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Samenvatting. 

In de groep Magnetische Ordeningsverschijnselen van de Vakgroep 

Vaste Stof wordt met behulp van velerlei technieken onderzoek verricht 

naar de eigenschappen van de vaste stof. Eén van de onderzoeksmethoden 

betreft het meten van soortelijke warmte. Hiertoe is in de groep een 

zogenaamde microcalorimeteropstelling ontwikkeld, waarmee warmtecapa

citeiten kleiner dan 10-6 
]IK bij 4.2 K gemeten kunnen worden. 

Tijdens dit afstudeerwerk werden er warmtecapaciteitsmetingen aan 

galliumarsenide (GaAs) uitgevoerd, zowel met als zonder een extern 

aangelegd magneetveld. Dit extern aangelegde magneetveld werd opgewekt 

in een opstelling met een superspoel. Daar de eerder gebruikte insert 

niet geschikt was voor deze opstelling, werd een nieuwe insert gemaakt 

welke op een paar punten veranderd was. Deze veranderingen werden 

aangebracht om enkele geconstateerde zwakke punten van de eerder 

gebruikte insert te verbeteren. 

Verdere warmtecapaciteitsmetingen werden verricht aan het gebruik

te bevestigingsmiddel (CE 7031 lak). Naast deze warmtecapaciteitsme

tingen werden er aan een preparaat GaAs metingen verricht met het doel 

magnetathermische oscillaties waar te nemen. 

Uit de metingen blijkt dat de nieuwe insert goed functioneert en 

tot reproducerende resultaten leidt. De warmtecapaciteitsdata van 

CE 7031 lak komen in het temperatuurgebied van 1.5 K tot 4 K binnen de 

foutengrenzen overeen met de literatuurwaarden. De fouten in de warm

tecapaciteitsmetingen laten geen uitspraken toe over de elektronen

dichtheid in het GaAs. De magnetathermische metingen duiden op de 

aanwezigheid van magnetische verontreinigingen in het GaAs. Ook de 

veldafhankelijkheid van de warmtecapaciteitsmetingen lijkt op de aan

wezigheid van magnetische verontreinigingen te duiden. Tenslotte kon

den er geen magnetathermische oscillaties in het gebruikte preparaat 

GaAs worden waargenomen ten gevolge van een te kleine elektronenbe

weeglijkheid. 
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1. Inleiding. 

Warmtecapaciteitsmetingen bij lage temperaturen nemen al geruime 

tijd een belangrijke plaats in bij het onderzoek naar de eigenschappen 

van de vaste stof. Ten behoeve van het verrichten van warmtecapaci

teitsmetingen aan kleine preparaten (m < 100 mg, C < 10-4 
]IK bij 

4.2 K) is in de groep Magnetische Ordeningsverschijnselen een micro

calorimeteropstelling ontwikkeld [1]. Met deze opstelling kunnen 

metingen verricht worden volgens de niet-adiabatische AC-methode. Met 

de AC-methode is het mogelijk om de warmtecapaciteit te meten bij 

continue verandering van een relevante fysische grootheid zoals bij

voorbeeld de temperatuur of een extern aangelegd magneetveld. 

Aanleiding tot de metingen aan het halfgeleidermateriaal gallium

arsenide (GaAs) vormde de huidige belangstelling voor de effecten van 

2-dimensionale elektronengassen in heterostructuren van dit materiaal. 

Daarvan worden hier met name de magnetothermische oscillaties genoemd. 

Om deze oscillaties in hogere magneetvelden (tot 7 T) waar te kunnen 

nemen, diende de bestaande microcalorimeteropstelling te worden aange

past. 

Verder was het wenselijk de warmtecapaciteit van GE 7031 lak, 

waarmee doorgaans de preparaten op de preparaathouder bevestigd 

werden, nauwkeurig te meten; dit om een kwantitatieve interpretatie 

van de warrntecapaciteitsmetingen aan GaAs mogelijk te maken. 

De theoretische achtergronden van zowel de warmtecapaciteit van 

GaAs als de magnetothermische oscillaties worden in hoofdstuk 2 toe

gelicht. In hoofdstuk 3 worden de meetopstelling en meetmethoden 

besproken. De warmtecapaciteitsmetingen aan GE 7031 lak en GaAs komen 

respectievelijk in hoofdstuk 4 en 5 aan de orde. In hoofdstuk 6 worden 

vervolgens de magnetothermische oscillaties besproken. Tenslotte vol

gen in hoofdstuk 7 de conclusies die uit dit afstudeerwerk getrokken 

kunnen worden. 
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2. Theorie. 

2.1. De AC-methode. 

In deze paragraaf zal de theoretische achtergrond [1] van de AC

methode besproken worden. Het gebruikte model van de microcalorimeter 

is schematisch in fig. 2.1 weergegeven. Het model bestaat uit een pre

paraat (sample), een thermometer en een stookeenheid (heater), die 

thermisch met een drager verbonden zijn via respectievelijk Ks' Kt en 

Kh. De drager is op zijn beurt via Kb aan een bad met een constante 

temperatuur (heatsink) gekoppeld. We veronderstellen dat sample, 

drager en thermometer ideale warmtegeleiders zijn en dat de warmte

capaciteit van Kb' Ks' Kt en Kh verwaarloosbaar is. 

Het principe van de AC-methode is als volgt: In de heater wordt 

periodiek met een zekere frequentie warmte geproduceerd, waardoor de 

C = warmtecapaciteit x 
T = temperatuur van x x 
K = warmtegeleidingsv x 
s = sample 

t = thermometer 

d = drager 

h = heater 

Ks 
~ 

C
5

, T
5 

van x 

ermogen van x 

b = temperatuur-bad (heatsink) 

ct , rt 

i 

cd, rd 

~ 

eh, Th 

Fig. 2.1. Model van de microcalorimeter. 

Kt v 

Kb ~ 
~ 

.u... ~ , 
~ 

Kh 
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temperatuur van heater, drager en thermometer ook periodiek gaat vari

eren. Wordt nu aan een aantal voorwaarden, die verderop besproken 

zullen worden, voldaan, dan is de totale warmtecapaciteit van het 

systeem omgekeerd evenredig met de amplitude van de temperatuurvaria-
A 

tie van de thermometer: Ctot ~ 1/Ttac· Deze amplitude wordt met behulp 

van de thermometer t continu gemeten, zodat in principe op elk moment 

de warmtecapaciteit bepaald kan worden. 

De heater h is uitgevoerd als een elektrische weerstand Rh. waar

over een spanning Vh(t) = 1:2•Vheff•cos[(wt+~)/2] wordt aangelegd. Het 

vermogen dat in de heater gedissipeerd wordt is dan gelijk aan 

2 = 2•Pheff•cos [(wt+~)/2] = Pheff•[1+cos(wt+~)], (2.1) 

2 
waarbij Pheff = Vheff/Rh. Het systeem wordt nu door het volgende 

stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen beschreven: 

ChTh = Pheff•[1+cos(wt+~)]-Kh•(Th-Td) 
cdfd = Kh•(Th-Td)-Kb•(Td-Tb)-Kt•(Td-Tt)-Ks•(Td-Ts) 

ctft = Kt•(Td-Tt) 

CsTs = Ks·(Td-Ts). 

(2.2) 

Er wordt verondersteld dat de temperatuurvariaties zo klein zijn dat 

de warmtecapaciteiten C en de warmtegeleidingsvermogens K constant x x 
zijn. De responsies Tt(t), Ts(t), Th(t) en Td(t) zijn dan sinusvormig 

met hoekfrequentie w, gesuperponeerd op de statische oplossing. Door 

invoering van 

A 

T (t) = T 0 + T •cos(wt+v ) x x xac x 
(2.3) 

kan het stelsel vergelijkingen (2.2) in een statisch en een dynamisch 

deel gesplitst worden. Het statische deel heeft als oplossing: 

(2.4) 
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Bij het oplossen van het dynamische deel blijkt dat er in principe 

twee methoden zijn om Cs te vinden, namelijk door het meten van de 
"' amplitude Ttac of door het meten van de faseverschuiving Vt-~· In de 

praktijk wordt Ttac gemeten omdat er een eenvoudig verband tussen Cs 
"' en Ttac bestaat indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De 

faseverschuiving Vt-~ is onder deze condities vrijwel onafhankelijk 

van Cs (vt-~ ~ ~/2). Definiëer nu: 

cadd = warmtecapaciteit van de addenda = cd + ct + eh 

Ctot =warmtecapaciteit van het totale systeem = Cadd + Cs 

T - C /K x x x 
T 5 Ctot/l(b 

dan levert uitwerken van het dynamische deel vergelijking (2.5) en 

geldt voor Ctot vergelijking (2.6): 

(2.5) 

"' 
Ctot = g(w)•Pheff/(w•Ttac). (2.6) 

In vergelijking (2.6) is g(w) een functie van de systeemparameters. 

Bij een goede keuze hiervan geldt voor een bepaald frequentiegebied: 

g(w) = 1, zodat (2.6) reduceert tot: 

"' 
Ctot = pheff/(w•Ttac). (2.7) 

Uit vergelijking (2.7) blijkt dat Ctot bepaald kan worden zonder dat 

de systeemparameters exact bekend zijn. Meting van de amplitude van de 

temperatuuroscillatie bij bekende frequentie en bekend stookvermogen 

levert direct een waarde voor Ctot· 

De functie g(w) blijkt gelijk te zijn aan 1, wanneer aan de vol

gende voorwaarden wordt voldaan: 

w2
T

2 < 1 (2.8a) 
s 

w2
T

2 ) 1 (2.8b) 

2 2 
W Tt < 1 (2.8c) 

2 2 
W Th < 1. (2.8d) 
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Deze voorwaarden hebben de volgende fysische betekenis: de voorwaarden 

(2.8a). (2.8c) en (2.8d) stellen dat respectievelijk sample, thermo

meter en heater zich via bijbehorend warmtegeleidingsvermogen naar de 

drager snel genoeg moeten aanpassen aan temperatuurvariaties met hoek

frequentie w. Voorwaarde (2.8b) stelt dat de warmtegeleiding van het 

systeem naar de heatsink, Kb' zo klein moet zijn dat temperatuurvaria

ties van het systeem, met hoekfrequentie w. niet worden gedempt. De 

invloed van de systeemparameters op g(w) is door G.C. de Vries [1] aan 

de hand van berekeningen bekeken. 

