
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Bepaling van de anisotropie in de geleidingsband van de Cd3As2 uit metingen aan het
Shubnikov-de Haas effect

Cremers, J.W.A.M.

Award date:
1980

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/96f156f6-8675-4112-9a6c-58eeeae9e11e


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFDELING der T~CHNIBCHE NATUURKUNDE 
VAKGROEP VASTE STOF 

Bepaling van de anisotropie in 
de geleidingsband van Cd3As2 uit metingen aan het . 
Shubnikov-de Haas effect • 
• 

J. vl.A.M. Cremers 

Verslag van het afstudeerwerk, verricht in de 
werkeenheid "Kleine Bandafstanden". 

Afstudeerhoogleraar: Prof. Dr. H.J. Steenland 
Afstudeerbegeleider: Dr. Ir. ~.A.P. Blom 

November 1979 



INHOUDSOPGAVE 

S.AivlENV ATTING 

1 

2 

3 

4 

INLEIDING 

THEORIE 
2-1 Het Shubnikov-de Haas effect 
2-2 De bandenstruktuur van Cd3As2 
2-3 De effectieve g-faktor 

. MEETTECHHIEKEN 
3-1 De magneetveldmodulatie 
3-2 De meetopstelling 
3-3 De meetmethoden 

RESULTATEN 
4-1 Metingen en discussie 
4-2 Conclusies en suggesties 

Literatuurlijst 

Symbolenlijst 

pag 

1 

2 

4 
4 

14 

21 

23 
23 
29 
34 

42 
42 
51 

52 

53 



- 1 -

SAMENVATTING 

Om de anisotropie in de geleidingsband van Cd
3

As2 te 
bepalen zijn metingen verricht aan het Shubnikov-de Haas 
effect. Naast een globale bes.chrijving van zowel het effect 
als de bandenstruktuur van Cd3As2 wordt een toelichting 
gegeven over de gebruikte experimentele technieken. 

Aan de hand van de gemeten anisotropie in de effectieve 
cyclotronmassa en de periode zijn de bandparameters bepaald. 
Zij komen nagenoeg overeen met de Bodnarparameters. Toch 
is het nog onduidelijk in hoeverre de interband matrixele
menten anisotroop zijn. 

De metingen van de effectieve g-faktor wijken af C± 20%) 
van de met de Bodnarparameters berekende waarden. Dit zou 
veroorzaakt kunnen zijn door het niet meenemen in de theorie 
van correcties ten gevolge van zowel de vrije-elektron 
bijdrage als de hogere en lagere banden. 
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1 INLEIDING 

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk is verricht 
in de werkeenheid 11 Kleine Bandafstanden" van de vakgroep 
Vaste Stof aan de Technische Hogeschool Eindhoven. In deze 
werkeenheid wordt onderzoek verricht aan de halfgeleiders 
uit de reeks mengkristallen Cd3(AsxP1_x) 2 met 0~ x~ 1. 

Mijn opdracht was om een opstelling te bouwen, die geschikt 
is om de temperatuurafhankelijkheid van het Shubnikov-
de Haas (SdH) effect te meten en deze metingen te verrichten 
aan Cd3As2 • 

De magnetoweerstand van deze ontaarde halfgeleider heeft 
een oscillatorische component, die periodiek is in het 
reciproke magneetveld. Dit is het SdH effect [1], [2]. De 
periode kan worden bepaald door het effect te meten als 
funktie van het magneetveld. De effectieve cyclotronmassa 
van de elektronen in de geleidingsband wordt bepaald uit de 
temperatuurafhankelijkheid van de amplitude van het SdH 
effect. Omdat de bandenstruktuur van Cd3As2 anisotroop is, 
zal de gemeten periode en cyclotronmassa afhangen van de 
hoek tussen het magneetveld en de hoofdas (c-as) van het 
kristal. 

Het bleek mogelijk om, naast de anisotropie in de periode 
-

en de effectieve cyclotronmassa, ook op een indirecte wijze 
de hoekafhankelijkheid van de. effectieve g-faktor te meten. 

Om de theoretische curves en de metingen met elkaar over
een te laten komen zijn de bandparameters van Cd3As2 aange
past. 

In hoofdstuk 2 worden de theoretische achtergronden van 
mijn afstudeerwerk behandeld. Het SdH effect wordt globaal 
toegelicht. Vervolgens wordt het bandenmodel van Cd3As2 
volgens Bodnar [3] besproken en een afleiding voor de effec-



- 3 -

tieve g-faktor volgens Wallace[4] gegeven. Hoofdstuk 3 
handelt over de experimentele methoden, die gebruikt zijn. 
De modulatietechniek, die toegepast is om de oscillatorische 
component van de klassieke magnatoweerstand te scheiden, 
wordt toegelicht. Eveneens wordt de meetopstelling, waarin 
de experimentele condities zijn gerealiseerd om het SdH 
effect te meten, besproken. Tot slot vindt in dit onderdeel 
van mijn verslag een bespreking plaats over de wijze waarop 
de informatie uit de metingen is verkregen. In het laatste 
hoofdstuk worden de metingen gegeven en de resultaten be
sproken. Tevens worden enkele suggesties voor verder onder
zoek gegeven. 
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2 THEORIE 

2-1 Het Shubnikov-de Haas effect 

De oscillatorische component van de magnatoweerstand 
(het SdH effect) is, als alle details in beschouwing worden 
genomen, een gecompliceerd verschijnsel. We kunnen het ont
staan van deze oscillaties gemakkelijk begrijpen als we, 
analoog aan Zawadski [13] , uitgaan van een vrij elektrongas 
in een homogeen magneetveld. 

Vrij elektron 

In een magneetveld zal een vrij elektron onder invloed 
van de Lorentz-kracht een spiraalbaan beschrijven. Veron
derstellen we dat het magneetveld wordt aangelegd in de 
z-richting, dan zal de beweging van het elektron in deze 
richting ongestoord zijn, terwijl het in het X-Y vlak een 
cyclotronbeweging zal uitvoeren. 

Wij laten nu de elektronspin buiten beschouwing. Uit de 
SchrÖdinger vergelijking voor een vrij elektron in een 
magneetveld kunnen we de eigenwaarden voor de energie bere
kenen. Deze worden gegeven door: 

1i2k2 E = z + (n+t )!i wc 
'2 mo 

Hierin is: GUc=eB/m
0

, de cyclotronfrebventie, 
.'<kz de golfvaktor in de z-richting en 

m
0 

de vrije elektronmassa. 

