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SAMENVATTING. 

Het experimentele gedeelte van dit afstudeerwerk betreft metingen van 
het isotherme magneto-Seebeck-effekt aan Cd

3
As 2• 

Hiervoor is een meettechniek ontwikkeld, die arwijkt van gebruikelijke 
technieken. De methode blijkt goed te voldoen. 

Zeer recent heeft J. Bodnar een anisotroop bandenmodel berekend voor 
Cd3As?. Dit model wordt gekarakteriseerd door een anisotropie, die 
toeneemt met afnemende energie van het elektron. 
Tijdens dit afstudeerwerk is de theoretische beschrijving van klassieke 
transportverschijnselen met dit model onderzocht, 
Hierbij wordt een anisatrapie-effekt in de thermokracht gesignaleerd, 
dat alleen voor een energie-afhankelijke anisatrapie optreedt. 
Schattingen van dit effekt geven echter kleine verschillen voor Cd

3
As 2 • 

De verzadigingswaarde van het magneto-Seebeck-effekt blijkt isotroop 
te zijn. 
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INLEIDING, 

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk werd verricht in 
de vlerkeenheid "Kleine Bandafstanden" van de Vakgroep Vaste 
Stof aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 
In de genoemde 'verkeenheid wordt onderzoek verricht aan half
geleiders uit de reeks mengkristallen Cd

3
(As P1_ )ry • (0~ x ~1) x x ~ 

De bandenstruktuur van Cd 3As 2 wordt vaak beschreven met het 
isotrope Kane-model. Cd3As 2 heeft echter een tetragonale 
kristalstruktuur en anisotrope verschijnselen kunnen worden 
verwacht. Bodnar heeft recentelijk een anisotroop bandenmodel 
berekend, dat gekarakteriseerd ·Hordt door een anisotropie, 
die toeneemt met een afnemende energie van het elektron. 

Het afstudeerwerk bestaat uit twee gedeelten: 

1- In het experimentele gedeelte wordt een meettechniek voor het 
bepalen van het isotherme magneto-Seebeck-effekt ontwikkeld en 
getest. Het Seebeck-effekt, ook wel thermokracht genoemd, is het 
optreden van een elektrisch veld ten gevolge van een temperatuur-· 
gradi~nt. Het isotherme magneto-Seebeck-effekt is de verandering 
van het Seebeck-effekt onder invloed van een magnetisch vel~: 

I } - t.,. 
~u\~ - 'VxT en 

De betekenis van de aanduiding "isotherm" heeft betrekking op de 
kond i tie '\!!ST"' o . Om aan deze konditie te voldoen zijn bij zondere 
experimentele maatregelen vereist. Het effekt is verder gedefini
eerd in een stroomloze toestand (I=Q). 
De metingen zijn verricht aan Cd3As2 

2- Tijdens het begin van het afstuderen was het Bodnar-model niet 
bekend. Bodnar heeft dit model pas recentelijk gepubliceerd. 

De verzadigingS"Y7aarde van het bovengenoemde effekt in een sterk 
magneetveld is isotroop voor een anisotropie, die niet van de 
energie afhangt. Het was niet bekend of dit ook geldt voor de 
energie-afhankelijke anisotropie, die het Bodnar-model kenmerkt. 
Dit heeft nu aanleiding gegeven tot een theoretisch onderzoek 
naar de beschrijving van klassieke transportverscnijnselcn met 
het Bodnar-madeL Hierbij \vorden anisotropie-effekten. gesignaleerd, 
die alleen optreden voor een energie-afhankelijke anisotropie. 
De meetresultaten worden geÏnterpreteerd met de afgeleide. formules 
voor het Bodnar-model. Het opzetten van uitgebreide ~~perim~~ten 
om de anisotropie-effekten te detekteren kon tijdens dit afstuderen 
niet meer gerealiseerd worden omdat de effekten erg kleLn zijn 
en bijzondere experimentele eisen stellen. 

In hoofdstuk 1 wordt de theorie behandeld. Hierbij \rordt de tensor
representatie voor de transportversc~ijnselen gebruikt. (par 3}_ 
Indien griekse karakters worden gebruikt als indices ~·mrdt de 
soillmacie-konventie over gelijke indices gehanteerd. 
In hoofdstuk 2 wordt de meetmethode besproken en in hoofdstuk 3 
de meetresultaten. 
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Hoofcis tuk 1. 

DE THEORIE. 

l.I. Het Bodnar-model. 

Bodnar(tJ heeft een model voor de bandenstruktuur van Cd As 2 berekend 
door een anisotrope kristalpotentiaal (•> als storing aan de Hamiltoniaan 
van het geinverteerde Kane-model(2 ) toe te voegen. 

Het Bodnar-model wordt gegeven door de volgende sekuliere vergelijking, 
waarbij de golfvektor ~ in de omgeving van het centrum van de Brillauin
zone ligt: 

waarbij: ~((') = E'(~'+ ~o) [ E.'(~'-+ 6.) + Ó lf'-\- \A)] 

t1((')::o P~ [t:'(t'+ ~A)+<>(~· -t ~)] 
f,(E•):: B;'-[t.'(~'+ ~o) J 

€' ~ ~ - "\\l.kZ... 
2 tn~ 

Het nulpunt van de energie-schaal is hierbij aan de onde-rkan-t van de 
geleidingsband gekozen. 
P. en Pg zijn interband-matrix-elementen; ~ en Ö zijn parameters, die 
respektievelijk de spin-baan wisselwerking en de kristalveldsplitsing 
beschrijven. 

(l-1) 

( 1-2) 

( 1-3) 

( 1-4) 

Bodnar vindt uit S~ubnikov-de Haas experimenten van Rosenman en Doi de 
volgende waarden voor de bandparameters: E0 =0,095 eV ; Ö=0,085 eV ; 
~=0,27 eV ; PJ..=7,43 • 10-10 eVm ; P11 =7,21 Ik 10-10 eVro .(Helium-temperatuur} 

Het Bodnar-model is in figuur 1 afgebeeld. 
Voor k=O worden de energie-niveau's gegeven door: 

2Cl ::. 0 

"tz. = -1: c~+o) ~~vcó+Ö)'l.- ~ 60. 

't{l -;:: - E.o 

(S't:::- ~(_A+ö)- ~ VCA+Ö)"2.--!AÖ' 

(•) Zie in dit verband ook Kildal[ 3 ~. 

(1-5) 

( J-6) 

(1-7) 

(1-8) 
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figuur~ Het Bodnar-model voor kx en kz. 

De equi-energie oppervlakken ZlJn ellipso~den voor de geleidingsband. 
De verhouding van de hoofdassen van deze ellipso~den wordt echter 
beschreven door een anisotropie-faktor K, die een funktie van de energle 
is. Het kwadraat van de anisotrqpie-faktor wordt gegeven door: 

K2. :: f,_(ó 
f 1 Ct') 

In grafiek I wordt K-2 als funktie van de energie in de geleiclingsband 
gegeven. De anisatrapie-faktor wordt konstant voor,~=O. 

·---------(~:Ol 

(b :0.085eVl 

0.1 0.2 0.3 
___. E'(eV) 

grafiek I. De &nisotropie-faktor als funktie van de energie 
·ln de gele~idingsband voor P..l..=7,43 '1'1: 10-10 eVm ; P11 =7,21 ~ 10-10 
eVm D.=--0,27 eV ; o=O I 0,085 eV. 

( 1-9) 
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Als gevolg van (J-9) is de excentriciteit van de ellipsoÏden een 
variabele; de equi-energie oppervlakken variëren niet kongruent 
als funktie van de energie. ( z1e figuur 2 ) 

figuur 2. De equi-energie oppervlakken van het 
Bodnar-model. De oppervlakken zijn rotatie
symmetrisch om de kz-as. 

Er is geen transporttheorie uitgewerkt, die een energie-afhankelijke 
anisatrapie beschrijft(•} • In dit verslag worden aspekten van een_ 
energie-afhankelijke anisatrapie onderzocht. 
Het Seebeck-effekt en het magneto-Seebeck-effekt staan hierbij 
centraal. De mogelijkheid van een anisatrapie-effekt in het Seebeck
effekt, dat alleen voor een energie-afhankelijke anisatrapie optreedt, 
wordt gesignaleerd en is door Za\·ladzki bevestigd in een mondeling 
kontakt met Dr. Ir. F.A.P. Blom. 
Schattingen van dit effekt geven voor Cd 3As 2 echter kleine verschijnselen. 
Een uitdrukking voor de verzadigingswaarae van het magneto-Seebeck-effekt 
wordt afgeleid. -Deze verzadigingswaarde blijkt isotroop te zijn. 
Er worden ook uitdrukkingen voor het Hall-effekt en het Nernst-Ettingshausen
effekt gegeven, 

In dit verslag wordt sterk gesteund op het werk van de auteurs uit de 
zogenaamde "Poolse school". 

(*) Onder een energie-afhankelijke anisatrapie wordt verstaan, dat de 
verhouding van de assen van de FeL~1i-ellipsotden een funktie van de 
energie is; met konstante anisatrapie worden verderop in dit verslag 
strukturen bedoeld, die geka~akteriseerd worden door een konstante 
waarde voor deze verhouding. 
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1.2. Al_g".emeen formalisme. 

We beschouwen een statistische integraal van de vorm: 

Hierbij is A(t:) een willekeurige funktie van de energie en f 0 

de Fermi-Dirac-verdelingsfunkt.ie. 

In appendix I is afgeleid dat S, na overgang op bolkoÖrdinaten en 
tweemaal partiëel differentiëren, voor het Bodnar-model gegeven 
wordt door: 

Hierbij ·Hordt de "brac.ket"-operator gedefiniëerd door: 

00 

/(a-} ~ s (- ~~) 
0 

De funkties y(s), f2. (s) en f 1 (s) -zijn in de vorige paragraaf<•) 
gegeven. De grootheid e- kan in het algemeen ook door een operator 
worden gegeven, zoals in de laatste term van (2-2). 
De ope:-ator & werkt dan op de funktie 

waarbij x de energievariabele E: vervangt. De Stock-term is in 
appendix I vermeld. 