2.2. De soortelijke warmte van galliumarsenide (GaAs). 

De soortelijke warmte van een vaste stof kan voor lage temperatu

ren (T ~ 0.01•90 ) volgens de theorie van Debije geschreven worden in 

de volgende vorm [5,6]: 

(2.9) 

Hierin is R de gasconstante, T de absolute temperatuur. e0 de Debije

temperatuur voor T ~ 0 K en C de soortelijke warmte bij constant 
V 

volume. Bij metalen en halfgeleiders treedt er naast deze rooster 

soortelijke warmte een term op ten gevolge van de vrije ladingsdragers 

(elektronen soortelijke warmte). Gebruikt men Fermi-Dirac statistiek, 

dan wordt voor lage temperaturen (T ~ O.Ol•TF) de volgende uitdrukking 

voor de elektronen soortelijke warmte gevonden [5,6]: 

c = (4~3m*k2/3h2)·(3n1~) 1/3 ·r. 
e 

(2.10) 

n = het aantal vrije ladingsdragers per volume-eenheid 
M de effectieve massa van de elektronen m = 

k = de constante van Boltzmann 

h = de constante van Planck 

c = de elektronen soortelijke warmte. 
e 
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Galliumarsenide is een halfgeleider met een zinkblende-structuur. 

Hierin is elk Ga-atoom tetraëdrisch omringd door vier As-atomen en elk 

As-atoom door vier Ga-atomen. Om de soortelijke warmte van GaAs te 

kunnen vergelijken met gegevens uit de literatuur is uitgegaan van het 

volgende eenvoudige model: de soortelijke warmte van GaAs kan voor 

lage temperaturen uitgedrukt worden in de som van de elektronenbij

drage en de roosterbijdrage: 

c 
V 

3 = '}T + {JT • (2.11) 

De coëfficiënt'}. gelijk aan de voorfactor in vergelijking (2.10), 

bevat informatie over het aantal elektronen per volume-eenheid n. In 

het geval van GaAs geldt m" = 0.0665•m0 , waarin m0 de rustmassa van 

het elektron is [4]. De coëfficiënt {3, de voorfactor van vergelijking 

(2.9), staat in verband met de Debije-temperatuur e0 . In het algemeen 

kan de lage temperatuur soortelijke warmte van een vaste stof worden 

geschreven als een machtreeks inT [7]: 

C = L A •Tn 
v n (n = 1,3,5,7, ... ). (2.12) 

n 

Voor GaAs geldt dus A1 = '} en A3 = {3. De hogere orde termen A5 , A
7

, 

enz. hebben geen eenvoudige fysische interpretatie, ofschoon A5 in het 

algemeen positief is. 

De soortelijke warmte van "bulk" GaAs (27 g) is uit de literatuur 

bekend en blijkt voor lage temperaturen (T < 5 K) goed aan dit eenvou

dige model te voldoen [9,15], zoals ook in fig. 2.2 te zien is. We 

zien ook dat A5 positief is, daar de gemeten soortelijke warmte in 

fig. 2.2 boven de streeplijn (welke vergelijking (2.9) voorstelt) 

ligt. Hoewel tijdens dit afstudeerwerk aan veel kleinere hoeveelheden 

GaAs (63.2 mg) is gemeten, werd toch verwacht dat de soortelijke warm

te aan vergelijking (2.11) zou voldoen. 
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500 1000 

2.3. Magnetathermische oscillaties. 

Fig. 2.2. 

De soortelijke warmte 

van GaAs als functie 

van de temperatuur . 

Het ontstaan van magnetathermische oscillaties kan op eenvoudige 

wijze aannemelijk gemaakt worden door, evenals Zawadski en Lassnig 

[10], uit te gaan van een vrij elektronengas in een homogeen magneet

veld B in de z-richting. Elk vrij elektron zal onder invloed van de 

Lorentzkracht een spiraalbaan beschrijven. Het oplossen van de 

Schrödingervergelijking voor dit probleem leidt tot de volgende 

energie-eigenwaarden voor elk vrij elektron [11]: 
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wc = cyclotronfrequentie (wc = eB/m
0

) 

k = golfvector in de z-richting z 
mo = vrije elektronmassa 

n =geheel getal (n = 0,1,2, ... ). 

(2. 13) 

Vergelijking (2.13) laat zien dat de oorspronkelijke parabolische 

energieband van een vrij elektron opgesplitst wordt in meerdere equi

distante banden, Landaubanden genaamd (zie fig. 2.3). 

~w c 

E 
, I I I ,, 

I '1111 

i 
I I I I 

I lltll 
'ltlt/ 
/I /ltl 
"llfll 

I I I I I 
I I I I I 

/ / I I I 
I I 1 1 

I I 

-+ k 
z 

Fig. 2.3. 

De eLektronen-energie 
LT ats functie van k bij z 

T = 0 K. 
LT te ge toestanden 

EF 
BT bezette toestanden 

BT 

De uniforme verdeling van de quanturntoestanden in de k-ruimte voor een 

vrij elektronengas kan men zich nu vervangen denken door een serie 

concentrische cylinders, waarop de toestanden gekwantiseerd zijn. 

Het gedrag van elektronen in de vaste stof laat zich beschrijven 

met behulp van de "effectieve massa"-benadering. Daarbij wordt aan 

een elektron een effectieve massa mM (mM < m0 ) toegekend, welke een 

functie is van de golfvector k. Neemt men aan dat de energiebanden 

parabolisch zijn, dan is mM onafhankelijk van de energie en blijft 

vergelijking (2.13) geldig, mits men m0 door mM vervangt. 
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Het bestaan van Landaubanden geeft aanleiding tot een toestands

dichtheid p(E), welke een oscillerende functie is van de elektronen

energie [3]: 

nw [2m*]~ nm 
p(E) = ~· 2 -~ 

411" fl n=O 

1 

[E-Cn+!) ·nwcr
2

• (2.14) 

met w de cyclotronfrequentie (w = eB/m*) en n de maximale waarde c c m 
van n waarvoor geldt: 

(2.15) 

De periode van p(E) variëert met het magneetveld B via de relatie 

w = eB/m". In fig. 2.4 is de toestandsdichtheid weergegeven. De curve 
c 

c in deze figuur geeft de ideale situatie weer. In de praktijk zullen 

deze discontinuïteiten echter vervagen omdat er ten gevolge van bot

singen een verbreding van de Landaubanden optreedt (curve b). 

' c Fig. 2.4. 

De toestandsdichtheid 

als functie van de 
a 

p<o energie bij a.a.nwezig-

l heid van een magneet-

veld. De drie curves 

geven p(E) bij verschil-

lende 10CLllrden van de 

botsingsrelaxatietijd T. 

6 a) W T = 0 c 
EF/1) wc b) WT = 10 c 

----"+ c) E!flw W T = co 
c c 

De pieken in de toestandsdichtheid zijn de oorzaak van diverse 

oscillatorische effecten. Als het magneetveld groter wordt zal naast 

de energie van de elektronen in een Landauband ook de ontaardingsgraad 

van de Landaubanden toenemen. Bovendien zal de afstand tussen twee 
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opeenvolgende Landaubanden toenemen (AE = neB/m*). Hierdoor zullen de 

Landaubanden één voor één door het Fermi-niveau schuiven (zie 

fig. 2.3). Zodra de onderkant van een Landauband door het Fermi-niveau 

gaat, zal het aantal toestanden bij het Fermi-niveau maximaal zijn en 

zal er een herverdeling van de elektronen over de quanturntoestanden 

plaatsvinden (bijT= 0 K zijn alle toestanden met E > EF onbezet). Op 

dat moment is de verstrooiing in het kristal maximaal, en treedt te

vens een maximum op in een aantal grootheden zoals de weerstand, de 

magnetisatie, de entropie en de soortelijke warmte van het elektronen

systeem. In het stageverslag van R. van de Laar [17] zijn van enkele 

van deze grootheden ook berekeningen weergegeven voorT= 1.5 K. 

Houdt men de entropie van het totale systeem zo goed mogelijk 

constant, door het preparaat adiabatisch op te hangen, dan heeft elke 

verandering in de entropie van het elektronensysteem een even grote 

maar tegengestelde verandering in de rooster-entropie tot gevolg. Als 

dus de entropie van het elektronensysteem verandert doordat er Landau

banden door het Fermi-niveau schuiven, verandert de rooster-entropie 

mee. Dit gaat gepaard met een temperatuurverandering van het rooster, 

welke men in principe kan meten. Door nu de temperatuur als functie 

van het magneetveld te meten, kan men in principe magnetathermische 

oscillaties waarnemen. 

Om de oscillatorische effecten waar te kunnen nemen moet aan de 

volgende voorwaarden zijn voldaan [3,14,16]: 

1. Om quantisatie door het magneetveld te krijgen, moet een elektron 

een volledige cyclotronbeweging uit kunnen voeren, ofwel 

w T = ~B) 1, (2.16) 
c 

w = de cyclotronfrequentie (w = eB/m*) 
c c 

T = botsingsrelaxatietijd 

B = magnetische inductie 

~ = beweeglijkheid van de elektronen (~ = arH/en) 

a = geleidingsvermogen van de elektronen (a = ne2 TimM) 

rH = Hall-factor (rH = 1 als ~B ) 1) 

n = dichtheid van de elektronen. 
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2. De afstand tussen de Landaubanden moet groter zijn dan de 

thermische verbreding: 

nw >kT. 
c (2.17) 

3. Het elektronensysteem en het rooster moeten met elkaar in 

thermisch evenwicht komen in een tijd korter dan de inverse van 

de modulatiefrequentie: 

Tel < 1/f, (2.18) 

Tel = thermische relaxatietijd tussen het elektronensysteem 

en het rooster. 

4. Bij metingen aan een halfgeleider moet deze sterk gedegenereerd 

zijn zodat het Fermi-niveau boven de onderkant van de geleidings 

band ligt. 

Uit de eerste twee voorwaarden volgt dat de metingen uitgevoerd moeten 

worden bij lage temperaturen en hoge magneetvelden. 
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3. Meetopstelling en meetmethoden. 

