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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van de kristalgroei van 

Pb1-x-ySnyMnxTe. Deze verbinding, een verdunde magnetische halfgeleider, 

vertoond een door vrije ladingsdragers ge!nduceerd ferromagnetisme. De 

kristallen worden gegroeid met behulp van de Bridgman-methode. Er zijn 

kristallen gegroeid met 0 <x<= 0,1 en 0,47 <= y <= 0,97. De kristallen 

hebben een lengte van 50 mm. en een diameter van 10 mm. 

Met behulp van de Electron Mieroprobe-techniek wordt de samenstelling van 

de preparaten bepaald. Het blijkt dat er een concentratiegradi~nt van 

Pb, Sn en Mn optreedt in de groeirichting van het kristal. 

Van de gegroeide preparaten wordt de gatendichtheid veranderd door middel 

van isotherme annealing in een Te- of metaalrijke atmosfeer. Het blijkt 

mogelijk om de gatendichtheid met een factor vijf te veranderen. 

Met behulp van de methode van Van der Pauw (met een wisselstroombron) is 

de gatendichtheid van de preparaten bepaald bij 300K en 77K; p varieert 

in de diverse systemen van 1,1.1020 cm-3 tot 8,2.1020 cm-3 (bij 300K). 

De gegroeide en geannealde preparaten vertonen in principe hetzelfde 

magnetische gedrag als de elders geproduceerde preparaten. 

De met behulp van Electron Mieroprobe Analyse gemeten Mn-concentratie 

komt overeen met de uit de dynamische susceptibiliteit gevonden waarde. 
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1. INLEIDING 

PbSnMnTe behoort tot de zogenaamde verdunde magnetische halfgeleiders 

(Diluted Magnetic Semiconductors). Een D.M.S. bestaat meestal uit een 

II-VI of in dit geval IV-VI groep halfgeleider waarin het magnetische 

Mn 2+ (s•S/2) gesubstitioneerd is. 

De belangstelling voor PbSnMnTe werd gewekt door een artikel van Story et 

al (14) waarin melding wordt gemaakt van een door vrije ladingsdragers 

ge!ntroduceerd ferromagnetisme in deze stof. 

Het blijkt dat de soortelijke warmte, de susceptibiliteit en de magneti

satie van Pbo,2sSno,72M0,03Te een sterke afhankelijkheid vertonen van de 

concentratie van de vrije ladingsdragers in deze verbinding. 

Bij een gatendichtheid kleiner dan 3.10 20 cm-3 gedraagt het materiaal 

zich als een paramagneet. Voor hogere gatenconcentraties treedt ferromag

netische ordening op bij Helium-temperaturen. Het fasediagram van deze 

quaternaire verbinding bevat dus naast de compositie-parameters x en y 

ook de parameter p voor de gatendichtheid. 

De gatendichtheid van deze verbinding is door middel van isotherme annea

ling te vari~ren tussen globaal 8.10 19 en 1,4.1021 cm-3 . Op deze manier 

kan men de magnetische eigenschappen van hetzelfde preparaat als functie 

van de dichtheid van de vrije ladingsdragers bestuderen. 

Binnen de groep Magnetische ordeningsverschijnselen wordt al geruime tijd 

onderzoek verricht aan DMS-verbindingen (o.a.: (ZnMn)3As2, (CdMn)3As2, 

ZnMnSe, ZeFeSe). 

Na het bekend worden van de bijzondere eigenschappen van PbSnMnTe werd be

sloten ook deze verbinding in het onderzoek te betrekken in nauwe samen

werking met Prof. R.R. Galazka van het Institute of Physics, Polish 

Academy of Sciences, Warsaw, Poland. 
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Oorspronkelijk werden alle metingen verricht aan preparaten die elders 

(Institute of Physics, Warschau, Polen) vervaardigd en geanneald waren, 

maar al spoedig ontstond de wens om de meetpreparaten zelf te maken en te 

annealen. 

Ook bleek de gatendichtheid van PbSnMnTe zo hoog te zijn dat de tot dan 

toe gebruikte meetmethode niet gevoelig genoeg was. Hierdoor was het nood

zakelijk om een nieuwe, meer gevoelige meettechniek te ontwikkelen. 

Het in dit verslag beschreven onderzoek richt zich op een drietal gebie

den: op de eerste plaats is onderzoek gedaan naar de kristalgroei van 

PbSnMnTe; ten tweede is de verandering van de gatendichtheid (door middel 

van annealing) onderzocht. Tenslotte is een meetmethode ontwikkeld om de 

gatendichtheid van de preparaten met een redelijke nauwkeurigheid te 

meten. 

Naast deze drie hoofdgebieden wordt er in het verslag ook nog aandacht 

besteed aan de voor kristalgroei en annealing van belang zijnde fysisch

chemische eigenschappen van PbSnMnTe en de bijbehorende basisverbin

dingen. 

Ook wordt een meetmethode (Electron Mieroprobe Analyse) beschreven waar

mee de samenstelling van de gegroeide preparaten nauwkeurig bepaald kan 

worden. 

Tenslotte wordt beschreven hoe de Mn-concentratie van een preparaat 

berekend kan worden uit het hoge temperatuurverloop van de dynamische 

susceptibiliteit. 

Omdat het onderzoek bij de groep Magnetische Ordeningsverschijnselen 

gericht is op de magnetische eigenschappen van de vervaardigde preparaten 

lijkt het nuttig om deze inleiding af te sluiten met een summiere be-
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schrijving van de magnetische eigenschappen van PbSnMnTe en de bijbeho-

rende ternaire verbindingen PbMnTe en SnMnTe. 

1.1. Magnetische eigenschappen van PbSnMnTe 

In figuur 1 is het verloop van de magnetisatie van een preparaat 

Pbo,2sSno,72Mo,o3Te met een gatendichtheid van 7.1o 20 cm- 3 te zien. De 

magnetisatie neemt sterk toe beneden 4,1K, hetgeen typerend is voor een 

ferromagneet. De afbeeldingen zijn afkomstig uit het artikel van Story et 

al (14). 

figuur 1: 
Magnetisatiecurve p•7.10 20 cm-3 

figuur 2: 
Soortelijke warmte p•7.1020 cm- 3 
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In figuur 2 is de soortelijke warmte van hetzelfde preparaat afgebeeld. 

Duidelijk is de voor een ferromagneet typische ordenings-piek waar te 

nemen. 



- 5 -

[1] 

In figuur 3 is de magnetische susceptibiliteit als functie van de tempe-

ratuur afgebeeld voor twee identieke preparaten die alleen in gatendicht

heid verschillen: het preparaat met p•7.10 20 cm- 3 vertoond het voor een 

ferromagneet typerende Curie Weiss-gedrag: 

c 
x - [ 1. 1 J 

T-& 

Het preparaat met ps8.10 20 cm-3 gedraagt zich volgens het voor een para-

magneet kenmerkende Curie-gedrag: 

c 

x -
T 

figuur 3: Magnetische susceptibiliteit voor p-1.1020 cm-3 

en p=7.10 20 cm-3 
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De p-afhankelijkheid van de ordenings- of Curie-temperatuur (Tc) uit de 

soortelijke warmte en de Curie-Weiss temperatuur (8) uit de susceptibili-

teit is afgebeeld in figuur 4. 

De ordeningstemperaturen liggen consequent iets lager dan de Curie-Weiss 

temperaturen. Opvallend is verder de bijna stapvormige toename van Tc en 

e bij p=3.10 20 cm~3 . Dit wijst op een abrupte overgang van para- naar 

ferromagnetisch gedrag. 

figuur 4: Fasediagram van Pbo,2sSno,72M0,03Te: 8 en Tc als functie van p 
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1.2. Magnetische eigenschappen van Pb1_1Mn 1Te 

Escorne et al (9) hebben de magnetische eigenschappen van Pb1-xMnxTe 

onderzocht voor 0 <x< 0.2 en voor temperaturen boven 0,1K. Zij conclu-

deren dat PbMnTe een spinglas-gedrag vertoond voor temperaturen beneden 

1K. Dit wordt afgeleid uit het optreden van een 'cusp' in het reversibele 

deel van de magnetische susceptibiliteit. Bij een spinglas-overgang vrie-

zen de Mn-spins in een willekeurige richting vast (bij de freezing-tempe-

ratuur). 

In figuur 5 is het verloop van)l als functie van de temperatuur weerge-

geven voor temperaturen van 0,1 tot 2K. Het preparaat heeft een Mngehalte 

van 11,4 at%. De 'cusp' in de kromme is duidelijk waar te nemen; de 

freezing-temperatuur is l,OK. 

figuur 5:)( als functie van T voor Pbo,886Hno,114Te 
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De freezing-temperatuur Tg blijkt afhankelijk te zijn van de Mn-concentra-

tie in het rooster, hetgeen reeds voor vele DMS's gerapporteerd is. Het 

verloop van Tg als functie van de Mn-concentratie in PbMnTe is uitgezet 

in figuur 6. 

figuur 6: 
Tg als functie van Mn% 

figuur 7: 
1 tegen T (Mn%=14,3 at%) 
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De gemiddelde interactie in PbMnTe is antiferromagnetisch, overeenkomstig 

de negatieve Curie-Weiss temperaturen. Dit blijkt uit het verloop van de 

inverse magnetische susceptibiliteit als functie van de temperatuur. In 

figuur 7 is 1/~ tegen T uitgezet voor een Mn-gehalte van 14,3 at%. 
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1.3. Magnetische eigenschappen van sn1_1Mn1Te 

Escorne et al (27) beschrijven het magnetische gedrag van Snl-xMnxTe. 

Afhankelijk van de temperatuur en het Mn-gehalte kunnen we vier verschil-

lende magnetische toestanden onderscheiden. 

In figuur 8 is het fasediagram van het magnetische gedrag van Snl-xMnxTe 

als functie van x en T weergegeven. 

figuur 8: Magnetisch fasediagram van Sn1-xMq(e 

8 

6 

2 

In het fasediagram zien we dat voor een Mn-gehalte kleiner dan 3 at%, het 

materiaal bij hogere temperaturen (>3K) paramagnetisch gedrag vertoont. 
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Bij lagere temperaturen wordt een spinglas-overgang waargenomen. Bij een 

hogere Mn-concentratie (>3 at%) treedt bij afkoeling eerst ferromagne

tische ordening op. Bij verdere afkoeling gaat de stof over in de re

entrantfase. Deze fase wordt gekenmerkt door sterke irreversibele effec

ten. 
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2. FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN 

Pb1-x-ySnyMnxTe 

2.1. Overzicht 

In dit hoofdstuk worden de fysisch-chemische eigenschappen van PbSnMnTe 

en de bij deze stof behorende basisverbindingen besproken. 