2-1-1 

2-1-2 

De vergelijking (2-1-1) laat zien dat de oorspronkelijke 

parabolische band van het vrije elektron opgesplitst wordt 
in meerdere banden, de "Landaubanden" (zie figuur 2-1). 

;' 
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BT: 

De elektronen energie 
als funktie van kz• 

Lege toestanden. 
Bezette toestanden. 

In figuur 2-1 wordt aangenomen, dat de temperatuur zo laag 
is (T ·~OK), dat er een scherpe scheiding is.tussen de 
bezette en de lege toestanden. 

Een voorwaarde voor het ontstaan van deze Landaubanden 
is echter dat het ele.ktron in staat moet zijn om een vol
ledige cyclotronbeweging uit te voeren. M.a.w. 

2-1-3 

Hierin is 't de botsingsrelaxatietijd. 

De uniforme verdeling van de quanturntoestanden in de 
_.:. 

k-ruimte voor het vrije elektrongas is nu vervangen door 
een serie concentrische cylinders waarop de toestanden 
zijn gek\~antiseerd. (zie figuur 2-2) Voor de straal kc van 
deze cylinders geldt: 

2-1-4 
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B 

1 figuur 2-2 

De toestandsverdeling van 
vrije elektronen ten gevolge 
van een magneetveld in de 
z-richting 

Elektronen in een gedegenereerde halfgeleider 

Het gedrag van de elektronen in een gedegenereerde half
geleider ( € F ligt boven de onderkant van de geleidingsband) 
laat zich beschrijven met behulp van de 11 effectieve massa11 

benadering. Hierin wordt aan het elektron een massa m-~ toe-
~ 

gekend, die een funktie is van de golfvektor k. 
Veronderstellen we nu dat we te maken hebben met een 

parabolische band, dan wordt m* onafhankelijk van de ener
gie en kunnen de formules (2-1-1) t/m (2-1-4) gebruikt 
worden, mits we m

0 
vervangen door m*" (de effectieve massa). 

Omdat de elektronen gebonden zijn in een kristal zal 
iedere Landauband een eindig aantal toestanden hebben. De 
toestandsdichtheid per volumeëenheid voor de ne Landau
band wordt gegeven door [13] • 

2-1-5 
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De·. totale toestandsdichtheid verkrijgen we door (2-1-5) 
te sommeren over alle Landaunivo's met bezette toestanden. 
Dit levert: 

2-1-6 

Hierin is ft de maximale waarde van n waarvoor geldt: 

2-1-? 

Wordt de energie é gelijk aan (n + t Jil w , dan zal de 
c 

de toestandsdichtheid divergeren. In de praktijk zullen 
deze discontinuïteiten vervagen door de verbreding van de 
Landaubanden ten gevolge van botsingen (zie figuur 2-3). 

l, 
,-b , I , 

6 EF/twc. 
--t..-• t/~wc 

figuur 2-3 

De toestandsdichtheid bij 
aanwezigheid van een 
magneetveld. 
a) w ct'(, = 0 

b)W Cr(= 10 

c) Wc't'= QO 
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De pieken in de toestandsdichtheidsfunktie g(E) zijn 
de oo~zaak van de oscillaties in de weerstand. Bij toene
mend magneetveld zullen de Landauni~o's door het fermi
nivo schuiven. Op het moment dat de onderkant van een 
Landauband door het ferminivo gaat (zie figuur 2-1 en 2-3), 
treedt er tengevolge van het maximum in de toestandsdicht
heid een maximum in de verstrooiing en daarom ook een 
maximum in de weerstand op. 

Voorwaarde voor het waarnemen van de oscillaties is 
echter dat de temperatuur zo laag is dat de opsplitsing 
van de Landaubanden groter is dan de thermische verbreding. 

2-1-8 

Hierin is kB de Boltzmann constante. 
Gaan we uit van de resonantieconditie 

2-1-9 

dan geldt voor twee opeenvolgende maxima in de weerstand: 

= (n - :-)~~eBn-1 = (n + teBn 
y "*' t) ~ 

m m 
2-1-10 

Werken we vergelijking (2-1-10) uit, dan vinden we dat 
het effect periodiek is in het reciproke magneetveld. Voor 
de periode geldt: 

2-1-11 

·~ 
I 
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Hebben we te maken met een bolvormig fermi-oppervlak, 
dan geldt voor de maximale doorsnede Sm van dit oppervlak, 
loodrecht op het magneetveld: 

2-1-12 

De fermi-energie E F wordt gegeven door: 

= 2-1-13 

De periode wordt dan: 

2-1-14 

De effectieve cyclotronmassa m:, die voor een bolvormig 
fermi-oppervlak gelijk is aan de effectieve massa m*, 
wordt gedefinieerd do·or: 

1i2 -d 
m'lt = - -(S ) 

c . 2TI dt m 
2-1-15 

Lifshitz en Kosevich ~J hebben aangetoond dat (2-1-14) en 
(2-1-15) algemeen geldig zijn voor een willekeurig fermi
oppervlak, mits Sm een extremale doorsnede van dit opper
vlak, loodrecht op het aangelegde magneetveld, is. In dit 
geval is in het algemeen m6 I m~ omdat de effectieve massa 
van het elektron gedurende zijn cyclotronbeweging niet 
constant is. 

' 

' 
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Het afleiden van een uitdrukking voor de amplitude van 
het SdH effect is een gecompliceerde zaak. In de litera
tuur zijn slechts afleidingen bekend voor parabolische 
banden [6],[7]. Men vindt dat de oscillatorische compo
nent van de magnatoweerstand gegeven wordt door: 

-= 

(r)"~ Cos(2TTr/~B - r 1 - "1'f /4) 

Sinh(r[3 m-~T/m0B) 

- [3 = 2 JT2m0 kB/iie .= 14.693 T/K 

2-1-16 

- C is een constante, die afhangt van de hoek tussen het 
magneetveld en de stroom door het preparaat. Bij 
transversale configuratie (B.l. I) geldt c = ~n 2 /2' , 
terwijl in het longitudinale geval (B/ /I) C = TI 2 H. 

