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Samenvatting 

In de onderwerpgroep wordt onderzoek verricht aan n-type lnSb bij 

77K. Het is daarbij belangrijk, dat de (elektronen-)beweegbaarheid als 

functie van het elektrisch veld nauwkeurig bekend is, met name als !Jet 

elektrisch veld zo hoog is, dat er Avalanche optreedt. 

Aan het preparaat moeten een aantal eisen gesteld worden. Galvano

magnetische metingen in het Ohmse gebied van de J-E karakteristiek la

ten zien, dat hieraan door de gebruikte preparaten voldaan wordt. 

Het hoogveld-Halleffektexperiment 1s uitgevoerd met gepulste elek

trische velden (van 10 tot 380 V/cm). De Hallspanning wordt als functie 

van de tijd met behulp van een pulstransformator gemeten. Het aangelegde 

magneetveld bedraagt ~0,01 tesla. Dit is kleiner dan bij de metingen, 

die in de literatuur vermeld worden. 

Het gepulste Halleffektexperiment voldoet aan de verwachtingen, zo

lang er geen excessladingdragers gecre~rd zijn. Tijdens Avalanche (E> 

200 V/cm) is de Hallspanning tijdafhankelijk. Zelfs tekenomkeer is 

waargenomen. We zijn er nog niet in geslaagd een bevredigende interpre

tatie van deze meetresultaten te geven. 
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I Inleiding 

Transporteigenschappen van de halfgeleider InSb kunnen beschreven 

worden, als de beweegbaarheid en de vrije ladingdragersdichtheid als 

functie van het aangelegde elektrische veld bekend zijn. Hij lage elek

trische velden, 1n het Ohmse gebied van de J-E karakteristiek, zijn 

deze eigenschappen grotendeels experimenteel bepaald en soms theoretiscl1 

geverifie~rd. Als het elektrisch veld echter zo hoog is, dat Avalanche 

(ladingdragersvermenigvuldiging) optreedt, bestaat er experimenteel en 

theoretisch weinig eenduidigheid (ref. 1). 

In dit onderzoek staat de experimentele bepaling van de transport

parameters als functie van het elektrisch veld onder Avalanche-condities 

centraal. Deze metingen kunnen het onderzoek ondersteunen, dat in deze 

groep (werkeenheid Hete Elektronen), momenteel verricht wordt aan n-InSb 

bij 77 K. ( o.a. potentiaalverdeling in de preparaten en de generatie

recombinatie van de excessladingdragers ). 

Het elektrisch veld is pulsvormig om opwarming van het preparaat te 

voorkomen. Deze pulsen moeten een korte stijgtijd hebben, zodat we het 

dynamisch gedrag van de Hallspanning tijdens het Avalanche-proces kunnen 

bestuderen. 

Het is belangrijk, dat voor de uitvoering van deze hoogveld-Halleffekt

metingen, gegevens over de homogeniteit van het preparaat bekend zijn. 

Deze zijn verkregen door galvano-magnetische metingen in het "Ohmse gebied" 

te verrichten. 

Hoofdstuk Il bevat een aantal gegevens over de halfgeleider n-InSb. 

ln hoofdstuk lil wordt de theorie van het Halleffekt gegeven, voor zover 

deze gebruikt is bij de uitwerking van de metingen. De experimentele opzet 

is het onderwerp van hoofdstuk IV. Het eerste gedeelte behandelt de prepa

raten, het tweede de gebruikte apparatuur. Hoofdstuk V en VI geven de 

meetresultaten en de conclusies. 
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II Algemene theorie over Insb 

2. I De bandenstructuur 

n-Type InSb is een halfgeleider uit de lTJ-V reeks. De nulvelJ-

beweegbaarheid van de elektronen 1s een van de hoogste, die bekend is 
') 

50 à 70 m~/Vs. De afstand van de geleidingsband tot de valentieband is 

klein. Hij 77 K gedraagt niet al te zeer verontreinigd indium antimonide 

zich als een niet gedegenereerde halfgeleider. 

De geleidingsband is rond k=O bolsynunetrisch. 

-------- - ----:-
f 

f. 
g - 235 

~ 

0, I 

0 

me V 

) 
c 

c -

V • 
I 

geleidingaband 

zware gaten band 

v
2
• lichte gaten band 

(gespiegelde van de 

geleidingaband) 

fig. 2.1: Bandenstructuur van lnSb rond k=O, T= 77 K. 

De bandenstructuur is door Kane (ref.2) uitgebreid beschreven. Van recen

tere datum is een (hyperbolische) benaderingsformule voor de geleidings
-S -I 

band door Hauser (ref.3). Deze mag toegepast worden als k< 5XI0 m 
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2.2 Het Avalanche proces 

Indien vrije elektronen uit een extern aangelegd elektrisch veld 

vuldoende energie opnemen, kunnen ze door een ioniserende botsing met 

een gebonden elektron in de valentieband een (vrij) elektron-gat paar 

cre~ren. Het zo vrijgemaakte elektron kan na enige tijd hetzelfde proces 

uitvoeren. Dit Avalanche-effekt (ladingdragersvermenigvuldiging) treedt 

in n-InSb al op bij een elektrisch veld van 200 V/cm vanwege tie grote 

elektronenbeweegbaarheid en de kleine bandgap E (benodigde energie 
g 

253 meV). 

Het Avalanche proces wordt gekenmerkt door een sterk toenemende 

stroom door het preparaat als gevolg van deze botsingsionisatie. De 

generatiefrequentie van de elektron-gat paren is sterk afhankelijk van 

het elektrisch veld. Figuur 2.2 laat de stroomdichtheid als functie 

van het elektrisch veld z~en. 

1 

Preparaat 8269/47/5 

Samplingtijd 90 ns. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

L._ __ __,_ ____ j__ _____ _l ----- -- ___ L_ __ ___._ 

2 
---~~~ E (104 V/m) 

I) 

__ _l_ __ _ 

3 

fig. 2.2: J-E karakteristiek n-InSb bij 77 K (B = 0). 

