signaal met een energie van 

5.9 of 6.4 keV (afkomstig van een 55Fe-bron). We zien dat de 

relaxatietijd ongeveer 2 ms bedraagt. De piekhoogte is een maat voor 

het geregistreerde temperatuurverschil, en daarmee voor de energie van 

het gedetecteerde deeltje. 
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Figuur V.2.3. SignaaL van een thenaische detector bij 

a-deeLtjes of rentgenstrating met een energie van circa 6 keV. 
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§ V.3. de &e~eik&a~e ~e~oeii~heid 

Dit soort detectoren heeft een aantal voordelen bij detectie 

van röntgenstraling of deeltjes ten opzichte van de tot nu toe 

gebruikte apparaten, zoals de Si(Li) solid state detector. Ten eerste 

wordt de sensor (de thermometer) niet gevormd door de absorber, zoals 

bij solid state detectoren, maar zijn dit twee losse onderdelen van de 

detector. Hierdoor kan men het absorbermaateriaal en de thermometer 

onafhankelijk van elkaar kiezen. Door de juiste keuze van het 

absorbermateriaal is het in principe mogelijk alle invallende energie 

om te zetten in fononen. Zo wordt enerzijds een maximaal signaal 

verkregen, en anderzijds ruis ten gevolge van verdeling van de energie 

over verschillende kanalen vermeden. 

Het grootste voordeel van deze detectoren is echter het gegeven 

dat bij lage temperaturen gewerkt wordt. De fundamentele limiet aan de 

gevoeligheid is namelijk de fonon-ruis, ten gevolge van 

thermodynamische fluctuaties in de "warmte-inhoud" van de absorber. 

Een elementaire statistische berekening geeft voor het gemiddelde van 

het kwadraat van de thermodynamische fluctuaties de volgende 

uitdrukking: 

met: ks = constante van Boltzmann 

T = de temperatuur 

V.2. 

C = de warmtecapaciteit van de absorber plus de thermometer. 

Er is dus geen afhankelijkheid van de groote van de warmtegeleiding of 

de soort warmtegeleider. Men kan deze fluctuaties interpreteren als 

~ fluctuaties in het aantal fononen N wat zich in de absorber 

bevindt. We zien uit vergelijking V.2. dat de grootte van deze 

ruisterm afneemt bij dalende temperatuur. Bovendien is voor veel 

materialen de soortelijke warmte C evenredig met T3 zodat bij lage 

temperaturen de ruis zeer klein wordt. Hierdoor is de gevoeligheid van 

de detector bij lage temperaturen groot. 
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De temperatuurafhankelijkheid van de resolutie vinden we door in te 

vullen dat C evenredig is met T3
• We krijgen dan: 

V.3. 

De haalbare resolutie volgt uit vergelijking V.2. door waarden voor C 

en T in te vullen. Indien we nemen: 

• T = 100 mK 

• C = 4*10- 13 ]IK (in [Moseley, lit20] wordt bericht van een detectr,r. 

met deze warmtecapaciteit.) 

dan vinden we: 

( 'E2 
)

1
/

2 = 'E 1 5 V a a rms ::::: . e . V.4. 

Dit is zo'n twee ordes beter dan de resolutie van de momenteel veel 

gebruikte solid state detectoren. Zo'n verbetering in het oplossend 

vermogen van detectoren kan veel nieuwe informatie over bij voorbeeld 

stoffen in de ruimte opleveren. Een voor ons met name belangrijke 

toepassing is als spectrometer bij een PIXE-opstelling (Proton lnduced 

X-ray Emission) in het cyclotron van de T.U.E. [Klein, lit15]. Op dit 

moment wordt in de praktijk de fundamentele limiet nog niet bereikt. 

In [Moseley, lit20] wordt bericht van een werkende detector met een 

oplossend vermogen van circa 11 eV FWHM. De berekende waarde is 8 eV 

FWHM (Voor het verkrijgen van de FWHM-waarde dient de rms-waarde met 

~ 8 ln2 ::::: 2.35 te worden vermenigvuldigd). De aan het begin van dit 

hoofdstuk geschetste detector heeft een oplossend vermogen van 

ongeveer 15 eV FWHM. Onderstaande figuur geeft het met deze detector 

opgemeten energiespectrum van ~-quanten uitgezonden door een 66Fe 

bron. 
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Figuur V.3.1. Het energiespectrum van een 66Fe-bron, opgenomen 

met een thermische detector met een opLossend vermogen van 

circa 15 eV FWHM. 

De belangrijkste reden dat de beschreven fundamentele limiet niet 

wordt bereikt heeft te maken met de thermometers. Je kunt de 

fundamentele thermodynamische limiet vrijwel bereiken als de 

thermometerruis bepaald wordt door de Johnson ruis. Deze situatie 

wordt weergegeven in een figuur in [McCammon, lit19]. Hierin worden 

het vermogensspectrum van de thermodynamische drukfluctuaties, de 

Johnson-ruis van de thermistor, en het vermogen van het 

detectorsignaal vergeleken. Deze figuur is hieronder letterlijk 

overgenomen. 
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Figuur V.3.2. VergeLijking van de vermogensspectra van de 

Johnson-ruis van de thermistor, de thermodynamische fLuctuaties 

en het detectorsignaaL. 
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Het vermogen van het detectorsignaal en van de thermodynamische 

temperatuurfluctuaties hebben beide dezelfde afkapfrequentie. De reden 

hiervan is dat beide afhankelijk zijn van de warmtegeleiding tussen de 

absorber en het bad. De bruikbare bandbreedte wordt beperkt door de 

Johnson-ruis. (De ruis ten gevolge van de versterker en de 

lead-resistor worden hier buiten beschouwing gelaten. Indien men de 

ontwerpparameters van de detector optimaal kiest in combinatie met de 

gebruikte lead-weerstand is dit volgens [Moseley, lit20] toegestaan.) 

Om het oplossend vermogen in de practijk af te schatten volgen we een 

methode die wordt beschreven in [McCammon, lit19]. We zullen hiervan 

alleen het eindantwoord vermelden. Dit wordt verkregen door de eerder 

gegeven AErm 5 -term met een factor f te vermenigvuldigen. We krijgen 

dan: 

V.5. 

Tussen haakjes staat hier de term voor de thermodynamische 

fluctuaties. De grootheid f bevat alle informatie over de thermometer 

en de warmtegeleiding. De twee belangrijkste aannamen die [McCammon, 

lit20] heeft gemaakt zijn dat de ruis van de thermometer geheel wordt 

bepaald door de johnson-ruis, en dat f afhankelijk is van de 

gevoeligheid van de thermometer. Deze grootheid A is gedefiniëerd door 

de volgende vergelijking: 

A = d log(R) 
d log(T) 

V.6. 

waarbij R staat voor de weerstand van de thermistor. In de 

onderstaande figuur staat de afhankelijkheid tussen f en A 

weergegeven. De figuur is direct uit [McCammon, lit20] overgenomen. 
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Figuur V.3.3. De afhankelijkheid van het oplossend vermogen van 

de detector als functie van de gevoeligheid van de thermometer. 

We zien uit vergelijking V.S. dat f zo klein mogelijk moet zijn voor 

een zo groot mogelijke gevoeligheid van de detector. Hiertoe is een 

thermometer met een grote gevoeligheid A nodig. Halfgeleider 

thermometers die in het hopping-gebied werken hebben een A ter grote 

van 4- 8, zodat f tussen de 1.5 en 2 ligt. Dat is lager dan met 

andere thermometers mogelijk is. Dit is de reden waarom voor dit type 

siliciumthermometer wordt gekozen. 

§ V.4. opme~kLngen oue~ het detecto~ontee~p 

Uit het bovenstaand verhaal volgen een paar zaken waarop moet 

worden gelet bij het ontwerpen van een detector van dit type. Ten 

eerste moet worden gemeten bij een lage temperatuur om de resolutie zo 

groot mogelijk te maken. Er is een erg gevoelige thermometer (A ~ 4) 

met een zo klein mogelijke warmtecapaciteit nodig om zo klein 

mogelijke temperatuurverschillen te kunnen meten. De beste keuze lijkt 

hiervoor een thermistor van geïmplanteerd silicium die geleidt volgens 

het hopping-mechanisme. 
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De absorber moet worden gemaakt van een materiaal dat de ontvangen 

energie zo goed mogelijk omzet in fononen, en dat bij lage 

temperaturen bovendien een zo laag mogelijke warmtecapaciteit heeft. 

Het zo efficiënt mogelijk omzetten van binnenkomende energie betekent 

verder dat de absorber niet te dun mag worden gemaakt, terwijl een 

lage warmtecapaciteit juist met een zo dun mogelijke absorber wordt 

bereikt. De electrische aanvoerdraden van de thermometer moeten verder 

zo gekozen worden dat ze zo weinig mogelijk bijdragen aan de totale 

warmtecapaciteit, en dat een relaxatietijd ontstaat van een gunstige 

grootte. Ten slotte moet in relatie tot de thermometer het electrische 

circuit zo gunstig mogelijk gekozen worden zodat de hierdoor 

gegenereerde ruis inderdaad verwaarloosbaar is. Er is door ons tot nu 

toe vooral aandacht besteed aan de geïmplanteerde siliciumthermometer. 

Dit wordt in het volgende hoofdstuk nader beschreven. Als wij een 

werkende thermometer hebben is deze met een absorber zo in te bouwen 

in de bestaande opstelling voor de microcalorimeter. 
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VI SILICIUKTHERJfOlfETERS 

§ VI.1. LnLeLdLn~ 

In hoofdstuk. 111 werd het belang van een gevoelige thermometer 

voor micro-calorimetrie reeds beschreven. Voor een bolometer, die 

wordt gevormd door slechts een thermometer en z'n aanvoerdraden, is 

verder van primair belang dat de warmtecapaciteit van de thermometer 

zo klein mogelijk is. In eerste instantie is gezocht naar bulk 

thermometers zoals koolweerstanden (Speer) en ruteen-oxideweerstanden 

(Philips thick film) die zo goed mogelijk aan deze eisen voldeden. Dit 

wordt beschreven in hoofdstuk III. De laatste jaren wordt in de 

literatuur ook bericht over een geavanceerder thermometer, namelijk 

gedoped halfgeleidermateriaal. Bij lage temperaturen kunnen electrenen 

in een halfgeleider niet meer thermisch van hun donorniveau naar de 

geleidingsband worden geëxiteerd. Electrische geleiding vindt dan 

plaats door een mechanisme genaamd "hopping". Er werd voor het eerst 

melding gemaakt van dit mechanisme door Mott in 1968. Het zal 

hieronder kort worden besproken. 