In dit hoofdstuk zal de meetopstelling besproken worden. Daarbij 

zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan het cryogene gedeelte 

van de opstelling (de insert), de microcalorimeter (het device) en de 

elektronische randapparatuur. De meetopstelling die tijdens dit afstu

deerwerk gebruikt is, heeft een aantal veranderingen ondergaan ten 

opzichte van de meetopstelling welke door H. van der Hoek [2] gebruikt 

werd. Om met de meetopstelling in een extern aangelegd magneetveld te 

kunnen meten, werd een nieuwe insert gemaakt voor gebruik in een 

opstelling met een superspoel. Met deze superspoel wordt het magneet

veld opgewekt. 

De veranderingen ten opzichte van de oude opstelling zijn de 

volgende: 

1. Metalen cryostaten in plaats van glazen cryostaten. 

2. Een nieuwe weerstandsthermometer (CGRC 2305). 

3. Een extra capaciteitsthermometer voor het meten in magneetvelden. 

4. Een extra koperen cylinder aan de heatsink om snelle temperatuur-

fluctuaties te onderdrukken. 

In de diverse paragrafen worden deze veranderingen nader besproken. 

Tot slot van dit hoofdstuk worden de gebruikte meetmethoden nader 

toegelicht. 

3.1. Het cryogene gedeelte van de opstelling. 

Het onderste gedeelte van de insert is in fig. 3.1 weergegeven. De 

vacuümpot (1) met daarin onder andere de eigenlijke calorimeter 

bevindt zich in een metalen cryostaat gevuld met vloeibaar 4 He. Deze 

cryostaat bevindt zich binnen een tweede metalen cryostaat, waarin 

zich de superspoel bevindt. Ook deze tweede cryostaat is met vloeibaar 
4 He gevuld. Om het heliumverbruik te beperken, bevindt zich om de 

buitenste heliumcryostaat een cryostaat met vloeibare stikstof. De 

temperatuur van het heliumbad in de binnenste cryostaat kan worden 

verlaagd door de dampdruk boven het heliumbad te verlagen. De ruimte 
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1 vacuümpot 

2 deksel. 

3 pompbuis 

4 stral.ingsschermen 

5 doorvoer eLektrische 

bedrading 

6 referentiepl.nat 

7 koperen pennen 

8 koperen pl.nat 

9 messing tussenstuk 

10 koperen staaf 

11 koperen ring 

12 koperen cyLinder 

Fig. 3.1. 

Het onderste gedeeLte 

van de insert. 

binnen de vacuümpot wordt via de pompbuis (3) geëvacueerd met een 

conventioneel pompstel, bestaande uit een voorvacuüm- en een olie

diffusiepomp. 

De referentieplaat (6) staat via koperen pennen (7) die door het 

deksel van de vacuümpot (2) heengaan en een koperen plaat (8) (ter 

vergroting van het oppervlak) in contact met het heliumbad. Hierdoor 

zal de referentieplaat de temperatuur van het heliumbad aannemen. Er 

bevindt zich een messing tussenstuk (9) tussen de referentieplaat en 

de heatsink, die bestaat uit een koperen staaf (10), ring (11) en 

cylinder (12). Messing geleidt bij 4.2 K de warmte een factor 100 

slechter dan koper, waardoor dit tussenstuk fungeert als een warmte

weerstand. 
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De eigenlijke microcalorimeter is met twee zijden draden binnen de 

koperen ring opgehangen. De koperen cylinder (12) is aangebracht om de 

warmtecapaciteit van de heatsink te vergroten en daardoor ongewenste 

temperatuurfluctuaties te onderdrukken. Door deze verandering bleek de 

temperatuurstabiliteit bij de laagste temperaturen 1.0 mK te bedragen, 

een factor 2.5 beter dan in de oude insert. Verder hebben de koperen 

ring (11) en cylinder (12) aan één kant een zaagsnede om het ontstaan 

van wervelstromen bij metingen in een variërend magneetveld tegen te 

gaan. 

3.2. De microcalorimeter. 

De microcalorimeter (zie fig. 3.2) bestaat uit een drager, waarop 

zich aan één zijde een thermometer en een heater bevinden. Op de ande

re zijde kan een preparaat bevestigd worden. De drager wordt gevormd 

door een rond saffierplaatje met een doorsnede van 10 mm en een dikte 

van 100 MID· Saffier (Al2o3 ) wordt gebruikt omdat dit een goede warmte

geleider is en een lage warmtecapaciteit heeft. 

koolstof. 
epoxy-hars 

Woods-metaal 
Pt/Au/Cr 

Fig. 3.2. De microcalorimeter bestaande uit: saffier drager, 

metaalfilm (Cr) heater, koolstof thermometer en 

manganine aansluitdraden. 
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De heater bestaat uit een opgadampt 100 nm dik chroomlaagje in de 

vorm van een smal zigzag spoor (R ~ 10 kn). De weerstandswaarde van 

het spoor is vrijwel temperatuuronafhankelijk, zodat het heaterver

mogen nagenoeg constant blijft als de temperatuur veranderd wordt. 

Als thermometer wordt een dun plakje koolstof (2.5 mm x 2.5 mm x 

50 ~) gebruikt, dat afkomstig is uit een 100 n, 1 Watt Allen-Bradley 

weerstand. De elektrische bedrading bestaat uit 8 manganinedraden met 

een doorsnede van 50 ~. welke thermisch op de ring verankerd zijn. 

Met een negende manganinedraad (~ 100 ~) kan het warmtegeleidings

vermogen Kb van de microcalorimeter naar de heatsink vergroot worden. 

Verdere bijzonderheden betreffende de microcalorimeter zijn te vinden 

in het afstudeerverslag van G.C. de Vries [1]. 

3.3. De elektronische randapparatuur. 

De gebruikte elektronische randapparatuur is in fig. 3.3 schema

tisch weergegeven. Het schema is in een heatsink-, heater- en thermo

metergedeelte onderverdeeld. Deze gedeelten zullen achtereenvolgens 

besproken worden. 

De heatsink bepaalt de omgevingstemperatuur van de microcalorime

ter. De temperatuur van de heatsink wordt gemeten met een carbonglas 

weerstandsthermometer (Lake Shore Cryotronics, type CGRC 2305). De 

weerstand hiervan wordt gemeten met een vierdraadsmeetbrug (IT. type 

VS-3). Indien over de stookweerstand een spanning wordt aangelegd, kan 

daarmee de temperatuur van de heatsink boven die van het heliumbad 

worden ingesteld. De ingestelde temperatuur wordt met behulp van een 

PlO-regelaar tot op 1.0 mK nauwkeurig gehandhaafd. Behalve de 

carbonglas weerstand is tevens een capaciteitsthermometer (Lake Shore 

Cryotronics, type CS-401LG-C, ser. nr. 1338) op de heatsink bevestigd. 

Worden er metingen uitgevoerd in een extern aangelegd magneetveld, 

dan wordt deze capaciteitsthermometer op de PlO-regelaar aangesloten. 

Dit omdat deze thermometer magneetveldonafhankelijk is, in tegenstel

ling tot de carbonglas weerstand, welke een zekere magneetveldafhanke

lijkheid heeft. De temperatuurstabiliteit van de capaciteitsthermo

meter bleek bij controle overeen te komen met de specificaties, 

namelijk 2 mK/uur. 
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(ref !'2lfl 

lock-in versterker 

Fig. 3.3. Blokschema van de elektronische randapparatuur. 

Bij metingen volgens de AC-methode wordt het in de heater gedissi

peerde vermogen door een sinusgenerator geleverd. De frequentie hier

van kan worden ingesteld en gestabiliseerd met behulp van de frequency 

control unit. Tevens levert deze generator de referentiespanning voor 

de beide lock-in versterkers. Met een verzwakker wordt het stookver

mogen Pheff ingesteld. Pheff wordt bepaald door Vheff en Iheff' welke 

met een lock-in versterker gemeten worden [1]. 
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Met de koolthermometer op het device wordt zowel de gemiddelde 
A 

temperatuur TtO als de amplitude van de temperatuurvariatie Ttac 

bepaald. De warmtecapaciteit Ctot van addenda plus sample wordt dan 

via vergelijking (2.7) verkregen. In de volgende paragraaf zal bespro

ken worden hoe Ctot bepaald wordt. De lock-in versterker welke Vt(t) 

meet werkt in dit geval met een referentiefrequentie 2f. 

Er kan een extern magneetveld worden opgewekt met behulp van een 

superspoel. Deze superspoel levert een maximaal magneetveld van 7.5 

Tesla bij een badtemperatuur van 4.2 K. Met behulp van de "sweepunit" 

(Thor cryogenics, electrooie programroer model 2020) is het mogelijk om 

een magneetveld met een constante snelheid toe of af te laten nemen. 

Met behulp van een modulatiespoeltje kan op het hoofdmagneetveld 

een klein wisselend magneetveldje gesuperponeerd worden. De frequentie 

en amplitude van het modulatieveldje worden met behulp van de oscilla

tor, de frequency control unit en de spanningsversterker (Quad SOE) 

ingesteld. Dit modulatieveldje kan worden gebruikt bij het fasegevoe

lig detecteren van magnatothermische oscillaties. De lock-in verster

ker welke Vt(t) meet, werkt dan met een referentiefrequentie f. 

3.4. Meetmethoden. 

3.4.1. Meten met de AC-methode. 

Een belangrijk onderdeel van de opstelling is de thermometer. Bij 

de AC-methode wordt daarmee de amplitude van de temperatuurvariatie 

Ttac gemeten en daaruit kan de warmtecapaciteit Ctot van addenda plus 

sample bepaald worden. Hierna zal afgeleid worden hoe Ctot samenhangt 

met de verschillende grootheden. 

Omdat de koolthermometer na elke temperatuurcyclus een iets andere 

weerstands-temperatuur karakteristiek heeft, moet deze steeds opnieuw 

geijkt worden. De carbonglas thermometer dient daarbij als referentie. 

Het resultaat van de ijking kan benaderd worden door een veelterm in 

ln Rt: 

(3. 1) 
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De parameters 80 , 81 en 82 worden met behulp van de kleinste kwadraten 

methode uit de ijkpunten bepaald. Uit (3.1) is de afgeleide van de 

Rt-Tt curve te bepalen, welke eveneens van belang is. Voor deze 

afgeleide geldt: 

-[8
2
-48 •(8 -1/T ]-~ [-8 +[8

2
-48 •(8 -1/T )]~] 1 2 0 t 1 1 2 0 t 

2 
exp . 