We beperken ons hierbij tot de voor kristalgroei en annealing benodigde 

gegevens; ook worden diverse fasediagrammen besproken. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: in paragraaf 2.2., de elementen Pb, 

Sn, Mn en Te. In paragraaf 2.3. worden de binaire verbindingen PbTe, 

SnTe en MnTe besproken. In paragraaf 2.4. komen de ternaire verbindingen 

PbMnTe, SnMnTe en PbSnTe aan bod. Tenslotte wordt in paragraaf 2.5. de 

quaternaire verbinding PbSnMnTe besproken. 

2.2. De elementen Pb, Sn, Mn, Te 

De eigenschappen van de elementen zijn van belang bij de synthese die 

vooraf gaat aan de kristalgroei. Het is belangrijk om te weten wat de 

dampdruk bij de werktemperatuur is; ook de smeltpunten zijn nodig, omdat 

de chemische reaktie meestal pas plaatsvindt als één of meer elementen 

gesmolten zijn. 

In tabel 1. worden achtereenvolgens het smeltpunt, het kookpunt, de damp

druk, de dichtheid en de atoommassa van de elementen vermeld. 
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Tabel 1. 

Pb Sn Mn Te 

smeltpunt (°C) 327 232 1244 452 
kookpunt (OC) 1740 2260 1962 1390 
dampdruk log(p/atm) 5960!-1 +7,6 
dichtheid g/cm3 11.34 7.28 7.20 6.25 
M (g/mol) 207.19 118.69 54.938 127.60 

2.3. De binaire verbindingen PbTe, SnTe, MnTe 

In tabel 2 zijn de belangrijkste fysisch-chemische gegevens van de 

binaire verbindingen gerangschikt. 

Achtereenvolgens zien we: het maximale smeltpunt, de dampdruk, het roos-

tertype (de kristal-structuur), de roosterafstand, de vormingswarmte van 

de verbinding en de soortelijke massa. Hierna worden de verbindingen 

afzonderlijk besproken. 

mp °C 
log(p/atm) 
roostertype 
ao (~) 
H(Kcal/mol) 
f (g/cm3) 

Sn Te 

810 
10190 T- 1+ 6.50 
kubisch (NaCl) 

a 0 = 6.327-6.302 
-14.8 

7.91 

Tabel 2. 

Pb Te 

924 
11430 T- 1+ 7.731 

kubisch (NaCl) 
a 0 • 6.460 

-16.4 
8.242 

MnTe 

1165 
1481 T- 1+ 634 

hexagonaal (NiAs) 
a 0 • 4.158 c 0 •6.726 

-29.9 
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Sn Te 

Hansen (1) beschrijft het fasediagram van SnTe (figuur 9), Brebick 

(2) geeft het fasediagram voor het compositiegebied rond 50% Sn 

(figuur 10). 

Brebick (3) beschrijft ook het P-T diagram (figuur 11). Hieruit 

blijkt dat er een verband bestaat tussen de gatendichtheid (p) en de 

Te dampdruk van het materiaal. De oorzaak hiervan is dat de 

gatendichtheid van SnTe afhankelijk is van de stoichiometrie van de 

verbinding (zie ook hoofdstuk 2 en figuur 32). 

Mills (4) geeft een aantal waarden voor de dampdruk als functie van 

de temperatuur; in figuur 12 zijn deze waarden uitgezet in een 

grafiek. 

SnTe heeft de kubische NaCl structuur, de roosterafstand is afhanke-

0 
lijk van het Te-gehalte: a a 6.3278 - 3.54 (X-0.5) A voor Sn1-xTe. 

De reaktie tussen Sn en Te is exotherm, de temperatuurstijging be-

draagt 500 °C. Het is daarom raadzaam om bij synthese van de verbin-

ding, langzaam te verwarmen. 



figuur 9: 
T-x diagram van Snl-xTex 
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figuur 10: 
T-x diagram van Snl-xTe 
voor 0.01 < x < 0.03 

880 
oe 

830 

1780 

730 

680 

630 
49.5 

I 

Sn- Te 
tiq. 

( !\ 
\ 
l 

Sn,,2-6 Te112•6 ' 

I ~ 
50.0 50.5 51.0 at% 51.5 

X1e __ _ 

figuur 12: 
dampdruk van SnTe versus 
temperatuur (Hills) 
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Pb Te 

Hansen (1) beschrijft het fasediagram van het Pb-Te systeem (figuur 

13). Brebick (2) geeft een uitvergroot deel van het T-x diagram rond 

50% Pb (figuur 14), Bis(6) beschrijft het p-T diagram van PbTe 

(figuur 15), net als bij SnTe bestaat er een verband tussen de 

Te-dampdruk en de gatendichtheid p. 

Mills (4) heeft de verschillende waarden voor de dampdruk als functie 

van de temperatuur in een grafiek uitgezet (figuur 16). 

De reactie tussen Pb en Te is exotherm, de maximale temperatuurstij-

ging bedraagt 600 °C. PbTe heeft een kubische NaCl structuur, de roos-

terafstand bedraagt 6.460 A. 

figuur 13: figuur 14: 
T-x diagram van Pb-Te 
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figuur 15: figuur 16: 
p-T diagram van Pb-Te dampdrukwaarden van Pb-Te (Mills) 
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Vanyarkho (7) geeft een beschrijving van het fasediagram van het 

Mn-Te systeem (figuur 17). In dit systeem zijn twee componenten 

bekend: MnTe en MnTez. 

MnTe heeft de hexagonale NiAs-structuur, de roosterparameters zijn: 

0 • 
a 0 =4.158 A, c 0 =6.726 A. MnTez heeft een kubische pyriet (FeSz) struc-

tuur. 

De maximale smeltpunten van MnTe en MnTez bedragen respectievelijk 

1165 °e en 925 °e. De reaktie tussen Mn en Te is sterk exotherm, de 

maximimale temperatuurstijging bedraagt 700 °e. 
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figuur 17: T-x diagram van Mn-Te. 
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2.4. De ternaire verbindingen PbUnTe, SnMnTe en PbSnTe 

PbMnTe 

Vanyarkho (8) beschrijft het fasediagram van het systeem PbTe-MnTe 

[2] 

(figuur 18). Hierin zien we dat het smeltpunt van de verbinding niet 

toeneemt voor Mn-gehaltes tot 20%. Dezelfde auteur heeft ook de roos-

terparameters van de verbinding als functie van de Mn-concentratie 

bepaald (figuur 19). Hieruit blijkt dat de stof een kubische NaCl 

structuur heeft en de roosterconstante voor een Mn-concentratie klei-
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0 

ner dan 10 at% voldoet aan de formule a 0 •6.457-0.380 x (A) voor 

Pb1-xMxTe. Volgens Escorne (9) blijft de verbinding homogeen tot 

x<= 0.115. Daarboven spreekt hij van een fijnverdeelde MnTe fase in 

een PbTe-rijke achtergrond. 

figuur 18: 
T-x diagram van PbMnTe 
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figuur 19: 
roosterafstand in PbMnTe als 
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Sondermann (10) maakt melding van de bereiding van polykristallijne 

Snl-xMnxTe preparaten. Homogene kristallen bestaan tot een 

Mn-concentratie van 40%, de stof heeft de kubische NaCl-structuur. In 

figuur 20 is de roosterafstand van Snl-xMnxTe uitgezet tegen het Mn-
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gehalte x. De roosterafstand voldoet aan de volgende benadering: 

0 
a 0 =6.315-0.442.X [A] 

figuur 20: roosterafstand in Snl-xMnxTe als functie van X 
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PbSnTe 

De ternaire verbinding Pbl-xSnxTe heeft voor het gehele compositie-

gebied de kubisch NaCl-structuur (figuur 21). De roosterafstand 

varieert met de Pb/Sn verhouding volgens de formule a 0 •6.460-0.158 x 

• A voor Pbl-xSnxTe, zie referentie 28. 

Het volledige temperatuur compositie-diagram van het ternaire systeem 

PbSnTe is beschreven door Harman (11), zie figuur 22. 

In dit diagram wordt het solidus gebied (Pbl-xSnx)l+' Tel-~ als 

oneindig dun beschouwd. In werkelijkheid geldt dit alleen voor de 

hoogste temperaturen. Ook is het "solidus-vlak" enigszins scheef. De 

maximale smeltpunten van de verbinding vinden we bij een niet geheel 

stoichiometrische samenstelling. Verder kunnen we opmerken dat het 
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solidus-vlak het liquidus oppervlak alleen raakt in de smeltpunten 

van PbTe en SnTe. 

Dit valt duidelijk waar te nemen in het pseudo-binaire fasediagram 

voor Pb1-xSnxTe (de doorsnee van het solidus-vlak) dat beschreven 

wordt in figuur 23, uit Harman (12). 

Uit dit gegeven volgt dat de samenstelling van de vloeibare en de 

vaste fase bij dezelfde temperatuur verschillend is. Dit wordt ge!!-

lustreerd in figuur 24, uit Maier & Hesse (13). 

Dit gegeven is van groot belang voor de kristalgroei vanuit de vloei-

bare fase. Bij een langzame stolling van het vloeibare materiaal 

zoals die bijvoorbeeld bij de Bridgman kristalgroei-techniek voorkomt 

zal een concentratie-gradi@nt in de stollingsrichting optreden (zie 

ook hoofdstuk 3). 

figuur 21: 
NaCl-kristalstructuur 
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figuur 23: 
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figuur 22: fasediagram van Pb-Sn-Te 
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figuur 24: Sn-concentratie in vloeibare fase I Sn % in vaste fase 
(berekend + gemeten) 
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2.5. De Quaternaire verbinding Pb 1 _1_ySn~n1Te 

Story et al (14) beschrijven PSMT als een vaste oplossing waarin de 

magnetische Mn-ionen willekeurig gerangschikt zijn over een 

FCC-structuur, die onderdeel is van de NaCl-structuur van het gehele 

kristal. Homogene kristallen kunnen gegroeid worden tot een 

Mn-concentratie van 20%. 

Swagten (15) heeft het verloop van de roosterconstante voor PbSnMnTe 

afgeleid uit waarden voor PbMnTe en SnMnTe (figuur 25). 