§ VI.2. de we~kLn~ uan ~LLLcLumthe~momete~~ 

Interactie tussen electrenen en fononen kan bij verschillende 

temperatuurgebieden een totaal verschillende invloed op de electrische 

geleiding hebben. Bij kamertemperatuur wordt door electron-fenon 

interactie de mobiliteit van de electrenen verkleind. Het heeft 

hierdoor een beperkende werking op de geleiding. Bij lage temperaturen 

daarentegen is het mogelijk dat de aanwezigheid van fononen een 

noodzakelijke voorwaarde is voor electrische geleiding. Dit is het 

geval bij hopping. Voor dit geleidingsmechanisme zijn twee voorwaarden 

essentiëel. 

Ten eerste dienen de ladingsdragers. in ons geval de 

electronen, zich in gelocaliseerde toestanden te bevinden. Een 

donorcentrum in een halfgeleider bestaat uit een ion op een vaste 

plaats met, bijvoorbeeld, een lading +e en één zwak gebonden electron. 
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Als de bindingsenergie klein genoeg is dan spreidt de golffunctie van 

het electron zich uit over vele interatomaire afstanden. Er zijn dan 

veel atomen van het halfgeleidermateriaal ingesloten in het gebied 

waar de kansdichtheid om het electron aan te treffen groot is. Onder 

deze omstandigheden kan men stellen dat de diëlectrische constante van 

dit gebied homogeen is en gelijk aan de diëlectrische constante ~van 

het halfgeleidermateriaal. De situatie van een ion in 

halfgeleidermateriaal is dan analoog aan die van een waterstofatoom in 

een uniform continu medium met diëlectrische constante ~· We kunnen 

het waterstofatoom dus als model gebruiken mits de Bohr-straal van het 

electron groot genoeg is ten opzichte van de interatomaire afstand. 

Hiertoe moet de diëlectrische constante van het halfgeleidermateriaal 

niet te klein zijn. Indien de baan waarin het electron zich bevindt 

stabiel is heeft de straal die waarde waarbij de electrostatische 

aantrekkingskracht tussen het donorion en het electron evengroot is 

als de centripetale kracht. In formulevorm wordt dit weergegeven door: 

VI. 1. 

met: 

Vl.2. 

en 

VI .3. 

VI .4. 

waarbij: Fe = electrostatische kracht 

Fe = centripetale kracht 
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z = lading van het ion 

e = elementaire eenheidslading 

J.L = diëlectrische constante van het halfgeleidermateriaal 

r = straal van de Bohr-orbit van het electron 

m* = effectieve massa van het electron 

v = de snelheid van het electron 

w = de hoekfrequentie van het electron. 

Hieruit volgt voor de Bohrstraal: 

VI.S. 

We hebben hierbij aangenomen dat het electron zich in de grondtoestand 

bevindt. Verder is voor Z de waarde 1 ingevuld. We hebben nu een 

afschatting voor de grootte van het gebied waarin het electron in 

gelocaliseerde toestand zich bevindt. Deze afschatting is echter 

alleen juist indien de Bohrstraal groot is ten opzichte van de 

interatomaire afstand in het halfgeleidermateriaal. Om redenen die in 

Appendix A worden vermeld is door ons besloten voor implantatie van 

arseen in silicium. Indien men de getalwaarden voor deze stoffen 

invult vindt men voor de Bohrstraal circa 12Á, terwijl de 

interatomaire afstand in silicium circa 2.7Á bedraagt. Hieruit volgt 

dat zich in het gelocaliseerde gebied van het electron ongeveer 350 

atomen bevinden. Het is dus inderdaad toegestaan het waterstofatoom in 

een uniform continu medium hier als model te gebruiken. Het dient nog 

te worden opgemerkt dat het gebruik van de quanturnmechanica van het 

waterstofatoom correcter was geweest, echter gezien het qualitatieve 

karakter van de beschrijving en het geringe verschil in uitkomst 

tussen beide methoden is hier voor de eenvoudigste mogelijkheid 

gekozen. 

De tweede voorwaarde voor geleiding via het mechanisme van 

variabie range hopping is de aanwezigheid van fononen. Zonder fononen 

kunnen ladingsdragers in gelokaliseerde toestanden niet bijdragen aan 

electrische geleiding. Dit is als volgt in te zien. Een electron in 

een gelocaliseerde toestand bevindt zich net onder het Ferminiveau. De 

geleiding door deze electrenen wordt veroorzaakt door 'hopping', het 

springen van deze gelokaliseerde toestand naar een andere net boven 

het Ferminiveau. 
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De energie AW die voor deze sprong nodig is wordt geleverd door 

fononen. In onderstaande figuur wordt de beschreven situatie 

schematisch weergegeven. 

t 
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Figuur VI.2.1. Schematische 10eergave van hopping van net onder 

naar net boven het Fermi-niveau. 

In [Turk, lit29] wordt voor de overgangswaarschijnlijkheid bij hopping 

van de ene gelocaliseerde toestand naar de andere de volgende 

uitdrukking gegeven: 

-AW 
Rmn = Ra exp( -2armn ) exp( ksT ) VI .6. 

met: Rmn= overgangswaarschijnlijkheid van toestand m naar toestand n 

Ra = normeringscanstante 

a- 1 = karkteristieke maat voor de ruimtelijke uitgebreidheid van 

de golffunctie van het electron 

rmn= afstand tussen de toestanden 

AW = energieverschil tussen de gelokaliseerde toestanden 

ka =konstante van Boltzman 

T = de temperatuur. 

We zien uit deze formule dat bij hoge temperaturen de 

overgangswaarschijnlijkheid exponentiëel afneemt met de afstand. Er 

vindt dan vooral hopping tussen naaste buren plaats, "Nearest 

Neighbour Hopping" genoerneL Dit is in figuur Vl.2.1 schematisch 

weergegeven door pijl i. Bij lage temperaturen krijgt de energieterm 

de overhand. 
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De overgangswaarschijnlijkheid neemt dan exponentiëel af met het 

energieverschil tussen de toestanden. Het electron zal dan in het 

algemeen hoppen naar een toestand waarvoor AW zo klein mogelijk is, 

ook als deze toestand verder weg ligt. In de figuur is dit afgebeeld 

door pijl ii. Dit mechanisme waarbij over willekeurige afstanden 

gehopt kan worden van de ene verontreiniging naar de andere wordt 

"Variable Range Hopping" (VRH) genoemd. In [Mott, lit21] wordt 

beschreven dat voor de electrische geleiding door VRH de volgende 

uitdrukking geldt: 

a = a 0 exp- ( ~ ) ~ VI. 7. 

met: Go = geleidingsvermogen 

a = constante 

T = temperatuur 

Ta = constante. 

Deze uitdrukking staat bekend als de wet van Mott. Voor de eenstantes 

T0 en a 0 gelden de volgende uitdrukkingen: 

Vl.8. 

Vl.9. 

met: NF = toestandsdichtheid 

v = fonen-frequentie. 

De toestandsdichtheid kan worden uitgedrukt in het aantal donoren en 

het aantal acceptoren, respectievelijk No en NA. Voor een niet te hoge 

compensatie, dus voor NA/No ~ ~ geldt: 

VI .10. 
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Met deze formules, die afkomstig zijn uit [Bourgoin, lit 5] is het in 

principe mogelijk de geleiding van een geïmplanteerd 

halfgeleiderpreparaat te berekenen. Deze is zeer sterk afhankelijk van 

Ta. en daarmee van a. Bovendien is het mogelijk de gevoeligheid van de 

siliciumthermometer te berekenen. Als we vergelijking VI.7. invullen 

in vergelijking V.6. vinden we: 

VI.11. 

Indien we ons door de bovenstaande formules laten leiden vinden we 

voor implantatie in silicium, met No (arseen)= 8*1018
, NA= 4*1018

, 

voor a- 1 4*10- 6 cm (uit [Bourgoin, lit 5]), en voorT =0.1 K: 

NF = 1.55*1019 

Ta= 1.3*103 

aa = 1. 1*10- 29 

a =- 2.5*10- 34 

A = 2.7 

We zien dat A aan de lage kant is, en dat a veel te laag ligt. Bij de 

door ons gebruikte geometrie (zie appendix A) vinden we een weerstand 

van 2*1037 n. Dit geeft aan hoe kritisch de gekozen waarden liggen, en 

dat het rnaken van een thermometer van dit type niet makkelijk is. Het 

belang van deze getallen moet echter niet overtrokken worden. Ten 

eerste hebben wij niet te maken met gecompenseerde implantatie, zoals 

in de volgende paragraaf wordt besproken. Ten tweede wordt in de 

literatuur bericht van werkende thermometers, waaruit blijkt dat de 

fabricage hiervan niet onmogelijk is. Wij kunnen deze theorie dus 

slechts als richtlijn gebruiken. 