Beneden de Avalanchedrempel (E< 200 V/cm) hebben we te maken met Ohmse 

(E~ I V/cm) en sub-Ohmse geleiding (I< E< 200 V/cm). 
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ik lwLmgrijkst:e botsingsprocessen bij lage elektrisd1e velden 

(Ohmse geleiding) ûjn ciL•ktronenverstrooiing aan geladen onzuiverbeden 

en aan polaire optische fonemen (POP) (reL!1). lle beweegbaarheid van de 

elektronen is niet CJfllankelijk van hel ell~ktrisch veld. 

In het sub-Ohmse gedeelte van de J-E karakteristiek neemt Je stro•>m 

niet lineair toe met het elektr~iscll veld, de beweegbaarheid van de elek

tronen neemt af. Dit is het gevolg van een effectiever wordende POP

emiSSie als de gemiddelde elektronenenergie toeneemt (ref.S). 

flet elektrische velden groter dan 200 V/cm worden er excess-lading

dragers gecre~rd. Onder constante spanningsvoorwaarden neemt het aantal 

vrije elektronen en gaten (lichte en zware) in gelijke mate toe. De 

beweegbaarheid van de ladingdragers als functie van het elektrisch veld 

is minder goed bekend. De effektieve gatenbeweegbaarheid wordt vooral 

bepaald door de zware gaten, omdat deze 1n veel grotere aantallen aan

wezig zijn dan de lichte ge1ten (ref.I). We verwachten niet,dat de zware 

gatenbeweegbaarheid en dus ook de effektieve gatenbeweegbaarheid sterk 

afhankelijk is van het elektrisch veld. Door Wiley wordt in ref.6 uit

voerig aandacht besteed aan de beweegbaarheden van de gaten in III-V 
') 

verbindingen. Voor lnSb wordt vaak experimenteel een waarde van ~I m-/Vs ge-

vonden als beweegbaarheid van de gaten. 
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III Halleffekt-theorie 

Vrije ladingdragers bewegen zich in een halfgeleider onder invloed 

van een elektrisch veld gemiddeld met de driftsnelheid vD. Brengt men 

loodrecht op de stroomrichting een magneetveld aan, dan ontstaat er in 

de derde co~rdinaatrichting het Hallveld (zie fig.3. 1). Dit elektrisch 

veld zorgt ervoor, dat op de ladingdragers met de gemiddelde driftsnel

heid vD geen resulterende transversale kracht meer werkt. 

I . 

-------t-- : )-·-·-·-
1 . J 

/ 
/ 

_,_.,·- - - - - - - ...,L - - - - - - r -

B z 
fig.3.1: Halleffekt in een rechthoekig preparaat. 

De transportparameters, die met het Halleffekt gemeten kunnen worden, 

kunnen we uitdrukken in de componenten van de geleidingstensar o ..• 
q 

De stroomdichtheid J = (J ,J ,J ) voor een isotrope halfgeleider bij een 
x y z 

constante temperatuur wordt dan (ref.7) 

J = o (B)E + 0 (B)E 
X XX X xy y 

J =-CJ (B)E + a (B)E 
y xy X XX y 

0 

J = 0 (3. I) 
z 

Met de definitie van de Hallconstante 

R = H- E I (J B ) 
y x z 

(3. 2) 

en a (B) = J /E x x 
(3. 3) 

geldt 
l)p(B)B = E /E tan e ;8 = Hallhoek (3. 4) -z y x 

De Hallbeweegbaarheid wordt gegeven door 

(3. 5) 

Ladingdragers, die niet de gemiddelde driftsnelheid bezitten, zullen 

ten gevolge van het transversale magneetveld een langere weg door het 

preparaat afleggen. Hierdoor ontstaat een fysische transversale 

magneto-weerstand. De magneto-weerstandsverandering (Äp /p 
0

)T wordt 

gedefinieerd als : 
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( 6p/p
0 

)T = (p(B) - p(O))/p(O) (3. h) 

Beneden de Avalanchedrcrnpel ( E< 200 V/cm, zie par. 2.2) hebben we 

In n-InSb alleen te rnaken met elektronen. We kunnen dan schrijven : 

(3.7) 

De scattering- of Hallfactor rll wordt bepaald door de verstrooiings

mechanisrnen en de grootte van het magneetveld. De Boltzmann transport

theorie geeft een naar I naderende scatteringfactor bij grote magneet

velden (UB >>1), onafhankelijk van het verstrooiingsmechanisrne. 

Bij kleine magneetvelden (UB <<I) heeft de scatteringfactor een bepaalde 

waarde : rH = 1,93 in het geval van verstrooiing aan geladen onzuiver-

heden, rH 

(ref.8). 

I,18 voor verstrooiing aan het rooster (acoustische fononen) 

Kennen we rH als functie van het magneetveld, dan kunnen we de met het 

Halleffekt bepaalde grootheden nH en ~H uitdrukken in de driftgrootheden 

nD en UD : 

(3. 8) 

(3. 9) 

In een niet gepulst Halleffektexperiment, waarbij de stroom door 

het preparaat constant gehouden wordt (zonder het preparaat op te warmen) 

kunnen we de transversale rnagneto-weerstandsverandering berekenen met 

( 6p/p0 )T = (E (B)- E (0))/E (0) ; J = const.(3.10) x x x x 

De scatteringfactor normeren we op 1 bij grote magneetvelden : 

rH RH/(RH)(UB >>I) 

= (E /B)/(E /B)( B y y ~ >>I) ; J = const.(3.II) 
x 

Tijdens Avalanche ( E> 200 V/cm ) mogen we de eenvoudige Halleffekt

forrnules, die afgeleid zijn voor het geval dat we alleen met elektronen 

te maken hebben, slechts gebruiken onder bepaalde voorwaarden. 