De roosterconstante voldoet aan een vegard-achtige benadering: 

0 
a 0 =6.457-0.137y-0.380 x [A] voor de samenstelling Pb1-x-ySnyMnxTe. 
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figuur 25: roosterconstante van PbSnMnTe. 
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3. KRISTALGROEI 

3.1. Groeitechnieken en achtergronden 

In hoofdstuk 2 blijkt dat de fysisch-chemische eigenschappen van 

PbSnMnTe maar weinig afwijken van PbSnTe. Daarom kunnen in principe 

dezelfde kristalgroei-technieken gebruikt worden die gebruikelijk zijn 

bij PbSnTe. 

Maier & Hesse (1~) geven een overzicht van de verschillende kristalgroei

technieken zoals die voor PbSnTe toegepast worden. De aanwezigheid van 

Mn in de verbinding sluit echter het gebruik van groeitechnieken vanuit 

de dampfase uit, omdat MnTe een veel lagere dampdruk heeft dan PbTe en 

SnTe; bij damptransport zou alleen het PbSnTe overgaan en het MnTe 

achterblijven. 

De meest gebruikte kristalgroei-techniek vanuit de vloeibare fase is de 

Bridgman-Stockbarger methode. Hierbij wordt het te groeien materiaal in 

gesmolten toestand in een verticale oven met een negatieve temperatuur

gradi@nt langzaam naar beneden bewogen. 

De uitgangsstof bevindt zich in een kwartsampul die naar onder toe spits 

toeloopt; hierdoor zal het kristal slechts op één punt beginnen te 

groeien. Met deze methode is de kans groter om een homogeen éénkristal 

te maken. Voorwaarde voor een goed éénkristal is namelijk dat er 

kristalgroei in slechts één richting plaatsvindt. 

In figuur 26 wordt een schematische weergave gegeven van de Bridgmann

techniek en de temperatuurgradi@nt in de verticale oven. 
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figuur 26: Bridgman-groeitechniek. 
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Escorne et al (9) beschrijven de kristalgroei van homogeen Pbl-xMnxTe 

eenkristallen voor x<= 0.115. 

De kristalgroei vindt plaats volgens de Bridgman-methode onder Te-damp-

druk in een drie-zone oven. De gebruikte groeisnelheid was 2.8 rom/uur. 

Story et al (14) vermelden dat PbSnMnTe eenkristallen gegroeid kunnen 

worden met behulp van de Bridgman-methode tot een Mn-concentratie van 

20%. 

Calawa (16) beschrijft de kristalgroei van PbSnTe eenkristallen met 

behulp van de Bridgman-methode, de groeisnelheid bedraagt 1 cm/dag, de 

temperatuurgradi~nt van de oven 10 °C/cm. Als uitgangsmateriaal werd 

zone-melted SnTe en PbTe gebruikt. 
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Zoals in hoofdstuk 2 al gebleken is, treedt er bij kristalgroei vanuit 

de vloeibare fase (bv. Bridgman) een concentratie-gradi!nt op in de 

richting van de kristalgroei. 

Het concentratieverloop van de elementen kunnen we beschrijven met de 

wet van Pfann (zie artikel van Bradshaw et al (5)). 

d 
( ) ( -)k-1 Xn d • kC 0 1 -

l 

hierbij is: 

Xn • concentratie 

k • interfacedistributie co~fficient 

C0 = oorspronkelijke concentratie in de gesmolten verbinding 

d • afstand tot het begin van het kristal 

l • totale lengte van het kristal. 

De oorzaak van dit verschijnsel is het feit dat de concentratie van de 

elementen in de vloeibare fase verschilt met die in de vaste fase (zie 

hoofdstuk 2, figuur 24). 

Escorne et al (9) geven in een grafiek het verloop van de 

Mn-concentratie van Pbl-xMnTe als functie van de afstand tot het 

beginpunt van het kristal (figuur 27). 
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figuur 27: Ho-concentratie in Pb1-xMnTe 
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[3] 

Fano (17) heeft de concentratie x van Pb in PbxSnl-xTe als functie van 

de afstand in het kristal, de beginconcentratie, de temperatuurgradi~nt 

en de groeisnelheid bepaald (figuur 28). 

figuur 28: Pb-gehalte van PbSnTe kristal in lengterichting 
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3.2. Kristalgroei In de praktiJk 

Vanwege de eenvoud en de relatief goede resultaten is voor de Bridgman-

Stockbarger kristalgroei-methode gekozen. De gebruikte groeisnelheid is 

3,3 cm/dag. 

In figuur 29 is de temperatuurverdeling van de gebruikte verticale oven 

weergegeven voor ~en bepaalde werktemperatuur. Afhankelijk van het 

smeltpunt van de te groeien verbinding wordt een zekere werktemperatuur 

ingesteld. De oventemperatuur wordt gecontroleerd met een thyristor-rege-

ling. Deze houdt de eenmaal ingestelde werktemperatuur constant binnen 

+ 1 °c. 

figuur 29: temperatuurverloop verticale oven, voor groei van 
Pbo,2sSno,72Mno,o3Te 
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De kristalgroei vindt plaats in een kwartsbuis met een inwendige diame

ter van 10 mm. en een lengte van 150 mm. Het is noodzakelijk om kwarts 

te gebruiken vanwege de hoge werktemperatuur, T>800 °e. Zoals gebruike

lijk bij Bridgmdn-Stockbarger loopt het buisje naar voren spits toe. De 

buizen worden eerst bij de glasblazer aan een zogenaamd slijpstuk gezet, 

om het aansluiten aan de vacuumpomp mogelijk te maken. 

De kwartsbuisjes worden gereinigd met aceton en alcohol, nagespoeld met 

gedestilleerd water en daarna worden ze geAtst met verdund fluorwater

stofzuur, om eventuele hardnekkige verontreinigingen te verwijderen. 

Hierna worden de buisjes uitgespoeld met gedestilleerd water en 

nagespoeld met absolute alcohol. 

Aangezien de gesmolten verbindingen de kwartsbuisjes chemisch aantasten 

(door de reactie van de aanwezige metaaloxiden met Si02 ontstaan metaal

silicaten) waardoor breuk op kan treden, is het noodzakelijk om de buis

jes te voorzien van een beschermende koolstoflaag. De koolstof reageert 

met de metaaloxiden onder vorming van metalen+ eo2 (reductie). 

Een dergelijke koolstoflaag ontstaat door pyrolyse van acetondamp bij 

hoge temperaturen. Hiertoe wordt het geAtste en schoongemaakte buisje 

omgespoeld met aceton, de aceton wordt weggegoten en de buis wordt in 

een oven met een temperatuur van 1100 °e geschoven. Hierbij is enige 

voorzichtigheid geboden omdat er een kleine steekvlam kan ontstaan. 

Na enige minuten is de pyrolyse van de nog in de buis aanwezige aceton 

voltooid. Als de buis uit de oven getrokken wordt ziet men een rood

gloeiende laag koolstof op de binnenwand. Als de buis te lang in de oven 

blijft wordt het laagje langzaam geoxideerd. 

Om de in de buiswand aanwezige gassen zoveel mogelijk te verwijderen 

wordt nu het buisje aan de vacuumpomp aangesloten. Zodra een druk van 
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10-5 torr bereikt is, wordt de buis in de verticale oven gedurende 6 uur 

verhit tot 1000 °C terwijl het vacuum gehandhaafd blijft. 

Uitgangsmaterialen: 

De gebruikte uitgangsmaterialen moeten zo zuiver mogelijk zijn. Er werd 

gebruik gemaakt van de volgende materialen: 

Sn shot 99,999~ geleverd door Aldrich Chemicals; 

Pb shot 3mm 99,9999% geleverd door Brunschwig Chemicals; 

Te ingot 99,99% geleverd door Brunschwig Chemicals; 

Mn spectrographically standarised substance, geleverd door Johnson, 

Mathey & Co. 

Het gebruik van brokjes en bolletjes (shot) heeft de voorkeur boven poe

der, omdat poeder een veel grotere relatieve oppervlakte heeft. Dit bete

kent dat het materiaal sneller oxideert en meer lucht vasthoudt. Het 

gebruik van metallisch mangaan in de synthese van de uiteindelijke ver

binding heeft diverse nadelen. Op de eerste plaats wordt mangaan zeer 

snel door zuurstof uit de lucht geoxideerd. Als de oxidelaag door etsen 

verwijderd wordt, zal binnen enkele minuten een nieuwe laag gevormd 

worden. Bovendien is metallisch mangaan een zeer harde stof die moeilijk 

te verkleinen is. Dit maakt het moeilijk om brokjes van het juiste ge

wicht te krijgen. 

Ook wordt in de meeste verbindingen maar een zeer geringe hoeveelheid Mn 

gebruikt (bijv. 3 at%= 0,5 gewichts %), zodat het moeilijk is om het Mn 

goed over het materiaal te verdelen. Om deze redenen wordt in plaats van 

metallisch Mn de verbinding MnTe2 gebruikt. 
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In het fasediagram van Mn-Te (figuur 17) zien we dat de verbinding MnTe2 

een smeltpunt heeft van 950 oC, zodat dit materiaal in dezelfde verti

cale oven als voor de Bridgman-groei gebruikt wordt, bereid kan worden. 

Chiznikov (18) verklaart dat MnTe2 niet zo snel oxideert als metallisch 

Mn. MnTe2 is veel zachter dan Mn en het Mn-gehalte van MnTe2 is 17.7 

massa% zodat er 5.65 maal zoveel MnTe2 als Mn nodig is. Dit vergemak

kelijkt een gelijkmatige verdeling. 

De bereiding van MnTe2 gaat als volgt: Mn wordt geltst in verdund HN03 

om de oxidelaag te verwijderen. Daarna worden de stukjes gewassen in 

gedestilleerde H20 en in absolute alcohol (om het drogen te versnellen). 

Als de brokjes droog zijn worden ze gewogen en snel met een afgewogen 

hoeveelheid Tellurium in een geltste en met een koolstoflaag gecoate 

kwartsbuis gedaan. De kwartsbuis wordt daarna om de vacuumpomp tot een 

druk van 10-5 torr afgepompt en na 1 dag afgesmolten. Om het afsmelten 

te vergemakkelijken wordt, nadat de buis gevuld is, een afsmeltcappilair 

in de buis aangebracht (figuur 30). 

figuur 30: afsmeltcappilair, uit Lux (22) 

Op deze manier kan men een buis onder vacuum hermetisch afsluiten door 

het afsmeltcappilair met behulp van een aardgas-zuurstofbrander witgloei

end te verhitten. 
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Het kwarts wordt dan week en onder invloed van de luchtdruk sluit de 

buis zich. Als men dan voorzichtig de buis in de lengterichting uittrekt 

zal de buis zich bij het afsmeltcappilair insnoeren tot een dunne draad 

en daarna geheel loslaten van het aanzetstuk. 