Uit alle literatuur over het gebruik van siliciumthermometers 

bij lage temperaturen blijkt dat de weerstand bij te lage temperaturen 

onmeetbaar hoog wordt. Dit komt doordat T0 (zie vergelijking VI.S.) 

moeilijk klein te krijgen is. 
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Daarom is door ons gezocht naar een ontwerp met een zo groot mogelijke 

electrische geleiding. Uit vergelijking VI.7. is af te lezen dat a 

maximaal is als T0 minimaal is. Dit is het geval als NF maximaal is, 

dus bij een zo groot mogelijke N0 en een compensatie K = NA/No = ~ (No 
moet wel onder de metallische grens blijven om te zorgen dat de 

geleiding niet metallisch, en dus bijna temperatuur-onafhankelijk 

wordt). Dit is ook zonder formules in te zien aangezien de acceptoren 

bij lage temperaturen zorgen voor onbezette donoren in het 

halfgeleidermateriaal. Indien deze onbezette gelocaliseerde gebieden 

niet aanwezig zijn kunnen de electrenen nergens naartoe hoppen. Alle 

gelocaliseerde toestanden zijn immers bezet. Men kan men aanvoelen dat 

veel electrenen in gelocaliseerde toestanden in combinatie met 

voldoende onbezette toestanden om naar toe te hoppen de beste 

geleiding geeft. Eén en ander wordt in de onderstaande figuur 

verduidelijkt. 

AAftT AL ACCEP'1'0REJe ft A 

AANTAL DEZETIE DOftOREn fto - ftA 

AANTAL OftBEZETIE lli:RlREft: ftA 
CELE ID IftCSBAnD 

-- - -- -
CAP 

-- - - - -- - - -
VAUNTIEBAim 

ONBEZETIE TOEST Alm 

Figuur VI.3.1. Schematische voorsteLLing van een gecoapenseerde 

haLfgeLeider met goede hopping-condities. 

Het dient echter te worden vermeld dat onbezette toestanden ook op 

andere manieren gevormd kunnen worden. Hierop wordt verderop in dit 

hoofdstuk nog terug gekomen. Het nastreven van een kleine T0 heeft 

echter ook nadelen. Voor de gevoeligheid van de thermometer is 

namelijk een zo hoog mogelijke T0 van belang. angezien de eerste eis 

echter zeer dwingend, en moeilijk te realiseren is kan het ontwerp het 

beste hierop worden afgestemd. 
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Een elegante methode om gedoteerde halfgeleiders te fabriceren 

is ionen-implantatie. Eén van de belangrijke voordelen hiervan is dat 

het volume van het actieve deel, dat de grootste warmtecapaciteit 

heeft, klein kan worden gehouden. Bovendien geeft het 

implantatieproces mogelijkheden om goede ohmse contacten te krijgen, 

wat anders met een dergelijk hoogohmig materiaal zeer moeilijk is. 

Ionen-geïmplanteerde Si-bolometers worden reeds gerapporteerd door 

[Bourgoin, lit 5]. Zij gebruikten onvolledige annealing om de gewenste 

compensatie te krijgen, wat een tamelijk onreproduceerbaar proces 

lijkt. Meer recent zij publicaties verschenen over gecompenseerde 

gedoteerde, en volledig uitgeannealde bolometers, zoals van 

[Downey, lit 9]. Zeer recent zijn goede resultaten met niet 

intensioneel gecompenseerde geïmplanteerde, uitgeannealde bolometers 

gerapporteerd door [Alessandrello, lit 1]. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van fosfor, geïmplanteerd in silicium. 

Binnen de Technische Universiteit Eindhoven bestaat de 

mogelijkheid silicium te implanteren. De kennis en apparatuur hiervoor 

is aanwezig bij EFFIC (Eindhovense Faciliteit Fabricage Integrated 

Circuits). Om practische redenen bestaat bij EFFIC de voorkeur om te 

implanteren met arseen in plaats van fosfor. Een compensatie-dope is 

niet makkelijk in te passen in het standaard proces van EFFIC, omdat 

de uitgloeiovens gebruikt worden voor óf n-type, óf p-type 

implantatie. Daarom is besloten om bij de eerste poging niet te 

compenseren. Het begrip van de werking van een ongecompenseerde 

bolometer is nog zeer onvolledig. Vergelijking Vl.lO. kan niet meer 

gebruikt worden. Opmerkelijk is dat de fundamentele eigenschappen van 

een dergelijk materiaal bij zeer lage temperaturen, zoals de 

soortelijke warmte, pas onlangs zijn gepubliceerd (zie [Alessandrello, 

lit 2]). De voor electrische geleiding noodzakelijke nog niet bezette 

gelocaliseerde toestanden zouden geleverd kunnen worden door in het 

silicium voorkomende verontreinigingen, die te beschouwen zijn als 

acceptoren. Aangezien zeer zuiver silicium wordt gebruikt is dat 

echter niet waarschijnlijk. Zeer waarschijnlijk is dat 

Anderson-gelocaliseerde toestanden een rol spelen. Op deze 

Anderson-localisatie wordt verder niet ingegaan. Opgemerkt wordt dat 

deze mogelijkheid eigenlijk al door [Mott, lit21] wordt vermeld. 
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Het uiteindelijke ontwerp voor een siliciumthermometer wordt 

hiermee dus vrij simpel: Implanteer in een schijf zuiver silicium 

arseen tot net onder de metallische grens. De volgende stap, te weten 

het ontwerpen van een fabricageproces is gebeurd in overleg met EFFIC. 

Het resultaat staat beschreven in appendix A. 
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APPENDIX A 

Binnen de Technische Universiteit Eindhoven bestaat bij EFFIC 

(Eindhovense Faciliteit Fabricage Integrated Circuit) de mogelijkheid 

om silicium schijven te implanteren. Meestal wordt deze mogelijkheid 

alleen gebruikt voor het maken van transistoren. De opstelling kan 

echter ook gebruikt worden voor andere doeleinden. Zoals in hoofdstuk 

4 van dit verslag al naar voren werd gebracht is bij lage temperaturen 

soms het gebruik van silicium-thermistors die volgens het 

hopping-mechanisme werken nuttig. De apparatuur die voor het 

fabriceren van deze thermometers nodig is, is bij EFFIC aanwezig. In 

overleg de Heer Tielenvan EFFIC is een productieplan opgesteld voor 

het maken van de door ons gewenste thermometers,waarbij gebruik 

gemaakt wordt van een bestaande masker-set. De eisen waaraan het 

geïmplanteerde materiaal moet voldoen staan beschreven in het 

hoofdstuk siliciumthermometers. Bij het zoeken naar de juiste 

instellingen van de apparaten is veel van een reeds bestaand 

simulatieprogramma gebruik gemaakt. In deze appendix zal eerst het 

productieproces voor het maken van de silicium-thermometers worden 

besproken. Daarna zal het simulatieprogramma kort worden belicht. 

De siliciumschijven die voor de implantatie worden gebruikt 

zijn er in twee typen: p- en n-type. Omdat de concentratie p of n in 

de schijven enkele ordes lager is dan de door ons te implanteren 

concentraties is de keuze tussen deze twee niet erg belangrijk. De 

tweede keuze die gemaakt moet worden is die van het materiaal waarmee 

geïmplanteerd moet worden. In veel artikels, zoals in 

[Bourgoin, lit 5] wordt bericht van siliciumthermistors geïmplanteerd 

met phosphor, een n-type materiaal. Bij EFFIC bestaat echter een 

sterke voorkeur voor het gebruik van arseen in plaats van fosfor, 

omdat de lagere diffusiesnelheid van arseen gunstiger is voor de 

normale processen bij EFFIC. Een tweede nadeel van arseen is dat het 

niet makkelijk diep in het silicium kan worden geschoten of 

gediffundeerd. Hoewel een dikke laag voor ons gunstiger isdan een 

dunne, is het gebruik van arseen niet onoverkomelijk. Zodoende is 

besloten voor implantatie met arseen. Mocht later blijken dat op deze 

manier niet het gewenste resultaat wordt bereikt, dan zou een poging 

gedaan kunnen worden met p-type implantatie, bij voorbeeld met boor. 
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Boor heeft ten opzichte van arseen het voordeel dat het bij 

implantatie en diffusie veel makkelijker het silicium indringt. 

Daardoor is met boor makkelijker een vlak en breed profiel te krijgen 

in de concentratie als functie van de diepte. Bij EffiC bestaat tegen 

het gebruik van boor geen bezwaar. 

Hieronder zal het implantatieproces stap voor stap beschreven 

worden. De getoonde figuren bestaan uit twee helften. Links wordt de 

fabricage van het werkzame gedeelte van de thermometer aangegeven, 

terwijl de rechterkant van de figuren de fabricage van de contacten 

aangeeft. 

Zoals reeds vermeld wordt geïmplanteerd in p-type silicium. De 

eerste figuur stelt een siliciumschijf met <100> orïentatie en een 

zuiverheid corresponderend met een specifieke weerstand van 25 ücm 

voor. 

CONTACT 

siliciWI 

Het eerste gedeelte van het proces bestaat uit het maken van een 

masker dat zal bepalen waar op de schijf de werkzame gedeelten van de 

silicium-thermometers, en waar de contacten komen. Dit gedeelte van 

het proces is voor een deel bepaald door een reeds bestaand masker, 

dat een negatief is van wat door ons werd gewenst. Figuur A.l. toont 

dit masker. 

BEIDE ZIJDEN: 37 TANDEN MET BREEDTE 3 J.UD 

OPENINGEN (BLANCO): 5 J.1111 

Figuur A.l. Het door ons gebruikte (reeds bestaande) masker bij 

de implantatie van het silicium. 
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Met behulp van dit masker zal daarom eerst een oxidelaag worden 

aangebracht wat dan als eigenlijk masker dienst zal doen. In het begin 

zal een laag nitride moeten worden aangebracht op de schijf. Om echter 

de schijf en de nitridelaag te beschermen tegen schuifspanningen bij 

de nog volgende temperatuurstappen wordt eerst een dunne oxidelaag 

(ca. 300 Ä) aangebracht. Dit is in de tweede figuur te zien. 

oxide 300Ä 
sUiciWI 

De volgende figuur toont de siliciumschijf nadat de reeds vermelde 

nitridelaag is aangebracht. Dit is een laag met" een dikte van enkele 

microns. 

nitride 

-----------------------------------------------------oxide 

aillclua 

De bovenste laag van dit nitride wordt daarna omgezet in een 

oxidelaag. Dit wordt verderop in het proces gebruikt als masker voor 

het wegetsen van het nitride. 