Bij deze elektrische velden moeten we, als de beweegbaarheid van de gaten 

niet meer klein is t.o.v. de beweegbaarheid van de elektronen, formules 

voor het gemengde Halleffekt gebruiken (ref. 8). 
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IV Experimentele opzet preparaten en apparatuur 

4. I Preparaten 

4. I. I Beschrijving van !nSb-preparaten 

Op de wijze van vervaardigen van preparaten wordt hier niet Ingegaan. 

Alle gebruikte preparaten zijn staafvormig, waarbij de lengte groot is 

t.o.v. de dwarsafmetingen (fig.4.1). Aan de uiteinden van het preparaat, 

waartussen het uitwendig elektrisch veld wordt aangelegd, zijn eindkon

takten (zilverdraad, ~100 ~m) gesoldeerd, Deze vormen equipotentiaalvlak

ken. De zijkontakten bestaan uit twee opgedampte metaallagen (Sn en Ag) 

over de gehele breedte van het preparaat met in de lengterichting van het 

preparaat de afmeting s. 

II II 

,11 . s ,_ 
i-! y 

a x 

UI 

fig.4.1: Preparaat voor Halleffektmeting. 

Het elektrisch veld wordt aangelegd in de x-richting, het magneet

veld in de z-richting. Het potentiaalverval in de x-richting wordt 

gemeten tussen de zijkontakten I en II (langsspanning VL). De Hall

spanning VH wordt bepaald met behulp van de zijkontakten II en lil. 

De preparaat-metaalovergangen van de eindkontakten moeten in het 

stroom-spanningsgebied, dat door de metingen bestreken wordt, lineair 

zijn. De eisen voor de zijkontakten zijn minder hoog, omdat we de span

ningen op deze kontakten hoog-ohmig meten (de weerstanden naar aarde in 

de meetleidingen zijn groot t.o.v. de overgangsweerstand van preparaat 

naar geleidend metaal). 
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Als de grootte van de zojuist genoemde meetweerstanden vergelijkbaar 

1s met de preparaatweerstand, wordt l1et preparaat er door belast. Deze 

belasting kunnen we verminderen door de zijkontakten niet halverwege het 

preparaat te plaatsen, maar meer naar het eindkontakt dat de aardpotenti

aal heeft (ref.9). 

In tabel 4.1 worden de afmetingen van enkele Halleffektpreparaten 

vermeld. 

-- ·--·· --- ·--·------------- ·--···----- ------ ---
Preparaat 1 a b ll lil 1ur s 

H268/47/5 8,44 0,235 0,166 4,48 3,48 3,39 0, I 06 
··-

H269/47/5 8,58 0,216 o, 113 3,89 2,89 2' 91 0, I 06 
·-- ------

(symbolen z1e fig.4. I, afmetingen in mm) 

tabel 4.1: Afmetingen van twee Halleffektpreparaten. 

Beide preparaten zijn afkomstig van hetzelfde "47/511 materiaal met een 

door de fabrikant opgegeven vrije ladingdragersdichtheid n 1,60xl020 

2 -4 
beweegbaarheid ~ = 55,5 m. /Vs en specifieke weerstand p0 7,2xl0 Qm 

-3 
m 

(T = 77 K). Enkele andere preparaten bleken slechts geschikt te zijn voor 

testmetingen. 

4.1.2 Homogeniteit 

Galvano-magnetische experimenten kunnen sterk heinvloed worden, door

dat het materiaal niet homogeen is. Niet gelijkmatige ladingdragers

verdelingen over het preparaat zijn hier voornamelijk de oorzaak van. 

Over gebieden met verschillende concentraties vrije ladingdragers moet, 

met een transversaal magneetveld, een uniform Hallveld bestaan. Dit kan 

alleen maar, als de stroombanen in de verschillende gebieden een andere 

richting hebben. De transversale magneta-weerstand van een inhomogeen 

preparaat is dan ook groter dan die van een homogeen preparaat. Weiss 

beschrijft in ref. 10 enkele voorbeelden van niet gelijkmatige lading

dragersdichtheden in een preparaat en de dan gemeten magneto-weerstand. 

De aan één zijde van een preparaat tussen twee zijkontakten gemeten 

magneta-weerstand (zie fig.4. I) zal voor het langs de positieve en 

negatieve z-as gerichte magneetveld niet dezelfde zijn, als er een dicht

heidsgradi~nt in de lengterichting van het preparaat bestaat. 

De vrije ladingdragers kunnen ook homogeen verdeeld zijn in lagen 

loodrecht op de lengterichting van het preparaat, maar met van laag tot 

laag verschillende dichtheid. Het gevolg hiervan is een extra toename 
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van de magneta-weerstand voor een bepaalde hoek tussen de preparaat

lengterichting en de magneetveldrichting (zie hiervoor ook ref. 1 1). 

4.1.3 De invloed van de geometrie 

De geometrie van het preparaat kan sterk doorwerken op de meet

resultaten. De invloed van de eindige zijko•Jtakten wordt behandeld in 

de volgende paragraaf. 

De uiteinden van het preparaat vormen equipotentiaalvlakken. De 

stroombanen lopen, zonder transversaal magneetveld, evenwijdig aan 

elkaar in de lengterichting van het preparaat. Met een transversaal 

magneetveld worden de stroombanen bij de uiteinden afgebogen. Ze wor-

den samengedrongen aan een bepaalde zijde van het preparaat (afhankelijk 

van de magneetveldrichting). De verlenging van de stroombanen en de 

verkleining van de effektieve doorsnede bij de uiteinden van het preparaal 

geven een vergroting van het transversaal magneto-weerstandseffekt. 

Bij de uiteinden van het preparaat ontstaat een inhomogene veldverdeling. 

De invloed op de meetresultaten wordt bepaald door de lengte-dikte 

verhouding van het preparaat en de grootte van de Hallhoek (ref. 12 en 13). 