- e
0

: de soortelijke weerstand bij B = O. 

Om formule (2-1-16) geschikt te maken voor het beschrij
ven van het SdH effect in een halfgeleider met een niet
parabolische geleidingaband moeten de cyclotronmassa m~ en 
de periodeSP gegeven worden door (2-1-14) en (2-1-15). 
Voor parabolische banden geldt r/> = Tï • Voor niet-parabo
lische banden zal cp in geringe mate afwijken van 1T • 
Het SdH effect wordt nu gegeven door: 

2-1-17 
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Bij de afleiding van deze formule is geen rekening 
gehouden met lijnverbreding_en spinsplitsing. Tevens is 
verondersteld dat er voldoende Landaubanden beneden het 
terminivo liggen. M.a.w.: 

2-1-18 

Lijnverbreding 

De verbreding van de Landaubanden is in rekening ge
bracht door Dingle [B]. Uitgaande van Heisenbergs onzeker
heidsrelatie 

2-1-19 

voorziet hij ieder Landaunivo van een Lorentzprofiel met 
halfwaardebreedte 11/tt' • Hij vindt dan dat de re oscilla
torische term vermenigvuldigd moet worden met een faktor 
ex:p( -rfj m~TD/m0B) (zie ook Neve [1)). Hierin is TD de 
Dingle temperatuur die gegeven wordt door: 

2-1-20 
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Spinsplitsing 

Ten gevolge van de elektronspin zal ieder Landaunivo 
opsplitsen in .twee spinnivo's (zie figuur 2-4). 

t €. .. 

En " S~fls "& " / ----- -, 
' €~ f 

{wc. 

En-1 
.r - --- _, 

'\ 

figuur 2-4 De spinsplitsing. 

Voor de energie van de spinnivo's geldt: 

+ e.-
n 

. 2 2 
· fteB il kz + .>f 

= (n + t)-;- + ~ - tg . V_B 
m · m ;--jj 2-1-21 

. )UB is het Bohrmagneton dat gegeven wordt door: 

Definiëren we 

2-1-22 
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dan krijgen we vo·or de energie: 

2-1-23 

_In de literatuur [9} wordt aangetoond dat de spinsplitsing 
slechts een amplitudefactor tot gevolg heeft. Iedere term 
uit (2-1-17) wordt namelijk vermenigvuldigd met Cos(r1TY). 

Resumerend vinden we voor het SdH effect in de magneto
"reerstand: 

(r)t e-rj!> m~TD/m0B 
Sinh(r/3 m~T/m0B) 

Cos(2 TT r/P B - r ~ - iT /4) Cos(rTiY) 2-1-24 

waarbij de periode en de massa gegeven worden door (2-1-14) 
en (2-1-15). 
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2-2 De bandenstructuur van Cd3As2 

Tot voor kort werd aangenomen dat de bandenstructuur 
van Cd3As2 beschreven kon worden door het model van Kane [ 11] , 
waarbij uitgegaan wordt van een kubische kristalpoten-
tiaal. ~d~As2 heeft echter een tetragonale struktuur. 
Bodnar L3J brengt deze afwijking van de kubische symmetrie 
in rekening door een extra kristalpotentiaal Vt in te 
voeren (zie oolt Kildal [1o]). Tevens veronderstelt hij 
dat de interband matrixelementen anisotroop zijn.' 
De nu volgende globale afleiding van de bandenstruktuur 
van Cd3As2 is een verkorte versie van het rapport yan 
Van Doren et al. [15]. 

De Hamiltoniaan uit de SchrÖdinger vergelijking 
wordt gegeven door: 

+V+ 2-2-1 

De laatste term in (2-2-1) brengt de invloed van de elek
tronspin in rekening. De potentiaal V is gelijk aan V

0 
+ Vt• 

\vegens de translaties,ymmetrie van het rooster is de 
golffunktie te schrijven als een Bloch-funktie. 

2-2-2 

Substitutie van de Bloeh-funktie in de SchrÖdinger-Yerge
lijking met de Hamiltoniaan uit (2-2-1) levert: 
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We verwaarlozen de term ( 42/4m~c2 ) (\IV x k ) .ç{ en 
nemen uit (2-2-3) 

....a.2 
p 

=-+V 
2m 0 

0 

2-2-3 

2-2-4 

als Hamiltoniaan voor het ongestoorde probleem. De bijdrage 
van: 

2-2-5 

kunnen we via steringarekening meenemen. We verwaarlozen 
de hogere banden en nemen de atomaire s en p funkties, 
gecombineerd met de spinfunkties als 8 dimensionale basis. 
De in de literatuur gebruikelijke keuze van deze basis is: 

I iSJ. > ; I t {2(X-iY) t) ; I z J. > ; I f /ï(X+iY)t '> ; 

fiSf} ; 1-t/Z(X+iY) ~) ; 'z t > ; I t /2(X-iY)~ > ; 

waarbij X,Y.en Zp-type funkties zijn en S tot het s-type 
behoort. 
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Uitgaande van deze basis kan de 8x8 Hamiltoniaanmatrix 
geschreven worden als: 

~ =~(0 +~· = 
H1 

H+ 
2 

met: 

Es 0 

~. f, b. 
0 E +---

H= 
p 3 3 

1 
I kzlJJ. -..[?6 

3 

0 0 

en 

0 

t {2(~ + iky)P.L 

H2 = 
0 

t J2(kx. - iky)P.L 

H2 

H1 

kzP/1 

1 . 
~{tb 
3 

2 
E -- Ó 

p 3 

0 

0 

0 

0 

6 À 
E +- +-

p 3 3. 

-t ~(lSc t iky)P..l- 0 t/i(Isc-i~)P.).. 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

H~ is de geadjugeerde van H2• 
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De hierin voorkomende gro~heden zijn: 
- de eigenwaarden van : E en E • 

0. s p 
- de interband matrixe ementen: P11 en P.J... 