==============================================oxide 
nitride 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: oxide 
aillclua 

De volgende stap in het fabricageproces is het aanbrengen van een laag 

foto lak. 

fotolak 

==============================================~oxide 
nitride 

------------------------------------------------------- oxide 
siliciWD 
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Deze fotolak heeft de eigenschap dat het een onderliggende oxidelaag 

wegetst als het wordt belicht. Wolk deel van de oxidelaag wordt 

weggeëtst wordt bepaald door voor de belichting aangebracht masker. 

Onderstaande figuur toont het masker en de belichting. 

---!.!--l-l ~t +--4--l bel===:!::icht~n===:!=i l ==::!:=! ==1 ~l masker 

t t t fotolak 

oxide 
nitride 

----------------------------------------------------- oxide 

silicium 

De volgende figuur toont het resultaat van de belichting. Het masker 

is inmiddels verwijderd. 

fotolak 

oxide 
nitride 
oxide 

silicium 

In de volgende stap wordt de overblijvende fotolak verwijderd. Het 

bovenste oxide in de onderstaande figuur zal gebruikt gaan worden als 

masker voor het etsen van het nitride. 

---------------------L========================oxide 
nitride 
oxide 
•ilicium 

Bij deze etsstap blijft het nitride dat zich onder het oxide bevindt 

over. Deze situatie is hieronder weergegeven. 

oxide 
nitride 
oxide 
silicium 
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De volgende procesfase is een oxidatiestap. Op het nu onbeschermde 

gedeelte wordt een laag oxide gegroeid van circa 0.2 micron. Deze 

oxidelaag is het uiteindelijke masker voor het implanteren van de 

contacten. 

0.2,.t oxide I 

Voordat echter wordt overgegaan tot de implantatie van de 

contactgebieden moet eerst de oxidelaag boven het nitride, 

0.11J.L oxide 

en het nitride zelf verwijderd worden. 

masker oxide 

_____ ____,j/ silicium 

nitride 

silicium 

nitride 

silicium 

Nu hebben we een siliciumschijf met daarop een masker voor de 

implantatie van de contacten. De volgende stap is dan ook de 

implantatie van een hoge dosis arseen, te weten 4*1014 cm-2
• De 

implantatie-energie bedraagt 100 keV. Het gevolg is dat een deel van 

de schijf een metallische laag van ongeveer 0.2 micron dik heeft 

gekregen, zoals onderstaande tekening laat zien. Dit is het 

contactgebied. 

oxide 

slllclum ~~-------------------------"--+ 
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De volgende stap is weer een etsstap, waarbij alle oxide wordt 

verwijderd. Dit levert onderstaande situatie. 

--------'11( 
slllclum ~---------------------------

We hebben nu dus weer een kale schijf silicium waarin contacten zijn 

geïmplanteerd. Nu volgt de laatste implantatiestap, te weten die van 

het werkzame gedeelte. Aangezien een extra implantatie in de 

contactgebieden geen enkele negatieve invloed heeft is hier geen 

masker nodig. Er mag over de hele schijf geïmplanteerd worden. Er zijn 

drie verschillende implantatieprocessen geprobeerd, omdat de gewenste 

instellingen niet voor 100% bekend zijn. De doses en concentraties 

waarmee geïmplanteerd moet worden zijn met behulp van het 

simulatie-programma SUPREM 11 bepaald. Alledrie de 

implantatieprocessen bestonden uit twee implantatiestappen met 

verschillende energiën om een zo breed mogelijke vlakke band in de 

concentratie als functie van de diepte te krijgen. De precieze waarden 

voor de gebruikte doses en energiën worden verderop gegeven. 

Onderstaande figuur geeft de nu ontstane situatie aan. 

--------------------~~-------------------------------N--+ 0.1~ ~ - slllclum 

De laatste stap bij de preparatie van het silicium is een drievoudige 

temperatuurstap. Eerst wordt de schijf gedurende 20 minuten in een 

oven met stikstofatmosfeer op een temperatuur van 900 graden Celsius 

gehouden. Deze annealstap dient om de roosterfouten die bij het 

inschieten van het arseen zijn ontstaan te verwijderen. Vervolgens 

wordt de schijf circa 20 minuten in een atmosfeer van zuurstof op een 

temperatuur van 900 graden gehouden om een dunne beschermingslaag aan 

te brengen. Daarna volgt nog de diffusiestap. Bij een temperatuur van 

1000 graden in een atmosfeer van stikstof wordt in enkele uren tijd 

het arseen dieper het silicium ingediffundeerd. 
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Zoals in het simulatie-programma te zien is wordt de topconcentratie 

hierbij lager, en het profiel vlakker. De precieze baktijden van deze 

laatste stap zijn weer met behulp van SUPREM II bepaald. De 

uiteindelijk ingestelde waarden voor de implantatie- en 

temperatuurstappen zijn: 

B IMPL 160 KEV IMPL 60 KEV BBBEJ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

11.4*1013 4.3*1013 20 20 100 9.7*1018 

11.4*1013 4.3*1013 20 20 2-40 8.4*1018 

8.8*1013 3.5*1013 20 20 100 8. 1*1018 

8.2*1013 3.5*1013 20 20 100 7.6*1018 

8.8*1013 3.9*1013 20 20 240 6.9*1018 

8.2*1013 3.5*1013 20 20 240 6.4*1018 

TabeL A.l. De insteLLingen bij het fabricageproces van de 

siLiciumthermistors. De eenheden zijn cm- 2 voor de doses, 

minuten voor de baktijden en cm- 3 voor de eindconcentratie. 

Onderstaande figuur geeft de uiteindelijke situatie van de 

siliciumschijf. De processen die hierna nog volgen, zoals het opdampen 

van aluminium op de contactgebieden, zijn voor EFFIC verder standaard, 

en zullen hier niet beschreven worden. 

~========================= oxldé 

ca 0.4t CONTACT ca. 0. -1J.,t 
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In 1978 is door STANFORD UNIVERSITY het computerprogramma 

SUPREM II ontwikkeld. Dit programma kan onder andere de concentratie 

van een in silicium geïmplanteerd materiaal als functie van de diepte 

berekenen. Hierbij wordt, behalve met de keuze van het materiaal dat 

geïmplanteerd wordt, ook rekening gehouden met oxidatie- en 

temperatuurstappen die het geïmplanteerde silicium moet ondergaan. 

Hierdoor is SUPREM II te gebruiken als simulatieprogramma voor het 

maken van de door ons gewenste siliciumweerstanden. Met behulp van dit 

programma is gezocht naar het te volgen procédé om deze thermometers 

te maken. 

Gezien de mogelijkheden die EFFIC biedt is besloten tot 

implantatie van p-type silicium met arseen. Er moet worden gestreefd 

naar een breed, en zo vlak mogelijk profiel. In figuur A.2. staat 

hiervan een vor,:rbeeld. 

CONCEfffRATIE 

I _, 

ASSEN IN WILLEKEURIGE EENHEDEN 

DIEPTE 

Figuur A.2. Nagestreefde concentratieprofiet in de 

siliciumschijuen, en het ideaLe box-model. 

In Hoofdstuk 6 werd reeds duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat 

de topconcentratie juist onder de metallische grens ligt. Rekening 

houdend met de mogelijke onnauwkeurigheden van SUPREM 11 en de 

fabricagestappen zelf is met behulp van SUPREM 11 een zestal processen 

gezocht met verschillende topconcentratie variërend van 6.4*1018 tot 

9.7*1018 cm- 3
, zoals in tabel 1 te zien is. Bij de simulaties zijn 

alle stappen van het in appendix B beschreven proces die van belang 

zijn voor de profielen meegenomen. 
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Hieronder volgen delen van de uitdraai van SUPREM 11 voor de 

concentraties waar de in tabel A.l. genoemde concentraties door 

simpele vermenigvuldeging van afgeleid zijn. 

EINDCONCENTRATIE 2.2•10 18 

C1 f~" ': r !' t: ~TrP = TIM': = 241).0•)') 

!'\! 1.')':21 !)>: .." 8.J2'J5 I'IT ~ = 11 
0 V 1 = ').J2'JJ ')Cf' 1.:J:'J1 I'lT1 61 
~V2 = '). :4J:J "".; r 2.~011 'lf.:C 96 

-::.':2':5 1.4~"'~'+12 
.,, 

1).:541)~ 1.2~'H.+16 I 5 ' o. 94 oe ~.50 
-"'. ~, Q '; 7 • 41"lC+1fo ~· 'J."3S'J; 5. ~ ~4P15 I 5Q (1.7(.0\J 4.7'3 
- :'. -.~, ~ t. 1.5~~~+17 )J J.3~)'J 2.21,H+15 I "i'J C.9~Cü 0.662 

i, -J.:144 ~.C'J~2+P '\1 n • 4'J'J:• ~.1,311;+14 I (, 1 1.0CLG 1.46 
~i -:. '.· 1 2 3 ~.(,)r+17 ~~ 1.4~')~ 3.PH+14 I "2 1.C40C 0. 346 

-J.:!1C3 2.211r+1 .. :n ).441)~ 1.1'?1':+14 I (,3 1 • (;A (i 'l (.105 
• •• ·~. ·~· Q 2 i'.enc+17 '\4 '1.4.S'JG 3.7~2~+13 I 1.4 1.120(' 2.492E•02 

_.."_q~~;! 1.f>IJSr+17 .. ~ 
' ) '). 411)') 1. ~~ ')1=+13 I "5 1.HOO 7. 5.BE•03 

- ;; .r:-c 4 1 1. 214:+17 '\5 1. 5 )')') 3.750!::+12 I "~ 1. 2C·CU 1. 794E•03 
, ! _r,.•r21 ~. c~:~r...•1') 37 ').5'?(1') 1.1411:+1 2 I 67 1.240') 5.3~1E•04 -------------------- -··-- ?. ~ 'J. 51,')') 3.6? ... ~+11 I 6'1 1.2~00 1. nn-o~o 
1 1 ·;. ~J ~r:· ~.117r+F ":1 J.SS')'J 1.6'13!:+11 I I,Q 1.3?0J 3.832E•05 
11 ... ~: ':} .., • 1 1 ? ,.. ... 1 ~ 4) J. Sl)j 2. 5~11:+1'.; I ?·J 1.!6:'J 9. 2 31 f -o" 