Voor de 1n dit onderzoek gebruikte preparaten (lengte-dikte verhouding 

'û35) kan de invloed van de inhomogene veldverdeling bij de uiteinden van 

het preparaat op de meetresultaten tot zeer hoge magneetvelden verwaar

loosd worden (ref.l2). Bovendien meten we het elektrisch veld in de lengte

richting van het preparaat met behulp van twee aparte zijkontakten. 

De veldverstoring bij de uiteinden heeft dan minder effekt op de meet

resultaten. 

De generatie van excessladingdragers is sterk veldafhankelijk (fig. 

2.2). Als gevolg van een inhomogene veldverdeling bij de uiteinden van 

het preparaat kan op sommige plaatsen in het preparaat al Avalanche op

treden, terwijl het gemiddelde elektrisch veld over het preparaat nog 

onder de Avalanchedrempel is. De invloed van dit effekt bij hoge elek

trische velden proberen we zo klein mogelijk te houden. Dit wil zeggen, 

dat we de Halleffektmetingen bij zo klein mogelijke magneetvelden 

moeten verrichten. 

4. 1.4 De invloed van zijkontakten 

De zijkontaktbreedtes (=106 wm. Z1e Eig.4. I) is niet klein ten 

opzichte van de preparaatdikte a (!v200 !Jill). De Hall spanningen, die we 

met deze preparaten meten, moeten we corrigeren voor deze eindige zij-
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kontakten (ref. IJ). 

De zijkontakten met de afmetingen bxs vormen equipotentiaalvlakken 

en zullen daardoor het veldlijnenverloop in het preparaat ter plaatse 

verstoren. De mate waarin dit gebeurt is naast de s/a verhouding ook 

afhankelijk van de Hallhoek. Zonder dit potentiaalprobleem op te lossen 

kunnen we toch enkele transportparameters foutloos bepalen. 

We noemen de verhouding van de gemeten Hallspanning met eindige ZIJ

kontakten tot die welke gemeten zou zijn met lijnkontakten g
8 

Is/a 

Jo 

eindige kontakten 

lijnkontakten (4. I) 

De veldverstoring beperkt zich tot de directe omgeving van de zijkontak

ten. Het elektrisch veld in de lengterichting van het preparaat, dat we 

meten tussen de langskontakten I en II, hoeven we niet te corrigeren 

voor de eindige zijkontaktafmeting. Dan geldt ook 

(~H8 )Js/a/(~H8 )Jo 
(4.2) 

Als het transversale magneetveld oneindig groot wordt, mogen we aannemen 

dat g
8 

= I (ref. I3). Voor de ongecorrigeerde scatteringfactor geldt dan : 

rHJs/a = (EHJs/a/B)/(EHJs/a/B)(~B >>I) 

={(EHJü/B)/EHJü/B)(~B >>I)}gB = gBrHJO (4.3) 

Met dit resultaat kunnen we de beweegbaarheid, de driftsnelheid en het 

aantal vrije ladingdragers, zonder g8 expliciet te kennen, correct 

berekenen. 

~D Polo ~HJO/rHIO = Puls/a/rHis/a (4.4) 

VD ~DJOEL ={~HJs/a/rHJs/a}EL (4.5) 

no ~Jo= nH!OrHIO = nHis/arHis/a (4.6) 

Het is dan wel noodzakelijk, om voor elk preparaat de ongecorrigeerde 

scatteringfactor als functie van de Hallhoek (~HB)Is/a te bepalen. 

Als g
8 

bekend is, kan de scatteringfactor ook exact berekend worden. 
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4.2 Apparatuur 

4.2. I Blok- en deelschema 

De gebruikte apparatuur voor het Halleffektexperiment met puls

vormig aangelegd elektrisch veld kan men onderverdelen in pulsgeueratie-, 

meetcircuit, sampling- en data verwerkingsapparatuur (fjg.4.2). 

PULS-
trhaerpula 

I DATA 
SAMPLING .... 

GENERATIE VERWERKING 

PREPARAAT 
1--

MEET-

-
hoofdpuls ~OUDER CIRCUIT 

fig.4.2: Blokschema apparatuur. 

De vorm en de lengte van de hoofdpuls wordt bepaald door de charging

line van de pulsgeneratie-apparatuur. De meetsignalen worden gesampled 

en kunnen analoog (scoop, x-y recorder) of digitaal (digitale voltmeter) 

vastgelegd worden. In het laatste geval worden de gegevens op ponsband 

gezet en verder met een computer uitgewerkt. 

De pulsgeneratie-, sampling-.en data verwerkingsapparatuur behoort 

tot de standaard uitrusting van de onderwerpgroep. Hier wordt verder dan 

ook volstaan met een verwijzing naar de referenties I en 14. 

Een gedetailleerd overzicht met het preparaat en het meetcircuit 

voor hoogveldmetingen wordt in fig.4.3 gegeven. 

De hoofdpuls ts rechthoekig van vorm. De pulsduur bedraagt voor de 

rechthoekpuls en de trappuls (ref. 14) 100 resp. 300 ns. In de pulstoe

voerleiding is een pulsvormfilter opgenomen. Dit ontdoet de puls 

afkomstig van de pulsgenerator van eventuele "overshoot" en "ringing". 

Het bepaalt grotendeels de stijgtijd van de hoofdpuls. 

De weerstand ~ ('\.2') :J) moet er voor zorgen, dat de constante span

ningvoorwaarde van het experiment, ook als het preparaat tijdens Avalanche 

laag-ohmig wordt, gehandhaafd kan worden. De weerstand Re met een waarde 

van 1,2 SI bij 77 K maakt het mogelijk om de totale stroom door het 
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preparaat te meten. In de zijkanalen zijr1 de weerstanden R
1

, R
11 

en 

RIJI met waarden van ongeveer 10 k:;l. opgenomen (zie 4.2.2). \Ve moeten de 

zijkontaktspanningen IJoog-ohmig meten, omdat anders het preparaat er 

door belast wordt. 