De zo verkregen kwartsampul wordt vervolgens in een oven geplaatst en 

langzaam tot 1000 °e verhit. Na een dag op 1000 °e laat men de oven 

afkoelen, daarna wordt de ampul verwijderd. 

De ampul wordt stukgeslagen, de klomp MnTe2 wordt schoongemaakt, gepo

lijst en vervolgens vergruisd. De op deze manier verkregen MnTe2 brokjes 

worden afgewogen en samen met de berekende hoeveelheid Pb, Sn en Te 

(totaal 20 gram) in een grafiet-gecoate en uitgestookte kwartsbuis ge

plaatst. Na afpompen tot een druk van 10-S torr wordt de buis na een dag 

afgesmolten. Aan de ampul wordt nu een haakje van kwarts bevestigd, waar

na de ampul aan een kanthal-draad (Tmax•1350 °e) in de verticale oven ge

hangen wordt. 

De lengte van de draad wordt zodanig gekozen dat de bovenste punt van de 

ampul de hoogste temperatuur heeft. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat 

er damptransport van beneden naar boven in de ampul plaatsvindt. 

Aangezien de reaktie tussen de uitgangsmaterialen exotherm is, de maxi

mum temperatuurstijging bedraagt 500 °e, is het belangrijk om de tempera

tuur in de oven langzaam op te laten lopen zodat de reaktie geleidelijk 

en bij de laagst mogelijke temperatuur (450 °e) kan plaatsvinden. 

De uiteindelijke oventemperatuur wordt bepaald door het smeltpunt van de 

te groeien verbinding (zie fasediagram Pb1-xSnxTe, figuur 23). 

Het smeltpunt varieert van 810 °e (SnTe) tot 920 °e (PbTe). De oventempe

ratuur wordt nu zodanig ingesteld dat de temperatuur op de plaats van 

het onderste deel van de ampul 50 °e boven het smeltpunt van de verbin

ding ligt. 
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Bij deze temperatuur is de smelt dun vloeibaar, zodat er een goede 

menging van de stoffen kan plaatsvinden. Als de maximale oventemperatuur 

bereikt is (na 24 uur) wordt de ampul met behulp van een "triller" 

gedurende zes uur in een 50 Hz-trilling gebracht. De reden hiervan is 

het voorkomen van holtes in het uiteindelijke kristal. In gesmolten toe

stand reageert namelijk het koolstoflaagje met de aanwezige metaaloxiden 

onder vorming van eo2-gas. Dit gas vormt bellen in het gesmolten mate

riaal; de triller zorgt ervoor dat deze bellen naar de oppervlakte stij

gen zodat men uiteindelijk een homogeen materiaal zonder holtes over

houdt. Hierna wordt de ampul met behulp van een elektromotor met een 

snelheid van 3,3 cm. per dag naar beneden bewogen. 

De lengte van het groeitraject (de afstand die de buis in de oven af

legt) wordt bepaald door de temperatuurgradius van de oven en het smelt

punt van het materiaal. De buis moet een temperatuurgebied doorlopen van 

50 °e boven het smeltpunt tot 100 °e beneden het smeltpunt van het mate

riaal. In het geval van Pbo,25 Sno,72 Mno,03 Te loopt het groeitraject 

van 60 tot 90 cm. in de oven; de groeitijd bedraagt dan 9 dagen. 

Als de kristalgroei voltooid is, wordt de oven uitgeschakeld en laat men 

de ampul in de gesloten oven afkoelen. Dit duurt 24 uur. Een langzame 

afkoeling is noodzakelijk om scheuren in het kristal te voorkomen. 

Het op deze manier gegroeide kristal heeft een lengte van 5 cm. en een 

diameter van 10 mm. De ampul wordt nu stukgeslagen en het kristal verwij

derd. 

Het kristal wordt gereinigd in alcohol en gepolijst. Op de doorsnede van 

het staafje kunnen we na polijsten en etsen de eenkristallen onderschei

den. Meestal zijn aan het oppervlak twee of drie éénkristallen 

zichtbaar. 
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3.3. Overzicht van de gegroeide preparaten 

nr 

16 
18 
20 
25 
28 
29 
30 
31 

Tabel 3. 

samenstel! ing 
Pb Sn Mn Te 

28 72 0 100 
25 72 3 100 
23 72 5 100 
25 72 3 100 
50 47 3 100 
18 72 10 100 

0 97 3 100 
25 72 3 100 

In tabel 3 is de samenstelling van de 
gegroeide preparaten gerangschikt. 

Met behulp van Electron Mieroprobe Analyse (zie hoofdstuk 6) is de 

werkelijke samenstelling van de preparaten bepaald. In tabel 7 zijn de 

meetresultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat de Mn-concentratie toe-

[3] 

neemt en de loodconcentratie afneemt in de groeirichting van het kristal. 
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4. ANNEALING 

4.1. Theorie 

Brebick et al (19) en (20) hebben vastgesteld dat de ladingsdrager

dichtheid van PbTe en SnTe afhankelijk is van de stoichiometrie van de 

verbinding. Oorzaak hiervan is dat overmaat van een element, vacatures 

van het andere element in het rooster veroorzaken. Dus overmaat metaal 

geeft een Te-vacature en overmaat Te veroorzaakt een metaalvacature. 

Aangezien een metaalvacature in het kristalrooster extra donorniveaus in 

de bandenstructuur cre@ert en een Te-vacature zorgt voor extra acceptor

niveaus kunnen we zeggen dat een overmaat metaal (Pb of Sn) in het kris

talrooster zorgt voor meer geleidingselectronen en een overmaat Te een 

hogere gatendichtheid veroorzaakt. 

Paracta (21) heeft voor PbTe het gevolg van een Pb of Te vacature in het 

kristalrooster voor de elektrische geleiding van de stof berekend. Het 

resultaat van deze energietoestand-berekening is weergegeven in figuur 

31. Wanneer een Pb-atoom wordt verwijderd uit het kristalrooster zodat er 

een metaal-vacature ontstaat zijn vier valentie-elektronen verloren voor 

het kristal en maar één niveau (• 2 toestanden) is verloren voor de 

valentieband. Dus twee toestanden zijn leeg. Dit leidt tot twee gaten in 

de valentieband. Op dezelfde manier genereert een Te-vacature twee elek

tronen in de geleidingsband. 
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figuur 31: Effect van een Pb- of Te-vacature 
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Brebick (20) geeft voor SnTe de gatendichtheid als functie van de 

[4] 

samenstelling (zie figuur 32). De gatendichtheid bij 300K voldoet aan de 

volgende relatie: 

p300 
• 16.94 (%Te - 50.00) + 0.51 [cm-3 ) 

1020 
( 4. 1) 
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figuur 32: gatendichtheid versus Te% voor SnTe 
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De samenstelling van de vaste stof kan veranderd worden met behulp van 

[4] 

isotherme annealing van een stukje vaste stof in een Te- of metaalrijke 

omgeving. 

De term 'annealing' stamt uit de staalindustrie en heeft hier de 

betekenis van het langdurig verhitten van een stof op een temperatuur die 

beneden het smeltpunt van de verbinding ligt. 

Een stukje materiaal waarvan de stoichiometrie veranderd moet worden, 

wordt dus langdurig bij hogere temperaturen in contact gebracht met de 

damp van een hoeveelheid identiek materiaal met een afwijkende samenstel-

ling. 
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Bij een voldoende lange contacttijd zal door diffusie van de dampatomen 

in het vaste materiaal een evenwicht ontstaan tussen de samenstelling van 

het vaste materiaal en die van de damp. Het vaste materiaal zal de samen

stelling aannemen zoals die door de soliduslijn in het fasediagram bij de 

annealingstemperatuur aangegeven wordt. 

Voorwaarde hierbij is wel dat de dampbron voldoende groot is ten opzichte 

van de hoeveelheid opgenomen materiaal. Belangrijk is verder dat na annea

ling het materiaal met de nieuwe samenstelling zo snel mogelijk afgekoeld 

(gequencht) wordt. Dit is noodzakelijk om het nieuw bereikte evenwicht 

(behorende bij de annealingstemperatuur) in te vriezen. Bij langzame af

koeling bestaat de kans dat de vaste stof een tweede fase met afwijkende 

samenstelling zal afscheiden. De annealingstemperatuur en de te bereiken 

samenstelling zijn afhankelijk van het fasediagram van de betreffende ver

binding. Voorwaarde bij isotherme annealing is dat de soliduslijn in het 

fasediagram dicht genoeg bij de stoichiometrische samenstelling ligt voor 

temperaturen die duidelijk beneden het ·smeltpunt van de verbinding liggen 

maar toch hoog genoeg zijn om een evenwicht met de dampfase binnen een 

redelijke tijd mogelijk te maken. 

Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan een andere annealings

techniek gebruikt worden: de twee-zone annealing. Bij deze methode worden 

bron en ontvangstmateriaal niet op dezelfde temperatuur gehouden. De tem

peratuur van de bron wordt zodanig aangepast dat de vrijkomende damp 

voldoet aan de te bereiken evenwichtssituatie. De temperatuur van het 

ontvangstmateriaal wordt zodanig hoog gehouden, dat de materiaal-uitwisse

ling met de damp binnen een redelijke tijd voltooid is (zie ook 

Harman (22). In figuur 33 is een schematische weergave afgebeeld van de 
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twee-zone annealingstechniek. Om materiaaltransport van de warme naar de 

koude kant van de buis te voorkomen wordt de buis met argon gevuld. 

figuur 33: twee-zone annealingstechniek 

crysta\ MC souree M or C 

( i )~========='( l ) 
Tcrysta\ 

Tsource 

Distance along ampoule 

Maier & Hesse (13) geven een overzicht van het verloop van de carrier 

concentratie in Pbl-xSnxTe als functie van de annealingstemperatuur voor 

verschillende samenstellingen, zie figuur 34. 
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De te bereiken ladingsdragerdichtheden variAren van een elektronendicht

heid van 1,5.1018 cm- 3 tot een gatendichtheid van 9.1018 cm-3 voor PbTe 

en van een gatendichtheid van 2.10 20 cm - 3 tot 2.10 21 cm-3 voor SnTe. De 

waarden voor SnTe zijn gemeten bij 300K. 