De elektronen-koncentratie wordt gegeven door (2-1) met A=l. 
De Stqck-term in (2-2) is dan gelijk aan nul; de elektronen
koncentratie wordt nu kompakt geformuleerd door: 

N=-

(4r.) Hierbij 1s de kleine vrije elektronen energie venvaarloosd. 

(2-1) 

(2-2) 

(2-3) 

(2-4) 

( 2--5) 
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In transportgrootheden, die niet van de beweeglijkheid afhangen, 
is de operator 6' in (2-3) vaak beperkt tot een polynoom in s of 
een eerste orde differentiaal-operator. In deze gevallen worden 
vaak uitdrukkingen gegeven in termen van Fermi-integralen of 
gegeneraliseerde Fermi-integralen. Deze laatst genoemde worden 
ook wel L-integralen genoemd(~>. Voor het Bodnar-model is in 
appendix II een analogon van dit type integraal afgeleid. 
Deze integraal noemen we I-integraal; hij vindt zijn belangrijkste 
toepassingen in de relaties: 

~ ori -,: 
I 

waarbij en n een reëel getal. 

De konfiguratie van de indices rond het I-symbool is konsistent 
gehouden met die van de L-integralen.C~J 
De I-integraal is afhankelijk van het Fermi-niveau, de temperatuur 
en alle bandparameters van het Bodnar-model. 

Met behulp van (2-5) en (2-6) wordt de elektronen-koncentratie 
uitgedrukt met de I-integraal volgens: 

De elektronen-koncentratie is met behulp van (2-8) berekend en 
wordt als funktie van het gereduceerde Fermi-niveau, 

weergegeven 1n grafiek 2. 

(~) De L-integraal is gedefiniëerd volgens: 
oO 

"~: : s (-;~) ?.
11 (è +Àk.,T zLf' (I + 2.)..k0Ti! y~ d ~ 

0 

Deze integraal is toepasbaar voor een s(k)-rclatie van de vorm:t&J[~J 
t1.1l - ';;:: E.(l -+'>-E.) 
2.Me 

(2-6) 

(2-·7) 

(2-8) 

(2-9) 
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Voor ó:=O beschrijft de I-integraal het geÏnverteerde Kane-model 
met: 

De elektronen-koncentratie, berekend met het Kane-model, wordt 
in grafiek 2 vergelek~n met die van het Bodnar-model. 

N <m-3) 

1025
.---------------

~ T ::84 K 

-20 30 
grafiek ~· De elektronen-koncentratie als funktie van het 
gereduceerde Fermi-niveau. 
De kurves zijn berekend met de parameter-waarden volgens: 
1. Bodnar-model · e:: 0 =0,J45 eV ; (;..=0,27 eV ; 6=0,085 eV ; 

PL=ï,43 ~ Jo-JO eVm ; Pn=7,21 • 10-10 eVm • 

2. Kane-model e:: 0 =0,145 eV ; (;..=0,27 eV ; P =7,36 • to-10 eVm 

(2-10) 

40 '7 
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1.3. Definities van transporttensoren. 

Het lading-transport in de aanwezigheid van een elektrisch veld, 
een magnetisch veld en een temperatuur-gradiënt wordt beschreven 
door de volgende vergelijking: 

De twee, magneetveld afhankelijke, tensoren z~Jn bekend onder de 
naam van basis-tensoren en volgen rechtstreeks uit de Boltzmann
transport-vergelijking. 
Het experimenteel bepalen van het verschijnsel, dat beschreven 
wordt door één element uit de basis-tensoren, vereist moeilijk 
realiseerbare kondities. Bij het experiment wordt daarom de 
volgende fenomenologische notatie gehanteerd: 

~~~ is hierbij de soortelijke weerstand-tensor, 

~~~is de thermoelektrische tensor. 

E21' het elektrisch veld 

I JA de stroomdichtheid 

~ ; de temperatuur-gradiënt 
êlx_..... 

(3- I) 

(3-2) 

a. De soortelijke weerstand-tensor beschrijft de volgende ye!sc~!jnselen: 

Het symmetrische deel van de tensor beschrijft de soortelijke 
we ers tand en magneto·-·1-;eers tand; 

~ 
~~}4(~·~) : soortelijke weerstand 

oS (&) :(soortelijke) magneta-weerstand 
~ "lf,fA- -

Het anti-symmetrische deel van de tensor beschrijft het Hall-effekt; 

: Hall-effekt 

De Hall-koëfficiënt wordt, net zo als ~n het isotrope geval, 
gedefiniëerd als: 

Hierbij is het koÖrdinaten-stelsel (x1,:t2 ,x._,) langs de hoofdkristal
assen (a,b,c) van het sample gericht. 
Met behulp van (3-2) volgt nu voor de Hall-koëfficiënt: 

I CL 

s~ rs1. C 13"') (3-4) 
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De soortelijke weerstand-tensor kan, indien er geen temperatuur
gradiënt is, uit de basis-tensor vlOrden berekend volgens: 

+CT~ er;; ] 
0. 0.. s 

er vö ers e CJ r 'lf 

= t e..0 .a- E.,...._,.~ [a-:,.. rs<Jo; + <S ..,"';. er:~] 
\\ o·"' \\ + i é.Q.ro- Ë rv~ o-v:- (J"s: (5 ;'( 

Hierbij is ~~v~ het Levi-eivita symbool. 
Het suffix s dan wel a heeft betrekking op respektievelijk het 
syrr~etrische dan wel het anti-symmetrische deel van de tensor. 

b. De themaelektrische tensor besehrijft de volgende verschijns~.!.. 

Het symmetrische deel van de tensor beschrijft het Seebeck-effekt 
en het magneto-Seebeck-effekt; 

cx..s~f"- (§-=2) Se~beck-effekt (thermokracht) 

r:x_
5"61-'- ( ~) magneto-Seebeck- effekt 

Het Seebeck-effekt wordt ook wel thermo~racht genoemd; 

Het anti-symmetrische deel van de tensor beschrijft het Nernst
Ettingshausen-effekt; 

",a. c.~) ~ g : Nernst-Ettingshausen-effekt 
'CfA -

De Nernst-Ettingshausen-koëfficiënt wordt, net zo als L~ het 
isotrope geval,gedefiniëerd door: 

me.\; I::O 

of met (3-2): 

De thermoelektrisch tensor kan, indien er geen stroom is, uit 
de basis-tensoren worden berekend volgens: 

c<s CL 

0<.'6r = -+ 0<: 
'lSf'l- '6f4 

cxs s ss + ~ .so.. 
':::: '3~'1 '11"- ~~"l "'J-'" . 't,f4 

Pl. s ,se.. a. Q.S 
IX.. '6,... -::. ~t'j -{- ~ V 

''1/"- i$'7 ~'JtV.. 

(3-5) 

(3-6) 

(3-7) 

(3-8) 

(3-9) 

(3-10) 

(3-11) 

(3-12) 
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1.4. Het ladin~-transport. 

De stroomdichtheid wordt gegeven door: 

(4-1) 

Hierbij is v de groepssnelheid. f(r,k) is de verdelingsfunktie in 
de aanwezigheid van externe velden-e~ gradiënten. We beschouwen hierbij 
een elektrisch veld, een magnetisch veld en een temperatuurgradiënt. 
De verdelingsfunktie dient hierbij oplossing van de Boltzmann- b 
transport-vergelijking te zijn. Zukotynski en Grynberg en anderen[ ) 
C4 JLlJt8 Jgeven een oplossing van de vorm: 

met 

Lp., 

1..\ oe fl 

Hierbij is verondersteld,dat de beweeglijkheid alleen funktie van 
de energie is. 

Voor een konstante anisatrapie geldt: 

(4-2) 

(4-3) 

u~-s) 

(4-6) 

(4-7) 

De oplossing (4-4) is afgeleid voor een konstante anisatrapie van 
de bandenstruktuur. Voor niet te kleine energieën (Ep>0,1 eV) is 
de anisatrapie van het Bodnar-model slechts zwak energie-afhankelijk 
We kunnen daarom de energie-afhankelijk~eid van de anisatrapie 
als storing invoeren door restriktie (4-7) te laten vallen. 
De transport·-te~soren zijn in de literatuur echter alleen berekend 
met de aanname van (4-7). Het is van belang na te gaan of de 
verzadigingswaarde van het magneto-Seebeck-effekt isotroop is 
voor het Rodnar-model. Daarom berekenen we de transport-tensoren 
uitgaande van de uitdrukking (4-4), waarbij (4-7) niet wordt 
verondersteld. 
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Voor het berekenen van de integraal in (4-1) dienen we de groepssnel
beid af te leiden. Hiertoe beschouwen we een algemene uitdrukking 
voor de sekuliere vergelijking van de vorm: 

Het is eenvoudig in te zien, met behulp van (1-1), dat de sekuliere 
vergelijking van het Bodnar-model van deze vorm is. 
Differentiatie van (4-8) naar ~geeft: 

6 (t.) :::: 
V/"-

d a"...,.. (t) 
dE. 

De groepssnelheid volgt nu uit (4-9) volgens: 

V«. 
I dt 

'::: - ó>l.<oc .:t 

vr~... 
_2. a,_~t~) k~ 
-~ { ~}5(0_ 

bvr(t) '<v ~} 
d~ 

Een gevolg van (4-12) is, dat voor een energie-afhankelijke 
anisotropie de groepssnelheid niet lineair in k is. 

(4-8) 

(4-10) 

( 4-11) 

(4-12) 

Dit is een gevolg van het feit, dat de Fermi-oppervlakken 
niet kongruent variëren als funktie van de energie. ( zie figuur 2 ) 

De evenwichtsverdelingsfunktie f0 in (4-2) geeft geen bijdrage tot 
de stroom. Met behulp van (4-1) met (4-2) en (4-12) volgt nu : 

d"!k (4-13) 

Hierbij wordt ')\~(t:,t) gegeven door (4-4) met (4-5) • 
In appendix III is afgeleid, dat de integraal (4-13) na overgang op 
bolkoÖrdinaten gegeven wordt voor het Bodnar-model door: 

10( = 
0 

waarbij d~~ de eenheidsdiagonaal-matrix is. 