---c=::J---{~----.--- - n 
f d hoofdpuls: __j Jool________ __ _ 

of: ~ 
~-----------------------0 

III 

s 

Preparaathouder 

T • 77 K. 
_j 

fig.4.3: Preparaat en meetcircuit. 

vertragingslijn 

pulsvormfilter 

di sc-weerstanden 

R1 ,R
11

,R111 : meet-weerstanden 

a coaxiale verzwakkers 

s 
1. s. 

coaxiale schakelaar 

line stretcher 

TR 

K 

verschil-pulstransforma tor 

versterker (lOx) 
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In de mt~etkanalen ZlJ!I 1 i ne-stretchers gemonteerd. \~eglcngte

verschillen, di.e in de zijkanalen optreden, kunnen we hiermee opheffen. 

Al Ie zijkanaalspanningspulsen komen dan tegelijkertijd aan hij de 

verscltil-pulstransformator. De line-stretchers in het hoofdspannings-

en stroomkanaal geven de mogelijkheid om deze beide signalen tegt'l ijker

tijd aan te laten komen bij de samplers. Dit is noodzakelijk, als we de 

stroom als functie van de aangelegde spanning over het preparaat, op een 

bepaald tijdstip na het begin van de puls, willen registreren met een 

x-y recorder. 

Het spanningsverschil tussen de twee tegenover elkaar staande 

zijkontakten is bij lage magneetvelden erg klein ten opzichte van de 

spanning, die op elk zijkontakt afzonderlijk staat. De onnauwkeurigheid 

('\,] %) en de eigen ruis (rv6 mV) van de sampling-oscilloscoop zijn zo 

groot, dat het niet zinvol is om de zijkontaktspanningen apart te meten 

en daarna rekenkundig het verschil te bepalen. Om deze reden wordt het 

signaalverschil met behulp van de verschil-pulstransformator (zie 4.2.3) 

direkt vastgelegd. 

4.2.2 Hoog-ohmige meetweerstanden 

De keuze van het soort weerstanden 1n de zijkanalen (R
1

, R
11 

en R
111 

1n fig.4.3) wordt beperkt door de eisen, die er aan gesteld moeten 

worden : - bruikbaar bij een temperatuur van 77 K 

- geen invloed op de pulsvorm 

weerstandswaarde onafhankelijk van de spanning 

(hoge doorslagspanning) 

- reproduceerbaar bij het vervaardigen en bij het afkoelen 

tot 77 K. 

Bij het bepalen van de meest geschikte grootte van de weerstands-

waarde moeten twee belangen tegen elkaar afgewogen worden. De grootte van 

het uitgangssignaal van de verschil-pulstransformator wordt mede bepaald 

door de grootte van de weerstanden in de zijkanalen. Dit signaal mag 1n 

verband met de eigen ruis van de sampling-oscilloscoop niet te klein Z1Jn. 

Van de andere kant mag het preparaat ook niet belast worden door deze 

weerstanden. Het eerste pleit voor laag-ohmige, het tweede voor hoog-ohmige 

weerstanden. Rekening houdend met de in dit onderzoek gebruikelijke 

preparaatafmetingen (tabel 4. I) is gekozen voor zijkanaalmeetweerstanden 

van elk ongeveer I 0 k~2. 



14 

Weerstanden, die aan alle bovengenoemde e1sen voldoen, zl]n vervaar

digd uit ohmega-ply. Het basismateriaal, Hicaply Ohmega l{esistor Conductor 

Circuit Haterial (enkelzijdig), laat in doorsnede drie lagen zien: 

epoxy-glas (rvJSOO \liD), weerstandsmateriaal (rvO, 125 \liD) en koper (''·35 \.l!n) 

Men kan patronen van geleiders en weerstanden, door het selectief etsen 

van koper en weerstandsmateriaal, direkt aanbrengen op de epoxylaag. 

In tegenstelling tot discrete weerstanden zijn deze gemakkelijk op te 

nemen in een strip-line circuit en hoeven ze niet vastgesoldeerd te wor

den. 
preparaat 

~- meetweerstand 

koper 

epoxy 

fig.4.4: Preparaatschijf met weerstanden. 

Bij de vervaardiging van de weerstanden is materiaal met een weerstand 

van 100 D per vierkant gebruikt. De lengte van de rechthoekige weerstanden 

('~>8 mm) wordt beperkt door de aanwezige ruimte op de preparaatschijf 

(fig.4.4, meandervormige weerstanden verstoren de pulsvorm). De dikte van 

de te etsen koperlaag (rv35 \liD) en de weerstandsbreedte (rv80 \liD, als we 

weerstanden van 10 kD wensen) zijn van dezelfde grootte orde. De spreiding 

1n de weerstandswaarden is ten gevolge van onderetsing groot. 

We beginnen daarom weerstanden te etsen, die een kleinere waarde hebben 

dan de uiteindelijk gewenste. Vervolgens worden ze met een nauwkeurigheid 

van rvO,I %mechanisch getrimd tot deze gewenste waarde. De dikte van de 

weerstandslaag wordt daarbij verkleind door deze gedeeltelijk met een 

penseel te verwijderen. De weerstanden worden hierna afgedekt met een 

aralditelaag om vochtinwerking tegen te gaan. Deze laag vormt tevens een 

mechanische bescherming. 

Het aanbrengen van de aralditelaag en afkoelen tot 77 K geeft tussen 

de weerstandswaarden onderling ten hoogste I % verschil. 

De weerstanden zijn verder getest met gepulste elektrische spanningen. 

De conclusies zijn verkregen m. b. v. scoopbeelden. Het een stijgtijd 
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var1 1,8 os voor de toegevoerde puls is in de zijkanaalspulsen geen 

stijgtijdvergroting te constateren. De pulsvorm wordt niet waarneemhaar 

beinvloed. De weerstandswaarde is niet spanningsafhankelijk tot ten

minste 220 V. Dit is voldoende voor de uit te voeren Halleffektexperi-

ment en. 