~ 
Pil= -i-<S(p \Z> 

m z 
0 

ii 
p.L = -i- <S'\p IX> = 

m x 
0 

- de spin-baan koppelingsterm: b 

~i l i> V o Ö V o ( 
6 = 2 2 < X '\ Py - ~ Pxl y > 

4m
0

c ox uy 

- de extra kristalveld-term: b 

We diagonaliseren nu de matrix H en leggen het nulpunt van 
de energie vast door EP + ~ + ~ = 0 te nemen. We verkrijgen 
dan de volgende seculiere vergelijking: 

met 

E t<t- Eg) [ ê. (Ë +D.) + Ó(E. + 2 A/3)] - k;If,<f + 2 A/3)1 + 

- OÇ + k~)Pf l E. CE +.6) + Ö(t: + h/3)] = o 2-2-6 

. 
' 

c = E • 
c..g s ' 

In figuur 2-5 wordt de bandenstruktuur van Cd3As2 grafisch 
weergegeven. 
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,. 
·---------------------------------------------, 

( 
A 
I 
I . 

I 

a 

i 
I 

c 

figuur 2-5 De bandenstruktuur v~ Cd3As2 volgens het Bodnar 
model. De golfvektor k maakt met de tetragonale 
as een hoek van: a) 0°, b) 5° en c) 90° • 

. 
Definiëren we nu: 

o<é:) = ECE- Eg)t f:CE +A) +bet+ 2A/3)} 

-f1 (€) = {E<E: + 26/3) + Ö(E +.Á/3)} Pf 

f 2(E ) = t:(E + 2 6/3)P~ 

dan volgt uit formule (2-2-6) 

2-2-7 

2-2-8 

2-2-9 

2-2-10 
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Aan de hand van formule (2-2-10) zien we dat het fermi-
...,llo. 

oppervlak van Cd3As2 in de k-ruimte een ellipscidale vorm 
heeft. 

;figuur 2-6 

kz kz 

~ 
B 

-/ 

' \ 

Het fermi-oppervlak en de maximale doorsnede 
. ~ 

Sm in de k-ruimte. 

De assen van deze ellipsoide worden gegeven door: 

. 
' c = 2-2-11 

Het is duidelijk dat a en c niet op identieke \vijze van de 
energie afhangen en de ellipsoïden, die behoren bij verschil
lende fermi-energieën zullen derhalve niet gelijkvormig zijn. 
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De-maximale doorsnede van het fermi-oppervlak, loodrecht 
op het magneetveld wordt gegeven door: 

sm = ïî Ö (€ )/ [ t 1 (E ) [ t 1 ( E: )Cos28 + t 2( t )Sin2B] i 
2-2-12 

Hierin is e de hoek tussen de c-as en de richting van het 
magneetveld. 

De periode van het SdH effect en de effectieve cyclo
tronmassa zijn, zoals wordt aangegeven in (2-1-14) en 
(2-1-15), afhankelijk van Sm• Voeren we nu de volgende 
anisotropiecoëfficiënten in: . 

cpc 9 = o) Sm(O) c f1(E ) t 
~= = =- = ( ) 

Pee= 9o) Sm(90) a f 2(E) 
2-2-13 

en m~( e = 90) d 1A 
~ = = <IË( ~ /(f1f2)"2) ~( ó /f1) 

m~( e = 0) 
2-2-14 

dan blijkt de anisotropie in de periode ongelijk te zijn 
aan die in de massa (_KP f Km), omdat f 1 (é ) en r 2(t: ) niet 
op identieke wijze van de energie afhangen. 
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2-3 De effectieve g-faktor 

Om de effectieve g-faktor te kunnen bepalen moeten we 
de bandenstruktuur van Cd3As2 in een magneetveld kennen. 
Wallace [4] heeft deze struktuur berekend. Hij vindt als 
eindresultaat dat uitdrukking (2-2-7) overgaat in: 

Hierin is: - R = ,;f1 ( E) t f1 ( E )Cos
2 e + f2( E )Sin2ttT 2-3-2 

- kz de golfvector in de richting van het 
magneetveld. 

De laatste term in (2-3-1) brengt de spinsplitsing in 
rekening. De effectieve g-faktor wordt gedefinieerd door 
(zie pag. 12, figuur 2-L~ ): 

E+ - f:- = g.t(.AL.B 
n n 1 .ö 

2-3-3 

Stellen we vervolgens: 

dan kunnen we uit (2-3-1) als eerste benadering afleiden: 
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2-3-4 

Voor de differentiaalterm kunnen we schrijven: 

2-3-5 

Aan de hand van (2-1-15) en (2-2-12) kunnen we afleiden: 

2-3-6 

Zodat de effectieve g-faktor gegeven wordt door: 

( E + S )2Pfcos2e + E.2~1sin28 2_3_7 
r1 { r1cos29 + r2sin28 J 
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3 MEETTECHNIEKEN 

3-1 De magneetveldmodulatie 

De weerstand van een preparaat wordt bepaald door er 
een constante stroom door te sturen en het spannings
verval erover te meten. Deze spanning Vtot is samengesteld 
uit een component ten gevolge van het SdH effect (v8dH) en 
een "ondergrond" t.g.v. de klassieke magnatoweerstand (Vk) 
(zie figuur 3-1). 

1 

--....... • B 

figuur 3-1 

De spanning over het 
preparaat als funktie van 
het magneetveld. 

De grootte van v8dH ten opzichte van Vk is van de orde 
1%. Daarom wordt, om deze ondergrond zo goed mogelijk te 
elimineren gebruik gemaakt van de "modulatietechniek". 
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Op het hoof~agneetveld (B
0

) wordt een klein harmonisch 
modulatieveld (Bm) gesuperponeerd. Het totale veld wordt 
dan gegeven door: 

3-1-1 

..... 

waarbij: B << B m o 

We bekijken nu eerst de invloed van het modulatieveld op 
v8dH. Deze spanning wordt gegeven door (zie (2-1-24)): 

\' 21fr , 
VSdH = ~ Ar(B,T) C.os( Cf>B - f ) 3-1-2 

met: ~ 
1 

= r ~ + 7T/4 

Stellen we nu: 

1 1 Bm 
(1 - - Coswt) 3-1-3 - =-

Bo 

en maken we gebruik van de goniometrische betrekking 

Cos(x + y) = Cos(x)Cos(y) - Sin(x)Sin(y) 3-1-4 

dan geldt: 
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= L Ar(B,T) [cos(~r- ~')cos(rQ<\Coswt) + 
r rBo . 

21ïr , ] 
- Sin('PBo - <j> )Sin(r"' Coswt) 3-1-5 

met: 3-1-6 

De faktoren Cos(ro{ Coswt) en Sin(rcx Coswt) kunnen we 
ontwikkelen in heeltalliga Besselfunkties [12]. 