(4-14) 
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Met behulp van de "bracket"-operator (2-3) en de uitdrukkingen 
(3-1), (4-4), (4-5) en (4-14) volgt nu: 

~ o(~ ~ ~ (e-VJ) GO(r-- '>/ 
)-rr-:l. 

met: Go<p.. 
u 0(~ -t- \\uil Eccfllf u;~ B~ + 1\l.dl Bo<B/l 

\ + \\ u 11 \...l ~~ 81" Bv 

(4-15) 

(4-16) 

(4-1 7) 

dEF 
De gradiënt dX~ in (4-5) beschrijft eventuele diffusie verschijnselen 
en de temperatuur-afhankelijkheid van het Fermi-niveau. 
We laten deze aspekten in dit verslag echter buiten beschouwing. 
De uitdrukkingen (4-15) en (4-16) zijn analoog met de formules 
uit de "Poolse school", wanneer we de daar geldende definitie van 
de "bracket"-operator vervangen door de onze (2-3). 

De fenomenologische transport-tensoren dienen we echter opnieuw 
te berekenen, omdat konditie (4-7) niet meer geldig is. 
De resultaten worden in de volgende paragrafen gegeven. 

·De verkregen uitdrukkingen zijn konsistënt met die uit de 
"Poolse school". [I.IJ (~JCs'l 
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l.S. Het Hall-effekt. 

De Hall-koëfficiënt is volgens (3-3) gedefiniëerd in de volgende 
standaard-konfiguratie van de stroom en het magnetisch veld, 
waarbij de transversale komponent (E2 ) van het elektrisch veld 
wordt beschouwd 

Het koÖrdinatenstelsel (~.r1 ,Xl) is hierbij langs de hoofdkristal
assen (a,b,c) van het sample gericht. 

Met behulp van (3-4), (3-7), (4-15) en (4-17) volgt: 

Hierbij is u,, de beweeglijkheid in de richting van de stroom; 
u~~ is de beweeglijkheid in de richting loodrecht op de 
stroom en het magnetisch veld. ( zie bovenstaande figuur ) 

Voor een infinitesimaal klein magneetveld verkrijgen we: 

Voor een konstante anisotropie volgt met (4-7), dat RH(O) 
isotroop is. De konstante koëfficiënten Cv.,.. uit (4-7) kunnen 
i11Ullers buiten de "brackets" van (S-2) worden genomen; ze vallen 
dan uit teller en noemer weg. 
De koëfficiënten f, en f~ in (2-3) zijn voor een konstante 
anisotropie ook niet energie-afhankelijk en vallen uit de 
11brackets" van (S-2) eveneens weg. 
We verkrijgen dan de bekende (Lf J uitdrukking: 

RHC.o) ::: 
-s:rr"'t <)J-1.'> 
'} < ~ )2. 

e>O 

< r> s (- ~+:) 
'"J 

met :: ?(<.) ({""i (E:) dE 
0 

(5- I) 

(5-2) 

(S-3a) 

(S-3b) 
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Voor Cd3As2 is RH(O) echter van minder belang, omdat voor Cd3As 2 
hoge beweeglijkheden gelden. Voor niet al te kleine magneetvelden 
geldt al relatief snel: 

Met konditie (5-4) wordt de Hall-ko~ffici~nt gegeven door: 

Voor een sterk magneetveld geldt: 

"'3ïT'l.. I 
RH(oo)-:= ïÇ 41)) 

of roet (2-5) R tt col); 
1 

:: .... --
Ncy. 

Een belangrijk gevolg van (5-6) is, dat de Hall-koëfficiënt in 
een sterk magneetveld isotroop is en omgekeerd evenredig rnet de 
elektronen-koncentratie is, ook als niet aan de hoge degeneratie-· 
konditie<~> wordt voldaan. Onder hoge degeneratie is het Hall-effekt 

-bovendien magneetveld-onafhankelijk. 

Bovenstaande konklusies zijn al eerder experimenteel bevestigd 
door v. Breet:~J. Het Hall-effekt (elektronen-koncentratie) vormt 
een belangrijke referentie voor het Fermi-niveau (grafiek 2) bij 
onze thermomagnetische metingen. 

{_.,.) Onder hoge degeneratie-konditie 'Hordt verstaan: _!!:_ >> 1 k.,T 

(5-4) 

(5-5) 

(5-6) 

(5-7) 
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1.6. Het ma~neto-Seebeck-effekt en het Seebeck-effekt. 

We nemen weer het koÖrdinatenstelsel (x, ,:Xa,x.a) langs de hoofdkristal
assen van het sample. (zie onderstaande figuur ) 

Indien l=Q en 

E, 
'll - "'2!. - 0 geldt: 
~xl.- ~x~-

ex.,, ::. 
E. 

'ë>T 
ê>-,c., 

c. 

~6 

Met behulp van (3-6), (3-7), (3-11) en (4-15) t/m (4-17) volgt 
voor het magneto-Seebeck-effekt in bovenstaande konfiguratie: 

Hierbij is u 11 de beweeglijkheid in de richting van de temperatuur
gradiënt; u 24 is de beweeglijkheid in de richting loodrecht op het 
magneetveld en de temperatuur-gradiënt. 

Het Seebeck-effekt (~=Q) volgt uit (6-2) : 

\c-0 ~ Uu(~-'?) >> o<"(o) = 'lr { u .. '» 
Voor een konstante anisatrapie volgt met (4-7), dat ~(o) isotroop 
is. In dit geval gaat (6-3) over in de bekende isotrope uitdrukking: 

o<(.o) 
:: ko < ,M ( ~ -")) > 

~ < ,M ) 

Voor het Bodnar-model kunnen we echter (kleine) anisatrapie
verschijnselen in het Seebeck-effekt verwachten. 
In paragraaf 9 wordt dit aspekt uitgeàreider besproken. 

'< ,. 

(6-1) 

(6-3) 

(6-4) 
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Voor het magneto-Seebeck-effekt (B~O) verkrijgen we met konditie (5-4): 

~ ~~~~~ ~(( * !> + 4: 1 l! << ~-1 >! B'l. 
) 

::. \co 0( 
11 ~ ~ +.~ ~~-±. ~ ~ )) ~ 1 ~ B'l. + 1 3 

Voor een sterk magneetveld volgt uit (6-5) voor de ver:adigings
waarde: 

~(~) is derhalve, ook voor een energie-afhankelijke anisotropie, een 
isotrope grootheid. Met behulp van de I-integraal (2-6) verkrijgen 
we: 

] 
Een uit ~(~) en de elektronen-koncentratie afgeleide grootheid 
wordt gegeven door: 

.,_ 
N ~ ocloo) 

Voor het isotrope Kane-model, dat vaak werd gehanteerd voor Cd3As2, 
werd bovenstaande relatie gebruikt om de effektieve massa te 
bepalen uit de metingen van de verzadigingswaarde; in geval van 
hoge degeneratie is ~~<•) dan gelijk aan de effektieve massa bij 
het Fermi-niveau. 

(11-8) kan voor willekeurige degeneratie met behulp van de 
I-integraal worden berekend volgens: 

J 
Voor hoge degeneratie kan (6-8) als de density of states effektieve 
massa van het Bodnar-model, bij het Fermi-niveau, worden opgevat. 
(zie appendix IVa) 

(6-5) 

(6-6) 

(6-7) 

(6-8) 

(6-9) 
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1.7. Het Nernst-Ettingshausen-effekt. 

De Nernst-Ettingshausen-koëfficiënt is volgens (3-8) gedefinië~rd 1n 
de volgende standaard-konfiguratie van het magneetveld en de 
temperatuur-gradiënt, waarbij de transversale komponent van het 
elektrisch veld wordt beschouwd: 

E l. 

Het teken van de Nernst-Ettingsha'..lsen-koëfficiënt is afhankelijk 
van de be\veeglijkheid. Het kan voor elektronen zowel positief als 
negatief zijLJ.. De bevleeglijkheid is in dit verslag negatief yoor 
elektronen. 

Met behulp van (3-9), (3-12), (3-6), (3-7) en (4-15) t/m (4-17) 
volgt: 

Voor een infinitesimaal klein veld verkrijgen we: 

Voor een konstante anisatrapie volgt met (4-7): 

Voor het Bodnar-·model is P,.H(O) afhankelijk van de beweeglijkheid 
in twee richtingen (u" en uu); voor een konstante anisatrapie 
is PN·E(O) alleen afhankelijk van C11 • 

~et konditie (5-4) volgt uit (7-i) 

·({ ~n '?>(( ~ ~ ~ ~~ ')){ ~ >> 
. ~ ~~ >; « ~~ >> + ~ 1 >> ~ 1 ~ 

(7-1) 

(7-2) . 

(7-3) 

(7-4) 
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Voor een sterk veld wordt de Ncrnst-Ettingshausen-ko~ffici~nt 
tenslotte gegeven door: 

Voor een sterk Plagneetveld is het Nernst-Ettingshausen-effekt 
alleen afhankelijk van de be~..recglijkheid in de richting van het 
elektrisch veld. 

(7-5) 

/ 
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1.8. De beweeglijk~id. 

Vaak wordt een relaxatietijd gehanteerd voor de beschrijving van 
elastische, of bij benadering elastische, verstrooiingsmechanismen. 
Voor anisotrope strukturen is een skalaire relaxatietijd in het 
algemeen ontoereikendCioJ[ll ][•2.~ 
Herring en Vogt(•oJ beschrijven de anisatrapie van de verstrooiing 
als eersten door aan de hoofdrichtingen van de equi-energie
ellipsoiden drie relaxatie-funkties T11 (E:), T?.'2.(E:) en T3a(E:) toe te 
kennen. De drie funkties kunnen als de diagonaal--elementen van 
een tensor opgevat worden. Zij opperen, dat verstrooiing aan 
ongeladen onzuiverheden vaak als isotroop beschouwd kan worden, 
verstrooiing aan akoestische en optische fonom:~n in het algemeen 
anisotroop is en verstrooiing aan geladen onzuiverheden bijna 
altijd anisotroop is. 

De mate van anisatrapie in de beweeglijkheid is derhalve afhankelijk 
van de dominante verstrooiÏngsmechanismen. 