------------------------ '·, '1.6)'):' 2.472<::+'B I 71 1.4JIJC 2.721!:•06 
1 ~ 

11 
1.'. 
,.; 

1 i 
17 
, l 
1 l 

2 ) 
~1 

~ ~ , . .. ) 

" ' c ,, 
:'1 ~; 

? r, 
'7 

o~rr•• 
(U'I) 

: •. :· ~ c 'J ~-1~)~_.,.., , .. ~ 1.6~')') 1 .P.t,9C:•CI7 I 72 1.4400 6.59~~-07 
... ,...,, ,.., 
~ • . f • ""' ~.1'J'lr•n 't3 1.61.(':' 1.715~•GS I 73 1. 4~Q.) 1.926E•:J7 
~ ! 1- ,.. ,., 
~ .... J • ~ 2,1'1 .. r+11 '•4 'J.6~'l~ 2.42B~+Cn I 74 1.5~0C 4. 71.)5~-0! 

r . 'c ... ~, ~.11"'f+1~ '~) 'J.61'J:' 5. 31')( +Q4 I ?5 1.560[ 1.3~~1'-011 
·~ • 1 ~ c 1 :'.11'·"·1~ •.-s 'l.7')')'J s.:nH+U~ I 7f, 1.(,((;') 3.346!:-09 
-~. 1 'rr; , .?~)~:+1'1 -'•.., ').7~1):) 1.2'i'JC:+')4 I 77 1.6400 9.S43F·10 
'. 14 :r 1.741~ .. ,~ 1.3 ·"). ?f,'J'J 5~5. I 7'1 1.6R01) 2.373t:-10 
c. 1 I, en 1. 457< +1~ '•' 1. 75')0 3.0'JOF.+'J3 I 7? 1.72Ci0 l'.f,77f-11 r:., ~ :: 1. 1'•'>':+1~ 5J J. 71')') 474. I '3-) 1.7600 1.f,711E·11 
r;. ~·. \',J ~.41""'r:+1i ~ 1 'J.'3'Jr:JIJ OIJ'l. I ~1 1.%0U 4.6501;•12 
c.u~;1 : .• n1::+F 57 0. '1~1)') 5'3.4 I '32 1. ~4t0 1.153E·12 
';. ~ 4(8 ~. 64 ?;:•17 0:~ ') .lJ41)') ~'I~. I ~3 1.~'~C:J 3.219E•13 
:.?~Cl ::>.121"+1? ~4 o.a.sa0 41.3 I '14 1. 92CO ~. 233E•14 
; • ? 'C'" 1.15Sr+F r') IJ.no':' 6.S.Q I 05 1. 9~v0 1.0271'-U 
: • ~']Cf) ... ?J?~•1'> t;t, ').9')')() 7.1)3 I ~~~ 2.000C 9. 701H-19 ,., .•zr:o ;:>. B~r..,H ~1 'J.n'J!l ZIJ.J I 

SHP TI~E 241).') ~I~~TF~. 
C1~C~~T~ATIQN (LOG ATO~S/CC) 

1t; 16 17 1'1 19 20 - r:. p 2 .~ ----_____________ ;.. ________________________________________ ----~ ------

I I AI I I I 
I I IA I I I 
I I I\ I I I 
I I I\ I I I 
I I I A I I I 
I I I' I I I 
I I I\ I I I 
I I I.\ I I 1 
I I AI I I 1 c.oo _________________________________ , _____________ , ______________________ _ 

I I I I~ I I 
I I I I A I 1 
I I 1 I 11 1 1 
I I I IA I I 
I I I lil I 1 
I I I A I I I 
I 1 I I\ I 1 1 
I I A I t I I 
I 11 I I I I I 

0.40 ·----------------------------------------------------------------------I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
1 
1 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



82 appendix a 

EINDCONCENTRATIE 2.6Ml0 18 

rF>o~rss <:HP = IS T!M': : 10J.J')') 

[H '1,0')21 !IJ~ " 'J. ') 2 J ~ I'HF 11 
t~•1 rJ. '120·J 'Ir;" 1 .IJ r: ') ') I 'I T 1 61 ". ~ 0.14')') YSI 2.'))']1) 'IC C '16 

-:;.nes 1.41)<'.:~12 :'' '),14QIJ ~.4'l"H.+1 4 sI! 0.9400 3.50 
~ -rJ.'J1 ~5 7,41Sr+16 I ~'1 0, v,IJO 1,7<;~1;+14 I <11 0.9600 4,78 
~ -:.JH4 , ,5nH17 I '!') ').31']) 4.4')'\f+13 I ISJ C.9~0'J 0.6"2 

'· -').0144 2,(')7F+17 I 31 1),41')') 1,J"I9E+1"5 I (o1 1. O'JOO 1.46 

' -'J. 11 n .,.~~4<+17 I "I"' 0,42')') 2.31)'!~+12 I ~2 1.0400 0.346 
-"' .01(3 ~.214r:+P I "13 J. 41,')0 4,'179~.+11 I f>3 1.C~OC 0.11)5 
-~.'JIJ '~2 ~.01!Jr+17 I :'4 ).4'>'J'J 1,'J<;H+11 I ~4 1.1200 2. 492 E-1)2 
-"'.I'JC62 1 • ~IS6C +17 I 35 '). 410') 4.1)27(+11 I 65 1.1600 7.5BC-03 

" -'). ')(' 41 1.2')4<+17 I 3~ IJ. 5óJI) J 1.4~4:+1)6 I 66 1.2COC 1.794E-03 
1 J -~.:':~1 'i,7'"lt,r+1'1 I 37 ).5"!')'] 1. 117':+1)7 t fo7 1. 240C 5.'5'~1E-IJ4 

------------------------ I "13 '). 5'·0'; 5.11H+'J5 I 6'i 1,2ö!OO 1.2~3E-04 
11 J. C' ':·IJ IJ 1. 7'lt,r+1 7 I ?'l 0.5'>00 2.347°+06 I t!JO 1. 3200 3. 'B2E-'l5 ,, "'.Or:G" 1. 7'1~.~·n 1 41J ·J.Sl1::l 3,747E+04 1 70 1.3600 9.2HE-06 ----·------- ---·---------- 1 '· 1 IJ. 6')•JJ 7,4'J6E+ 1J5 1 71 1,40CIJ 2.721E-IJ6 
1~ 

n 
1 '• 
1:, , :, 
p 
1, 
1 1 

~ ) 
? , 
~2 
n 
2:, 
~-
<.' 

21, 

2"' 

-C.-:'~ 

• 1n L • . _, 

J."'2C"'J 1 .'l')2~+1!', I '• ~ fl.62'J'J ~.441F+04 I 7'2 1,4400 6.59~E-07 
':,04CO ~.141~+11 I 4~ 1 • 61oiJO 1.715[+')5 1 n 1.4~00 1,926E-07 
J.-:~ro ::!.4J!Jr·1~ I .'.4 1.~SJQ 2.4~'1€+'):5 I 74 1.5201) 4, 70!>E-ri8 
::."~co :?.5<;5~+11} I '· 5 f). 61')':" 5.:51 n +~14 I 75 1.56C'J 1. 35 ~E-08 
~. t ·~ J!] '.5S'Jq1~ I L~ 'l. 7)rJÇ s. :n4•+'l:5 1 76 1. f:OO•J 3. 346E-09 
r;. t 2CJ 2.355,+1!'1 I 47 'J.7~Q': 1.~5'J'O+t;4 I '7 1.640() 9,543E-10 
~~.14:JO 1. 9~1 •+1t1 I 43 '). 7 '• ')') 555. I 7~ 1.6!100 2.'573E-10 
'J.160n 1.4"'4E+tr I 4'> '),761J'J 3,910~YB 1 79 1.7200 6.677E-1' 
IJ. 1 ~ca 'l,9~1r:+17 1 'i!J o. n'JQ '• 7 4. 1 ljlj 1.760C 1.678E-11 
G. 20CO 5. ~35r.+11 1 .5 1 0.3'J'J'J ? ()'J. 1 '11 1.~000 4.650E-12 
C'.2?C'J ~·.C' ~~+17 1 :;2 '),R~J:' 6 ~. 4 I '32 '· !1400 1,1''3E-1Z 
Q,24CO , • 367~+1? I <;3 f) • R '•!J'J 2112. I '13 1. !3 00 3.Z19E-13 
C.?~C'J 5,S<l1[+16 I 54 o.q~'J'J '•, • 3 I 114 1.?200 8. ZBE-14 
:.?~co 2.')~7';+16 I ~5 '),q')') .S6.'J 1 115 1.9600 1.927E-14 
·J.~00C '.121 .. +15 I <;6 I),?')Q'J 1,rn I R6 2.00CO 9,708E-19 
IJ.32CIJ :>. 2H~ö+1c; I <;? I),O~Q'J Z'J.3 I 

6 Tl~: 1J:J.C ~I,~TE~. 
:,~:~~T1\TI~N (LO~ 4TQ~S/C() 

1 •. , 7 1 0, 19 20 

~-----------------·----------------------------------------------------1 \ I 1 I 
I I ' 1 I 
I 1 \ 1 1 
t 1 ' I I 
t 1 I \ I I 
I I 1 ' I I 
1 1 1 A I 1 
r I 1,\ I I 
t I .'\ I 1 

--------------------------------A-------------a------------------------I I I I A I 1 
I I 1 1 l I I 
I 1 I 1' I I 
I 1 1 IA I I 
I ! I ~l I I 
I I I I I I 
I I A 1 1 I 
! A 1 I I I 
l I 1 I , _____________________________________________________________________ _ 

I I ! I I 
I 1 I I 

I I t 1 I 
~ 1 I 1 I I 
4 I I I I 1 
' I I 1 I 

I I I I 
~ I I I I 

- 1 I 1 1 1 
, _____________________________________________________________________ _ 



appendix a 83 

EINOCONCENTRATIE 3.0*10 18 

"~UCFSS STr r> = ,, TI"t; ~4'J.')IJ'J 

"Z J.J:21 ! )( C.Q2'J5 1\fTÇ 11 
')Y1 0. JZOC D n = 1 • ')')')IJ I'IT1 61 
I'IY? = ".')411!) y ." 2.'l)')f) ~cc A6 