Tt 282 

(3.2) 

Tengevolge van de sinusvormige temperatuurvariatie zal de weer

stand Rt(t) sinusvormig om de evenwichtswaarde Rto variëren, waarbij 

aangenomen is dat het om kleine afwijkingen van Rto gaat. Rt(t) wordt 

gevonden door een bekende gelijkstroom lt door de thermometer te 

sturen en de spanning Vt(t) over de thermometer te meten. Uit Rto 
"' 

volgt met (3.1) Tt en voor Ttac geldt [1,2]: 

(3.3) 

waarin Vteff de effectieve waarde van de wisselspanning over de 

thermometer is. 

Voor de warmtecapaciteit Ctot wordt met (2.7) en (3.3) de volgende 

vergelijking gevonden: 

(3.4) 

f = w/2~; de frequentie van de temperatuuroscillatie 

vheff = effectieve spanning over de heater 

Iheff = effectieve stroom door de heater. 

Hierbij is aangenomen dat g(2~f) = 1 (zie paragraaf 2.1). In vergelij

king (3.4) is te zien hoe ctot te bepalen is uit gemeten grootheden en 

ldR /dT IR , welke berekend wordt. 
t t tO 

Door nu een serie metingen aan zowel de lege drager, als aan de 

lege drager met sample te verrichten, kan de warmtecapaciteit van het 
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sample bepaald worden. Dit geschiedt door een spline-aanpassing [19] 

van de metingen aan de lege drager af te trekken van de metingen aan 

de lege drager met sample. Verder worden de metingen gecorrigeerd voor 

de bijdrage van het bevestigingsmiddel (CE 7031 lak). 

3.4.2. De AC-methode in een extern aangelegd magneetveld. 

Bij het meten in een extern aangelegd magneetveld wordt de mag

neetveldafhankelijkheid van de koolthermometer van belang. Deze kan 

met de volgende formule beschreven worden [18]: 

AR = 
RB = 
Ro = 
B = 
a,/3 = 

2 a(T) •B 

1+J3(T)•B2 ' 

RB-RO 
weerstand 

weerstand 

in magneetveld 

in nulveld 

magneetveld 

constanten voor vaste temperatuur. 

(3.5) 

Als er slechts bij één constant magneetveld gemeten wordt is het nogal 

omslachtig om de warmtecapaciteit Ctot van addenda plus sample met 

deze formule te corrigeren voor de magneetveldafhankelijkheid van de 

koolthermometer. Daarom wordt in dat geval een "in-veld" ijking van de 

koolthermometer uitgevoerd via de volgende methode: bij uitgeschakeld 

magneetveld wordt een bepaalde referentietemperatuur ingesteld. Deze 

referentietemperatuur volgt uit de weerstand van de koolthermometer in 

nulveld met behulp van de ijking in nulveld. Vervolgens wordt het mag

neetveld ingeschakeld en de weerstand van de koolthermometer gemeten. 

Tijdens het inschakelen zal de referentietemperatuur gelijk blijven, 

omdat de omgevingstemperatuur constant gehouden wordt met behulp van 

de capaciteitsthermometer. Deze procedure wordt bij verschillende 

referentietemperaturen herhaald, waarna het resultaat van de ijking 

met vergelijking (3.1) benaderd kan worden. 
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Bij gebruik van deze "in-veld" ijking wordt Ctot automatisch 

gecorrigeerd voor de magneetveldafhankelijkheid van de koolthermome

ter. De procedure om de warmtecapaciteit van het sample te bepalen is 

hetzelfde als in paragraaf 3.4.1 beschreven is. Er wordt een spline

aanpassing [19] van de metingen aan de lege drager in het extern 

aangelegde magneetveld afgetrokken van de metingen aan de lege drager 

met sample in hetzelfde magneetveld. Verder worden de metingen gecor

rigeerd voor de bijdrage van het bevestigingsmiddel (GE 7031 lak), 

waarbij ervan uitgegaan wordt dat de warmtecapaciteit van het beves

tigingsmiddel magneetveldonafhankelijk is. 

3.4.3. Het meten van magnetothermische oscillaties. 

Er zijn in principe twee methoden om magnetothermische oscillaties 

zichtbaar te maken. In beide gevallen wordt de drager met het prepa

raat adiabatisch opgehangen. Er is dan, behalve via de elektrische 

bedrading, geen warmtecontact met de omgeving. 

Bij de eerste methode, de DC methode voor magnetothermische oscil

laties (DM-methode), wordt gemeten volgens het in paragraaf 2.3 ge

noemde principe. De temperatuur TtO wordt hierbij op een XY-schrijver 

geregistreerd als functie van het magneetveld B0 dat met een constante 

snelheid oploopt. Zodra het magneetveld een waarde BOn bereikt, 

waarbij de ne Landauband door het Fermi-niveau schuift, treedt er een 

maximum op in de entropie van het elektronensysteem, wat gepaard gaat 

met een minimum in de temperatuur van het preparaat. 

Bij de tweede methode, de AC methode voor magnetothermische oscil

laties (AM-methode), wordt op het hoofdmagneetveld een modulatieveldje 

B gesuperponeerd (B = B •cos(2~ft), B < B0 ) met frequentiefen m m ma ma 
amplitude B . Wanneer het hoofdveld zich in de buurt van B0 bevindt, ma n 
heeft het modulatieveldje een AC-component van de temperatuur Ttac tot 

A 

gevolg. De amplitude Ttac is afhankelijk van (B0-B0n) en kan op 

dezelfde wijze gemeten worden als in paragraaf 3.4.1 beschreven is. 

Daarom kan naast de De-component TtO ook de AC-component Ttac van de 

temperatuur als functie van B0 geregistreerd worden met een XYY'

schrijver. Met deze methode wordt in feite de afgeleide (8T/8B) van 

het De-signaal gemeten [12,13]. Hierdoor vergroot men de gevoeligheid 
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waarmee gemeten wordt. De modulatiefrequentie f moet daarbij aan de 

volgende voorwaarden voldoen [16]: 

(21Tf)2T
2 > 1 

2 2 
(21Tf) T t < 1, 

(3.6) 

(3.7) 

T = thermische relaxatietijd tussen microcalorimeter en omgeving 

Tt = thermische relaxatietijd tussen preparaat en thermometer. 

Dit zijn in feite voorwaarde (2.8b) en (2.8c) uit paragraaf 2.1. We 

hebben hier dus eigenlijk met een AC-methode te maken. Het enige ver

schil met de in paragraaf 3.4.1 genoemde AC-methode is dat de warmte 

nu niet door de heater geproduceerd wordt, maar een gevolg is van het 

aangelegde modulatieveldje. Daarom moeten de temperatuurvariaties nu 

op dezelfde frequentie gedetecteerd worden als waarmee gemoduleerd 

wordt (f) en niet op de dubbele frequentie (2f) zoals in het geval van 

de in paragraaf 3.4.1 genoemde AC-methode. 

Tenslotte moet voor de snelheid waarmee het hoofdmagneetveld vari

eert gelden [3]: 

ldB0/dtl < f•B ma (3.8) 

Deze snelheid mag namelijk in één modulatieperiode (1/f) niet meer 

toenemen dan de amplitude van het modulatieveldje, omdat anders het 

meetsignaal vervlakt. 
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~. Warmtecapaciteitsmetingen aan CE 7031 lak. 

Om warmtecapaciteitsmetingen aan een preparaat te kunnen verrich

ten, moet dit preparaat in goed warmtecontact met de microcalorimeter 

staan. Om dit te bereiken werd tijdens dit afstudeerwerk CE 7031 lak 

gebruikt. Deze lak heeft een redelijke warmtegeleiding en is mecha

nisch sterk bij lage temperaturen. Uit de literatuur is de warmtecapa

citeit goed bekend in het temperatuurgebied boven 2 K [7] en beneden 

1.2 K [8]. Daar de literatuurwaarden in het temperatuurgebied tussen 

1.2 Ken 2 K niet goed op elkaar aansloten, werd besloten de warmte

capaciteit te meten in het hele temperatuurgebied waarin tijdens dit 

afstudeerwerk metingen werden verricht (1.2 K tot 10K). 

Er werd gemeten aan een laagje CE 7031 lak met een massa van 

2.63 mg, dat op een nieuwe lege drager was aangebracht. De hoeveelheid 

was zo gekozen dat de warmtecapaciteit van de lak bij 1.S K ongeveer 

2 maal zo groot was als die van de lege drager, zodat de fouten ten 

gevolge van het aftrekken van de lege drager niet te groot zouden 

worden. In fig. 4.1 zijn een aantal meetpunten weergegeven, tesamen 

met enkele literatuurwaarden. Voor een aantal temperaturen is in 

fig. 4.1 de mogelijke fout in de soortelijke warmte aangegeven. Deze 

fout wordt voornamelijk bepaald door een tweetal factoren, waarop 

later in dit hoofdstuk nader wordt ingegaan. We zien dat binnen de 

aangegeven foutengrenzen de gemeten soortelijke warmte samenvalt met 

de literatuurwaarden voor temperaturen beneden 4 K. 

Het blijkt dat de soortelijke warmte in het temperatuurgebied van 

2 K tot S K goed beschreven wordt met de volgende vergelijking: 

CCE = A •T3 + 3 
A •TS 

s (4.1) 

CGE = soortelijke warmte van CE 7031 lak in J/gK 

T = absolute temperatuur (K) 

A3 = (3.22 + 0.01)•10-S J/gK4 

-(1.S ± 0.1)•10-7 6 
As = J/gK . 

In de literatuur [7] vindt men voor A3 en AS de volgende waarden: 
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Fig. 4.1. Soortelijke warmte van GE 7031 lak. 

X = deze metingen, D = l i teratuunva.arden. 