Samoilovich e.a.t••J(i2.Jbouwen verder op het werk van Herring en Vogt 
en geven relaxatie-funkties voor parab0lische strukturen. 
( geladen onzuiverheden / akoestische fononen ) 

Bödnar heeft berekeningen gemaakt voor anisotro?e verstrooiing aan 
geladen onzuiverheden. De resultaten hiervan Z1Jn op het tijdstip 
van het afsluiten van mijn afstudeerwerknog niet bekend. 

We veronderstellen, dat voor het Bodnar4model een relaxatietijd
tensor en een effektieve massa tensor gebruikt kan worden, die 
alleen funkties van de energie zijn en dat in een koÖrdinatenstelsel, 
samenvallend met de hoofdkristalassen, de relaxatietijd-tensor alleen 
diagonaal-elementen heeft. In dit stelsel heeft de beweeglijkheid 
dan ook alleen diagonaal-elementen volgens: 

lt 11 Ü.J::: UH (t:.) ct.-
1:",.~. (€) 

,...,.L. (t.) 

u~\ (t) = q... -r-,, (C.) 

mq(O 

waarbij \'VI .1-( f.) = ~"l. k dk ..... 
J.. cl~ 

mh ('i.):: ~.,_ k 11 
o\ k" -~i: 

k =\.fW;.' J.. -f~(() 

k,Î =~ f, C.t) 

Evaluatie van (8-·3) t/m (8-6) geeft de volgende uitdrukkingen: 

(8-1) 

(8-2) 

(8-3) 

(8-4) 

(8-5) 

(8-6) 
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'2.. f:z (t) 

~(t:) ~2. { d ~(t) - clf:r.<.-:.) ~(t) 1 -- -t~cq cl(. d f. 

l 3:.. +. (f_) --rv.t,(O - ~l. { ~~(<:) c!f,(~ ~(5)} 
clt. ei.(. f, (() 

Voor een konstante anisatrapie Z1Jn ~ en f~ niet energie-afhankelijk 
zodat de rechterterm in de noemer van (8-7) en (8-8) verdwijnt. 
De massa 1 s gaan dan over in de bekende uitdrukkingen ( s-1 voor ee.n 
konstante anisotropie. 

In tensor-notatie schrijven we de beweeglijkheid nu als: 

Indien meerdere mechanismen gelijktijdig een rol spelen en de 
mechanismen onderling onafhankelijk zijn, kunnen de inverse 
tensor--elementen gesom:rneerd worden volgens: 

-· 'ly-) _, U ::::L_\.U 
C(p. ~ 0(~ 

(8-7) 

(8-8) 

(8-9) 

(8-10) 
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1. 9. De ani.sotropie, ,van het Seebeck-effekt oC(o), 

Zoals in paragraaf 1.6. is afgeleid, wordt het Seebeck-effekt gegeven 
door: 

()(" (o) ko ((u\, (:z,- \'l) )/ 

'\-- <(. u,, >> 

~l)to) 
ke. (.( l.\~~ c~ -Y)) l> 

==T «._ u~~ )) ~-----/ 

Hierbij beschrijft « 11 (o) het effekt, wanneer een temperatuur-gradiënt 
langs de a-as van het kristal aangebracht wordt. IXl'\(a) beschrijft 
het effekt met een temperatuur-gradiënt evenwijdig aan àe tetragonale 
c-as. 

De relaxatietijd-funkties z:tJn in dit stadium van onderzoek niet 
bekend. De verwachtingswaarden :tn (9-1) en (9-2) kunnen daarom 
niet numeriek worden berekend. We kiezen voor de veel gebruikte 
Bethe-Sommerfeld ontwikkeling. Deze ontwikkeling berust op het 
feit, dat voor gedegenereerde halfgeleiders de verdelingsfunktie 
min of meer stapsgewijs rond het Fermi-niveau overgaat van 1 naar 
0, waarbij het Fermi-niveau in de geleidingsband ligt en de 

·-temperatuur niet te hoog is. 

De Bethe-Sommerfeld ontwikkeling wordt voor het Bodnar-model 
~··-gegeven door: 

waarbij n een even getal is, 

\Bnl de absolute waarde van de Bernoulli-getallen, 

Het golfgetal kà(l=EF) kan hierbij als een generalisatie van het 
Fermi-golfgetal opgevat worden. 

De reeks is snel konvergerend. We hebben dit gekontroleerd aan. de 
hand van een aantal funkties A(s), waarbij de exakte verwachtings
waarde, gegeven door het linkerlid van (9-3) vergeleken is met de 
eerste of eerste twee termen uit de ontwikkeling. 

(9-1) 

(9-2) 

(9-3) 

(9-4) 



- 23 -

We gebruiken de eerste tvJee termçn voor de integraal ~ U 11 (~-"'})'>') 
en alleen de eerste term voor de << L1 11)) integraal. Dit geeft de 

b ·k 1· ·k [sl · ge ru1 e 1J e eerste orde benader1ng. Met u 11 , gegeven door 

(8-1), geeft dit: 

O(h(o)-::. <X2.l(o') -- «-+ (o~ 

<X.l. (o) = k; ïï'l. koT [ ~~ d't.J.. _L d VV1.1..- +.1._ dkd J 
_.---~~ !> c.\f. VYI..L d:T \<cl 'cl[" i..~ZF 

ex~., (o) 
..> 

= o<.,, (o) 

o<.,, (o') -= ko_ 11~ kT [ -' d-e,, \ d 1'1/1,, !. ~kd] -
C} 1 0 -c,, cl i VV\1/ d. ( +- \.cd dE 

l::(F 

(9-5) 

(9-6) 

Hierbij wordt kd gegeven door (9·-4) en de massa's door (8-7) en (8-8). 

In appendix IV wordt afgeleid, dat (9-5) en (9-6) geschreven kunnen 

-· . worden in de vorm: 

\ 
o(.l.(o')= 3. o<(oo') 

Hierbij is Jl àe niet-paraboliciteitsparameter. Deze parameter geeft 

inforrnatie over de s(k)--relatiü van de band; voor een lineaire band 

is Q",. 3 ; voor een parabolische hand geldt .e"'o . 

(9-7) 

(9-8) 
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In geval van hoge degeneratie geldt de relatie: 

N W\J 
dN 

md kan hierbij als de density of states effektieve massa opgevat 
worden. Deze is gedefiniëerd in appendix IVa (A-43). 

Ql.en 2.11 zijn paramete~s, die alleen anisotroop zijn als gevolg van 
de energie-afhankelijkheid van de anisatrapie. We noem.:m RJ. 1 Q11 en J2. 
de N.P.-parameters; ze worden voor het Bodnar-model gegeven door: 

{ ...!_ d ~ - _:_ dh \ 
.e.L :: l. ~ c:l' -f2.. c\C. ... W:-

~ { _.!_ oi'(S" 2. J_ d·h.. ,.LJ... elf,} 
~ eH. - 3 f1. d"f - l f, d ( 

[1 {--1 (d)S'),_ I ( fu_)4 + l dt~ J_ ~}] ~1 dt + f; "d( '6 d ~ l. f'l. d E 2. 

As- + 
df,_ 1 2. -·- --·t· ~ ~ I -

clt f, dt:. 

De N.P .• -parameters zijn onafhankelijk van PJ... en P11 
PJ.. en P11 vallen steeds weg in de termen van (9-10) t/m (9-12). 
De anisatrapie in de N.P.-parameters is alleen een gevolg van de 
bandparameter 8. 

Voor een konstante anisatrapie ZLJn f 1 en f~ niet energie-afhankelijk. 
In dit geval geldt dan QJ..= .Q 11 "" ~ • Alle drie N.P.-parameters gaan dan 
over in de bekender. 5 :I uitdrukking: 

(9-9) 

(9-11) 

(9-12) 

(9-13) 
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In grafiek 3 zijn de N.P.-pal:ameters weergegeven als funktie van de 
elektronen-koncentratie. 

------------------lL 
---- ------l 
----- ----· l 
----------------- I 

03 

0.2 

0.1 I 
·-.,----.,-----.-----.----,--

0 1 2 3 

.&.E.~fie.!_l_:_ De niet-paraboliciteitsparameters als funktie van de 
elektronen-koncentratie. De waarden van de bandparameters zijn hierbij: 
E

0
=0,145 eV; 6=0~27 eV; 6=0,085 eV. 

R.L en R
11 

uit vergelijking (9-7) en (9-8) kunnen respektievelijk uit 
't".L en T 11 berekend worden met de formules, die in appendix IV zijn gegeven. 

,zoals al eerder werd vermeld zijn de relaxatietijd-funkties voor het 
Bodnar-model nog onderwerp van onderzoek. R J.. en R 11 vormen daarom 
experimenteel te bepalen grootheden. 

(Als gevolg van de afgeleiden in (9-5) en (9-6) ZLJn de relaxatie
tijd-funkties moeilijk te bepalen met het Seebeck-effekt. 
Het is daarom gebruikelijk L s)L:t!>)het expei'iment te interpreteren 
met behulp van nl.et-paraboliciteitsparameters en effektieve verstrooi
ingsindexen. Rl. en R 11 vormen anisotrope generalisaties van de 
effektieve verstrooi!ngsindex.) 

Indien~ de relaxatie-tensor geschreven kan worden als 't'01 p. -::. 't"(t) D«P. 
waarbij D01 ~ niet van de energie afhangen, geldt: 

In het isotrope geval staat R in relatie met de effekti~ve verstrooi
ingsindex uit referentie [SJ volgens: 

(9-15) 
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In-dien slechts één mechanisme r.n beschouwing wordt genomen, geldt: 

n 'r-
r'\· 1...A.W. -

"t is hierbij de verstrooiÏngsindex en Fr zijn de korresponderende 
gr-ootheden uit referentie t:.•~J. 

Oe waarde van de effektieve verstrooi!ngsindex (R) korrespondeert 
dug niet met die van de verstrooiingsindex (r). 

(Voor isotrope verstrooiing gelden de volgende kar2kteristieke 
w-aarden voor r: voor geladen onzuiverheden is r=l ; voor optische 
fononen geldt r=-1 ; voor akoestische fononen is r=-3.) 

Verder volgen uit (9-7) en (9·-8) de volgende relaties: 

ln (9-7), (9-8), (9-17) en (9-18) hebben de energie-afhankelijke 
funkties hun waarde bij het Fermi-niveau (E=EF). 