-';.~2~5 2.1'lH.+1~ :! 1 J. Jl,t)J 1.~~1<•11; I ~' 0.9400 3.70 
-·::.ot~~ 1 .1-Ss~+,., I ~ 1 •1.3-)r;') 7.?Br:+15 I 50 C.960óJ 5.19 
-:;. 'J 164 ;>.~67"+17 I ... ') IJ. 3 lfj') 3.1'i7~•15 I f>J 0.9~CIJ o. 732 

'• -~.';H4 "3.11'iC.+17 I "I I ·J. 4 ")'J J 1.~16~+1~ I 61 1.CGCIJ 1.'>7 
-J.'1123 1.4~'3~+~7 I 32 I). 4 ~1]·':1 4.4S2~+14 I 62 1.C400 IJ.375 ., -1.~1 ]"!( 3.~~1~ .. 17 I 3"'1 I). 41,QQ 1.562~+14 I f,~ 1.(1~00 0. 1 I 3 
-n.:r:-:.~ '· n1r+17 I "14 'l.4~0'J ~.2~'lE+13 I 64 1.1200 2. 7(J3E-C2 
-~.l~~~2 ~.51?~+P I "IS J.41J'J 1.1,?7€_+13 I 65 1.16CC !!. 0731:.-03 
-•1. n:; 41 1.~72~+17 I "liS 'j. 5 JIJ~ 5.176~+H I ~.(, 1 • 2c oe 1.945f--13 

I 1 -r: • .,, 21 1.':'o4r+H I "";? 'J. P'JC 1. ~"'H+1 ~ I n 1.24(10 5.768E-04 -------------------- ---·· I ~. ~ '). 5'·00 4.~?4~+11 I "'~ 1.2~0') 1.396E-IJ4 
I, r;. ": f : ~' z.qsrr4-17 I "I~ 11.5S0G 1. 'I'FJ<:+I 1 I 6? 1.3200 4.109t.-IJ5 , ' ').re er ;'.7flrJ::+1P, I 41) n.5JrJ~ 6.?,1SE+10 I 7) 1. "160C 1.o·Jor-os 

------------------------ I 41 •l • IJIJIJC 2.'"12E+'J~ I 71 1.4GCO 2. ?191:-')6 , ' 
1 ~ 
1', , . 

0 

1 i 
1 7 

1 l 
1 , 
2"1 
71 
7~ 

23 
24 
2::ï 
26 
2~ 

nr "T'' 
(IJ 1) 

·: • :' ?C·J :!.~?)": ... ,!" I ,, ? l. ~~1J 1 • '> 11 e +Ij 7 I 7~ 
J. Jl,QQ ~.C01~+H I 1,"3 o. 641)::1 1. ~.S3'-.+':'5 I 7~ 

::J.':ISC! 3.r1'>~+1~ I 44 1.6-'>'J:) ~.4')-'S~+'J~ I 74 
':.C';;1 2.1)~1:+1'"\ 1 '· 5 'J.61)J 5.7)7E+C4 I 75 
rj. 1 r.r :'' ?.1'7'1~+1?, I '.-5 0. 7Yl'J 5.4"1'JE+IJ~ I 7'> 
'l. 1 ( ·ö~ :> • ..,65"+1~ 1 41 IJ.720C 1 .35'1H04 I ?7 
C.14:ï :?.3~7:•1'1 I 43 ').74':1(] ''5'·. I 7~ 

r;. 1 -.co , • Q05(+1') I 41 1).7-'>'lJ 4.174~+1]3 I 79 
r:.11~1") 1.)'?r:+1'\ I ~.·) •1. 7 :V)) 4?-'>. I ~C• 
C.2':'~C 1.17H+1f. I '>1 J.!I'JIJ'J Q~7. I '31 
2.22Cf) <~.css~+,-:o I 52 J.'l:!')J 77."> I P.z 
'='•24'JrJ "-1~2Ç+17 I 5"1 0. ~400 "10~. I ~3 
':'.26':0 3. r::>:f>r+p I ~~ J. ~')'JC 43.5 I 114 
~. 2 H'l ~ .~siJ~+P I 55 'J.'I)')'} 71.6 I 115 
r:. 3•., JtJ 3.41)~[+16 1 56 1. 1')00 7. 15 I ~" '=. ~ 7( •) 4.0?3r.+1(, I 5"' 'J.O~'JO 21.11 I 

'iTEr> .. 6 TI~: = 241J.'J ~I1~T~S. 
CONC5~T~'TI1~ (L1~ ~T~~S/CC) 

1 5 

1.440J 7.145E-'J7 
1.4~00 2.'J67E-IJ7 
1.52CJ "i.JllZE-0!1 
1 • 5 6C G 1.458f-IJ8 
1 • 6!JOC 3.6~0l•09 
1.64CO 1.025E-00 
1.é~OO 2.'ii,6E•10 
1.7200 7.176E-11 
1.7600 1.813(-11 
1.BGOO 5.0JOE•12 
1.q400 1.277E-12 
1 • ~ R(JQ 3.465E-13 
1.92(10 IJ.IJiOE-14 
1.0600 2.07SE-14 
2.0COJ 1.046E-1~ 

19 ~0 

-~.u~ •----------------------------------------------------------------------
I\ I 1 I 
I ' I 1 I 
I \ I I I 
I J. I 1 1 
I A I 1 I 

I I \ I I I 
I I A I I I 
I I f\ I 1 I 

I I I\ I I I 

'J.-JO -----------------------------------,-------------,---------------------
I I 1 I fl I I 
I I I I ' I I 
I I 1 I A I 1 
I 1 1 1 A I I 
I I 1' I I 
I I I 't I I 
1 I I A I 1 
I 1 I I 1 
I A I I I I 

(.~0 -~---------------------------------------------------------------------
' I I 1 I 1 
' I t I 1 I 
' I 1 I 1 I 

! 1 I 1 I 
f\ I I 1 1 1 
~ I 1 I 1 I 
' I I t I I 

I I t 
r, I 1 1 

~.]n ~----------------------------------------------------------------------



84 appendix a 

EINDCONCENTRATIE 3.5Ml018 

l'l'l)fl~~ SH~> = 6 TI•!: 11'l.JJJ 

l'l7 O.'lCf'1 !I))( .. o. J2'J5 I ''IT F 1 1 
IH1 J.C2f10 r,:" = 1.'J~')J I 'IT 1 = 61 
!)VZ IJ.IJ4(1G YSI 2.'l1'JQ ~cc = '36 

-t .'JZC<; ~.1'1'lr+12 I ~J ()."V.')') ~.ot,')<_+14 I q 0.940C !'.70 
- 'J. 0, ~Ij 1.164[+17 I 

,, (J.H'J:J 2. 4)6'::. ". I 59 0.96['0 5.19 
-S.I'164 2..~74~+17 1 ~') ').31')') 6.fJ4:0.E+1 3 I l-o'J 0.9~LC o. nz 

'· -C."144 3.121 •:+H I 11 IJ.4'JI)'J , .422t+1 ~ 1 61 1. CCIOO 1.~7 
-; -C.G123 3.4';)~+17 I 12 'J.P!JIJ "3.1"Sr+1? I 6~ 1.C400 0.375 

" -ê.C1~3 ~.443C+17 1 13 'J. 4 '·0':: 6.6V:J~+11 1 63 1.C'~OG o. 113 
-~ .'.'f •2 3.135r.+17 I '4 0. 4 ~'J) 1.~'"17!;+11 1 1,4 1 .12CC 2.703E-02 
-J.û('6;> ;>.~n2F+17 I 35 'J.411j') 4.1 ~'1!:+1 0 I 65 1.1601) !!.07H-03 

') -C.C·-:'41 1.3"'3~+17 1 1~ ').5J'J'J 7.SVH+Q? I 66 1.2CCO 1.945E-03 ,., -}. ll ("I 21 1.rsc;r_+17 l "'57 I). 5.~')0 1.')1~~+07 1 1,7 1 • 2 4 oe 5. 76H-04 

---------------------·-- I 1) fJ. 5'·C'".l 5.:1'11!.+'::5 I 6~ 1.2QQI) 1.3?6E-')1, 
11 c.cr:cc 2.571~+ 1 7 1 "31 1.S6JC 2.5 .. H:+'J6 I 60 1. 3200 4.1!J9E-{)5 
1 1 ':. .l'r CC ?.5?1~+1? I lfJ 'J.~lJ) 2."~Z~+'J4 I 7 ., 1. 36l u 1 .\J"JOE-0~ 

------------------------ I '· 1 O.oS'JCJ 7.0~4<:.+05 1 71 1.4JOQ Z.919E-06 
p ;.~~C'l 2. 7'1')q1r. I ·'t2 ').oS,')) o;. 5~H +G4 I 72 1.4400 7.14'\E-07 
1 • -' ·~. ':4 co 2.907:+1~ T '·"'I 'l. 6'• )J 1.'6310+15 1 73 1.4QCC 2. 067E-07 
11, J.C~.~C' 3.?"6[+1~ I '• 4 1.61,')) 3.4 H<:+'J3 I 74 1.52(,0 s.o·He-Js 
, 5 :J.~oc'J 3.4oS"~+1.'"\ I 45 0.611)':' 5.75?<_+1}4 I 75 1.5600 1.45~E-O~ 
lo) :!.1"CG ,.440::+1r. J '• ~ J.7)')J ~.43~<:·~3 I 76 1.6tGO 3.620E-J9 
p 1.12:'J ~.17M+1~ I '• 7 1).7~1)) 1.3 .. ~f+Q4 I 77 1 • 64 co 1 .025E-IJ9 
1] r:.14QQ 2.61"':+1~ I ,,, ').7400 65 '·. I 7~ 1.6~CL' 2.BH-10 ,., C.1fCQ ?.oo;n~+11 I 0 J.7'>'JJ 4.174~+1J' I 79 1. nco 7.176E-11 
2 ) ~·.1a:~ 1. 314<:+1:" 1 SJ IJ. 71)) 4'lS. ( ll.fJ 1.76C:J 1.813E-11 
21 ).2f:J[' ~.170F+17 I ~1 IJ.~I)IJJ ')'17. ( '11 1.~0CO S.O::JOE-12 
2~ D. nco 4.23:'iH17 I 5~ ").~~')) 7?.6 I 132 1 .134 oe 1.277E-12 
2 ~ 0. 2 4 co 1. 7"37::+17 I 53 J.'I~')J 3')":!. 1 '~3 1.~aoo 3.465E-13 
2/. r:.2fl'J~ 7. ~1,7(+16 ( ~. 1.S'J1J 43.~ 1 84 1. nco !. s~oe-1 4 
2' ~-2~~(J 2.912::+16 I ~5 f"J.'I,CJ'J 7,. ~ 1 '15 1.9600 Z.075E-14 , . . ~ C.3CCO ".'1'11<:.+1~ 1 ~6 'J.'nJ: 7. 15 I '\~ 2.CCCC' 1. 046E-1 ~ 
2. ~.32CQ 3.C"Or::+~~ 1 57 'l.~~IJ') 21 • ~ I 