Cos(rt:)( Cosw t) 

Sin(r~ Coswt) 
U) 

Cl"l 

2'f ( -1 )nJ2n(roe)Cos(2nwt) 
n=1 

3-1-7 

= 2~0(-1)nJ2n+1 (r~)Sin((2n+1)UJt) 

Om het spanningsverval over het preparaat te bepalen maken 
we gebruik van een fasegevoelige versterker, die alleen 
de componenten met een frekwentie vo (de grondtoon) of, bij 
instellen op 2GV, de tweede harmonische meet. Dit levert: 

3-1-8 

Hierbij zijn v8dH(~) en v8dH(2UJ) de spanningen, die de 
Lock-in meet bij instelling op de grondtoon, respectievelijk 
de tweede harmonische. De invloed van het modulatieveld op 
de amplitudefaktor Ar(B,T) is verwaarloosbaar. 
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We bekijken nu de klassieke magnatoweerstand en stellen 
dat deze gegeven wordt, door:_ 

€ = e + aB + cB
2 

k 0 
3-1-9 

Dit levert aan de uitgangsspanning van de Lock-in de bijdrage: 

Vk(UJ) = aBm + 2cB0Bm 

Vk(2W) = icB; 

3-1-10 

Het afstemmen van de Lock-in op de tweede harmonische (2UJ) 
verdient dus de voorkeur, omdat de ondergrond dan veel 
kleiner is en bovendien, als funktie van het magneetveld, 
constant is. In figuur 3-2 staan J2 (~) en J2(2~), behorende 
bij de eerste twee termen van het SdH effect uitgezet als 
funktie van het magneetveld. 

Het modulatieveld (maximaal~ 0.040 T) is met behulp 
van een spoeltje, waarvan het oppervlak en het aantal 
windingen bekend z~Jn gemeten. Door middel van de nul
punten van J2 (~) (zie figuur 3-2) kan deze meting gecon
troleerd worden. 
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J2 ~ J2(~) 

1 
-- J2(2o0 

/ ...... 

' ' ' ' ' ...... 
..... 

I ....... 
I 

...... 
........ 

I ' ....... 

I 
........ ...... 

I .............. , I 
I 

I 

I 1.0 1.5 
I I 
I I 

' I • B (Tesla) 
\ I 

"" 

figuur 3~2 De Besselfunkties J2 (~) en J2(2~) als funktie 
van het magneetveld volgens Cremers [161. 

-1 ,.. '.J <p = 0.050 T ; Bm = 0.010 T; 

In figuur 3-3 is de verhouding van de twee Besselfunkties 
. uit figuur 3-2 als funktie van het magneetveld weergegeven. 

theoretisch valt aan te tonen dat: 
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Zodat de tweede term van het SdH effect met ongeveer een 
faktor 4 vergroot wordt t.o.v. de eerste term. 

2 

0 
2.0 

----• B (Tesla) 

figuur 3-3 De verhouding J2(2~)/J2(~) als funktie 
van het magneetveld. 9? = 0.050 T-1 ; 
A 

Bm = 0.010 T; 

Een ander voordeel van het afstemmen van de Lock-in 
op 2(U is het kleiner worden van de induktieve spanningen 
ten gevolge van de lus in het meetcircuit. 
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3-2 De meetopstelling 

Om het Sd.H effect in een gedegenereerde: halfgeleider 
te kunnen det~cteren moet aan de volgende experimentele 
condities worden voldaan (zie § 2-1). 

Hierin is;U de elektronenbeweeglijkheid van het preparaat. 

Deze voorwaarden vereisen dat de metingen verricht 
worden bij lage temperaturen in een voldoend hoog magneet
veld. Tevens moet, omdat gebruik wordt gemaakt van de 
modulatie techniek, de aanwezigheid van metalen in het 
magneetveld worden vermeden. Deze hebben namelijk de 
eigenschap om het modulatieveld te dempen. 

De meetopstelling bestaat uit een glazen badcryostaat, 
die geplaatst is in een Varian V3400 elektromagneet. 
De magnetische induktie hiervan kan gevarieerd worden tussen 
0 en.2.2 T. In figuur 3-4 worden de cryostaat en de meet
stok schemat~sch weergegeven. 

De cryostaat is vast opgesteld tussen de poolschoenen 
van de magneet. De hoek tussen de c-as van het preparaat 
en het magneetveld wordt ingesteld door de meetstok in 
de cryostaat te verdraaien. De preparaathouder is vervaar
digd van Seleron, een vezelachtige kunststof. De meet
draden op de houder zijn zodanig geplaatst dat het 
oppervlak van de lus in het meetcircuit minimaal is. 



? 
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0 ~ 

0 15 

16 

17 

figuur 3-4 Schema van de badcryostaat en de meetstok in de 
magneet. 
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Door af te pompen kan de omgevingstemperatuur van het 
preparaat gevarieerd worden_tussen 1.5 en 4.2 K. De tempe
ratuur wordt constant gehouden door drukstabilisatie toe 

te passen (zie f~guur 3-5). 

____ 5 

I 

1 

tiguur 3-5 Het drukstabilisatiesysteem. 

® kraan 3 referentiedruk 

pd dampdruk 4 rubberen vel met dopje 
1 kwikkolom 5 heliumpompingang 
2 badcryostaat 

Stijgt de dampdruk in de cryostaat, dan zal het dopje 
zakken en wordt de pompingang geopend, zodat de overdruk 
kan worden afgepompt. Op deze wijze kan de dampdruk 
constant worden gehouden tot op 0.1 Torr. 
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De temperatuur wordt gemeten met behulp van een geijkte 
"carbon-glas" weerstand. Deze ijking vond plaats door de 
relatie tussen de weerstand-en de heliumdampdruk, die een 
maat is voor de temperatuur, tussen 1.85 en 4.23 K te meten. 

De weerstand (Rth) van de carbon-glas thermometer wordt 
gemeten met behulp van een meetbrug (figuur 3-6). 

figuur 3-6 De temperatuurmeetbrug. · 

De ingangsspanning van 1V wordt via een transformator om
gezet in twee identieke deelspanningen (Vu) van ongeveer 
10 mV. De regelbare weerstand R wordt zo ingesteld dat de 
Lock-in versterker (PAR 122) geen spanning detecteert. De 
waarde van R is dan gelijk aan de grootte van de weer

stand Rth. 