4.2.3 Verschil-pulstransformator beschrijving en metingen 

Beschrijving 

We zijn uitgegaan van de pulstransformator, die in de literatuur de 

ongebalanceerde : gebalanceerde transformator genoemd wordt (ref. 15 en 

16). Deze maakt van een ongebalanceerd ingangssignaal een gebalanceerd 

signaal aan de uitgang. De eigenschappen van deze pulstransformator 

kunnen we ook voor ons doel, de bepaling van het verschil tussen twee 

signalen, gebruiken. Daarbij moeten dan de in- en uitgang worden verwis

seld. Aan de hand van fig.4.5 zullen we nader ingaan op de werking van 

de verschil-pulstransformator. 

fig.4.5: Verschil-pulstransformator. 

De wikkelingen van AH naar A'H' zijn bifilair uitgevoerd en om een 

ferrietkern met een hoge permeabiliteit gewikkeJd. De enkel uitgevoerde 

wikkeling AG moet gewikkeld worden, zoals in fig.4.5 is aangegeven. Het 

aantal wikkelingen en de lengte moet voor alle draadstukken gelijk zijn. 

Voor hoge frequenties kunnen we de werking van de pulstransformator 

met een transmissielijnmodel beschrijven (ref. 17). De bifilaire wikkeling 

AB-A'B' is dan een transmissielijn met een eindige lengte en een bepaalde 

karakteristieke impedantie. Schuilwerve (ref. 17) geeft aan, dat de in

trinsieke stijgtijd bepaald wordt door de lengte van het bifilair in 

combinatie met de ongelijke impedanties van het bifilair en van de 
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overige coaxiale leidingen. Als alle impedanties goed aan elkaar gelijk 

zijnen/of de lengte van het bitilair erg klein is, heeft de pulstrans

formator een minimale stijgtijd. 

Met behulp van een vereenvoudigd impedantieschema ts tn grote lijnen de 

werking als verschil-pulstransformatur na te gaan (fig.4.6). We nemen 

aan, dat alle transmissielijnen, dus ook l1et bifilair, dezelfde karak

teristieke impedantie z
0 

hebben. 

Ao-----;-------r----- ·---:-----OA I 

in a 

in b 

B o------'-------L. ------OB' 

fig.4.6: Vereenvoudigd impedantieschema van de verschil

pulstransformator voor hoge frequenties. 

De transmissie- en reflectiecoëfficiënt voor signalen, die van een 

transmissielijn met z
0 

als karakteristieke impedantie aankomen bij een 

belasting Z, worden gedefinieerd als: 

1 p (Z - Z )/(Z + Z ) 
0 0 

(4. 7) 

Dan geldt bij de beide ingangen a en b uit fig.4.6 

T 4/3 pa 1/3 
a 

en Tb 4/3 Pb I I 3 (4.8) 

Het uitgangssignaal V wordt gegeven door : 
u 

V = (T V - T V )/2 - 2(V - Vb)/3 u a a b b a 
(4. 9) 

Het verschil tussen de signalen V en v
1 

wordt voor twee derde gedeelte a ) 
doorgelaten naar de uitgang. Aan de beide ingangen a en b lopen signa-

len ter grootte van (-Va+ 2Vb)/3 resp. (-Vb + 2Va)/3 naar links terug. 

Het is belangrijk, dat deze beide signalen, indien ze reflecteren, geen 

of slechts een geringe invloed hebben op het verdere verloop van het 

uitgangssignaal. Dit kunnen we bereiken door voor de ingangen van de 

verschil-pulstransformator lange coaxiale leidingen te plaatsen, zodat 

deze beide signalen pas na een tijd, die groter is dan de pulsbreedte, 

terugkomen bij de pulstransformator. Een andete mogelijkheid is het 
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opnemen van vo 1 doende grote coaxiale verzwakkers in de toevoer1 e id i ngen 

naar de verschil-pulstransformator, zodat de beide signalen extra ver

zwakt worden, voordat ze terugkomen bij de pulstransformator en de 

invloed verwaarloosbaar wordt. 

Voor lage frequenties kunnen we de pulstransformator hestuderen met 

een galvanisch transformatormodel (ref. 17). Met behulp van transformator

vergelijkingen en wetten van Kirchhoff kan men aantonen, dat de spanning, 

die in fig.4.5 tussen A' en B' staat, dezelfde is als de spanning tussen 

A en B. Schuilwerve laat zien, dat het uitgangssignaal als functie van de 

tijd met een e-macht zal afnemen (droop). De bijbehorende tijdconstante 

wordt vergroot door meer wikkelingen te gebruiken. 

De verschil-pulstransformator is niet symmetrisch uitgevoerd. We zul

len nu de invloed bekijken, die deze asymmetrie kan hebben op het uit

gangssignaal van de verschil-pulstransformator. 

De signalen V
8 

en Vb staan op de ingangen a en b van de verschil-puls

transformator. Het uitgangssignaal is V . De verschil-pulstransformator~ 
u 

kunnen we opvatten als een ideale transformator met twee ongelijke 

overdrachtsco~ffici~nten in de beide ingangen (Sa - Va/V~ ;Sb ~ Vb/V~, 

zie fig.4. 7). 

V 
a 

transf. 

+ 

tig.4. 7: Vervangingsschema voor de asyrmnetrische 

verschil-pulstransfonnator (Ba :f- f\)· 

Het uitgangssignaal V is nu : 
u 

V' 
a 

Vu= (Va/Ba) - (Vb/Bb) ={(0a + Kb)(Va - Vb) + (Bh- Ba)(Va + Vb)}/ 

=verschil term + somterm 

{2Saf\} 

(4. I 0) 

Bij zeer kleine verschil!Pn tussen de twee ingangssignalen va en vb kan 

de somterm een grote invloed hebben op l1et uitgangssignaal als gevolg 

van de asymmetrie van dL' verscl~il-pulstransformator. 