In grafiek 5 worden hc<.J.(c:D) en b.cx,,(~) weergegeven als funktie van de 
elektronen-koncentratie voor verschillende waarden van de parameters. 

-- - -R..L en R11 zijn hierbij steeds gelijk genomen, zodat grafiek 5 alleen 
de anisotropie van A«(oD) tengevolge van de N.P.-parameters weergeeft. 

De invloed van RJ. 'en R 11 op de totale. anisotropie van Ae<.L(oo) en öoe11 (co} 

hangt niet af van de grootte van~~ ten opzichte van T 11 , maar van de 
omstandigheid in welke richting de relaxatie-tijd het sterkst 
energie-afhankelijk is; de anisotropie van R.!. ten opzichte van R11 
wordt bepaald door de waarde van ' 

I d'"t'.L -"'t~ cl!. 
' d "Cu ten opzichte van -r::,

1 
c:l.f. • 

(9-tó) 

(9-17) 

(9-18) 

Daarom zal een mechanisme met een sterke energie-afhankelijkheid (AC) 
hierbij van relatief grote invloed zijn, zelfs in het geval dit 
specifieke mechanisme een relatief klein aandeel in de totale 
beweeglijkheid heeft. Het belang van de energie-afhankelijkheid van 
een verstrooiingsmechanisme voor het Seebeck-effekt is in het isot~ope 
geval een bekend verschijnsel~ dat door Zawadzki besproken wordt in 
referentie [s] • Hetzelfde belang geldt hier ook voor de anisatrapie 
in de effektieve verstrooiingsindex R. 
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T:84 K 
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grafiek 5. De anisotropie in bot.(rP) tengevolge van Q.L en Q1, bij T=8l• K. 
De \\Taarden v~n de parameters zijn hierbij: 
l. E:<:.=O, 145 eV ; A=0,27 eV ; 6=0,085 e.V ; .PJ-=7 ~43 ""- Jo-JO eVm 

P11 =7,2l .. JQ:-10 eVw, Rl.=J,8, R 11 =J,8 •. 
2. RJ..=2; R

11
=2 ; de bandparameters zijn dezelfde als onder l. 
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Hoofdstuk 2. 

EEN MEETTECHNIEK VOOR HET 
ISOTHERHE MAGNETO-SEEBECK-EFFEKT. 

In het experimentele gedeelte van dit afstudeerwerk is een meet
opstelling gebouwd voor het bepalen van het magneto-Seebeck-effekt. 
De verzadigingswaarde van dit verschijnsel in een sterk magneetveld 
heeft hierbij de. groot-ste aandacht, omdat hieruit experimentele 
informatie van de bandenstruktuur afgeleid kan worden. 
De metingen worden geinterpreteerd met de in hoofdstuk I afgeleide 
formules voor het Bodnar-model. 

2.1. De meetmethode. 

Als gevolg van het tensor-karakter van de thermomagnetische 
verschijnselen is het vaak moeilijk één element van een transport
tensor experimenteel te bepalen. 

De kondities, waaronder cx 11(S.i!) gemeten kan worden, z~Jn gegeven door: 

!i \ï':1T = o 

[!-.) . . ff d . Tengevolge van het grote R~gh~-Leduc-e ekt van C 3Asz d~enen 
bijzondere maatregelen getroffen te worden om aan kondit~e 2 te 
voldoen. 
Wegens konditie 2 noemt men het effekt ook wel het isotherme 
magneto-Seebeck-effekt. 

(lS]~•bJ d k d' • 2 k De meest toegepaste metho e, om aan on ~t~e te unnen 
voldoen, maakt gebruik van twee koperen blokken, waar het kristal 
tussen wordt geklemd. De blokken dienen hierbij als thermische 
11 shunt 11 om de transversale temperatuur-gradiënt kort te sluiten. 

We hebben een andere uitvoering van dit principe ontwikkeld, waarbij 
een temperatuurverschil over een metalen drager (messing) wordt 
aangebracht. Messing vertoont geen Righi-Leduc-effekt, zodat een 
stabiele temperatuur-gradiënt over de drager gemakkelijk realiseerbaar 
~s. 

. . (•> h 1 . d. . d d Dankz~J et grote warmtege e~ ~ngsvermogen van mess1.ng wor t e 
temperatuurverdeling op de drager niet verstoord door hierop een 
dun schijfje Cd3As2 aan te brengen. Het preparaat neemt dan de 
gewenste temperatuurverdeling van de drager over. 
Voorwaarde hierbij is uiteraard een goed thermisch kontakt tussen 
kristal en drager. 

De temperatuurverdeling op de drager kiezen we zo, dat alleen een 
temperatuur-gradiënt in de richting ontstaat, waarin het Seebeck-effekt 
van het preparaat gemeten t·!Ordt. Op deze wij ze kan het isotherme 
effekt gemeten worden. 

(lK} Dit aspekt is uitvoerig onderzocht tijdens mJ_Jn stage. 
Zie hiervoor het desbetreffende stage-verslag.C•s1 
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2.2. De meetinrichting. 
----~··-----·-·-------

De dragermet:hode is als volgt uitgevoerd. 

De drager bestaat uit een lang,verpige strook messing (29xlx50 mm), 
waarbij aan de ene zijde een koperen behuizing voor een 
verwarmingselement is aangebracht. Dèze zijde bevindt zich in vakuÜm. 

r)':) 
x 

!•vloeibare stikstof 
of water 

~--A 

___. 

Fi?:~ --- c 
/'\ «------- D 

~---- E 

vakuÜm 

figuur 3. Het principe van rle dragermethode. 

1 
\f.T 

A- kryostaat ; B- koelvin ; c- kristal ; D- drager (messing) ; 
E- behuizing voor verwarmingselement (koper) ; F- tharmokoppels. 

De andere zijde f~ngeert als koelvin (zie figuur 3) en steekt door 
de wand van e'=n met vloeibare stikstof of water gevulde kryostaat. 

Een doorsnede van de ontworpen maetinrichting is in figuur 4 afgebeeld. 
De meetruimte (a), waarin zich het kristal bevindt, is door een 
ap<.~.rte behuizing omgeven, die &ls stralingsschild fungeert. 
De meetruimte staat via een opening (b) aan de onderzijde in kontakt 
met de vakuÜm-ruimte van de kryostaat. 

Het onderste gedeelte van de kryostaat wordt tussen beide poolschoenen 
van een ûektro-magneet geklemd. Dit is zo plat mogelijk gekonstrueerd 
om een hoog magneetveld te kunnen bereiken (1,5 Tesla). 

De bedrading loopt in het onderste gedeelte van de binnenpot door twee 
schachten (c) in de wand, di~ binnen de kryostaat uitmonden in twee 
smalle buisjes (d). Deze buisjes voeren naar een kruispunt (e), 
waarin de referentiethermokoppels zijn ondergebracht. 
De bedrading Hordt verder omhoog uit de kryost&at gevoerd. 
De metingen zijn met een Keithley nano-voltmeter uitgevoerd. 
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figuur 4. De meetinrichting. 

a- de meetruimte 
b- vakuÜm-poort 
c- schacht voor bedrading (2x) 
d- buisje voor bedrading (2x) 