<4.2. Anneal lng In de praktiJk 

De in de praktijk gebruikte annealingstechniek gaat als volgt in zijn 

werk: de annealing vindt plaats in een kwartsbuis met een diameter van 15 

mm. en een lengte van 15 cm. Omdat het bronmateriaal door de afwijkende 

samenstelling een lager smeltpunt heeft zal dit gedeeltelijk vloeibaar 

zijn bij de werktemperatuur. Daarom is het nodig om ontvangstmateriaal en 

bronmateriaal te scheiden. Dit gebeurt door een deuk in de buis aan te 

brengen, zie figuur 35. 

figuur 35: annealingsopstelling 

c .... _~rmm~~.----~ cab 
sample bronmateriaal 

> 
De kwartsbuis wordt op dezelfde manier als bij de kristalgroei eerst 

gereinigd met gedestilleerd H20 en alcohol, daarna geAtst met HF, 

gewassen en gedroogd. 

De buizen worden vervolgens ontgast bij T•1000 oC gedurende 6 uur bij een 

vacuum van 10-5 torr, daarna worden het bron- en ontvangstmateriaal toege-

voegd en de buis wordt afgepompt tot 10-S torr. Vervolgens wordt zeer 
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zuiver Argon tot een druk van 300 torr ingelaten en de buis wordt afge-

smolten. De aanwezigheid van Argon in de ampul moet voorkomen dat er over-

matig materiaaltransport plaatsvindt tengevolge van een eventueel tempera-

tuurverschil in de buis. 

Om de temperatuur in de buis zo uniform en constant mogelijk te maken 

wordt de ampul in een inlegbuis van roestvrij staal geschoven (afmetingen 

inlegbuis 0 18 mm., 0 buiten 50 mm., 1•25 cm.). De inlegbuis dient als 

temperatuurbuffer. 

De gebruikte temperatuur bij materiaal met als samenstelling: 

Pbo 25Sno 72Mo o3Te was maximaal 690 °e. Oorzaak hiervan is voornamelijk 
I I I 

de vorm van het ontvangstmateriaal en de afmetingen van het kwartsbuisje. 

Oorspronkelijk werd een temperatuur van 720 °e gebruikt. Het ontvangst-

materiaal, een plaatje van 8x8x2 mm. werd bij deze temperaturen zo week 

dat het plaatje zich vormde naar de kromming van de buis. 

De vorm van het plaatje ontvangstmateriaal is zo belangrijk omdat de 

gatendichtheid voor en na de annealing gemeten wordt met behulp van het 

Hall-effect en wel met de methode van Van der Pauw (zie hoofdstuk 3). 

Voorwaarde voor deze meettechniek is echter dat het te meten materiaal de 

vorm van een plan-paraliele plaat heeft. 

Het bronmateriaal wordt gesynthetiseerd in buizen die identiek zijn aan 

de buizen voor de kristalgroei. Ook de uitgangsstoffen zijn dezelfde. 

Het bronmateriaal heeft een samenstelling met 2% Te onder- of overmaat. 

De Pb/Sn verhouding was identiek met die van de kristallen. Omdat Mn geen 

rol speelt in de damp (de Mn-dampdruk is verwaarloosbaar klein bij deze 

temperaturen) wordt er geen Mn aan het bronmateriaal toegevoegd. 

Voor elk kristal met een bepaalde samenstelling moeten twee verschillende 
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bronmaterialen aangemaakt worden. Bij een kristal met als samenstelling 

Pbo,2sSno,72M0,03Te wordt bronmateriaal met de samenstelling 

(Pbo,26Sno,74)Te1,02 en (Pbo,26Sno, 71 )Teo,98 aangemaakt. 

Volgens gegevens van Galazka (23) is voor 1 gram ontvangstmateriaal 7 mg 

Sn of 20 mg Te nodig. Omgerekend volgt hieruit dat er per gram ontvangst

materiaal 1 gram Te-rijk en 0,6 gram Te-arm bronmateriaal nodig is. 

De synthese van het bronmateriaal gaat als volgt: het dichtgesmolten 

buisje wordt in een oven eerst voorzichtig verhit tot 400 °e. Bij deze 

temperatuur start de reaktie tussen de elementen. Hierop wordt de tempera

tuur opgevoerd tot 50 °e boven het smeltpunt van de verbinding. Na enige 

uren in de oven wordt de ampul met inhoud in water gequencht. 

De annealingstijd varieert van 40 tot 80 uur. Na afloop wordt de ampul 

met inhoud zo snel mogelijk in water afgekoeld om het bereikte evenwicht 

in te vriezen. 

Nadat een RVS-inlegbuis als warmtebuffer gebruikt werd trad geen overma

tig materiaaltransport meer op binnen de ampul. Het ontvangstmateriaal 

was na annealing in een Te-rijke omgeving bedekt met een groenachtige 

laag. Deze laag werd verwijderd door mechanisch polijsten of door etsen 

in een mengsel van 6% Br2 in HBr (90%). 

4.3. Anneal lng resultaten 

In tabel 4 worden de eigenschappen van de preparaten voor en na de annea

ling gegeven. Achtereenvolgens zien we: de samenstelling van het prepa

raat, de gatendichtheid v66r de annealing, de annealingstemperatuur, de 

tijdsduur van de annealing, de samenstelling van het bronmateriaal en de 

gatendichtheid na de annealing. 
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Tabel 4. 

samenstelling p voor (300K) T tijds- bron- p na (300K) 
duur materiaal 

Pb Sn Me Te .1020 cm- 3 .1020 cm- 3 

-· 
28 72 0 100 2.5 + 0.3 690 "c 72 uur 52% Te 4.2 + 0.6 - oe -25 72 3 100 6.2 + 1.0 690 56 uur 52% Te 8.2 + 1.6 - oe -25 72 3 100 8.2 + 1.6 690 70 uur 48% Te 1.6 + 0.2 - oe -23 72 5 100 5.3 + 0.8 690 48 uur 48% Te 1.1 + 0. 1 - -

We kunnen uit deze gegevens opmaken dat het mogelijk is om de gatendicht-

heid van een preparaat PbSnMnTe met een factor vijf te veranderen. Een 

nog grotere verandering is waarschijnlijk mogelijk als het preparaat nog 

sneller van de werktemperatuur naar kamertemperatuur afgekoeld kan wor-

den. 

Om de invloed van de afkoelsnelheid en andere factoren zoals de annea-

lingstemperatuur, de hoeveelheid bronmateriaal en de tijdsduur na te gaan 

is het nodig om de annealing systematisch aan te pakken. 
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5. HALL-METINGEN 

5.1. Theorie 

Met behulp van het Hall-effect kunnen we de dichtheid van de ladingsdra-

gers in een (half)geleider bepalen. Het Hall-effect treedt op als we door 

een geleider een stroom laten lopen in een magnetisch veld. Er zal een 

spanning ontstaan over de geleider loodrecht op het magneetveld en de 

stroomrichting (zie figuur 36). 

figuur 36: Hall-effect 

C D 

~A_J~--~---------~---------------.--- I 8 
1~----~~----~~~ 

E F 

De Hall-constante RH wordt afgeleid met de volgende formule: 

[m3/amp.sec] 
B I 

Er bestaat een relatie tussen de ladingsdragerdichtheid en de Hall-

constante: 

1 
[m3/amp.sec] q • 1,6.10- 19 [coulomb] 

q.n 

( 5. 1) 

(5.2) 
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De ladingsdragerdichtheid is dus af te leiden uit de Hall-constante: 

1 
n of p • (5.3) 

Als we ook de soortelijke weerstand van het materiaal willen meten moeten 

we in totaal zes elektroden aan het blokje aanbrengen. De soortelijke 

weerstand bepalen we uit het spanningsverschil tussen C en D en de afme

tingen van het blokje. 

De stroomcontacten moeten ver van de punten C, D, E en F worden aange

bracht om ervoor te zorgen dat de flowlijnen van de stroom voldoende 

parallel lopen en niet veranderen bij toepassing van een magnetisch veld. 

Het blijkt nu dat de soortelijke weerstand, de beweeglijkheid en de 

ladingsdragerdichtheid van een preparaat van willekeurige vorm gemeten 

kan worden zonder het stroompatroon te kennen, indien aan de volgende 

voorwaarden voldaan is (zie figuur 37): 

de contacten moeten aangebracht worden op de rand van het sample; 

de contacten moeten voldoende klein zijn; 

het sample moet planparallel zijn (overal even dik); 

het sample mag geen interne holtes bevatten (holomorf). 

Deze techniek wordt beschreven door Van de Pauw (23) en staat bekend als 

de methode van Van de Pauw. Aan de hand van de potentiaal theorie zijn de 

volgende betrekkingen afgeleid voor preparaten die aan bovenstaande vier 

voorwaarden voldoen en waarvan de contacten zijn aangebracht zoals in 

figuur 37 wordt aangegeven. 
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figuur 37: Methode van Van de Pauw 

'1 
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5.1.1. Met lng van de soorte 11 Jke weerstand 

lT . d 
( R12,34) 

~ - [Rl2, 34+R23, 41] · ~ r.nml (4.4) 
2 ln2 R23,41 

V34 V41 
R12,34 • [ .n ] R23,41 • [Jt] d: dikte [m] (4.5) 

112 !23 

De functie f is een transcedente functie die als correctiefactor bij een 

afwijkende (langwerpige) vorm gebruikt wordt. In figuur 38 is het verloop 

van de functie f weergegeven. 



figuur 38: verloop functie f 
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De formules voor de soortelijke weerstand kunnen ook vereenvoudigd 

weergegeven worden: 

t • 2.666 d (2R) f(x) [~ m] 

2R • Rl2,34 + R23,41 (Jl x -

5.1.2. Uetlng van de Hall-beweegliJkheid: 

(4.6) 

(4.7) 

[5] 

De beweeglijkheid is het quotiênt van de gemiddelde driftsnelheid van de 

elektronen en de sterkte van het elektrisch veld. Bij de methode van Van 

de Pauw wordt als volgt afgeleid: 

d 
(4.8) 

B () 
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B is de magnetische veldsterkte in Tesla [V.sec/m2 ] 

Rl3,24 • [R. ] (4.9) 

Hierbij wordt de spanning V24 tweemaal gemeten: eenmaal mét en eenmaal 

zonder magneetvelp. De Hall-constante RH wordt verkregen door de beweeg-

lijkheid te vermenigvuldigen met de soortelijke weerstand: 

(4.10) 

De geleidingsdragerdichtheid volgt rechtstreeks uit de Hall-constante: 

1 
p of n • (4.11) 

De Hall-co@fficient RH blijkt temperatuurafhankelijk te zijn: Ocio (24) 

heeft RH van PbSnTe gemeten bij een aantal temperaturen tusen 10 en 300K. 

Hieruit blijkt dat de Hall-coêfficient afneemt bij lagere temperaturen. 