6 
J/gK . 

(4.2) 

Vergelijken we de gevonden waarden voor A3 en AS met de literatuur

waarden, dan zien we dat A3 zeer goed overeenkomt met de literatuur

waarde. Over AS valt op te merken dat deze coëfficiënt in ons geval 

negatief is, in tegenstelling tot de literatuurwaarde. Dit hangt samen 

met het feit dat onze metingen in fig. 4.1 een kleinere helling verte-

nen. 
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De fout in de warmtecapaciteit wordt onder andere bepaald door 

fouten in de gemeten waarde van de spanning over en stroom door de 

stookweerstand en de thermometer en door fouten in de frequentie van 

het stookvermogen waarmee wordt gemoduleerd. Deze fouten zijn echter 

alle kleiner dan 1% [2]. De twee factoren die de fout in Ctot voorna

melijk bepalen zijn, zoals hierboven al werd gemeld; 

1. een fout ten gevolge van het meten bij een frequentie f, waarvoor 

de functie g(w) ~ 1, 

2. een fout die ontstaat doordat de aanpassing door de ijkpunten van 

de thermometer afwijkt van deze ijkpunten. 

De eerste fout is afgeschat met behulp van metingen aan de lege drager 

bij verschillende frequenties. Omdat tijdens de meetserie aan de GE 

lak slechts frequentiescans gemaakt werden bij enkele temperaturen 

tussen 1.5 Ken 4 K vielen de afwijkingen pas op na het uitwerken van 

de metingen. De reden dat de frequentiescans tijdens deze meetserie 

slechts bij temperaturen tussen 1.5 Ken 4 Kuitgevoerd werden, was de 

volgende: bij metingen met andere lege dragers was geconstateerd dat 

de frequentie-afhankelijkheid van de lege drager steeds over het hele 

temperatuurgebied verwaarloosbaar was, indien zij in het temperatuur

gebied van 1.5 K tot 4 K verwaarloosbaar was. Doorgaans werden de 

metingen dan verricht bij een vaste frequentie van 12 Hz. Daar de 

afwijkingen pas na het uitwerken van de metingen opvielen, werden de 

meer uitgebreide metingen aan de lege drager pas later uitgevoerd. De 

resultaten van deze frequentiescans zijn in fig. 4.2 weergegeven. 

Het meest opvallende verschijnsel in deze figuur is dat de met 

12Hz gemeten warmtecapaciteit bij temperaturen tussen 1.3 Ken 1.6 K 

gelijk blijft, terwijl bijvoorbeeld de met 6 Hz of 4 Hz gemeten warm

tecapaciteit bij 1.3 K kleiner is dan bij 1.6 K. Omdat dit verschijn

sel bij andere lege dragers niet geconstateerd is, zullen we de 

frequentie-afhankelijkheid van de bij dit experiment gebruikte lege 

drager vergelijken met de frequentie-afhankelijkheid van andere lege 

dragers. Daarvoor gaan we uit van de volgende definitie: 

Ag(f,T) -
Ctot(12.T) - Ctot(f.T) 

Ctot(12,T) 
(4.3) 

Ctot(f,T) =totale warmtecapaciteit gemeten met frequentie f bij 

temperatuurT. 
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Fig. 4.2. Gemeten warmtecapaciteit van de lege drager als 

functie van de frequentie. 

Voor een drietal andere lege dragers bleek de maximale waarde van 

Ag(f,T) (MAg) voor alle gemeten temperaturen in het frequentiegebied 

van 4 Hz tot60Hz kleiner te zijn dan 0.10. Voor de tijdens dit 

afstudeerwerk gebruikte lege drager zijn in tabel 4.1 de maximale 

waarden van Ag(f,T) in de aangegeven temperatuur- en frequentiegebie

den gegeven. 

T [KJ 1.4-6.3 1.4-8.2 1.5-6.3 1.5-8.2 1.6-6.3 1.6-8.2 

f [Hz] 

6-20 0.18 0.18 0.12 0.15 0.12 0.15 

4-40 0.57 0.57 0.31 0.31 0.20 0.21 

Tabel 4.1. Maximale waarden van Ag(f,T) in de aangegeven 

temperatuur- en frequentiegebieden. 
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We nemen aan dat de functie g(w) gelijk is aan 1 indien een fre

quentiescan een plaatje oplevert, waarin de gemeten warmtecapaciteit 

als functie van de frequentie over een frequentiegebied van ongeveer 1 

dekade constant is. In fig. 4.2 kunnen we zien dat in ons geval het 

frequentiegebied waarin de warmtecapaciteit constant is, voor tempera

turen boven 2 K veel kleiner is dan 1 dekade. We nemen daarom aan dat 

voor die temperaturen g(w) = 1 voor frequenties in de buurt van 12 Hz. 

Uit de gegevens in de tabel volgt dan dat de functie g(w) binnen 12% 

gelijk is aan 1 in het temperatuurgebied van 1.5 K tot 6.3 Ken bij 

frequenties tussen 6 Hz en 20Hz. Hoewel dit slechts 2% meer is dan 

voor de andere lege dragers, is het frequentiegebied waarbinnen g(w) 

gelijk aan 1 gesteld kan worden veel beperkter. Verder zien we een 

toename van MAg wanneer we het temperatuurgebied naar boven uitbreiden 

tot 8.2 Kof naar beneden tot 1.4 K. Dit duidt op een slechte fre

quentie-afhankelijkheid voor deze temperaturen. Hieruit kunnen we 

concluderen dat het noodzakelijk is steeds over een groot temperatuur

gebied frequentiescans uit te voeren. Het belangrijkst zijn daarbij de 

metingen bij de laagste en de hoogste temperaturen, omdat daar Ag(f,T) 

het grootst wordt. 

Uit de frequentiescans aan de GE lak bij temperaturen tussen 1.5 K 

en 4 K blijkt dat MAg in het frequentiegebied van 6 Hz tot 20 Hz 

gelijk is aan 0.15. In hetzelfde temperatuur- en frequentiegebied is 

MAg voor de lege drager kleiner of gelijk aan 0.12. Omdat MAg voor de 

GE lak groter is dan voor de lege drager, valt uit tabel 4.1 af te 

leiden dat de maximale fout in de warmtecapaciteit van de GE lak ten 

gevolge van het meten met een frequentie waarvoor g(w) # 1 voor tem

peraturen beneden 1.5 Ken boven 6.3 K groter zal zijn dan 15%. 

De tweede fout ontstaat als volgt: indien de temperatuur die uit 

de aanpassing (3.1) volgt (Tta) afwijkt van de gemeten ijktemperatuur 

(T .. k)' dan introduceert dit naast een fout in de temperatuur een 
tlJ 

fout in C omdat een waarde ldRt/dTtiT gebruikt wordt in vergelij-

king 

fig. 

fig. 

tot t a 

(3.4), die afwijkt van de juiste waarde: ldRt/dTtlr . In 
t I j k 

4.3 is het resultaat van een thermometerijking weergegeven. In 

4.4 zijn de procentuele afwijkingen (1-R IR . . k)*100 van de ijk
a lJ 

punten ten opzichte van de aanpassing weergegeven. De relatie tussen 

deze afwijkingen AR/R. "k en de hierdoor veroorzaakte afwijking AC van 
lJ 

de warmtecapaciteit C. "k' verkregen door R. "k en (dR/dT)R te 
lJ lJ ijk 
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Fig. 4.3. Thermometerijking, Rt als functie van Tt. 

gebruiken bij de berekening, zal hieronder bekeken worden. Uitgaande 

van vergelijking (3.4) vinden we voor AC: 

_AÇ__ = A ( dR/ dT) 

Cijk (dR/dT)R. "k 
lJ 

(4.4) 

Om de fout A(dR/dT) te bepalen gaan we uit van vergelijking (3.2) in 

de volgende vorm: 

[ 
2 1 ]_1 

[ ~~] = _-R_·_B~1 -_4_· B....:~=-~-(__;B0::...-..:.T_) _
2 

(4.5) 
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Fig. 4.il. ProcentueLe afwijking (1-R /R . . k.)*100 van de meetpunten 
a tJ 

ten opzichte van de aanpassing. 

We zien dat (dR/dT) zowel van R als van T afhangt. Een van deze varia

belen zou men kunnen elimineren via de relatie T(R), maar een eenvou

diger uitdrukking wordt verkregen door A(dR/dT) uit te drukken in 

AR/R .. k en AT/T .. k (= 1-T /T .. k). Voor de fout in (dR/dT) vinden we: 
lJ lJ a lJ 

-2•R•B2 •AT 2•R•AT 
A(dR/dT) = 4 2 1 3 + 3 2 1 ! + 

T •[B1-4·B2 •(B0-Ï)]
2 T •[B1-4·B2 •(B0-Ï)] 

-T-2 ·[B2-4•B •(B _!)]-!•AR 
1 2 0 T ' (4.6) 

zodat we voor de fout in Cijk kunnen schrijven: 

(4.7) 
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In tabel 4.2 is voor die temperaturen, waarvoor AR/R. "k een extreme 
lJ 

waarde bereikt, de berekende grootte van AC/Cijk gegeven. We zien dat 

de afwijkingen AR/R .. k een maximale fout van 3.5% in de warmtecapaci
lJ 

teit tot gevolg hebben. 

Bij het bevestigen van de preparaten galliumarsenide werden 

slechts kleine hoeveelheden (0.3 mg) GE 7031 lak gebruikt. Een fout 

van bijvoorbeeld 15% in de warmtecapaciteit van de GE 7031 lak geeft 

daarom aanleiding tot een fout van maximaal 1.5% in de warmtecapaci

teit van het galliumarsenide. Dit is de reden waarom ondanks de 

relatief grote fout in de metingen van de GE lak, deze metingen toch 

Tijk [KJ _M_ [%] 
RiJk 

_g_ [%] 
Tijk 

JL [%] 
cijk 

1.63 -1.7 0.33 -2.2 

2.34 1.9 -0.48 2.7 

3.60 -2.2 0.75 -3.5 

7.54 1.3 -0.79 2.7 

TabeL 4.2. Afwijkingen AC/C. ·L en AT/T. ·L voor die temperaturen 
'l Jl<. 'l Jl<. 

10CUlrvoor AR/R. ·L een extreme 10CUlrde bereikt. AC/C. ·L 
l.Jl<. l.Jl<. 

is berekend met B
0 

= -2.55•10- 1
, B

1 
= 3.83•10-3 en 

B
2 

= 4 .19•10- 3
• 

gebruikt kunnen worden om metingen aan de preparaten galliumarsenide 

te corrigeren voor de bijdrage van de GE 7031 lak tot de warmtecapa

citeit. 
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5. Warmtecapaciteitsmetingen aan galliumarsenide (CaAs). 