g 

i 

1>1--il----1~--- d 

~~~~---------- c 

e- referentie thermokoppels 
f- vul-openingen 
g- uitvoer van bedrading 
h- aan.sluiting voor 

diffusie-pomp 
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2. 3. De hechting van het p:re_r_ar~'1_at op de drag!.E..:_ 

De hechting van het sample op de drager dient aan de volgende eisen 
te voldoen. 

I·· De verbinding moet resulteren 1.n een goed thermisch kontakt 
tussen prepar&at en drager. 

2- Een goede elektrische isolatiP. tussen preparaat en drager is 
vereist. 

3- Het hechtingsmiddel moet bestand zijn tegen lage temperaturen. 
( T=77 K ) 

4- De verbinding moet zonder al te grote mechanische bewerkingen 
te verbreken zijn. Een oplosmiddel verdient hierbij de voorkeur. 

5- De uitzettingskoëfficiënt van het hechtingsmiddel moet zo dicht 
mogelijk bij die van Cd3Asz en messing liggen. ( 19 ~ Jo-6 K-1 ) 

De volgende korobinaties van hechtingsmiddelen en isolatiematerialen 
zijn onderzocht. 

-
hechtingsmiddelen isolatiematerialen 

1- G.E.-kit 1- mik a 

2- Fortafix 2- mylar 

3- Sa lol 3- verscheidene kunststoffolies 

,, 
4- Silikonen-kit 4- diverse soorten vloeipapier 

5- polyethyleen 

6- epibond 

tabel I. De onderzochte hechcingsmiddelen en isolatiematerialen. 

Polyethyleen, epibond en Salol bleken minder goed tot slecht bruikbaar. 

Fortafix heeft een bijzonder hoog warmtegeleidingsvermogen voor een 
isolerend hechtingsmiddel, maar gaf vrij vaak aanleiding tot barsten 
in de plaklaag bij lage temperaturen. 

G.E.-kit in kombinatie met mika bleek verschillende resultaten te 
geven, .afhankelijk van het feit of er een vaku.Üm in de kryostaat 
aam.;ezig was. Dit bleek veroorzaakt te worden, doordat de harding 
van de G.E.-kit onder het mika niet altijd tot sta,_ld k,,Tam. 
Hierdoor ontstonden in vakuÜm kleine dampbelletjes in de plaklaag. 
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Silikonen-kit geeft, zonder isolatiemateriaal, erg goede resultaten, 
maar had als nadeel dat het krislal moeilijk te verwijderen \·laS. 

Bovendien ontstond vaak kortsluiting tussen kristal en drager. 

De isolatiematerialen hebben alle een slechte invloed op het 
thermisch kontakt. 

Zonder isolatiematerialen gaven de hechtingsmiddelen vaak aanleiding 
tot kortsluiting, die zich soras pas manifesteerde bij afkoeling van 
de kryostaat. 

Na veel testmetingen is tenslotte een oplossing gevonden om de 
nadelen van de silikonen-kit te elimineren. 

Met verdunde G.E.-kit wordt eerst een dun isolerend laagje op de 
drager aangebracht. De G.E.-kit latan we eerst bij kamertemperatuur 
gedurende een uur harden; daarna onder verwarming(•) nog enkele 
uren. Het preparaat wordt daarna met een minimale hoeveelheid 
silikonen-kit op de drager aangebracht. Tijdens de harding van 
de silikonen-kit (12-24 uur) wordt een gewichtje op het kristal 
geplaatst (~150 g). 

Deze kombinatie heeft de volgende eigenschappen, 

1- Ondanks het feit dat twee laagjes werden gebruikt, bedroeg de 
totale dikte van de plaklaag slechts enkele ~m. 

2- Door toepassing van de twee kitten verviel de noodzakelijkheid 
van een apart isolatiemateriaal zonder kans op kortsluiting en 
met een lage warmteweerstand. 

--3---Door het oplossen van het laagje G.E.-kit verviel de moeilijk 
verbreekbare verbinding van de silikonen-kit. 

(21.) 
Het Hall-effekt wordt met de v.d.Pauw-methode bepaald. 
De thermokoppels dienen hierbij als elektrische kontakten. 
De v.d.Pauw-methode vereist, dat de kontakten aan de zijkant 
van het preparaat aangebracht \vorden, ·De zijkant is slechts 
0,3 - 0,4 mm breed. Daarom dient erop gelet te worden, dat het 
thermokoppel de drager niet raakt of via het plakmiddel thermisch 
kontakt met de drager maakt. Dit kan bereikt worden met uiterst 
kleine thermokoppeltjes. Voor de thermokoppeltjes is 50 ~m p koper
konstantaan draad gebruikt, dat met een \-7aterstofvlammetje wordt 
gelast. De thermokoppeltjes worden op het preparaat aangebracht 
met een laag-smeltpunt soldeer "Indalloy". 

/:;% si:ikonen~kit ----k-.--1---- -... / G.t;.-laagJe r1sta _ J.C 

DRAGER 

figuur 5. De hechting van het kristal op de drager. 

(~) Te vroege ver\varming geeft een rimpelig oppervJ.ak aan het laagje G.E.-kit. 
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Er ZlJn ook steeds twee thermokoppeltjes in de dwars-richting op 
het: preparaat aangebracht voor het kontroleren van het plakkontakt 
aan de hand van het temperatuurverschil in de dwars-richting. 

Een tweede kontrole wordt uitgevoerd door het temperatuurverschil 
in de longitudinale richting over het preparaat te vergelijken 
met het korresponderende temperatuurverschil op de drager zonder 
preparaat. 

De verhouding van de temperatuur-gradiënten in longitudinale en 
transversale richting ligt bij stikstof-temperatuur tussen 0,01 
en 0,03. ( zie grafiek S ) 

Voor kamertemperatuur liggen de vlaarden slechts weinig hoger 
( 0,015 -- 0,05 ). We kunnen hieruit konkluderen, dat de invloed 
van het Righi-Leduc-effekt met een faktor 20 verlaagd wordt. 

0.03 T :84 K 

0.02 ...... ~. 
• ~(N:2.2x10~m3 ) 

0.01 
~ ' ' 

() 

e(N:O.S x10 24 
rri 3)j • 0 • • 

0 1 2 ...-. 8'1.. (T)'l. .. 

zrafiek 5. De verhouding van de temperatuur-gradiënten in 
transversale richting (y) en longitudinale richting (x) bij 
T~84 K als funktie van B~. 
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2. 4. Overige meettechnische aspekten en de J?.,r:,epa,ratuur. 

1- De gebruikte kristallen z~Jn met behulp van bet sublimatie-proces 
tot stand gekomen, dat in referentieC•a1wordt beschreven. 
Om de gewenste elektronen-koncentratie te bereiken hebben de 
kristallen een of meerdere temperatuurbehandelingen ondergaan 
in een Cd of As atmosfeer. 

2- De preparaten zijn geslepen tot dunne schijfjes met karakteristieke 
afmetingen :5x5x0,3·mm. 
De dragermethode maakt het mogelijk de verzadigingswaarde van het 
magneto-Seebeck-effekt van dergelijke kleine kristallen te meten. 
( ter vergelijking : voor de adiabatische methode (•~1 zijn de 
karakteristieke afmetingen 5x5x30 nnn.) 

3- Een mogelijke invloed van de grootte van het temperatuurverschil, 
dat over het preparaat "JOràt aangelegd, is voor t1T=0,8 K tot !::.T=4 K 
niet waargenomen. Voor een achttal waarden van !::.T in het bovengenoemde 
gebied bedraagt de maximale afwijking in de acht metingen van het 
Seebeckeffekt slechts 0,4 %, waarbij geen systematisch verband 
tussen de afwijking en het aangelegde temperatuurverschil is waargenomen. 
De metingen zijn uitgevoerd bij een temperatuurverschil van cirka 3 K. 

4- De relatieve thermokracht van Cd3As2 ten opzichte van koper, zoals deze 
wordt gemeten, wordt gekorrigeerd voor de absolute thermokracht van 
koper met -1 lJV /K en -1 , 4 lJV /K voor respektievelijk vloeibare stikstof 
temperatuur en kamertemperatuur om de absolute. thermokracht (Seebeck-effekt). 
van Cd3As2 te bepalen. 

5- Elke meting is ter kontrole steeds herhaald met een omgekeerde 
polariteit van het magnetisch veld. De verschillen bleken uiterst 
klein (0,5%). Ook de kontrolerende metingen met betrekking tot 
de isotherme kondities zijn hierbij steeds herhaald. 

--. ~--voor de proefopstelling hadden we de beschikking over een elektro
magneet, die een maximaal veld van 1,5 Tesla kan leveren. 
Bij deze waarde van het magneetveld wordt de verzadigingswaarde 
van het magnetci-Seebeck-effekt praktisch bereikt. (zie hoofdstuk 3) 
Om echter een nauwkeuriger bepaling van de verzadigingswaarde te 
verkrijgen, is de extrapolatie-formule toegepast, die bekend 
staat als de formule van Rodot['71. Een algemenere vorm van deze 
formule wordt gegeven door: 

~' 
:: A + AoC.loo) 

D 1 . · · L n,_ · (.tt) oor ~nea~re regress~e van .o.o<\1\l versus •:J ~s l:\C'~) afgeleid. 
De verzadigingswaarde van het Seebeck-effekt volgt dan uit: 

cx.(oo) = 0( (o) + ÁC)(.lc.o) 

(~) Aspekten van deze extrapolatie-formule z~J~ in mijn stageverslag[•~] 
uitvoerig onderzocht met betrekking tot het bepalen van de isotherme 
Ott{o0) in experimenteel reële situaties. 
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Hoofdstuk 3. 

MEETRESULTATEN EN DISKUSSIE. 

Een groot deel van het experimentele gedeelte van dit afstudeerwerk 
is besteed aan het ontwikkelen en testen van de nieuwe meetmethode 
voor het magneto-Seebeck-effekt. 
Nadat de meetmethode operationeel was gevJOrden, zijn 31 metingen 
verricht, waarbij het magneto-Seebeck-e:f:fekt als funktie van het 
magneetveld is gemeten. Drie kristallen zijn allec~n bij vloeihare 
stikstof temperatuur gemeten, omdat bij het op,varmen de rand van 
het kristal in de omgeving van een thermokoppel afbrak. 

3. I. De meetresultaten bij lage temp,eyatuur. 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de meetresultaten bij 