In figuur 39 en 40 is het verloop van RH als functie van de temperatuur 

voor Pbo, 72sno,2eTe en Pbo,s3Sno,41Te weergegeven. 



figuur 39: 
RH(T) voor Pbo,72Sno,28Te 
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figuur 40: 
RH(T) voor Pbo,s3S0,47Te 
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Voor elke samenstelling zijn tien preparaten met verschillende gatendicht-

heden gemeten. Bij Pbo 72Sno 28Te varieerde p van 5.3*1018 cm-3 voor 
I 0 

sample 1 tot 6.10 20 cm- 3 voor sample 10. 

Bij Pbo 53S0 47Te varieert p van 2 1 7.10 19 voor sample A tot 8.10 20 voor 
I I 

sample K. 

We zien uit deze krommen dat de Hall-coêfficient beneden 77K nauwelijks 

veranderd zodat we aan kunnen nemen dat RH(77K) de werkelijke gatendicht-

heid aangeeft. 

Ocio definieert vervolgens de Hall-ratio als het quoti@nt van de 

Hall-co~fficienten bij 295K en lOK (R29s/R1o>· 
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Als de Hall-ratio wordt uitgezet als functie van de schijnbare gaten-

dichtheid bij lOK (PlOK • 1/qRloK) zien we bij beide verbindingen een 

scherpe piek voorPlOtussen 10 20 cm-3 en 3.10 20 cm-3 (zie figuur 41). 

figuur 41: Hall-ratio als functie van PlOK 
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Ter verklaring van deze piek wordt aangenomen dat PbSnTe een dubbele 

valentieband heeft; het optreden van de piek wordt veroorzaakt doordat 

[5] 

het Fermi-niveau de tweede valentieband raakt bij lage temperatuur. Het 

stijgende deel van de Hall-ratio kromme komt overeen met de situatie 

waarin alle geleidingsdragers in valentieband I zijn (bij lOK). De 

toename van de Hall-ratio bij toenemende gatendichtheid is het gevolg van 

het transport van geleidingsdragers naar valentieband II. Wanneer het 

Fermi-niveau valentieband II raakt zal het transport van geleidingsdra-

gers naar valentieband II ophouden, waarvan de piek in de Hall-ratio het 

gevolg is. 

Ook de mobiliteit is afhankelijk van de temperatuur. Ocio definieert een 

temperatuurafhankelijke mobiliteit: 

).l (T) R( lOK) I Et(T) 
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Het blijkt dat}L(T) toeneemt bij afnemende temperatuur; in figuur 34 en 

figuur 35 is het verloop van (T) voor Pbo,72Sno,2eTe en Pbo,s3Sno,47Te 

weergegeven. 

figuur 42: 
~(T) voor Pbo, 72sno,2eTe 
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figuur 43: 
~(T) voor Pbo,s3Sno,47Te 
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Het vlakker worden van de krommen bij temperaturen beneden 30K wordt toe-

geschreven aan de overwegende rol die defectscattering in dit temperatuur-

gebied speelt. Een dergelijk mobiliteitsverloop is ook te zien bij 

metalen die het residual-resistance verschijnsel vertonen. 

5.2. Hall-meting In de praktijk 

Om de gatendichtheid van de gegroeide en geannealde kristallen te kunnen 

bepalen met de methode van Van der Pauw moeten de preparaten een bepaalde 

vorm hebben, en wel planparallel. Zoals uit de formule voor de Hall-
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spanning blijkt is de grootte van de Hall-spanning omgekeerd evenredig 

met de dikte van het preparaat. Het is dus noodzakelijk om een zo dun 

mogelijk plaatje te gebruiken. De geringe mechanische sterkte van PbSnTe 

stelt echter een ondergrens aan de dikte van het materiaal: bij een 

kleinere dikte dan 1,5 mm. zijn de plaatjes door hun breekbaarheid niet 

goed hanteerbaar. In de praktijk worden plaatjes gebruikt met een dikte 

tussen 1,5 en 2 mm. Het uitgangsmateriaal dat bij de kristalgroei 

verkregen wordt bestaat uit een staafje met een diameter van 10 mm. en 

een lengte van 5 cm. 

Van dit uitgangsmateriaal moeten plakjes met een dikte van 2-2,5 mm. 

gezaagd worden. Het zagen van het materiaal leverde aanvankelijk grote 

problemen op: oorspronkelijk werd gewerkt met een draadzaag, waarbij een 

dun (0.1 mm) staaldraadje als zaag diende. Door de zachtheid van PbSnTe 

trad versmering van het materiaal op, waardoor de spanning op de staal

draad zo hoog werd, dat na korte tijd draadbreuk optrad. 

Vervolgens werd gebruik gemaakt van een snellopende diamantzaag met 

waterkoeling. De grote krachten (trillingen) die hierbij optraden zorgden 

voor preparaatbreuk. 

Tenslotte werd een bruikbare zaagmethode gevonden met de langzaam draaien

de (100-300 tpm) diamantzaag met waterkoeling (type: Buehler Isomet 

11-1180 Low speed saw). 

Met behulp van de langzaam draaiende diamantzaag worden plakjes met een 

dikte van 2 tot 2,5 mm. van het staafje uitgangsmateriaal gezaagd. Omdat 

vierkante plaatjes beter op hun plaats blijven bij de vierpunts Van der 

Pauw-metingen worden de ronde plakjes (~;10 mm.) eerst vierkant geslepen 

(8x8 mm.); daarna worden de plaatjes gepolijst tot een dikte tussen 
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1,5 en 2 mm. Het zo verkregen plaatje wordt eerst gereinigd in alcohol en 

gedroogd. Vervolgens wordt het plaatje met daarop vier koperen contacten 

met een hoogte van 2 mm. en en totaal contactoppervlak van 0,5 mm2. De 

contacten worden met behulp van schroefjes aangepast aan de afmetingen 

van het prepc_aat en worden met veerkracht tegen het preparaat aangedrukt 

(zie figuur 44). 

figuur 44: preparaathouder 

De Hall-spanning van een preparaat is omgekeerd evenredig met de gaten

dichtheid van het preparaat. Omdat PbSnTe preparaten een zeer hoge gaten

dichtheid (10 20 -10 21 cm- 3 ) hebben is de te meten Hall-spanning zeer 

klein. 

Bij een preparaat met p-10 21 cm-3 , een stroom van 20 mA, een magneetveld

sterkte van 1 Tesla en een preparaatdikte van 2 mm. is de Hall-spanning 

ongeveer 0,06 ~V. 

Bij een gelijkstroommeting, waarbij de stroom constant in dezelfde rich

ting loopt, krijgen we te maken met therma-elektrische spanningen die ver

oorzaakt worden door opwarming van het preparaat. Deze spanningen zijn 

vaak groter dan de te meten Hall-spanning. Ook wordt via de meetkabels 
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zoveel storing opgepikt dat de meting bijzonder onnauwkeurig zou zijn. Om 

deze redenen is gekozen voor de wisselspanningsmethode. Hierbij wordt een 

wisselstroompje door het preparaat geleid. Op de Hall-spanning die 

dezelfde frequentie heeft als de wisselstroom wordt nu met behulp van een 

lock-in versterker gemeten. Op deze manier wordt de thermo-elektrische 

spanning uitgemiddeld; ook is deze methode veel minder gevoelig voor 

externe signalen., 

In figuur 45 is het schema van de gebruikte meetopstelling weergegeven. 

De lock-in versterker is van het type EG&G, Broekdeal Electronics, 

Princeton Applied Research 5207, de toongenerator is een Philips, type PM 

5132 Low frequency function-generator. De stroomtoevoerdraden en de 

meetkabels zijn van het coaxiale type; bovendien zijn alle kabels extra 

afgeschermd met een geaarde kopermantel. 

figuur 45: ~eetopstelling Van der Pauw 

AI'1PERE-METER 

>-:\' 
~ -

TOON I ,.... 
GENE- 3 
RA TOR 'f LOCK-IN 

VERSTE RKER 

De gebruikte frequentie bedraagt 70 hz, de stroomsterkte varieert van 20 

tot 50 mA, de sterkte van het magneetveld is 0,89 Tesla (spleetbreedte 64 

mm.). 
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Eerst wordt van elk plaatje de soortelijke weerstand bepaald, zie formule 

4.4 en 4.5. Hiervoor worden minimaal twee metingen gedaan: eerst wordt de 

stroom door de contacten 1 en 2 geleid en wordt de spanning tussen 

contacten 3 en 4 gemeten. Daarna wordt de stroom door de contacten 1 en 4 

geleid en wordt de spanning tussen de contacten 2 en 3 gemeten. Bij deze 

meting is geen magneetveld aanwezig. 

Vervolgens wordt de Hall-spanning gemeten. Nu wordt de stroom door de 

contacten 1 en 3 geleid en de spanning gemeten tussen de contacten 2 en 

4. De spanning tussen de contacten 2 en 4 zonder aanwezigheid van een 

magneetveld wordt de OFFSET spanning genoemd. De eigenlijke Hall-spanning 

verkrijgt men door de OFFSET-spanning af te trekken van de gemeten span

ning mét magneetveld. 

Op deze manier wordt eerst de Hall-spanning bij een magneetveld van 0,89 

Tesla tien keer bepaald. Daarna wordt het magneetveld omgekeerd, en de 

Hall-spanning bij ee~:veld van -0,89 Tesla wordt eveneens tien keer 

bepaald. De uiteindelijke Hall-spanning wordt verkregen uit het 

gemiddelde van deze variabelen: 

V(0,89T) - V(-0,89T) 

2 

De gehele meting wordt hierna herhaald bij de temperatuur van vloeibare 

stikstof (77K). Hiertoe wordt de preparaathouder ondergedompeld in een 

glazen cryostaat gevuld met LN2. Belangrijk hierbij is dat het preparaat 
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niet te vast ingeklemd tussen de contacten zit. Omdat het perspex van de 

preparaathouder veel sterker krimpt dan het meetplaatje en de koperen 

contacten zal er een grote kracht op het meetplaatje uitgeoefend worden 

dat hierdoor gemakkelijk kan breken. 