Er zijn warmtecapaciteitsmetingen aan een plakje GaAs met een 

massa van 63.2 mg verricht in een extern aangelegd magneetveld van 

6 Tesla. Dit werd gedaan om te zien of met de meetmethode die gebruikt 

is voor metingen in nulveld ook metingen in een extern magneetveld 

kunnen worden verricht. Verder werden er metingen aan een grotere 

hoeveelheid GaAs (171 mg) verricht om na te gaan hoe goed de metingen 

reproduceren bij gebruik van verschillende preparaten. In de volgende 

twee paragrafen zullen achtereenvolgens de metingen in een extern 

aangelegd magneetveld en de metingen aan het grotere preparaat GaAs 

besproken worden. In de laatste paragraaf zal een vergelijking met de 

metingen van H. van der Hoek [2] plaatsvinden. 

5.1. Metingen aan GaAs in een extern aangelegd magneetveld. 

Bij eerdere metingen aan GaAs door H. van der Hoek [2] werd gecon

stateerd dat de meetpunten bij de laagste temperaturen (T < 1.5 K) 

aanzienlijk beter beschreven werden indien er een T-2-term in de warm-
-2 tecapaciteit meegenomen werd. Een T -term kan een gevolg zijn van een 

zogenaamde Schottky-anomalie. In dit geval we;d gedacht dat de 

Schottky-anomalie wellicht het gevolg was van magnetische verontreini-
-2 gingen in het GaAs. In een extern aangelegd magneetveld zou deze T -

term duidelijker naar voren moeten komen, omdat in een magneetveld de 

bijdrage van de Schottky-anomalie aan de warmtecapaciteit naar hogere 

temperaturen verschuift. Om deze reden en tevens om de aangebrachte 

veranderingen aan de nieuwe insert uit te proberen, werd een meetserie 

uitgevoerd aan hetzelfde plakje GaAs (63.2 mg) dat door H. van der 

Hoek [2] gebruikt werd. Hiervan werd zowel in nulveld als bij B = 6 T 

de warmtecapaciteit gemeten. 

Dit preparaat werd met 0.30 mg CE 7031 lak op de lege drager 

bevestigd. In fig. 5.1 zijn de metingen na aftrek van de bijdrage van 

de addenda (lege drager + CE 7031 lak) weergegeven voor temperaturen 

in het gebied van 1.3 K tot 2.3 K. Dit is gedaan omdat voor deze 
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temperaturen de T-
2
-term het duidelijkst zichtbaar moet zijn. Tevens 

zijn bij een aantal meetpunten de foutengrenzen aanEegeven. Deze fou

tengrenzen zijn groter dan de spreiding in de meetpunten omdat ze ook 

systematische fouten bevatten, welke ontstaan doordat de warmtecapaci

teit van de lege drager is afgetrokken van de warmtecapaciteit van 

preparaat plus addenda. De relatieve bijdrage van de lege drager tot 

de warmtecapaciteit bedraagt 57% bij 1.5 Ken 35% bij 4.2 K. 

Er wordt aangenomen dat de addenda geen magnetische effecten 

vertonen. Fouten in de warmtecapaciteit van de addenda ten gevolge van 

het meten met een frequentie waarvoor g(w) # 1, zijn dan in eerste 

orde gelijk bij de metingen bij B = 0 T en bij B = 6 T en worden daar

om buiten beschouwing gelaten. Het belangrijkste verschil tussen deze 

beide meetseries zit in de thermometerijkingen en de fouten daarin 

bepalen de aangegeven foutengrenzen. 

In fig. 5.1 zien we dat de warmtecapaciteit beneden 1.5 K nagenoeg 

constant is en dat de metingen bij B = 6 T (aangegeven met 0) daar 
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systematisch boven de metingen in nulveld liggen. Dit verwachten we 

ook als de T-2-term echt aanwezig is. Het vlak lopen van de metingen 

beneden 1.5 K kan echter ook een gevolg zijn van het meten met een 

frequentie waarvoor g(w) # 1 (zie fig. 4.2). Bovendien vallen de metin

gen binnen de foutengrenzen samen, zodat op grond van deze metingen 

geen uitspraak gedaan kan worden over de aanwezigheid van een T-2-term 

in de warmtecapaciteit van GaAs. 

De meetresultaten zijn in de figuren 5.2 en 5.3 uitgezet voor het 

hele gemeten temperatuurgebied. De getrokken lijnen in deze figuren 

zijn de resultaten van een kleinste kwadraten aanpassing van de meet

punten met de volgende veelterm: 

C /T = A1 + A •T2 + A •T4 
V 3 5 (5. 1) 

Dit is het eenvoudige model voor de soortelijke warmte van GaAs uit 

paragraaf 2.2. We zien in fig. 5.2 en 5.3 dat dit eenvoudige model de 

meetresultaten zeer goed weergeeft. De procentuele afwijkingen van de 

meetpunten ten opzichte van de berekende aanpassing zijn in de figuren 

5.4 en 5.5 weergegeven. De gemiddelde spreiding bedraagt voor beide 

metingen 4%. De gevonden waarden voor de coëfficiënten A1 , A3 en A
5 

zijn in tabel 5.1 weergegeven. 

··-
coëfficiënt B = 0 Tesla B = 6 Tesla 

Al [J/1<2] (5.01 ± 0.30) •10-8 (5.38 ± 0.22) •10-8 

~ [J/1<4] (2.462 ± 0. 060) • 10-8 (2.412 ± 0.042)·10-8 

~ [J/1<6] (5.20 ± 0.23) •10-10 (5.35 ± 0.16) •10-10 

Tabel 5.1. Waarden uan de coëfficiënten A1 , A3 en A5 uit 

aanpassingen over het hele temperatuurgebied. 

We zien dat binnen de onnauwkeurigheden de coëfficiënten met 

elkaar overeen komen. Binnen de onnauwkeurigheden vallen de metingen 

dus samen, zodat de conclusie dat er op grond van deze metingen geen 

uitspraak gedaan kan worden over de aanwezigheid van een T-2-term in 

de warmtecapaciteit van GaAs nog eens bevestigd wordt. 
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5.2. Metingen aan een grotere hoeveelheid GaAs. 

Deze metingen zijn uitgevoerd aan een groter preparaat GaAs dat 

gemaakt werd door twee kleinere plakjes met GE 7031 lak op elkaar te 

lijmen. Dit geheel werd vervolgens met GE 7031 lak op de lege drager 

bevestigd. De totale hoeveelheid GaAs bedroeg 171.0 mg en de totale 

hoeveelheid GE 7031 lak 0.29 mg. 

In fig. 5.6 zijn de metingen na aftrek van de bijdrage van de 

addenda weergegeven. Proberen we de metingen in een steeds groter 

temperatuurgebied met vergelijking (5.1) te beschrijven, dan blijkt 

dat boven T = 5 K steeds groter wordende afwijkingen van vergelijking 

(5.1) optreden. Dit zien we ook in fig. 5.6: de meetpunten boven 5 K 

wijken steeds sterker af van de aanpassing. De meetpunten liggen hier 

onder de lijn welke de aanpassing voorstelt. Uitgaande van de litera

tuur [15] zouden we zulke grote afwijkingen van het eenvoudige model 

pas boven T = 10 K verwachten. 

6 
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Fig. 5.6. Warmtecapaciteit van 171 mg GaAs aLs functie 

van de temperatuur. 
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Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat dit afwijkende gedrag 

veroorzaakt is door het meten met een frequentie waarvoor g(w) ~ 1 

(zie ook fig. 4.2). De afwijking bij T2 = 65 K2 wordt echter veel gro

ter dan met alleen deze aanname verklaard kan worden. Bij T2 = 65 K2 

bedraagt de berekende warmtecapaciteit van het GaAs namelijk 88.2 ~]IK 

en de gemeten warmtecapaciteit 47.5 ~]IK. De afwijking bedraagt dus 

46%, terwijl deze verklaring een maximale waarde van 21% voor de 

afwijking bij 8.2 K geeft (zie tabel 4.1). De aanname hierbij is dat 

de bijdrage van de addenda tot de warmtecapaciteit, gemeten met een 

frequentie waarvoor g(w) ~ 1, in eerste orde benadering wegvalt bij de 

aftrekking. 

Een tweede, wellicht meer waarschijnlijke verklaring is de volgen

de: boven 5 K wordt de warmtegeleiding tussen de twee plakjes GaAs zo 

slecht dat het bovenste plakje zich niet meer aan de temperatuurvaria

ties met hoekfrequentie w kan aanpassen. Er is dan niet meer voldaan 
2 2 aan voorwaarde 2.8a (w T < 1) en er zal een te kleine warmtecapacis 

teit gemeten worden [1]. 

De metingen boven 5 K zijn dus niet betrouwbaar en daarom werden 

deze niet meegenomen bij het maken van de aanpassing. Omdat bij tem

peraturen beneden 1.5 K de frequentie-afhankelijkheid van deze lege 

drager slecht was (zie tabel 4.1), werden ook de metingen beneden 

1.5 K niet meegenomen bij het aanpassen. Allereerst werd een aanpas

sing gemaakt met 

(5.2) 

omdat we eerst de roosterbijdrage tot de warmtecapaciteit wilden 

bepalen en pas daarna de elektronenbijdrage wilden bekijken. We gaan 

ervan uit dat de elektronenbijdrage voor temperaturen boven 2 K 

verwaarloosbaar is ten opzichte van de roosterbijdrage [9]. De beste 

aanpassing werd verkregen door de meetpunten in het temperatuurgebied 

van 2.2 K tot 5 K te gebruiken. De procentuele afwijking (1-C /C)*100 a 
van deze aanpassing is in fig. 5.7 weergegeven, waarin tevens de 

foutengrenzen bij een aantal temperaturen aangegeven zijn. Voor de 

bepaling van de foutengrenzen zijn alleen de systematische fouten ten 

gevolge van een meetfrequentie, waarvoor g(w) ~ 1, in beschouwing 

genomen. 
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Fig. 5.7. ProcentueLe afwijking (1-C /C)*100 van de aanpassing 
a 

met vergeLijking (5.2), A
3

= 6.55•10- 8 ]/K4 en 

A5 = 1.54•10-9 J/K6
. 