:1: In de verdere tekst worden meerdere beuarningen gebruikt. Het z~Jn 

allemaal afkortingen voor verschiJ-pulstransformator. 
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Metingen 

Er zijn met ingcn verrid1t aan een versebi 1-pulstransformator met 

drie en een met vier wikkelingen. Het gebruikte 3E3 kernmateriaal heeft 

een relatieve magnetische permeabiliteit ~~ · 10.000 tot ca 100 ~!Hz. 
r 

De gegevens over de stijgtijd en de dro<>p na 100 ns worden vermeld 

tn tabel 4.2. Het resultaat geeft aan, dat een groter aantal wikkelingen 

de droop vermindert (grotere tijdconstante) en de stijgtijd vergroot 

(langer bifilair). Dit werd ook verwacht (zie voorgaande tekst). 

--------- - -- ----~------------- --------------

Versch_il-~uls tr::~-f-~ _____ t-----3 :ikk~ ~i n-g~-n 4 __ _ 

:::~~,::~10~~~ (~;~~~ • [-= :::·4_ = ·····-- :~·7 
tabel 4.2: Pulstransformatormeting van stijgtijd en droop. 

De grootte van de asymmetrie van de pulstransformator ~s eveneens 

<>nderzocht. Door twee metingen te verrichten kunnen we de grootte van 

beide termen uit (4.10) vinden. De eerste meting geeft het uitgangs

signaal als Va op de a-ingang en Vb op de b-ingang gezet wordt. Bij de 

tweede meting van het uitgangssignaal moeten we Vb op de a- en Va op de 

b-ingang zetten (geval pen q uit fig.4.8). 

V vb -I a U\ -!3) (V a +Vb)} Voor V geldt V B Bb 
(2(< :\) ( ((~ +(\)(V -Vb) + 

up up ~ a a 
a 

( 4. I I ) 
vb V 

Voor V geldt V a ue, ()
1 

)-
1

[(13 +f\)(vb-v) (Bb-B )(V +Vb)} R 0 + uq uq i'b a ) a a a a a 
( 4. 12) 

liet verschilsignaal (V a-Vb) is hieruit te berekenen met 

V -v = R K (K +B )- 1(v -V ) 
a b a b a b up uq (4. 13) 

Met de gegevens uit fig.4.8 van de meting aan de transformator met vier 

wikkelingen kunnen we een schatting geven van de ongelijkheidsfactor 

I C:\-r~avtr\ +f3) I· 
De overdrachtsco~ffici~nten G en ~b zijn van de grootte orde 3/2, dus 

a 
IV

3
-Vh/ ~n,l mV. De beide ingangssignalen Z1Jn vrijwel even groot (180 

mV). De verhouding i (V -v1 ),/(V ->-V ) / is kleiner dan O,OOl. De schatting 
a J a b 

voor de ongelij'kheidsfactor I u~b-B ).{e +[3 ) I bedraagt dan 0,01. alf' n a ' 
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-vJ80 mV 

-·-···-····---·-------------- ------------~ 

fig.4.8: Pulstransformator-ingangssignalen en uitgangssignaal. 

Het uitgangssignaal is afhankelijk van de manier 

waarop de ingangssignalen a2ngeboden worden. 

~1et behulp van grafiek 4.1 krijgen we een indruk van de samenstelling 

van het trafouitgangssignaal (somterm/verschilterrn) als functie van de 

verhouding J(va-Vb)/(Va+Vb)l. De ongelijkheidsfactor J(Sb-S)/(Sb+B)I 

1s daarbij gelijk genomen aan de geschatte grootte: 0,01. 

In par. 4.2.4 rnaken we hier nog gebruik van. 
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.. 0,01 

O, I 

0
1
0] ...__ ___ _.___ ___ l _______________ L _ _1 _______ _,____ _ _.... 

0,001 0,01 0,1 
-------~•~ I (V a -V b) I (V a +V b) I 

Grafiek 4.1: Verhouding van de somterm en de verschilterm in het trafo-

uitgangssignaal (form11le (4.10) als functie van 

I (Va-Vb)/(Va+Vb)!, waarbij Va en Vb de beide ingangssigna

len zijn. 

4.2.4 De invloed van de ongelijke meetweerstanden en de asymmetrische 

verschil-pulstransformator op de meting van de langsspanning en 

de Hallspanning. 

De zijkontaktspanningen worden verzwakt door de hoogohmige meetweer

standen in combinatie met de coaxiale verzwakkers (fig.4.3). Deze over

drachtsco~ffici~nten (a.) Z1Jn evenals de overdrachtsco~ffici~nten van 
1 

de transformator (8., fig.4.9) nooit helemaal gelijk. De invloed hiervan 
1 

op ltet meten van de langsspanning en van de Hallspanning bij het gepulst 

Halleffektexperiment wordt voor beiden apart bekeken. 
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De meting van de langsspanning kunnen we voorstellen door: 

Vu 

fig.4.g Meting van de langsspann1ng. 

a . • V • /V . ' ; i • I • 11 . 
l l 1 

B. • V!/V.''i i•1. 11. 
1 1 1 

Het uitgangssignaal van de asynunetrische. transformator wordt gegeven door 

V 
u 

= somterm +verschilterm (zie ook (4. 10) ( 4. 14) 

tiet de preparaatafmetingen uit tabel 4.1 wordt zeker voldaan aan 

!Cv
1
-VII)/(V

1
+VII)I> 0,1. (4.15) 

Als schatting voor I (Sb-Sa)/(Sb+Ba)J wordt in par. 4.2.3 een waarde van 

0,01 gegeven. We kunnen er voor zorgen, dat I (a
11

-a
1
)/(a

11
+a

1
)1 niet 

groter zal zijn dan 0,0()5 (zie ook 4.2.2). Omdat : 

~ebruiken we als schatting : 

0,015 (4. 16) 

In eenzelfde grafiek, zoals gegeven in par. 4.2.3, kunnen we met de 

gegevens (4. 15) en (4. 16) de verhouding van de somterm en de verschil

teral uit (4. 14) aflezen. Deze is in dit geval hooguit 0,15. 