I SlEP • 6 TI~! • 1')1).0 ~I,~T~S. 
n~"TH 1 C'~:E~TqATII)~ (LO~ 'T0~5/CC) 
(WO I 

, 5 , 5 1 7 1 1"1 1 9 zo 
-C.'J2 A·--·------------------------------------------------------------------

1 1\ 1 I 
I I ~ I I 
1 I I 1 I 
1 I 1 ~I I I 
l I I 'I I I 
1 I I \ l I I 
I I I .\ I I I 
I I 1 A I I I 
I A I I I 

r.o~ ----------------------------------~-------------A----------------------1 ! I I A I I 
I I I 1 A I I 
I I 1 I A I I 
I I I 1 A I I 
I 1 I AI I I 
I 1 I A I I I 
I I .\ I l I 1 
I A I I I I I 
A I I I 

C.40 A---------·-----------------------------------·----------·-------------
1 
1 
I 

1 
I 
! 

I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
1 

I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
I 

r::. ~0 , ____ ----------·------------------------------------------------ ------



appendix a 85 

EINDCONCENTRATIE 3.9Ml018 

r>Pnc--~~ STF" = s li'I: " ?41.1Ja'J 

~' r:;.:~21 ! ~ ~. ')2')5 I 'l T F = 11 
~., 'i. :n.: 'I fl 1. J'JJ') t'lT1 61 
1Y7 ·1. ~41·) y t = 2. ') 'J'Jf) ~cc = '16 

- r;. ~:· ~ :" ~.7~1.-._ ... ,.~ ~~ 1.34'J'J 2.1\?!,E+16 I sq C.9400 1 • ~ ~ 
.... r .. • ; 1 ., ~ 1.44~:+F ~-') J. 3STJ 1.14'1€+16 I 59 0.9óüC 2.47 
- · •• r 1 64 ~.94'·"·~7 I :VJ 0.33'J'J 4.61~'E+15 I 60 C.9RQQ 0.402 

'· - ·~. Cl144 "· Q'74~+17 I 31 1.4')')') 1.7'1GE+1'5 I (,, 1.COOC C.664 
- ~. •: 1 2 ~ 4. 2'>4':+1? I J2 IJ.4~1JJ 6.5')1,~+14 I 62 1.C400 0.17'1 
-~.~:1:3 '•. 27SC+P I 1J 1.44')') 2.2611E+14 I 63 1.(;8(/0 4. 7HE-02 
-·~.t"J~2 ". ~"'· ~ +,.., 1 J4 11.461)0 7.~6'!\t+13 I 64 1.1200 1.279E-02 
- ·:. :_ ~ f:. ~ 3. 2 2'J<: +17 1 35 J.410J z.417E•n I 1.5 1.16CO 3.435E-03 
- ':'. ,_, ~ 41 2."~1~+P' I 31\ IJ .5'JJ'J 7.424E+12 I 66 1.2COC 9.173 E-04 

1) _,._ .• ,_f' 2, 1.3r,~e+17 I 37 IJ.52'J'J 2.212C:.+12 1 67 1.2400 2.461E•04 
------------------------ I "':~ '). 5't ') ':: 6.5.,'3E+11 1 6~ 1.?1lCO 6.564E•05 

11 .• c f: l: 3.7~)':+1., I 3~ IJ.5SO:l 2.1'l'H+11 I 6~ 1. 3~00 1.759E•05 
11 ~. , .. , . ::.,1: "':.7~~::.+1~ 1 '· ·1 'J.51]J 1.J'l5[+11 I 70 1. 3601] 4.6'35f•Of. 

---··-------------------- I 41 'J.6'J'J~ 1.~65~+')~ I 71 1.4(100 1.253E-06 
1 ~ 
1 .~ , '• 
1 ~ 
1 j 
, 7 

1 I ,., 
~·-' 
? , 

'' ' ~. 
'·' 
2 '· 
?:, 
{. j 
? • 

!'I El' Tl! 
(U q 

~ • c 2 c .) ~.11ttr•1~ J '-2 :).6:!0(1 t.J"n•J7 I 72 1. 44 00 3. H5E-IJ7 
; . ·: 4: (J :. .~5:1'".+1 ~ I 43 o.~t.rJu J.936[+r.J4 I 73 1.4qCC '3.9J6E-08 
~.Ij(, 'JQ ~.~1~'"+11 1 41. o.MIJJ 4.!,11[+1), I 74 1.520C 2. '5!\H-01! 
r~ •: H'J ~-~"1r+n I '· ~ 0.610':' 2.41?E.+04 I 75 1.5600 6.310E-09 
r_ .1 C :"IJ 3.74Sf+1i I 4~ o. 7')')J 1.61H•03 I 76 1 • é-( 00 1.675E-09 
~ • PC'(J 3.5,~,r;+,1 I 47 'l.7~0C 6.4?H•'B I 77 1. 64 00 4.456E-1C 
:·. 1 L ['] 3.1rt.F.+1'\ I '•l '). 7'·0~ 51 J. t 7'i 1.6FQ[ 1.1111E-10 
.:.111:JIJ ~.71'·~+1i I 41 •1.7S'JJ 1.7t;7~•03 I 79 1.7200 3.13H-11 
:. , • r:ry 2.1"')r+1'1 I 5J o. 71')') 1 65. I ~0 1.76CO 8. 296E-1 2 
c. zr C'J 1.~SI,q1'l I 51 '). ~ jo)') 4 7 ~. I ~ 1 1.RCOO 2.199E-12 -.220J 1.1s<Jr•1'\ l 5 ~ Q. ~ ~') J ~IJ.Q I ~2 1. ~4 00 5.1306E-13 
~I • ;" f. ".;['I 7.4"4~+17 l 53 0.'~401') 127. I 'n 1.11PQQ 1.5BE-13 
'~. ~u:a t,.4!,J:+17 I )4 ll.'!S'JO 15.4 I '14 1.9?0C 4.C07E-14 
r:. 7- C ':' ~. 4Vi':+17 I :s 'J.'!l')'J '34.1 J R5 1.?60() 9.251E-15 
t.'. ~ :': 1 1.2~~r+17 t <;6 0.9)')') 4.'l"' I '1!, 2.(1000 4.6611:.-19 
r. V'~IJ ".?~lir+11\ I 57 1).9200 'l.~1 I 

T I 111!: :! '• 1. IJ '1 I "I' I T <; '5 • 
~0~C~~T~AT!0'l (L1G ''~~5/C~) 

, " , s 1 7 1 'I 19 20 

-C.22 ~-----------------·----------------------------------------------------1 I I .~ ! I I 
I ! I ~ I I I 
I I I ~I I I 

I ! ' I I I 
I I ~ 1 I I 

1 .~ 1 I I 
I ~ I 1 I 
I I I I 

I lA I I I 
0 .l'·: ------------------------------------.~------------- . .\--------------------

! I I ' I I 
I I I A I I 
I I t I A I I 
I I I I A I I 
I I 1 t~ I I 
I I l ~I I 1 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I.\ I I I I 

ll.,.o ---- •-----------------------------------------------------------------
~ 1 I I I I 
~ I I I I l 
' I I I 1 J 
~ I I I I I 
• I I I I 
'- ! I I 1 J 
A I I I I I 
.~ I I I I I 
~ I I I I I 

c.~a t----------------------------------------------------------------------



86 appendix a 

EINDCONCENTRATIE -4.5Ml018 

I'P"'rc~~ o;rr.ro = T "'' ~ 1 'J'J. ")(1.1 

~· 'J. ':!I.' 2, ! V 'J. ?')<; t 'I T < , , 
~., r:. ';2JO ~ !" , . ~J) I 'IT 1 ,.,, 
f')V2 ~.')4')11 y ! 2. :11') •; cc ~6 

- c. ,. ) ·~ ~ '.7~~,..+,2 ~ ~ '). ~·~ J ': 1.:n',~+1~ 5 0 IJ. ?4 C'•:J 1 • 3 'I 
- '=. j 1 Q 5 1.4t,1t:+17 ~ ~ f'l.3SJJ ~.4Pr.•14 59 c.~~c,~ 7.47 
-::.:J1t4 ~.Ç~~~+17 3•') 'J.:>:1•J: ~.))rJ~•1~ "'~' o.o'lrc 0.402 

I, -r~.r144 ~. ;-pr+17 ~1 I). 4 )r)·J 2.('')1)~+1 ~ (., 1. c ){i0 0.')1,4 
-i' • :.' 1 ~1 4.~•)1~•17 ~~ 1.4~0') 4.4Vn1' 1,~ 1.C40C C.17~ 
- ·> • ., 1 ': ~ t,. 21~7+17 p '). 4 '• ')'} 'l.~11F+11 f-3 1.:: 0.('(' 4. n4E-C2 
-r .r.~ ~2 :.o:.Q"''l~+17 ~ '· 'J.41nr) 1.0')~<;+11 f,4 1.12J': 1. UoF.-02 
-~.r-0~2 ~.223'!+'7 ~:; 1. 4lJ':l 4.71J~+11 65 1.1f>IJC 3.435F-1)3 
- r:. ':C 41 2.3~')E.+1! 3 ~ ]. ~ )]') 1.4';7~+11.:' 6,., 1.2C'LO 9.173F-r:'4 