7 

Na deze aanpassing werden de meetpunten in het gebied van 1.5 K 

tot 5 Kaangepast met vergelijking (5.1) om de elektronenbijdrage tot 

de warmtecapaciteit te bepalen. De procentuele afwijking (1-C /C)*lOO 
a 

van deze aanpassing is in fig. 5.8 weergegeven, opnieuw met fouten-

grenzen bij een aantal temperaturen. We zien dat deze aanpassing geen 

wezenlijke verbetering levert ten opzichte van de eerste aanpassing. 

Ook gelet op de foutengrenzen kunnen we stellen dat de coëfficiënt A
1 

en dus de elektronenbijdrage onbepaald is, zodat we op grond van deze 

metingen geen uitspraken kunnen doen over de elektronendichtheid. Deze 

kan namelijk uit A
1 

afgeleid worden met behulp van vergelijking 

(2.10). 
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Fig. 5.8. ProcentueLe afwijking (1-C /C)*lOO van de aanpassing 
a 

met vergeLijking {5.1), A1 = 1.3•10-8 ]IK2 , 

A3 = 6.34•10- 8 J/K4 en A5 = 1.61•10-9 ]IK6
• 

5.3. Vergelijking van verschillende meetseries aan GaAs. 

7 

In deze paragraaf zullen de metingen aan GaAs vergeleken worden 

met eerdere metingen aan GaAs door H. van der Hoek [2]. De vergelij

king zal betrekking hebben op de coëfficiënten A
1

, A
3 

en A
5 

welke 

gevonden worden uit een aanpassing van de meetresultaten met vergelij

king (5.1). Omdat voor de metingen met de nieuwe lege drager in het 

temperatuurgebied van 1.5 K tot 6.3 K Ag(f,T) maximaal 0.12 was (zie 

tabel 4.1), werden alleen de meetpunten in dit gebied gebruikt om de 

genoemde coëfficiënten te bepalen. 

De nieuwe lege drager is ook voor de metingen uit paragraaf 5.1 

gebruikt, dus werden ook daar slechts de meetpunten uit het tempera

tuurgebied van 1.5 K tot 6.3 K gebruikt. Verder werden de metingen van 

H. van der Hoek [2] gecorrigeerd met de in hoofdstuk 4 besproken 
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resultaten voor GE 7031 lak. Van deze metingen werden wel alle meet

punten betrokken in de aanpassing. Voor de waarden van de coëfficiën

ten bleek het in dat geval namelijk niet uit te maken of slechts de 

meetpunten boven l.S Kof alle meetpunten gebruikt werden. 

In tabel S.2 zijn de coëfficiënten a 1, a3 en aS weergegeven voor 

de metingen uit paragraaf S.l (B = 0 Ten B = 6 T), paragraaf S.2 

(171 mg) en voor de metingen van H. van der Hoek [2]. Om de preparaten 

met een verschillend gewicht met elkaar te kunnen vergelijken zijn de 

coëfficiënt B = 0 T B = 6 T 171 mg [2J 

2 a 1 [J.LJ/mol K ] 43.9 ±3.6 46.2 ±2.S s.so ± 0.85 lS.l ± 1.8 

a3 [J.LJ/mol K4] 29.98 ±0.69 29.64 ±0.46 26.81 ±0.42 49.72 ±0.39 

as [J.LJ/mol K6] O.S48 ± 0.027 0.557 ±0.018 0.681 ± 0.021 0.355±0.017 

Tabel 5.2. Waarden van a
1

, a3 en a 5 voor de metingen aan 63.2 mg 

GaAs (B = 0 Ten B = 6 T), aan 171 mg GaAs en uit [2]. 

coëfficiënten in deze tabel weergegeven per mol. Deze coëfficiënten a n 
werden berekend met de volgende vergelijking: 

a = A •aw/m s' (S.3) n n 

a = coëfficiënt n per mol (n = 1,3,S) 
n 

A = coëfficiënt nuit aanpassing 
n 

aw = 72.32 g/mol 

m = massa preparaat. s 

De coëfficiënt a
1 

blijkt voor alle meetseries een verschillende waarde 

te hebben. Dit was te verwachten, daar in de vorige paragraaf al was 

geconstateerd dat a 1 onbepaald is. 

Met behulp van vergelijking (2.9) vinden we het volgende verband 

tussen de Debije-temperatuur e0 en de coëfficiënt a3 : 

4 1 

eo = [12•v ·R]3. (S.4) 
S·a3 
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In tabel 5.3 is de Debije-temperatuur voor de verschillende meetseries 

vergeleken met de literatuurwaarde [9]. 

B = 0 T B = 6 T 171 mg r21 lit r9J 

e0 [KJ 402 ± 5 403 ± 4 417 ± 4 339 ± 4 342 ± 3 

TabeL 5.3. Debije-temperaturen voor de verschiLLende meetseries 

aan GaAs vergeLeken met de Literatuurwaarde. 

We zien in deze tabel een zeer goede overeenstemming van de metingen 

van H. van der Hoek [2] met de literatuurwaarde en een grote afwijking 

van de literatuurwaarde voor de overige metingen, welke met de nieuwe 

drager werden uitgevoerd. De waarden verkregen uit de verschillende 

meetseries met de nieuwe drager stemmen onderling echter wel overeen. 

We zullen nu de maximale fout in de soortelijke warmte van GaAs 

bepalen, welke ontstaat doordat de aanpassing door de ijkpunten van de 

thermometer afwijkt van deze ijkpunten (bijdrage 1). We gebruiken 

daarvoor de maximale relatieve afwijking in de soortelijke warmte uit 

tabel 4.2 en berekenen bij een drietal temperaturen voor de meetseries 

bij B = 0 T, aan 171 mg en door H. van der Hoek [2] de soortelijke 

warmte van GaAs en de maximale fout daarin. Deze maximale fout bevat 

ook systematische fouten welke ontstaan doordat de warmtecapaciteit 

van de lege drager is afgetrokken van de warmtecapaciteit van prepa

raat plus addenda. Het resultaat staat weergegeven in tabel 5.4. We 

zien dat voor alle drie de temperaturen de soortelijke warmte uit de 

metingen bij B = 0 T en aan 171 mg binnen de foutengrenzen met elkaar 

overeen komt, maar niet overeenkomt met de metingen van H. van der 

Hoek. 

2.0 K 3.0 K 4.2 K 

B = 0 T 0.358 + 0.040 1.05 ± 0.11 3.19 ± 0.39 

171 mg 0.253 ± 0.021 0.91 ± 0.06 2.94 ± 0.23 

[2J 0.457 ± 0.037 1.46 ± 0.11 4.15 ± 0.39 

TabeL 5.4. SoorteLijke warmte van GaAs (in m]/mot K) bij drie 

temperaturen met maximate fout t.g.v. bijdrage 1. 
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In tabel 5.5 staan de resultaten voor het geval we ook de maxi

male fouten ten gevolge van het meten met een frequentie waarvoor 

g(w) # 1 (bijdrage 2) in rekening brengen. In dit geval komt voor de 

2.0 K 3.0 K 4.2 K 

B = 0 T 0.36 ± 0.22 1.05 ± 0.61 3.2 ± 1.7 

171 mg_ 0.25 ± 0.12 0.91 + 0.35 2.9 ± 1.0 

_[2_1 0.46 ± 0.17 1.46 + 0.52 4.2 + 1.5 

TabeL 5.5. Soortelijke warmte van GaAs (in m]lmoL K) bij drie 

temperaturen met maximaLe fout t.g.v. bijdrage 1 en 2. 

drie temperaturen de soortelijke warmte uit de verschillende meet

series wel overeen binnen de foutengrenzen. Hieruit concluderen we dat 

de grote afwijkingen tussen de tijdens dit afstudeerwerk verrichtte 

metingen en de metingen van H. van der Hoek te wijten zijn aan het 

meten met een frequentie waarvoor g(w) # 1. 
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6. Magnetathermische oscillaties. 

De metingen, waarvan de resultaten in dit hoofdstuk besproken 

zullen worden, werden verricht naar aanleiding van de resultaten van 

R. Sniekers [3]. Deze heeft magnetathermische oscillaties in bismuth 

waargenomen en geprobeerd deze oscillaties ook in galliumarsenide 

(GaAs) waar te nemen. Als mogelijke oorzaak van het niet kunnen waar

nemen van magnetathermische oscillaties in GaAs werd het te klein zijn 

van het preparaat (63.2 mg) genoemd. Daarom werd geprobeerd om magne

tothermische oscillaties waar te nemen in een groter preparaat GaAs 

(171 mg). 

In fig. 6.1 en 6.2 zijn enkele representatieve resultaten weerge

geven. We zien dat de signalen in het gebied boven 1 T slechts ruis 

bevatten. Het AM-signaal van de AC-methode voor magnetathermische 

oscillaties zou de afgeleide moeten zijn van het DM-signaal van de 

Al\ 

1 2. 3 

AM :(ëLT\ vs 
d6!s 

DM: T 'IS '6 

f 1.S .. K 

Fig. 6.1. Meting aan het GaAs preparaat met een Langzaam. vari

erend uel.d. dB0/dt = 0.12 Tlmin, Bma = 11 Gauss, 

f = 10 Hz. 
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AM : (21T\ VS 8 se Js 
bM: T vs 5 

0 1 3 5 b 

~ e CTJ 

Fig. 6.2. Meting aan het GaAs preparaat met een sneL variërend 

veLd. dB01dt = 0.6 T/min, Bma = 8.5 Gauss, f = 6 Hz. 

AM :(~) VS B 
dB s 

OM: T V5 t3 

0 
--+ () [T] 0.1 0.~ 

Fig. 6.3. Meting aan het kLeine (63.2 mg) GaAs preparaat met 

een Langzaam variërend veLd. dB0/dt = 0.08 Tlmin, 

B = 5.2 Gauss, F = 10 Hz. 
ma 

l 

--
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De-methode voor deze oscillaties (zie paragraaf 3.4.3). Dat dit inder

daad zo is zien we in fig. 6.3, waar de B-as een factor 5 opgerekt is, 

duidelijker dan in fig. 6.1 en 6.2. Ook voor de meting in een snel 

variërend veld lijkt het AM-signaal de afgeleide van het DM-signaal te 

zijn, hoewel daar niet aan voorwaarde (3.8), dB
0
/dt < f•B , is vol-

ma 
daan (dB0/dt = 0.6 I/min en dat is groter in plaats van kleiner dan 

0.3 I/min= f•B ). ma 
Er zijn in het gebied B < 1 I slechts twee pieken te zien, terwijl 

we veel meer pieken zouden moeten zien als we inderdaad met magneto

thermische oscillaties te maken zouden hebben. Deze pieken zijn dus 

geen gevolg van magnetothermische oscillaties in GaAs. De eerste piek 

treedt ook op als er slechts aan een lege drager gemeten wordt. Een 

mogelijke verklaring voor deze piek vormen paramagnetische verontrei

nigingen in drager en preparaat. De tweede piek treedt alleen op als 

er een preparaat GaAs aanwezig is en ompolen van het magneetveld geeft 

effecten te zien die aan hysterese doen denken. Een mogelijke verkla

ring voor deze tweede piek is de aanwezigheid van (ferro-)magnetische 

verontreinigingen in het GaAs. 