De spanning die het preparaat levert (zie figuur 3-7) wordt 
door een transformator 1000 maal versterkt. Daarna vindt er 
d.m.v. een Lock-in versterker (Ortec-Brookdeal 9503 SC) kruis
correlatie plaats met het stuursignaal voor de modulatiespoe
len. De uitgangsspanning van de Lock-in wordt als funktie van 
het magneetveld weergegeven op een X-Y reeoreer (Kipp BD-30). 
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y 
Trafo Lock-in 

v'.x!H 1000x (2f) 
i 
~ B 

Q s ~ 41Hz 

V 

M 

figuur 3-7 Schema van het meetgedeelte van de opstelling. 

A: Amperernater P: preparaat 
B: 4 parallelgeschakelde Q: Quad 50 \'1 E versterker 

Nikkel-Cadmium batterijen R: regelbare weerstand 
E: Elektromagneet S: Hewlett-Packard 203A 
H: Hallplaatje sinusgenerator 
M: 2 seriegeschakelde V: Mark I, veldgeregelde 

modulatiespoelen Varian magneetvoeding 
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3-3 De meetmethoden 

Tijdens mijn afstudeerwerk zijn de periode van het SdH 
effect, de cyclotronmassa en de effectieve g-faktor als 
funktie van de hoek tussen het magneetveld en de c-as 

bepaald. 

De bepaling van de periode vindt plaats door het effect 
te meten tussen 0.5 en 1.5 T. Zoals uit (2-1-24) blijkt, 
als we alleen de eerste term meenemen, liggen de maxima 
op een rechte, die gegeven wordt door: 

3-3-1 

Hierin is N de orde van het Landaunivo en BN het bijbehorende 
magneetveld. 

Passen we op de meetpunten lineaire regressie toe, dan kan 
de periode bepaald worden met een nauwkeurigheid van onge
veer 176 (zie figuur 3"-8). 

Het meten van de effectieve cyclotronmassa is moeilijker. 
Daartoe behoort de amplitude van het SdH effect gemeten te 
worden als funktie van de temperatuur. Om het temperatuur
gedrag goed tot uiting te laten komen, moet het magneet
veld zo klein mogelijk worden genomen. Daar is immers de 
relatieve toename van het effect als funktie van de tempera
tuur het grootste (zie figuur 3-9). 
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figuur 3-8 De bepaling van de periode van het SdH effect 



- 36 -

-

I 

. 5 1 1 . 5 
B (TESLRl 

figuur 3-9 De temperatuur afhankelijkheid van het 
SdH effect. a) T = 2 K; b) T = 3 K; c) T =,4 K. 

We hebben de temperatuurafhankelijkheid van het SdH 
effect gemeten bij een laag magneetveld (~0.7 T) en over 
een klein gebied (~ 0.1 T). Het aantal extrema waarvan 
de amplitude wordt bepaald is daarom beperkt tot 6 á 10. 

Om de meetfouten uit te middelen worden de metingen ver
richt bij 8 temperaturen tussen 4.2 en 2.1 K. De stap
grootte tussen deze temperaturen is ongeveer 0.3 K. 
Vervolgens v1ordt de gevonden meetmatrix (temperatuur én 
magneetveld zijn gevarieerd) met behulp van een kleinste 
kwadraten methode aangepast aan de formule: 
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3-3-2 

Hieruit verkrijgen we een waarde voor m~ met een nauwkeu
righeid van ongeveer 1%. In figuur 3-10 wordt zo'n ttmassa
meting" weergegeven. 

Bekijken we nu het SdH effect bij hogere magneetvelden 
(tot 2.2 T), dan blijken de maxima en minima niet meer 
periodiek te zijn in het reciproke magneetveld (zie figuur 3-11). 
Eveneens is aan de laatste piek te zien dat het signaal 

vervormd is. 

~:E4J 
I 1 

I 

1 1 . 5 2 
B (TESLRl 

figuur 3-11 Aperiodiciteit in het SdH effect bij hogere mag-
neetvelden. De afstand D1 zou, wegens de perio-
diciteit in het reciproke magneetveld kleiner 
moeten zijn dan D2. 
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Het feit, dat dit reeds bij zo'n relatief laag magneetveld 
gebeurt, wordt veroorzaakt door de modulatietechniek (zie 
§3-1). In figuur 3-12 wordt-de verhouding F tussen de tweede 
en de eerste term uit (2-1-24) weergegeven. 

0.3 figuur 3-12 
:·F De verhouding F als funktie 

r van B. a) met, b) zonder 
0.2 modulatieveld. 

~ mc/m0 = 0.030; g * = 20; 
TD = 8 K; T = 2 K; 
p -1 

,.. 
0.1 = 0.050 T ; B = 0.010 T; m 

1 2 5 10 

--.. • B (Tesla) 

Op de metingen bij hogere magneetvelden passen we "curve
fitting" toe met de formule: 

3-3-3 

Het aantal termen Nt kan gevarieerd worden. In de praktijk 
bleek het voldoende om Nt = 3 te stellen. De als funktie van 
de hoek gemeten SdH-oscillaties (zie figuur 3-13) worden 
gediscretiseerd tot ongeveer 75 meetpunten (zie ook figuur 4-3). 
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1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

magnet ie field ( T ) 

figuur 3-13 Het SdH effect bij hogere magneetvelden als 
funktie van de hoek. 



- 41 -

Voor iedere hoek worden de meetpunten met behulp van een 
kleinste kwadraten methode aangepast aan formule (3-3-3) 
door de parameters C, Y, ~ , 'P en TD ~e varieren. Omdat 
er meerdere oplossingen mogelijk zijn moet er voor gezorgd 
worden, dat de gevonden waarden voor ~,Y? en TD overeen 
komen met de uit de andere metingen verkregen waarden. 
Doordat de metingen verricht zijn bij één temperatuur 
(T ~ 2.1 K) is het niet mogelijk om ook m! te bepalen. 
Uit de gevonden waarde voor ~ kan met behulp van (2-1-22) 
de effectieve g-faktor bepaald worden. 
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4 RESULTATEN 

4-1 Metingen en discussie 

De numerieke waarden van ~e bandparameters van Cd As2 
zijn door Bodnar bepaald uit metingen van Rosenman 6~ en 
Doi et al. [1~ aan preparaten met een elektronenconcen
tratie groter dan 1.3~1024 m-3. Hij vindt: 

tg = -0.095 + 0.010 eV -+ b = 0.27 - 0.03 eV 
ö 0.085 + 0.010 eV = -
~ 7.43 + 0.05 10-10 eVm = -
~ 7.21 + 0.05 10-10 eVm = -

tabel 4-1 De Bodnarparameters. 