IJ - , ••. '' ~ 1 1. ~, ~<:+1:' ";7 l.S~'JC 4. ~~6"+06 I 1,7 1.24u0 2.4 ... 1E-'J4 

---·-------------------- )q '). <; '+)':' 6. F~~+r;4 I (- ~ 1.2~0') 6. 51,4l-JS ,, l.:rc:) 3.2~F+P )') 'J. SHJ':' 1.?.,6E+n6 I 60 1.3~C·G 1.759E-05 
1, r.r;r_n 3.2~~'+1~ T "·"1 . - ':!. <; 11)') 3.'JB".+I)4 t 7"1 1. 36l: c 4.MSE-'J6 

------------------------ '·1 'J.61C·~ ~. P"~~+U5 I 71 1.4COO 1.253~-ot> 

" C.C?':S ~.41)"+10 '· ~ ·). "'~~r; 1.3'1~+'::4 I 72 1.44CC 3. BH-07 
1l -·~4':'J ~. 0 )1,":+1; '• 3 J.6ó'JI) '!.O)-,F.+{;4 I 73 1.4~CC 8. 906E-·)8 
1:, :. ,..., 5 ".,~iJ ~-2~1~ .. ,~. 

'· 4 fJ. 6 '>"lé' 4.S1H+O I 74 1 • 5 2 LO 2. B 7F. -oe 
1 r, (· • L1 0 ·Jf1 ~.'>'~'=·n '· J ').6~~') 2.t.P~+IJ~ I 7~ 1.5"00 6.310l-09 
~ ·, r. 1::" 4.~3'·"·1~ 4 ~ J.?J:JJ 1.S11!ö+B I 76 1.~coo 1.675F-nO 
, ? C'. 1 '=~~ t •• ~c;~~+11 I, 7 'J. PJ'J "'.I. 'l 11 E +'J3 I 77 1 • 64 Cü 4.45')f-1() 
1 ~ -:-·. 1 '· ':~ 3.17:>::+•; I, 3 f). 74'Jr:' 51n. I n 1.6~GG 1.18H-1!J 
1 1 r.HCO 2.~61,r+1i 4~ 'J.7S'J':: 1.7S7E+03 I p 1.72CC 3.1:56E-11 
2') :.1~'CJ 1. ?''11 r+1~ ~J '). 711)':' 1 ~5. t ~~ 1.7600 ~.2~6E-12 
21 r:. ?·:t:0 1.P~::+n :;1 O.'D'J'J 47~. I q 1. 'ICO'J 2.191\E-12 
2~ 'J.~2C2 ''• 2?~r:+1~ '2 1.~~'JIJ <;'). ·1 I ~2 1. ~4 oe 5.1106E-13 
2 ~ :J.~~cr ;>. ~<;1,';+17 53 J. V,'JJ 1 ~7. I 0 3 1.R~O'J 1.533E-13 
~4 ~.26CD 1.15~i:+17 :-4 'J • ~·'JG'J 1 5. 4 I ~4 1. 92 Or:J 4.007E-14 
r ··' ·1. ?qr) 4.2BF+16 S'i I).R1'J') 'i4.1 I R5 1.96GG 9.2'>1E-15 
?S ~-~CC'J 1.426•+11) 56 J.?')')') 4.51 t R6 2.COOC 4.661E-19 
27 'J.::zc.J 4.4~~r+15 ~7 •1.o20IJ o.~1 I 

TI'~~'; = 1'J'J.IJ '1I'I'JTES. 
CO~~!~TqATtO~ (LO~ ATO~S/CC) 

( ll'l) 
1 ~ 1S 17 1~ 19 20 

- r: .'J 2 1\--------------------------------------------------------------------
I ,, I I I 
I ' I I I 
I .~ I I I 
I \ I I I 
I ' I I I 
I ' I I l 
I ~ I I I 
l ' I I I 
I A I I I 

C.JC -----------------------------------,-------------,---------------------I I I I A I I 
I I I I À I I 
I I I t A I l 
t I I I A I l 
I I I I~ I I 
I I I A I I l 
I ! \I I I I 
I ,\ 1 'I I I 

' I I 1 1 

C.4~ a----------------------------·-----------------------------------------I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

,! I 1 I l I 
A I 1 I I I 

I I I I I 
I I I I I 

~ I t I 1 
~ I I I I 

c.~~ ~----------------------------------------------------------------------



literatuurlijst 87 

LITERATUURLIJST 

lit 1 A. Alessandrello e.a. 

Construction and performance of fast thermal detectors of alpha 

particles and x-rays. 

Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. 831, 1988. 

lit 2 A. Alessandrello e.a. 

Heat capacity of P-doped Si thermistors at low and very low 

temperature measured by alpha-particles and x-rays. 

Europhys. lett. 1 (1), 1988. 

lit 3 R. Bachmann e.a. 

Heat capacity measurements on small samples at low 

temperatures. 

Rev Sci. Instrum. vol43, nr2, 1972. 

lit 4 W.A. Bosch e.a. 

Behaviour of thick film resistors (Philips type RC-01) as low 

temperature thermometers in magnetic fields up to 5 T. 

Cryogenics, vol26, 1986. 

lit 5 J.C. Bourgoin e.a. 

Conduction at low temperature in ion-implanted silicon. 

Phys. Stat. SoL (b) vol92, 1979. 

lit 6 G. Chanin e.a. 

Impurity effects on the superconductive critica! temperature of 

indium and aluminium. 

Physycal Review vol114, no3, 1959. 

lit 1 S.j. Collocott e.a. 

Schottky anomaly in the heat capacity of the high-Te 

superconductor YBa2 Cu3 07 . 

Physical Review B vol37, no13, 1988. 



88 literatuurlijst 

lit 8 S.J. Collocott e.a. 

Specific heat and resistivity of the high-Te superconductor 

Bi 2 . 1 Sr2 CaCu2 0s+x from 0.4 to 20 K: evidence fora T-term. 

Physica C 156 (1988) 292-296. 

lit 9 P.M. Downey e.a. 

Monolithic silicon bolometers. 

Applied Opties vol23, no6, 1984. 

lit10 M. v. Gils 

Automatisering van een microcalorimetrieopstelling voor 

soortelijke warmte metingen bij temperaturen van 100 tot 

1000 mi<. 

nog te verschijnen stageverslag, T.U.E. 

li t 11 E. Gmelin 

Low temperature calorimetry: a particular branch of thermal 

analysis. 

Thermal Analysis Highlights, ~th ICTA, Bratislava, 

Czechoslovakia, 1987. 

Elsevier Science Publishers B.V. 1987. 

lit12 E. Gmelin 

Modern low temperature calorimetry. 

Niet gepubliceerd. 

lit13 J.C. Ho e.a. 

Low temperature heat capacities of constantan and manganin. 

Rev. Sci. Instrum. vol34, no7, 1963. 

lit14 C. Kittel 

Introduetion to solid state physics. 

john Wiley & Sons, inc. New York, 'London, Sydney, Toronto, 1971 

lit15 S.S. Klein 

privé communicatie. 



literatuurlijst 89 

lit16 M.S. Love, A.C. Andersen 

Heat capacity of thick-film resistance thermometers below 1 K. 

Rev. Sci. Instrum. vol58, no6, 1987. 

lit17 K. Marklund e.a. 

Low temperature heat capacity of manganin wire and Waod's 

metal. 

Cryogenics, november 1973. 

litl8 D.L. Martin 

The specific heat of hexagonal metals at very low temperatu.·r:s·. 

Proc. Phys. Soc. LXXVIII, 6. 

lit19 D. McCammon e.a. 

Thermal detectors for high resolution spectroscopy. 

Proc. 18th Int. Conf. on Low Temp. Phys. Kyoto, 1987. 

Jap. Journ. Appl. Phys. vol26, 1987. 

lit20 S.H. Moseley e.a. 

Thermal detectors as single photon x-ray spectrometers. 

IEEE Transact. on Nucl. Sci. vol NS-32, nol, 1985. 

lit21 N. Mott 

Metal-insulator transitions. 

Taylor & Francis ltd, 1974. 

lit22 P.F. Newman, D.F. Holcomb 

Metal-insulator transition in Si:As. 

Phys. Rev. B. vol28, no2, 1983. 

lit23 K. Schröder 

Electronic, magnetic, and thermal properties of solid material. 

Marcel Dekker, inc. New York and Base!, 1978. 

lit24 M.· Sera e.a. 

Absence of the linear T-term in low temperature specific heat 

of high-Te oxide, Bi-Sr-Ca-cu-o system. 

Sol. State Comm. vol66, nolO, 1988. 



90 literatuurlijst 

lit25 W. Shafarman, T.G. Castner 

The magnetie-field dependenee of variabie range hopping 

conduction for barely insulating arsenic-doped silicon samples. 

Proc. 17th Int. Conf. Phys. Semicond. 1984. 

Springer-Verlag. New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo, 1984. 

lit26 Y.S. Touloukian, E.H. Buyco 

Specific heat, metallic elements and alloys. 

Thermophysical properties of matter, vol4; IFI/Plenum. 

New York-Washington, 1970. 

lit27 T.U.E. 

Vaste stoffysica. 

college-diktaat door prof.dr.F. v.d. Maesen. 

lit28 T.U.E. 

Thermodynamica. 

college-diktaat door prof.dr. H.M. Gijsman. 

lit29 J.T. Turk 

Thermokracht en geleiding aan CuxMn3 _x04 voor 1 ~x< 1.5. 

afstudeerverslag T.U.E. 1988. 

lit30 G.C. de Vries 

Microcalorimetrie, de ontwikkeling van een opstelling. 

afstudeerverslag ·T.U.E. 1984. 