5.2.1. Nauwkeurigheld van de Hall-metingen 

De volgende factoren zijn van belang bij de nauwkeurigheid van de Hall

meting: 

de dikte van het preparaat: 2! 0.05 mm. ~ 2% onnauwkeurigheid 

de sterkte van de stroom: 20 + 0.2 mA ~ 1% onnauwkeurigheid 

de resulterende sterkte van het magneetveld, het B-veld moet loodrecht 

op het meetplaatje staan. Als de preparaathouder niet precies parallel 

met de magneetwand staat is de resulterende veldsterkte kleiner. Bij 

een afwijking van! 2° krijgEn we een onnauwkeurigheid in het 

magneetveld van 2%. 

de verhouding van de Hall-spanning en de achtergrondruis (de ruis 

bedraagt! O.Ol)AV). Bij een Hall-spanning van 0.06,._v is de 

onnauwkeurigheid 16%, bij een lagere gatendichtheid (p • 1020 cm-3 ) is 

de Hall-spanning 0,60~V en de onnauwkeurigheid bedraagt 2%. De 

onnauwkeurigheid neemt dus sterk toe bij hogere gatendichtheden. 

In tabel 5 wordt de onnauwkeurigheid van de Hall-metingen als functie 

van de gatendichtheid en de stroomsterkte gegeven. 
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Tabel 5: 
meetnauwkeurigheid Hall-spanning 

I 20 mA 40 mA 50 mA 
p 

4.10 19 5% 5% 5% 

8.10 19 6% 5% 5% 

1020 7% 6% 5% 

2.1020 9% 7% 6% 

4.lo20 13% 9% 8% 

8. 10 20 21% 13% 11% 

1021 25% 15% 12% 

2.1o 21 45% 25% 21% 

[5] 

Tabel 5: 
Totale onnauwkeurigheid in Hall
metingen; 
achtergrondruis • 0.01 pV 
B • 0.89T 
dikte Hall-plaatje • 2 mm. 
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5.2.2. Meetresultaten gatendichtheld 

In tabel 6 wordt de gemeten gatendichtheid en de beweeglijkheid van de 

gegroeide en geannealde preparaten weergegeven. 

Tabel 6. 
Gatendichtheid p en beweeglijkheid bij 77 en 300K 

samenstelling p (300K) p (77) IA (300K) JA(77K) 

nr Pb Sn Mn .1020 cm-3 .1020 cm-3 [cm2/v.sec] [cm2/v.sec] 

16 28 72 0 2.5 + 0.3 3.8 + 0.5 - -
18 25 72 3 6.2 + 1.0 8.0 + 1.6 17 + 3 14 + 3 - - - -
20 23 72 5 5.3 + 0.8 -
22 25 72 3 8.2 + 1.6 -24 28 72 0 4.2 + 0.6 -25 25 72 3 4.2 + 0.6 -26 25 72 3 1.6 + 0.2 2.8 + 0.3 70 + 9 40 + 5 - - - -27 23 72 5 1.1 + 0. 1 -
28 50 47 3 1.0 + 0. 1 1. 45 + 0.15 60 + 6 40 + 5 - - - -

Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat de gemeten gatendichtheid 

toeneemt met een lagere temperatuur. Dit komt overeen met de waarden uit 

figuur 39 en referentie 24. Als we de hier gemeten beweeglijkheid verge-

lijken met de waarden uit het artikel van Hewes et al (30) blijken de 

hier gemeten waarden een factor 5 A 10 lager te liggen dan de door Hewes 

gemeten waarden. Dit zou verklaard kunnen worden door een grotere 

onzuiverheid van onze preparaten. Hewes gebruikt materiaal met een zuiver-

heid van 99,999%. Voor de in dit verslag beschreven preparaten werd Te 

met een zuiverheid van 99,99% gebruikt. 
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6. ELECTRON MICROPROBE ANALYSE 

De Elektron Mieroprobe Analyse (26) is een meettechniek die afgeleid is 

van de elektronen microscoop. De E.M. opstelling kan ook nog gebruikt 

worden als elektronenmicroscoop. Bij de materiaal-analyse wordt echter 

geen gebruik gemaakt van gereflecteerde elektronen maar van de 

röntgenstraling die opgewekt wordt als het materiaal door de 

elektronenbundel getroffen wordt. 

Bij deze techniek wordt de elektronenbundel gefocusseerd op een gebiedje 

van 1~ in diameter. Omdat het apparaat ook als microscoop te gebruiken is 

kunnen we de plaats van de analyse nauwkeurig bekijken en eventuele af

wijkende gebieden onderscheiden en afzonderlijk analyseren. 

De elektronen hebben een energie van 10-30 KeV. Ze dringen ongeveer 1 ~m. 

diep door en spreiden dan lateraal uit over dezelfde afstand (zie figuur 

46). De röntgenstraling wordt onder een hoek van 40° gedekteerd. Het 

aldus bestreken oppervlak is 4~m. in doorsnede. De gegenereerde 

röntgenstraling wordt door een monochromatorkristal in de verschillende 

golflengtes opgesplitst. De bij elke golflengte behorende intensiteit 

wordt met een proportionele teller gemeten. Op deze manier wordt het 

röntgenspectrum bepaald. In figuur 47 wordt een schematisch overzicht 

van de microprobeopstelling gegeven. 
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figuur 46: 
indringdiepte elektronen 

figuur 47: 
mieroprobe-opstelling 

Electron 
beam 

. X-ray 
souree 

Het omrekenen van het gemeten spectrum (het aantal getelde pulsen per 

golflengte) naar de concentraties van de te analyseren elementen gebeurt 

volledig automatisch. 

Elk element heeft eigen karakteristieke pieken in het spectrum. Met 

behulp van de computer worden de concentraties tot op een relatieve nauw-

keurigheid van 2% berekend. 

Omdat de gevoeligheid van de opstelling van veel factoren afhankelijk is, 

moet voordat de eigenlijke meting begint, een ijkmeting uitgevoerd 

worden. Deze meting vindt plaats aan een of meer ijkpreparaten. Deze pre-

paraten bevatten de te analyseren elementen in een nauwkeurig bekende ver-

houding. Aan de hand van deze ijkmeting worden de correctiefactoren inge-

steld. 
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Voor elk element wordt een afzonderlijke meting gedaan. Deze duurt 10 tot 

40 seconden afhankelijk van de sterkte van het signaal. Met behulp van de 

correctiefactoren wordt uit de intensiteit van het signaal de concentra

tie van het element in het materiaal berekend. 

6.1. Gebruik als elektronenmicroscoop 

De E.M. opstelling kan op twee manieren als elektronenmicroscoop gebruikt 

worden: 

1. Beeldvorming door middel van secundaire elektronen. 

Secundaire elektronen zijn elektronen die losgeslagen zijn uit de 

atomen. Ze hebben een relatief lage energie (<50 eV) en zijn afkomstig 

van het punt van inval van de elektronenbundel. Doordat de bundel hier 

nog niet verwijd is, is een hoge resolutie mogelijk (<10 nm). 

2. Met beeldvorming door middel van back-scattered elektronen. 

Back-scattered elektronen zijn de elektronen die door botsingen met de 

atomen teruggekaatst worden. Het aantal gereflecteerde elektronen is 

sterk afhankelijk van het atoomnummer Z en loopt van 10% voor Z•6 tot 

meer dan 50% voor Z•92. 

Variaties in samenstelling manifesteren zich dan als lichtere of donke

re gebieden. Hierdoor is het gemakkelijk om eventuele afwijkende gebie

den (uitscheidingen) op te zoeken en apart te analyseren. 

Door alleen elektronen met een energie beneden 400 eV te bekijken is 

een hoge resolutie mogelijk omdat deze elektronen uit de bovenste laag 

komen waar de bundel nog scherp gedefinieerd is. 
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6.2. Eisen aan het oppervlak van het preparaat 

Omdat de te meten röntgenstraling een bepaalde afstand door het te 

analyseren materiaal moet afleggen (zie figuur 38) (detektiehoek • 40°) 

zorgt elke oneffenheid, van dezelfde grootte-orde als het indringgebied 

(l~m.), voor een sterke vermindering van de nauwkeurigheid. De absorptie 

van de röntgenstraling is dan afhankelijk van de plaatselijke 

oppervlakte-structuur, een factor waarvoor niet gecorrigeerd kan worden. 

Het oppervlak van het te analyseren preparaat moet daarom tot op een nauw

keurigheid van 0,25 ~m. vlak zijn. 

6.3. Voorbereiding preparaten 

Het preparaat wordt eerst ingebed in een mengsel van perspex en koperpoe

der. Koper zorgt voor de elektrische geleidbaarheid van het inbedmate

riaal, zodat de opvallende elektronenstroom afgevoerd kan worden. Het pre

paraat wordt nu met polijstschijven zo vlak mogelijk geslepen. Met een 

oppervlakte-microscoop wordt nagegaan of de groeven van de successieve 

polijstschijven voldoende verwijderd zijn. 

Dan wordt gedurende 20 minuten gepolijst met 1 ~m. diamantpasta op een 

polijstdoek, waarop het oppervlak tenslotte met O,OS~m Al203 pasta op 

een polijstdoek wordt afgewerkt. 

Als het preparaat na afloop van de meting nog gebruikt moet worden voor 

andere meettechnieken (susceptibiliteit, soortelijke warmte) kan de inbed

massa opgelost worden met behulp van chloroform. 
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6.4. Meetresultaten Mlcroprobemetlngen 

In tabel 7 zijn de resultaten van de Hieroprobemetingen aan de gegroeide 

preparaten weergegeven. Achtereenvolgens worden vermeld: het preparaat-

nummer, de afgewogen samenstelling, de plaats van het geanalyseerde 

stukje in het kristal (de voorkant is de plaats die eerst gestold is) en 

de gemeten samenstelling. 

Tabel 7. 

gewogen samen- plaats gemeten samenstelling at% (opm.!) 
stelling at% 

nr Pb Sn Mn Te Pb Sn Mn Te 

16 28 72 0 100 voor 42.0+2.0 60.0+2 0 98.0+0.5 
(opm.2) 

achter 44.0+2.0 59.0+2 0 97.0+0.2 
18 25 72 3 100 voor 29.0+1.0 70.0+0.5 2.8+0.2 98.0+1 

achter 23.5+0.5 74.8+0.3 3.2+0.05 99.0+0.6 
20 23 72 5 100 voor 29.7+0.4 68.0+0.4 4.5+0.1 98.0+0.4 

achter 21. 0+0. 25 75.6+0.1 4.6+0.2 99.0+0.06 
25 25 72 3 100 voor 31.0+1.0 69.0+0.4 2.3+0.02 97.5+0.7 

achter 17.6+0.3 82.0+0.25 3.0+0.1 97.5+0.25 
28 50 47 3 100 voor 60.0+1.0 39.7+0.3 2.3+0.01 98.0+0.6 

achter 48.0+0.8 51. 3+0. 15 3.0+0.25 98.0+0.5 
29 18 72 10 100 midden-

voor 14.4+0.3 77.0+0.4 8.8+0.3 99.8+0.2 
achter 18.9+0.3 70.0+0.3 9.9+0.1 101.2+0.2 

30 0 97 3 100 voor 1 0 99.2+0.1 1. 2+0. 1 99.5+0.1 
voor 2 0 100.0+0.3 1. 4+0. 1 99.5+0.2 
midden-
achter 0 98.3+0.5 2.6+0.1 99.0+0.4 
achter 0 97.7+0.2 3.2+0.1 99.0+0.3 
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Opmerking 1: De onnauwkeurigheid van de meting wordt gegeven door de 

spreiding van de verschillende meetresultaten. Elke meet

waarde in de tabel is het gemiddelde van drie metingen op 

hetzelfde preparaat. De spreiding van de drie meetresultaten 

is de in de tabel gegeven onnauwkeurigheid. 