We zullen nu een afschatting maken van het aantal magnetische 

momenten dat nodig is om de grootte van deze tweede piek te verklaren. 

Daarvoor gaan we uit van de entropie als functie van de temperatuur en 

het magneetveld, S = S(I,B). Voor kleine veranderingen AS kunnen we 

schrijven: 

(6.1) 

Blijft de totale entropie constant, dan is AS = 0 en volgt: 

(6.2) 

Dit kan met behulp van de Maxwell-relaties omgeschreven worden tot 

(6.3) 
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Omdat we primair geïnteresseerd zijn in de grootte-orde van de magne

tische verontreiniging, zullen we de magnetisatie M afschatten door 

aan te nemen dat deze beschreven kan worden met een (paramagnetische) 

Brillouinfunctie. Voor lage velden kan M dan benaderd worden door: 

M = 
g211~S(S+1)·110H 

3kT 

g = Landé-factor 

Jla = Bohrmagneton 

N = aantal magnetische momenten 

s = spinkwantumgetal 

k = constante van Boltzmann 

T = absolute temperatuur 

JLo = magnetische permeabiliteit van vacuüm 

H = magneetveld 

dan kunnen we vergelijking (6.3) omwerken tot: 

[
8T] - -g2JL~S ( S+ 1) 
8B S - 3k 

B 

CT ' 
B 

c8 = warmteçapaciteit bij constant magneetveld. 

(6.4) 

(6.5) 

Vullen we numerieke gegevens in voor de tweede piek; B = 0.5 T, 

Cs = 0.27 JL]IK, T = 1.5 Ken 8T/8B ~ 43 mK/T, dan vinden we 

N = 5.6•1015 momenten in het geval dat S = ! en N = 7.0•1014 momenten 

in het geval dat S = 2. Het aantal molekulen GaAs in het sample van 

171 mg bedraagt 1.42•1021 . Dit betekent dat de hoogte van de tweede 

piek verklaard kan worden door aan te nemen dat er op 106 rnalekuien 

GaAs vier magnetische verontreinigingen voorkomen (4 ppm) met S = ~ of 

0.5 magnetische verontreiniging (0.5 ppm) met S = 2. In principe 

kunnen deze magnetische verontreinigingen de oorzaak zijn van een 

Schottky-anomalie en dus bij de warmtecapaciteitsmetingen in een 
-2 extern aangelegd magneetveld aanleiding geven tot een T -term. De 

extra bijdrage tot de warmtecapaciteit bijT= 1.5 Ken B = 6 T zal 

3.582 J/K bedragen voor 1 mol verontreinigingen met S = !. 
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Om de bijdrage van de verontreinigingen tot de warmtecapaciteit 

van het GaAs af te schatten gaan we uit van 4 ppm verontreinigingen 

metS=!. De warmtecapaciteit van 1 mol GaAs bedraagt 1.142•10-4 ]IK, 

zodat de maximale relatieve bijdrage van de verontreinigingen 12.5 % 

bedraagt (bij 1.5 Ken 6 T). Deze bijdrage is kleiner dan de grootte 

van de fouten, maar kan wellicht in de veldafhankelijkheid waargenomen 

worden. Dit kunnen we controleren aan de hand van fig. 5.1 waarin de 

metingen bij B = 6 T zijn vergeleken met de metingen in nulveld. We 

constateren dat de punten gemeten bij B = 6 T systematisch 5 % boven 

de punten gemeten in nulveld liggen. De grootte-orde van de veldafhan

kelijkheid komt vrij aardig overeen met de berekening, hetgeen er 

inderdaad op lijkt te duiden dat de veldafhankelijkheid van de warmte

capaciteitsmetingen aan GaAs veroorzaakt wordt door een T-2-term ten 

gevolge van magnetische verontreinigingen. 

We komen nu terug op de magnetathermische oscillaties. Ook in het 

grotere preparaat GaAs hebben we deze oscillaties niet waargenomen. 

Volgens de berekeningen van R. van der Laar [17] zou theoretisch bij 

B = 2.2 T de temperatuurverandering 10 mK moeten bedragen en bij 

B = 5.3 T zou zij 25 mK moeten bedragen, veranderingen die zonder meer 

met deze opstelling moeten kunnen worden waargenomen. Desondanks heb

ben we geen oscillaties kunnen detecteren. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat er niet aan de voorwaarden genoemd in paragraaf 2.3 is 

voldaan. We zullen deze voorwaarden nu achtereenvolgens bespreken en 

controleren of eraan voldaan is. Aan de eerste voorwaarde: bw /kT > 1 
c 

(2.17) is zonder meer voldaan, daar nw /kT= 26 bijT~ 1.5 Ken 
c 

B = 2 T. 
Bij de tweede voorwaarde: MB> 1 (2.16) bepaalt de beweeglijkheid 

van de elektronen de breedte van het signaal van de magnetathermische 

oscillaties. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is, kan het 

signaal sterk gedempt zijn (zie fig. 2.4). Om deze voorwaarde te con

troleren gebruiken we de gunstigste waarde voor de beweeglijkheid uit 

de literatuur [15]: M = 9 m21V•s. Deze waarde geldt voor een 3 dimen

sionaal GaAs preparaat bij T = 4.2 K, B = 0.5 T en bij een donorcon

centratie Nd = 5•1019 m-3 . Dit betekent dat bij B = 2 T geit: MB = 18, 

zodat in dat geval goed aan voorwaarde (2.16) voldaan is. De beweeg

lijkheid neemt echter af voor temperaturen lager dan 4.2 K, zodat bij 

de meettemperatuur van 1.5 Kwellicht minder goed aan deze voorwaarde 

voldaan zal zijn. 
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Uit de literatuur [20] is bekend dat de beweeglijkheid bij een 

temperatuur van 77 K nagenoeg onafhankelijk is van de concentratie van 

de verontreinigingen, maar afhangt van de concentratie van de vrije 

ladingsdragers bij 77 K (in ons geval elektronen). De elektronencon

centratie in het gebruikte preparaat is met het Hall-effect gemeten en 

bedraagt 1.7•1024 m-3 bij 300 K. Deze concentratie verandert zeer 

weinig met de temperatuur. Voor de elektronenconcentratie bij 77 K 
24 -3 2 nemen we dus 1.7•10 m en vinden dan M = 0.20 m /V•s. Daar de be-

weeglijkheid bij 77 Keen maximum vertoont zal deze bij 1.5 K kleiner 

zijn en vinden we dat MB < 0.40 bij T = 1.5 Ken B = 2 T. zodat niet 

meer aan voorwaarde (2.16) is voldaan. Dit betekent dat de magneto

thermische oscillaties in GaAs waarschijnlijk sterk gedempt zijn. 

Magnetothermische oscillaties in GaAs zullen het best waargenomen 

kunnen worden als er gemeten wordt aan een preparaat, waarvan de 

beweeglijkheid van de elektronen zo groot mogelijk is (liefst 

M ~ 10 m21V•s). Voorts dienen de metingen plaats te vinden bij hoge 

magneetvelden en bij zo laag mogelijke temperaturen (T < 1 K). Dit 

laatste omdat de roosterbijdrage tot de warmtecapaciteit voor deze 

lage temperaturen evenredig is met r3 en de elektronenbijdrage even

redig met T. zodat een temperatuurverlaging van een factor 10 de roos

terbijdrage een factor 100 sneller doet afnemen dan de elektronenbij

drage. 
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7. Conclusies. 

Uit hetgeen in dit verslag beschreven is kunnen we de volgende 

conclusies trekken: 

De aangebrachte veranderingen aan de nieuwe insert hebben aan hun 

doel beantwoord. Ondere andere is de temperatuurstabiliteit bij de 

laagste temperaturen 1.0 mK, een factor 2.5 beter dan in de vorige 

insert. 

- Het is met deze opstelling mogelijk de warmtecapaciteit van een 

preparaat te meten in een extern aangelegd magneetveld. 

- De warmtecapaciteitsdata van GE 7031 lak komen in het temperatuur

gebied van 1.5 K tot 4 K binnen de foutengrenzen overeen met de 

literatuurwaarden. 

Het blijkt noodzakelijk te zijn over een groot temperatuurgebied 

frequentiescans uit te voeren. Daarbij zijn de metingen bij de 

laagste en de hoogste temperaturen het belangrijkst. 

- De magnatothermische metingen duiden op de aanwezigheid van magne

tische verontreinigingen in het GaAs die de oorzaak van een T-2-term 

in de warmtecapaciteit kunnen zijn. Ook de veldafhankelijkheid van 

de warmtecapaciteitsmetingen lijkt op de aanwezigheid van zo'n T-2-

term te duiden. 

- De fouten in de warmtecapaciteitsmetingen laten geen uitspraken toe 

over de elektronendichtheid in het GaAs. 

- De grote afwijkingen tussen de tijdens dit afstudeerwerk verrichtte 

metingen en de metingen van H. van der Hoek zijn te wijten aan het 

meten met een frequentie waarvoor g(w) # 1. 
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- Dat er tijdens dit afstudeerwerk geen magnetothermische oscillaties 

werden waargenomen in het gebruikte preparaat GaAs (171 mg) is 

waarschijnlijk te wijten aan een te kleine elektronenbeweeglijkheid. 

- Om magnetothermische oscillaties in GaAs waar te kunnen nemen zal 

men moeten meten aan een preparaat GaAs met een grotere elektronen

beweeglijkheid en bij lagere temperaturen dan tijdens dit afstudeer

werk gedaan is. 
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