Monen [~ heeft de anisotropie in de periode van het 
SdH effect gemeten aan preparaten met lage elektronenconcen
traties~ot2~1o23 m-3). Het blijkt dat ook voor deze prepa
raten de anisotropie te beschrijven is met de Bodnarpara
meters. Omdat de anisotropie in de periode slechts in 
geringe mate afhankelijk is van de bandparameters kunnen 
uit deze; metingen de parameters niet nauwkeurig bepaald 
worden. 

Gedurende mijn afstudeeronderzoek is voor twee prepa
raten de anisotropie in zowel de periode als de effectieve 
cyclotronmassa gemeten. Bij de bepaling van de massa uit 
de temperatuurafhankelijkheid van de amplitude van het SdH 
effect is gebruik gemaakt van uitdrukking (3-3-2). 

In de literatuur [12]wordt een correctieterm Ti ingevoerd 
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om de als funktie van de temperatuur gemeten amplitudes 
beter overeen te laten komen met de theorie. Voor deze 
temperatuurcorrectie is geen fysische verklaring bekend. 
Als ik bij mijn massametingen deze Ti meeneem levert 
dit de volgende resultaten. 

e(B,c) As 38-07-01 As 38-03-04 

-90° T. = /"" T. = ; + K ]. ]. Q.5 .. - 0.3 
-60° -0.1 + 0.1 K 0.7 ± 0.2 -
-30° 1.1 + 0.6 0.8 + - - 0.6 

00 1.1 + 0.4 7.6 + 4.1 - -
30° 0.8 + 0.2 -0.3 + 0.2 - -
60° ./"' -0.2 + 0.2 -
90° + 0.7 - 0.3 + -0.04- 0.20 

tabel 4-2 De temperatuurcorrectie Ti als funktie van 
de hoek 8<B,c) voor twee preparaten. 

Aan de hand van deze resultaten is Ti niet eenduidig te 
bepalen. De bepaling van m~ is erg gevoelig voor variaties 
in Ti. Derhalve moet, om de anisotropie in de cyclotron
massa te kunnen meten, Ti als funktie van de hoek con
stant worden gehouden. Omdat tevens de bvadratensom 
van de afwijking tussen theorie en experiment bij invoe
ring van Ti nauwelijks kleiner werd vergeleken met de 
situatie Ti = 0 is de massa bepaald aan de hand van (3-3-2). 

Ook de metingen van de effectieve cyclotronmassa zijn 
nog goed te beschrijven met de Bodnarparameters. Optimaal 
aanpassen van ~1 , P~ en S aan de gemeten periodes en cyclo
tronmassa's bij ongewijzigde Eg en b levert: 
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t = -0.095 eV 
g 

6. = 0.27 eV 

6= 0.100 + 0.010 eV -
P.t 7.40 + 0.10 10-10 eVm = -
Pu 7.35 + 0.05 10-10 eVm = -

tabel 4-3 De optimaal aan de metingen van de periode en 
de cyclotronmassa aangepaste parameters. 

De afwijkingen tussen de parameters uit tabel 4-3 en de 
Bodnarparameters zijn minimaal. Opmerkelijk is het echter 
dat het verschil tussen de beide interband-matrixelementen 
gering is. Hieruit zou men kunnen concluderen dat de anisa
tropie in dé geleidingsband van Cd3As2 ook beschreven kan 
worden door alleen de kristalveldsplitsingsterm 6 in te voe
ren. In de figuren 4-1 en 4-2 zijn de metingen van de cyclotron
massa en de periode aan het preparaat As 38-07-01 weergegeven. 

-04 

AS 38-07-01 

l 
.03 

.025 
-90 -60 -30 0 30 60 90 

ANGL E ( B, C) 

figuur 4-1 De cyclotronmassa als funktie van de hoek. 
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.os 

AS 38-07-01 

.Q45 

.04 

.035 

.03 
-30 0 30 60 90 

ANGLE (B.Cl 

figuur 4-2 De anisotropie in de periode van het SdH effect. 

De getekende kromme is berekend met de para

meters uit tabel 4-3· 
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De theoretische krommes Zl.Jn berekend met formule (2-1-14) 
en (2-1-15). Sm wordt gegeven door (2-2-12), terwijl de 
parameters uit tabel 4-3 gebruikt zijn. 

Eveneens is via de in §3-3 beschreven methode de effec
tieve g-faktor bepaald voor twee preparaten. In figuur 4-3 
wordt een voorbeeld van de bepaling van g~ via "curvefitting11 

gegeven. De gebruilrte programmatuur wordt beschreven in 
een intern rapport [18] • De gemeten waarden voor de effec
tieve g-faktor en de uit (2-3-7) met de Bodnarparameters 
berekende theoretische curves (de:getrok-~en lijnen) worden 
weergegeven in figuur 4-4. Voor grote hoeken tussen mag
neetveld en c-as is g-lir niet bepaald, omdat het Sd.H effect 
verstoord was door zwevingen. 

Een theoretische verklaring voor het optreden van 
zwevingen wordt gegeven door Booth [12]. Veronderstel 
dat het kristal bestaat uit twee delen met elektronen
concentratie n1 en n2 , waarvoor geldt ln1 - n2 j<<n. 
Deze twee kristaldelen zullen S~I-oscillaties tot gevolg 
hebben met verschillende frebventies, hetgeen zwevin
-gen tot gevolg heeft. Generaliserend toont Booth aan 
dat deze zwevingen ook zullen ontstaan als er een gradi
ent in de elektronenconcentratie van het kristal aan
wezig is. 