lage temperatuur. Vw is hierbij de beweeglijkheid~ die volgens 
de v.d. Pauw methode is hepaald . .. .. 

N rw 
S.aW\p\~ ""-~ rr.,_/Vs 

I As 18-22 5,06 1023 8,38 

2 As 18-24 6,28 
' ' 9' 10 

3 As 18-24 6,54 
' ' 

8,65 

4 As 31-2 6,57 
' ' 

9,72 

5 As 35-14 7,49 ' ' 
9,05 

6 As 38-·9 9,25 
' ' 

8,37 

7 As 32-8 1 ,os 1024 7,34 

8 As 26-7 1 '21 ' ' 7,33 

9 As 38-9 1 '27 ' ' 7' i 8 

10 As 38-13 1 '41 ' ' 6,52 

1 I As 26-9 I, 42 
' ' 

6,76 

12 As 38-13 I, 91 
' ' 

5,73 
.. 

13 As 35-11 2,17 
' ' 

5,39 

14 As 35-9 2,21 
' ' 

4 ,td 

15 As 35-16 2,27 
' ' 

5,32 

16 As 1~·-2 2,43 
' ' 

4,78 

17 As 35-13 3,64 
' s 

4,02 
--·--·-

-ex lo) 

rVIK 
f-·----

30, 1 

26,9 

27,6 

29,0 

26,2 

21 '8 

24,2 

21 '7 

20,8 

20,9 

20,6 

19,6 

16,7 

17,6 

14,6 

15,9 

13,2 

-A~( 

fA-\/ 
1--

) 1 
) . 8' ~ 

7' 1 7 

. 6, 58 

6, 60 

7' 32 

7, 87 

7, .., "-3 

5,7 5 

6,7 9 

6,3 5 

5,2 8 

5,0 5 

6,0 3 

5,4 8 

6,9 2 

5' 1 8 

5,8 5 

----~· 

- llC.l'>O) T M.~,~~ 
jA V/\<.. K ;. 10-1 

38,4 86 28,3 

34' 1 84 29,6 

34,2 8/f 30 ,tf 

35,6 89 30,0 

33,5 84 32,8 

29,7 85 33,1 

31,5 84 39,0 

27,5 84 37,1 

27,6 88 36,6 

27,2 84 40,8 

25,8 85 38,2 

24,6 84 44,8 

22,8 84 45,3-

23, 1 85 /f6' 1 

21,5 86 42,7 

21 , I 86 lf4' 1 

I9,?j_s6_~~. 
!.:::.h_e_l 2. D~ meetresultaten bij J age temperatuur. · 
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De meetresultaten van het mi.J.gneto-Seebeck-effekt bij T~84 K z~JU 1.n 
grafiek 6 weergegeven als funktie van B2 met de bijbehorende 
extrapolaties naar e<(co). 

In grafiek 7 zijn de meetpunten van ~(o) weergegeven. 
De theoretische kurves hierin zijn berekend met de formules (9-7)~ 
(9-8) en (9-IQ) t/m (9-12) met de waa~den van de parameters volgens: 
€'0 =0,12 eV ;6.=0,27 eV ;Ö=0,085 eV; (P1P.)'1 =:7,00.w.IQ-IO eVm; 
RL=I,95 ; R~=I,95 • 
( Het Seebeck-effekt is onafhankelijk van P.L en P,1 ; de elektronen
koncentratie alleen van het produkt (P~P1, )~ • ) 

Metingen van transportverschijnselen, die van de beweeglijkheid 
afhangen vertonen vaak grotere spreidingen. De theoretische kurves 
van het Bodnar-model sluiten toch goed aan bij de meetpunten, maar 
het is ons helaas niet gelukt de kleine anisotropie-effekten te 
detekteren. De volgende redenen spelen hierbij een 1:ol; 

Tijdens het begin van het afstuderen was het Bodnar-modd niet bekend. 
Bodnar heeft dit model pas recentelijk gepubliceerd. De mogelijke 
anisotropie in het Seebeck-effekt, zoals we die op theoretische gronden 
op een later tijdstip van dit afstudeerwerk konden aantonen, was derhalve 
ook niet bekend. De konsekwen~ie hiervan is, dat bij het ontwerpen van 
de meetkryostaat hoge eisen zijn gesteld met betrekking tot het meten 
van de isotherme verzadigingswaarde van het magneto-Seebeck-effekt, 
waarbij de experimentele eisen voor kleine anisotropie-metingen niet in 
het geding waren. Uit de theoretische schattingen blijkt dat de anisotro~ 
pie in het Seebeck-effekt zo klein is, dat voor een experimentele 
detektie de meting van O(,~,_(o) onmiddellijk gevolgt dient te worden door de 
meting van ~:X11 (o) , waarbij een minimum aan manipulatie van het kristal een 
vereiste is. De beweeglijkheid is immers erg gevoelig voor mechanische en 
thermische manipulatie van het ·kristal ·en kan bovendien verlopen in de 

- -- ___ tijd. De anisatrapie in het Seebeck-effekt heeft betrekking op de richting 
van de temperatuur-gradiënt. De richting van de temperatuur-gradiënt is 
gefixeerd op de drager. Het afnemen en weer aanbrengen van het kristal 
in een andere oriëntatie ten opzichte van de drager vereist minimaal 12 uur 
(harding van het hechtingsmiddel) en veel manipulatie van het kristal 
(opwarmen en weer afkoelen van de kryostaat). De experimentele detektie 
van de anisatrapie in het Seebeck-effekt stelt derhalve speciale eisen. 
Enkele suggesties voor de oplossing van deze experimentele problemen 
worden aan het slot van dit verslag gegeven. Het belang van de detektie 
van dit effekt ligt in het feit, dat dit anisatrapie-verschijnsel specifiek 
is voor een energie-afhankelijke anisotropie. 

In grafiek 8 wordt 6~(~) gegeven. De theoretische kurves zijn met dezelfde 
uaarden van de parameters berekend als in grafiek 7 (ce(o)). 

De verzadigingswaarde van het magncto-Seebeck-effekt is in grafiek 9 
gegeven en de massa moc((j)) in grafü.k I 0. De theoretische kurves zijn-berekend 
met de exakte formules (6-7) en (6-9), waarbij de gebruikelijke hoge 
degeneratie-v~ronderstellingen niet zijn gemaakt. 
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grafiek 6. Het magneto-Seebeck-effekt als funktie van s2, 
De meetpunten van de kristallen 3, 8 en IS (zie tabel 2) zijn 
niet afgebeeld, omdat deze erg dicht bij de meetpunten van 
2, 9 en 16 liggen. 
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- oc {o) ( f-4 Vf K) 

T:: 84 K 
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grafiek 7. ~~)als funktie van de elektronenkoncentratie. 
De kurves zijn gegenereerd met: 
.. V V r V ( n~ )·'- - -to V c. 0 "=" 0,12. e ; b.~ D 1 27 ~ ; u;: o~o8s- e.. ; r.L.P

11 
3= f,Oo t-lo e Wl) 

R.~.. ~ t , ~ ç ·, Q11 = ' > ~ ç .. 
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T::84 K 

~ Act.J.. 

5 ----------------- Act-u 

grafid: 8. ~"-(«>)als funktie van de elektronenkoncentratie. 
D~'VëSzijn gegenereerd met: 

f. 0 ::: o, 12,. e.V) ~ -::.0,2-7 eY ·, Ó::. o,o~s- ~v ·~(P]P11)-\- ::"7
1
oo >A aó-'~eVIM; 

R.t :: ,, '3. ~ ; R;, -= I)~ S'" • 
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T:: 84 K 

1 2 

De verzadigingswaarde van het magneto-Seebeck-effekt. 
i$ gegenereerd met: 

e.V; t:..=o,2..7 .fè.v; "8':::: c,o~s- re:\J; (PJP,,)\=J,oo •to10
f!l.VVVt 
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grafiek I 0. mor.(c:o) als funktie van de elektronenkoncentra tie. De kurve i_s gegenereerd met: 
v;;;-;;-
~o= a,'' e.V j A:::.o,2..7- q_V; d":.o,o'8s e.V) ( Pl ~,YJ::. 7,oo J<lo

10 Q.VVV\. 
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3.2. De meetresultaten bij kamertemperatuur. 

Tabel 3 geeft een overzicht van de resultaten. 

N )Aw - a<.(o) ·~CC.(oO) -o<.loO) T Moct•l/flli. 

s c.u-n? \e h-1-"!. ·rrii)Vs /"" V/K rVIK y.V/K k - tÖ3 

I As 18-24 7,S9 1023 2' 13 89,6 24,8 114 301 31 's 

2 As 31-2 7,6S ' ' 2' 14 89,4 28, I 117 306 31 '9 

3 As 18-24 7,81 ' , 2,0S 91 '3 22,2 113 302 31 '7 

4 As 38-9 8,27 ' ' 
2,41 88,3 26,2 114 300 33,4 

s As 3S-14 8,76 , ' 2,37 86,8 2S,8 113 299 34,4 

6 As 38-9 8,91 ' ' 2,39 85,0 24,3 109 299 33,7 

7 As 38-9 9,80 ' ' 2,38 76,2 2S,O I 0 I 302 32,9 

8 As 32-8 I, 16 Io24 2,01 77 '7 23,7 101 300 37, I 

9 As 26-7 1,25 ' , I ,8S 74,1 22,7 96,8 297 37,6 

10 As 26-9 1,42 ' ' 
I, 89 69,3 22,4 91 '7 301 38,3 

IJ As 3S-16 2, IS , ' I ,69 61 's 20,4 81 '9 298 45,6 

12 As 3S-II 2, 18 ' ' I, 69 S8,3 23,4 81 '7 300 45,6 

13 As ~5-9 2' 18 ' ' 
1 ,44 60,1 22,7 82,8 300 46,2 

14 As 32-2 2,38 ' ' 
I ,49 58,0 20,7 78,6 300 46,S 

tabel 3. De meetresultaten bij kamertemperatuur. 

Het magneto-Seebeck-effekt wordt als funktie van B2 gegeven in 
grafiek 11 met de bijbehorende extrapolaties naar~(~). 

In grafiek 12 en 13 zijn respektievelijk o<.(o) en ë:.ot.(oo~ uitgezet. 
De theoretische kurves zijn gegenereerd met de waarden van de 
parameters volgens: €0 =0,18 eV ;A=0,27 eV; b=0,085 eV; R.~.-=1,80 
R

11
=1,80 ; (P1P,,)'1.l =7,00 ~ Io-10 eVm. 

In grafiek 14 en IS zijn respektievelijk de verzadigingswaarde van 
het magneto-Seebeck-effekt en M~l~) uitgezet als funktie van de 
elektronen-koncentratie. 
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grafiek 11 De • Het mag . meetpunte neto-Seeb n1et afgeb n van kristal I eek-effekt al 4,5,11 en ~~ld! omdat dez ,2,3 en 13 (z·' funktie van B2• hggen. e erg dicht bij 1~e tabel 3) zijn meetpunten van 
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grafiek 12. <X(o) als funktie van de elektronenkoncentratie. 

De kurves zijn gegenereerd met: 

f - o 1 8 e V · A -=- Cl 1 2. :z. 'è V ·, o-;. o o8 5 V· (n~ p '-.~ "::1 o 
.,. - 1 1 7 1 e l I"" ..L lf )"' = T 1 0 lf 

-•o V 
1o e. ""'; Rl. = r,~o j R 11 = 1,8o. 
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• ! I ·. 
0 1 2 

grafiek 13. ~~~)als funktie ván de elektrouenkoncentratie. 
De kurves zijn gegenereerd met: 

I '\ ' I 
E 0 =- o,1S Q.V ) t::::.= o,2.} ··«.'V.; Ö: o,o8S ~v; ( PlP~-~~:. 7-,·oo ~,ö''() -~v"""'. 
R J_ ":::.. \ 'B 0 ) R /f ::: ' I 'B 0 . 
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T :300 K 

• 

11 0 ~ • 
100 ' • 
90 ""' • 

50-

I I , 'I .r 
0 1 2 

grafiek 14. De verzadigingswaarde van het Seebeck-effekt 
r bij kamertemperatuur. De kurves zijn gegenereerd met: 

Q) fo::.o,r9 e.V) b.::.0,1.7 e..V~&"=.o,o8s-e.V ;\PZP,,)!-=?,oo t-tö'.oQ.v~VI. 