Opmerking 2: In preparaat nr. 16 werd visueel een afwijkend gebied opge

merkt. Analyse van dit gebied wees uit dat het hier om uit

scheidingen van zuiver tin ging. Daardoor is de gemeten Sn

concentratie veel lager dan verwacht werd. 

Uit de meetgegevens blijkt dat het loodgehalte afneemt en het mangaan- en 

tingehalte toeneemt van voor naar achter in het kristal. Dit komt overeen 

met de wet van Pfann (zie hoofdstuk 3, figuur 27 en figuur 28). 
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7. Mn-CONCENTRATIE UIT DE 
DYNAMISCHE SUSCEPTIBILITEIT 

Als de inverse dynamische susceptibiliteit van een preparaat uitgezet 

wordt tegen de temperatuur kan men uit de helling van het hoge tempe-

ratuurgedeelte de Mn-concentratie van dat preparaat berekenen. 

Het hoge t·'mperatuurgedeelte van 'X.,.- 1 (T) vertoond een Curie-Wei ss verloop 

(14). 

(7. 1) 

- 1 is dus de richtingsco@fficient van het H.T.-gedeelte van de kromme. 

Volgens Swagten (15) bestaat er een verband tussen en de Mn-concentra-

tie x. 

( 7. 2) 

Als we aannemen dat s=S/2, zie Story et al (14), kunnen we x berekenen 

uit(- 1 . 

2 c.-1 x .. 8, 75.g . ( 7. 3) 

In figuur 48 is de inverse dynamische susceptibiliteit van een aantal 

preparaten uitgezet tegen de temperatuur. Uit de helling van het hoge 

temperatuurgedeelte (de rechte lijn) is de Mn-concentratie berekend. 
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figuur 48: Jt- 1 tegen T voor preparaten met een Mn-concentratie van 
ongeveer 3%. Uit: Dubcis (29). 
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In tabel 8 wordt voor de preparaten 18, 28 en 29 de Mn-concentratie uit~ 

en uit E.M.P.-analyse met elkaar vergeleken. 

Tabel 8. 

nr Mn% uit 'X Mn% uit EMP 

18 3.00 + 0.06 3.2 + 0.05 - -28 2.80 + 0. 10 3.0 + 0.25 - -29 8. 70 + 0.20 8.8 + 0. 30 - -
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De waarden blijken redelijk goed overeen te komen. We moeten hierbij 

rekening houden met het feit dat de mieroprobe-meting op het oppervlak 

van het preparaat plaatsvindt. We weten dat er een concentratie-verloop 

in de preparaten bestaat. De gemiddelde Mn-concentratie in het totale 

preparaat van 1,5 A 2 mm. dikte zal dus afwijken van de met E.M.P. 

gevonden waarde. 

Aangezien de met "verkregen waarde per definitie overeenkomt met de 

gemiddelde Mn-concentratie in het gehele preparaat, kunnen we concluderen 

dat deze waarde een betere benadering voor de gemiddelde Mn-concentratie 

geeft dan de met E.M.P. verkregen waarde. 

Hier staat tegenover dat E.M.P. de concentratie op een aantal nauwkeurig 

bepaalde plaatsen op het oppervlak kan bepalen, zodat hiermee de verde

ling van het Mn in het preparaat nagegaan kan worden. 
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8. CONCLUSIES en AANBEVELINGEN 

8.1. CONCLUSIES 

8.1.1. Kristalgroei 

Het blijkt mogelijk te zijn om PbSnMnTe kristallen te groeien met een 

Mn-concentratie tot 10%. De gegroeide preparaten varieerden in Mn-concen

tratie van 0 tot 10 at%, de tin-concentratie varieerde van 47 tot 97%, de 

lood-concentratie van 0 tot 50 at%. 

De preparaten (afmeting: 1•5 cm., ~-10 mm.) bezitten een homogene 

structuur; de doorsnede van het preparaat bestaat uit twee of drie 

~énkristallijnen gebieden. 

Mieroprobe-analyse wijst uit dat er een concentratiegradiênt van Pb, Sn 

en Mn optreedt in de groeirichting van de preparaten. 

Dit verloop van de concentraties is een fundamenteel gevolg van de 

gebruikte kristalgroei-techniek: de Bridgman-Stockbarger methode. 

De preparaten hebben een geringe mechanische sterkte. Dit levert 

problemen op bij de vervaardiging van de meetpreparaatjes. De preparaten 

kunnen alleen met een langzaamdraaiende diamantzaag gezaagd worden en de 

minimale dikte bedraagt 1,5 mm. 

8.1.2. Anneal lng 

Uit de resultaten van de annealingsexperimenten blijkt dat de 

gatendichtheid van Pbo,2sSno,72Mno,o3Te met een factor vijf te veranderen 

is. De hierbij gebruikte techniek is de isotherme annealing onder een 

Te-arme of rijke damp. Deze damp is afkomstig van een preparaat met 
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dezelfde Pb/Sn verhouding maar een 2% hoger of lager Te-gehalte dan het 

te annealen materiaal. 

De maximaal bruikbare annealingstemperatuur was 690 oC. Boven deze tempe

ratuur werd het meetplaatje vervormd. De hoogte van de maximale tempera

tuur wordt bepaald door de grootte van het te annealen plaatje en de 

afmetingen van de kwartsbuis waarin de annealing plaatsvindt. 

De snelheid waarmee het preparaat na afloop van de annealing naar kamer

temperatuur afgekoeld wordt is waarschijnlijk de beperkende factor in het 

bereiken van nog hogere of lagere gatendichtheden. 

8.1.3. Hall-metingen 

De gatendichtheid van de preparaten wordt gemeten met behulp van de 

methode van Van der Pauw. De metingen leveren reproduceerbare resultaten 

binnen de meetnauwkeurigheid op. 

De gemeten gatendichtheid van de verschillende preparaten varieert van 

1,1.1020 cm- 3 tot 8,2.10 20 cm-3 bij 300K. De meetnauwkeurigheid is sterk 

afhankelijk van de gatendichtheid en varieert van 7% bij p-1.10 20 cm- 3 

tot 25% voor p•1.10 21 cm-3. 

De meetnauwkeurigheid is op te voeren door de stroomsterkte door het pre

paraat te vergroten. De gatendichtheid wordt gemeten bij kamertemperatuur 

en bij vloeibare stikstof-temperatuur (77K). De gatendichtheid neemt toe 

bij afnemende temperatuur. 

Metingen bij 77K kunnen problemen opleveren doordat het preparaat door 

een te sterke inklemming in de preparaathouder gespleten kan worden. 
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8.1.~. Susceptlblllteltsmetlngen 

Van enkele preparaten is de dynamische susceptibiliteit als functie van 

de temperatuur gemeten. 

Het verloop van de susceptibiliteit komt in principe overeen met dat van 

de uit Polen afkomstige preparaten. 

Uit het hoge temperatuurverloop van de inverse dynamische susceptibili

teit is de Mn-concentratie berekend. De op deze manier verkregen Mn-con

centratie komt redelijk goed overeen met de met Electron Mieroprobe 

Analyse verkregen waarde. De uit)(- 1 verkregen waarde zal iets nauw

keuriger zijn voor de gemiddelde Mn-concentratie van het gehele prepa

raat. 

8.2. AANBEVELINGEN 

8.2.1. Kristalgroei 

Bij de kristalgroei zou de kwaliteit van de gegroeide kristallen (de 

grootte van de eenkristallen) mogelijk verbeterd kunnen worden door een 

lagere groeisnelheid (1 cm/dag) aan te houden. 

Toepassing van de zone-smelttechniek op de met Bridgman gegroeide kris

tallen zou vermoedelijk ook grotere eenkristallen opleveren. Het mate

riaal leent zich voor inductieve verhitting. 

De concentratie-graidi~nt in de kristalgroeirichting kan voorkomen 

worden door een aangepaste Czochralski-techniek te gebruiken. Hierbij 

wordt het kristal uit de gesmolten stof omhoog getrokken, waarbij de 

samenstelling van het gesmolten mateiaal constant aangepast wordt. 
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8.2.2. Anneal lng 

Bij de annealing is een systematische aanpak noodzakelijk. Van elk te 

annealen preparaat moet eerst m.b.v. Mieroprobe Analyse de samenstelling 

bepaald worden, daarna wordt de gatendichtheid gemeten. De invloed van de 

annealingsparameters: temperatuur, tijdsduur, hoeveelheid bronmateriaal, 

de samenstelling van het bronmateriaal en de snelheid waarmee het prepa

raat afgekoeld wordt moeten voor elke parameter afzonderlijk vastgesteld 

worden. 

De maximale temperatuur kan verhoogd worden door de bodem van de ampul 

waarin de annealing plaatsvindt vlak te maken. 

Als een preparaat een hogere of lagere gatendichtheid moet bereiken dan 

met isotherme annealing mogelijk is, biedt de tweezone-annealingstechniek 

uitkomst. Hierbij wordt het ontvangstmateriaal op een hogere temperatuur 

gehouden dan het bronmateriaal, zodat de annealingstijd niet onmogelijk 

lang wordt. 

8.2.3. Hal I-metingen 

Om de nauwkeurigheid van de Hall-metingen op te voeren is het noodzake

lijk om de stroomsterkte door het preparaatje te vergroten. Onderzocht 

moet worden welke stroomsterkte optimaal is. 

De preparaathouder moet zodanig aangepast worden dat preparaatbreuk bij 

lage temperaturen (77K) voorkomen wordt. Hiertoe moeten de contacten 

verend aan het materiaal bevestigd worden. 
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De factoren die de grootte van de offset-spanning bepalen moeten onder

zocht worden en zodanig aangepast dat deze geminimaliseerd wordt. Gedacht 

wordt hierbij aan de contactdruk, de samenstelling van het contactmate

riaal en een eventuele coating met vloeibaar metaal. 
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