Zoals uit figuur 4-4 opgemerkt kan worden is het ver
schil tussen de experimentele en de met (2-3-7) berekende 
waarden (getrokken lijnen) van de effectieve g-faktor on
geveer 20%. Daarom zijn voor deze preparaten de parameters 
optimaal aangepast aan de metingen van zowel <p ( e)' m~ ( e) 
als g~(e). Dit levert de in figuur 4-4 weergegeven gestip
pelde lijnen. De aanpassingen voor <j? ( e ) en m~ ( 8 ) verschil
len niet of nauwelijks van de getrokken curves uit figuur 
4-1 en 4-2. De gevonden parameterwaarden zijn: 



0 

11 

w 
_j 
(.!) 
2 
< 
N 
0 

I 
(X) 

~ 
I 

[[) 
(") 

I 
(f) 

< 

- 47 -

N 
a 

N 

a 
N 

N 

m 
a 
~ 

CX) 
a 
~ 

[1-
a 
~ 

c..o 
a 
~ 

L[) 
0 

~ 

-.....:t 
0 

~ 

(Y) 
a 
~ 

N 
0 

~ 

~ 

~ 
figuur 4-3 "curvefitting". De-theoretische kromme is. aangE:l-::-

past aan 75 meetpunten, die verkregen zijn door 
de volledige meting van het SdH effect te discre
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figuur 4-4 De effectieve g-faktor als funktie van de hoek. 
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-0.10 + 0.01 eV -
+ 0.19 - 0.01 eV 

0.087 + 0.008 eV 
7.20 + 0.05 1o-10 eVm -
7.20 + 0.10 10-10 eVm -

De optimaal aan de metingen van zowel <p ( 8), 
m: ( e) als gj" ( e) aangepaste parameters. 

Ondanks de zeer goede theoretische aanpassingen 
aan de gemeten waarden vanq?, m~ eng* is het toch niet 
waarschijnlijk dat de perekende parameters uit tabel 4-4 
betrouwbaarder zijn dan de in tabel 4-1 gegeven waarden. 
De spin-baan wisselwerkingsterm is namelijk veel te klein. 
De literatuurwaarden voor l:l B9], [20], variëren tussen 
0.27 en 0.31 eV. 

De af\vijkingen tussen de experimentele punten en de ge
trokken curves van de effectieve g-faktor kan te wijten 
zijn aan onvolkomenheden in de theorie. Bij de afleiding 
van uitdrukking (2-3-7) is bijvoorbeeld de vrije elektro
nen bijdrage ver\·laarlöosd. Nemen we deze bijdrage mee, dan 
zal de theoretische waarde van g~ kleiner worden. Toch is 
dit waarschijnlijk niet de grootste correctie. Tsidilkovski 
[15] heeft aangetoond dat de bijdrage van hogere en lagere 
banden in het algemeen veel belangrijker is. Bij HgSe bij
voorbeeld veroorzaken deze banden een afname van de absolute 
waarde van g * in de orde van 30-50 ,'procent vergeleken met 
de theoretische vlaarden voor een drie-banden model ( Ö = 0). 
De invloed van de hogere banden op de waarde van me is daar
entegen in de orde van 5%, zodat de metingen van de cyclo
massa nog wel gebruikt kunnen worden om de bandparameters 
aan te passen. 
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Resumerend kunnen we hieruit concluderen, dat de anise
tropie in de geleidingsband van Cd3As2 beschreven kan wor
den door het Bodnarmodel met de parameters uit tabel 4-1 
of 4-2. Tevens zullen alleen betere aanpassingen te ver
wachten zijn als de invloed van de hogere en lagere banden 
en de vrije elektronen bijdrage in het model in rekening is 
gebracht. 
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4-2 Conclusies en suggesties 

Het is mogelijk om, met de in hoofdstuk 3 beschreven 
meetopstelling, uit de temperatuurafhankelijkheid van de 
amplitude van het SdH effect de effectieve cyclotronmassa 
van de elektronen in de geleidingsband te bepalen met een 
nauwkeurigheid van 1%. De signaal-ruis verhouding van de 
meetopstelling kan verbeterd worden door de Quad 50 vffi 

versterker (zie figuur 3-7) te vervangen door een audio
versterker met een belangrijk kleinere vervorming. De 
vervorming van de Quad is ongeveer 1%. 

De empirische temperatuurcorrectie Ti kon voor Cd3As2 
niet geconstateerd worden. Het is interressant om na te gaan 
in hoeverre de berekende waarde van Ti een maat is voor 
de kwaliteit van de meetpunten. 

Uit de metingen bij hogere magneetvelden (tot 2.2 T) 
kan via 11 curvefi tting" de effectieve g-faktor bepaald vlorden 
met een namvkeurigheid van enkele procenten. 

De anisotropie in de geleidingsband van Cd3As2 is goed 
te beschrijven met het Bodnarmodel. Er is echter nog een 
nader onderzoek nodig om na te gaan of de interband
matrixelementen PJ_ en Po anisotroop zijn. 

Eveneens zou men na kunnen gaan of de Dingle tempera
tuur TD hoekafhankelijk is. Dit zou, vergelijk formule 
(2-1-20~ veroorzaakt kunnen worden door een anisotrope 
botsingsrelaxatietijd. 
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Sm 
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TD 

vtot' vk ' vsd.H 
V, V0 ,Vt 

Amplitudo van het SdH effect 
Magnetische induktie 
Elementaire lading 
Verhouding tussen de tweede en de eerste 
term van het SdH effect 
Toestandsdichtheid 
Effectieve g-faktor 
Matrices 
Hamiltoniaan 
Constante van Dirac 
Tweede Besselfunktie 
Golfvaktor 
Constante van Boltzmann 
Rustmassa van het elektron 
Effectieve cyclotronmassa 
Effectieve elektronmassa 
Landaugetal 
Periode van het SdH effect 
Interband-matrixelementen 
Impulsoperator 
Weerstand 
Thermoweerstand 
Shubnikov-de Haas 
Maximale doorsnede van de fermi-ellipsoide 
Temperatuur 
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Elektrische spanning 
Kristalpotentiaal 
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Spin-baan wisselwerkingsterm 
Ener~ie 

Fermi-energie 
Bandafstand 
Hoek tussen magneetveld en c-as 
Beweeglijkheid van het elektron 
Bohr magneton 

tg m6/m0 

Soortelijke weerstand 
Botsingsrelaxatietijd .. 
Fasefaktor in het SdH effect 
Golffunktie 
Detectiefrekwentie 
Cyclotronfrekvventie 