® fo::. o,' ~~V ; A -:..o,'-7 ~v; Ó-::. o, o~s-e.V ,) (PiP,, )1 = b,Bo '* lc-'oe.V\'11. 
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grafiek 15. 'I'YI.c{llO) als 
"'WÇ 

funktie van de elektronenkoncentra tie.. De kul;'ve is gegenereerd .Illet • 

~ o :::. o, 1 ~ '<-V ; ~ -=- o, 2. ~ e v' ~ 
\ 

Ö::.o,o8s ~Y ·, (r:>'~_P,,)3.::: -:;.,co" ~~' 0 R-V""'. 
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3.3. Diskussie van de resultaten. 

a. De verzadigingswaarde van het magncto-Se~~-effekt. 

De meetresultaten van oc(.o) en de hieruit afgeleide massa's kunnen 
goed verklaard worden met behulp van het Bodnar-model. 
Het model kent 5 bandparalil.eters; het is daarom niet mogelijk de 
waarden van deze parameters éénduidig te bepdlen uit onze experi
menten. \.Je zijn daarom als volgt te werk gegaan. 

We nemen 11=0,27 eVen o=0,085 eV, overeenkotrtstig de waa.rden van 
Bodnar. De interband-matrix-elementen komen in Wla~to:.l en in de 
uitdrukking voor de elektronen-koncentratie alleen voor in de 

1 ~ • 
vorm van het produkt(~~)~ Door aanpassing van de theoret1sche 
kurves van Yll\ot{oo\ aan de meetpunten vinden we: 

{ ~' 'l- _, o \I 
,-J.. P,l ) \ -= t I 0 0 ~ I 0 ~ 'M 

Voor E." kunnen we slechts een bovengrens bepalen: 

t:
0 

~ 0
1
14 {i!.Y 

t
0 

~ o,, a ~-v 

'o~ T::: S4K 

\oij 1-::.~oc \< 

Hierbij is de vr1Je elektronen energie in beschouwing genomen. 
(zie appendix II ) Zonder de vrije elektronen energie vinden we 
(P~PJ'h, =7,3"' 10-10 eVm bij dezelfde waarde van de andere parameters. 

In onderstaande. tabel vergelijken we de waarden van ~b met enkele 
recente waarden uit de literatuur. 

gehanteerd helium- stikstof- kamer- literatuur-
model teroperatuur temperatuur temperatuur referentie 

Kane-rnadel E0 =0, I I eV Ec. =0, I 9 eV Aubin e.a. (~oJ 

Kane-rnadel €: 0 =0,12 eV EO =0' 14 eV t:0 =0,22 eV Monen \:.2'1 
Bodnar-model €: 0 =0,095 eV Bodnar [IJ 
Bodnar-model E 0 f:0,14 eV E:

0
f0, 18 eV onze resultaten 

tabel 4. Vergelijking van E0 met waarden uit de literatuur. 

We kunnen hieruit konkluderen dat het Bodnar-model aanleiding gee.ft 
tot wat lagere waarden van E:0 • 

b. Het Séebeck-effekt. 

Nemen we een lineaire temperatuur-koëfficiënt aan voor E0 , 

zie :1onenCt•1, en interpoleren tussen 0,095 eVen 0,18 eVvoor 
respektievelijk helium- en kamertemperatuur dan geeft dit voor 
stikstoftemperatuur t:0 ==0, 12 eV. Met deze ~~aarden voor E:. 0 vinden 
we voor de effektieve verstrooilngsindex: 

R= I, 95 
R=l ,80 

(stikstoftemperatuur) 
(kamertemperatuur) 

Voor lagere waarden van s., vinden wat hogere 'vaarden voor R en oroge.keerd. 
We hebben hierbij verondersteld dat: R..l-=R;/"R. 



3.4. Konklusies en suggestj.~ 

Op grond van de gepresenteerde berekeningen aan ·.he·.t :Bodnar-model 
komen we tot de volgende konklusies .• 

( De gebruikte terminologie, :zwak respektievelijk sterk 
veld heeft hier betrekking op de kondities Llê.f?>"t:>:> 1 
ut.r~"L(.<..I , waarbij u de beweegLijkheid is .• ) 

magnetisch 
resp. 

1- Het Seebeck-effekt (oc(o)) is anisotroop met be.trekking tot de 
richting van de temperatuur-gradiënt ten opzichte van de kristal
assen. Dit anisotropie-effekt treedt alleen op voor een energie
afhankelijke anisotropie. 

2- In geval van hoge degeneratie kan ·d..~.Co) en ·!:1(11 (o) beschreven worden 
met anisotrope effektieve verstroofingsindexen R.L en Rit en 
anisotrope niet-paraboliciteitsparameters Q~, R11 en R.. • 

3- Wanneer de relaxatietijd-tensor geschreven kan worden als ~'te<~.:: ~Ce~ Do<~ 
waarbij DO(r. niet energie-afhankelijke koëff Lciënten zijn, 
geldt R.L=R11 • 

4- De verzadigingswaarde van het magneto-Seebeck-.effekt is is·otroop. 

5- De verzadigings~·7aarde voor de Hall-koëfficiënt RH( oo) is isotroop 
en omgekeerd evenredig met de elektronen-koncentratie, onge.acht 
de degeneratie-graad. 

6- De Hall-koëfficiënt is voor zwakke magneetvelden ( R\i{o>) anisotroop. 
Dit anisatrapie--effekt treedt alleen op voor een energie-afhankelijke 
anisotropie. 

7- Het Nerst-Ettingshausen-effekt voor Zlvakke magneetvelden ((>N·ECo)) 

is anisotroop en hangt af van de beweeglijkheid in de richting van 
-- -- ----de temperatuur-gradiënt en de be~veeglijkheid in -de richting van 

het elektrisch veld. 

8- Het Nerst-Ettingshausen-effekt voor sterke magneetvelden ts 
· >·anisotroop en hangt alleen af van de beweeglijkheid in de richting 

van het elektrisch veld. 

Met betrekking tot het experiment kunnen de volgende konklusies en 
suggesties gegeven worden. 

I- De dragermethode is een zeer goede meettechniek voor het bepalen 
van de isotherme verzadigingswaarde van het magneto-Seebeck-effekt. 
Deze methode verkleint de storende invloed van het Righi-Leduc-effekt 
met een faktor 20 en geeft een goede reproduceerbaarheid en 
stabiliteit van de metingen. 

2- Het Bodnar-model kan onze meetresultaten goed verklaren. 
Hierbij zijn de volgende punten van belang. 
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3- Het alleen onze experimenten kunnen de bandparameters niet éénduidig 
worden bepaald. Nemen we aan dat 6=0~27 eVen 8=0,085 eV, overeen
komstig Bodnar, dan wordt uit aanpassing- van de theoretische kurves 
voor M.c(~~>) als funktie van de · elektronenkoncentratie gevonden: 

( 'l. ~ •o V p ~ P,, ') l -= 1, 0 0 • I c- ~ V\."1 

bij stikstóftemperatuur 

bij kamertemperatuur 

De laagste door ons gemeten elektronenkoncentratie bedraagt 5 'f I o23 m~3. 
Voor hoggre elektronenkoncentraties vertoont W\~(~\ sterke gelijkenis 
met de massa van het geinverteerde Kane-model en is voor kleine 
waarden van E 0 niet erg gevoelig voor deze bandparameter (E0 ), 

Voor lagere elektronenkoncentra ties is W\ «c ~t:>\ gevoeliger voor de 
bandparameters E0 en 8 en geeft het Bodnar-model hogere waarden 
voor Wlac(<lD\ afhankelijk van E 0 en 8, Het is derhalve zinvol te 
proberen extreem lage elektronenkoncentraties te bereiken. In het 
algemeen worden lagere elektronenkoncentraties bereikt in dunnere 
preparaten. De hier ontwikkelde dragermethode maakt het mogelijk 
dunne kristallen te meten. 

l•- Voor de effektieve verstrooiÏngsindex vinden we.: 

R=l,95 (bij stikstoftemperatuur en E0 =0,12 eV) 

R=l,80 (bij kamertemperatuur en E
0

=0,18 eV) 

Hierbij is verondersteld dat Rl.=Rt1=R, De waarden van de andere 
parameters is hierbij dezelfde genomen als onder 3. Voor lagere 
van E0 worden wat hogere waarden voor R gevonden en omgekeerd. 

5- Met ê=0,085 eV~ overeenkomstig Bodnar, komen de theoretische schattingen 
van de anisotropie in A~t~l ongeveer overeen met de spreiding in de 
meetpunten, waarbij helaas geen uitsluitsel gegeven kan worden of 

--de spreiding het gevolg van a.nisotropie is. 

6- Het belang van de detektie van de anisotropie in het Seebeck-effekt 
ligt in het feit, dat dit anisotropie-effekt specifiek is voor een 

'-energie-afhankelijke anisotropie. Om deze kleine anisotropie-effekten 
te kunnen detekteren moet het afnemen en weer aanbrengen van het 
kristal in een andere oriëntatie ten opzichte van de drager vermeden 
worden; de richting van de temperatuur-gradiënt op de drager moet 
daarentegen veranderd kunnen worden. 
Een demonteerbare drager, voorzien van twee verwarmtngselem-enten ., 
kan hiervoor een oplossing bieden. (zie figuur 6) · · ·· 
Door het loskoppelen van de drager, 90 graden draaien en weer 
bevestigen van de drager aan de kryostaat kan de warmteafvoer in een 
andere richting van de drager gerealiseerd worden. Een van de twee 
ver~armingselementen zorgt dan voor de gewenste richting van de 
temperatuur-gradiënt. Hierbij hoeft de hechting van het preparaat op 
de drager niet verbroken worden en kan de meting van ~(o) vrij vlug 
gevolgd worden door de meting van t><11 lo). 

De ligging van de kristalassen in het preparaat dient echter wel bekend 
te zijn. R~ntgen-analyse kan hierbij uitsluitsel geven. De tetragonale 
as (c-as) dient hierbij loodrecht op een van de verwanningselementen 
te staan en evenwijdig met het vlak van de drager. 
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kryostaat 

0 

0 

figu~~ ~e demonteerbare drager. figuur 6b. De drager gekoppeld aan 
de kryostaat, waarbij venvarmings
element I wordt ingescfiakeld. 

7- De anisotropie in de weerstand is groter dan de anisotropie 1n 
het Seebeck-effekt. Het is derhalve ook zinvol hieraan een 
onderzoek te verrichten. Er zijn in de literatuurC7'!."'1tz<i)methodes 
bekend, die de v.d. Pauw-methode generaliseren voor anisotrope 
metingen van de weerstand. Ook de magneto-weerstand kan in het 
onderzoek betrokken worden, waarbij de bestaande opstellingen 

··voor het Shubnikov-de Haas-effekt gebruikt kunnen. worden. 
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