De asyrrnnetrie van de transformator tezamen met de ongelijkheid van de 

zijkanalen v6fir de transformator kan een redelijk grote systematische 

fout bij het meten van de langsspanning als gevolg hebben. We kunnen 

zelf edt ter de situatie verbeteren door d<~ onge J ijke verzwakkers in de 

zijkanalen te verwisselcri of door d~ signalen andersom aan te bieden aan 

de transformatl,r. De systematische !out moetc·n wv dan zeker kunnen be-

perken tot I 0 'L 
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Hallspanning 

Bij de Hallspanningsmeting moeten we de verschilspanning V -V met 
11. I 1I 

een positief of negatief elektrisch veld voor twee verschillende magneet-

veldrichtingen meten, teneinde de fK-drop uit de metingen te elimineren. 

We zullen de metingen, waarbij het elektrisch veld positief is, bekijken. 

We gaan uit van een homogeen preparaat. Het equipotentiaallijnen

verloop in het preparaat met een transversaal magneetveld is getekend 1n 

fig.4.1Q. 

- -II 
....;;.-'-------4- -- - ------- ------

---~~------
fig. 4. I o: Equipotentiaall ijnen lll het preparaat tussen de 

Hallkontakten (met transversaal magneetveld). 

Voor de spanningen op de Hallkontakten Il en lil in de beide veldconfi

guraties (+E,+B) en (+E,-B) kunnen we dan schrijven 

VIII(+E,+B) VA + VH/2 VII(+E,+B) VB - VH/2 

VIII(+E,-B) V -
A VH/2 V (+E -B) 

Il ' VB + VH/2 (4. 17) 

Hierbij lS :VA (V lil ( +E, +B) + VIII(+E,-B))/2 

en VB (VH (+E,+B) + V 
II 

(+E,-B))/2 ( 4. 18) 

De verschilspanning VIII-VIl wordt gemeten, zoals 1n fig.4.1j 

wordt aangegeven. 

lv 
l u 

I 
I o-------CJ-- -- ---- ----{_~ --- -- --- -- -o 

VII VII' VII'' 
all Sb 

CL - V./V.' ; i•II,III. 
1 1 1 

s . - V ! /V . I I ; i. I I , I I I • 
1 1 1 

fig.4.1 J: ~eting van Je verschilspanning (VIII-VI
1

}. 

Het transformator uitgangssignaal Is nu 

----( 1-, 
tl J \ 
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We kunnen nu V berekenen voor de beide configuraties (+E,+B) en (tE,-1:\) 
u 

met behulp van (4. 17). Dit levert een verrassend resultaat op: 

-I 
(ullalliBaBb) (aliBb+alllGa)VH {(V (+E,+B) -V (+E,-B)}/2 

u u 

(4.20) 
Als we de Hallspanning met behulp van (4.20) berekenen,zal deze nauwe-

lijks heinvloed worden door de ongelijke overdrachtsco~ffici~nten met de 

waarden die eerde~ genoemd zijn. 
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V Meetresultaten bij lage elektrische velden 

5. I Inleiding 

De preparaten met lineaire kontakten worden allereerst onderzocl1t op 

homogeniteit met behulp van magnetoweerstandsmetingen. Als de homogeniteit 

bevredigend is, worden meer metingen aan het preparaat verricht, nml.: 

meting van de transversale magneto-weerstand, elektronendichtheid, beweeg

baarheid en Hallfactor als functie van het magneetveld. 

De metingen bij lage elektrische velden, in het Ohmse gebied van de 

J-E karakteristiek, zijn verricht onder constante (wissel-)stroomvoor

waarden. De gedetailleerde beschrijving van de meetopstelling wordt gege

ven door van de Sande (ref. 18). Alle spanningen zijn gemeten met een hoog

ohruige wisselspanningsmicrovoltmeter. Het gestabiliseerde DC magneetveld 

~s instelbaar tot 1,5 T. 

Alleen de meetresultaten van de preparaten H268 en H269 worden hier 

vermeld. Alle andere preparaten waren ongeschikt voor Halleffektmetingen. 

Sommige vertoonden grote inhomogeniteiten, andere hadden elektrisch 

slechte zijkontakten. De preparaatgegevens worden vermeld in tabel 4. I. 

5.2 Meetresultaten 

5.2. I Homogeniteit 

De magneto-weerstandsverandering wordt in grafiek 5. I gegeven als 

functie van de hoek tussen de stroom door het preparaat en de magneet

veldrichting. De metingen van beide preparaten geven hetzelfde resultaat. 

De longitudinale magneto-weerstandsverandering wordt hier niet verder 

besproken. De transversale magneto-weerstandsverandering ( ~p/p0 )T 

is voor beide magneetveldrichtingen niet gelijk. Grafiek 5.2 laat zien, 

dat dit voor alle beschouwde magneetvelden het geval is. 

S.2.2 Transversale magneta-weerstand 

Het verloop van de magneto-weerstandsverandering als functie van het 

magneetveld is voor beide preparaten H268 en H269 hetzelfde (grafiek 5.2). 

De gemeten transversale magneto-weerstandsverandering is voor kleine 
. 2 

magneetvelden (B <0,02 T) evenred~g met 8 , voor grote magneetvelden 

(lP 0,5 T) evenredig met B. lu het gr"bied met 0,02 <s< 0,5 T lijkt het, 

alsof de magneto-weerstandsverandering bij hoge magneetvelden wil gaan 

verzadigen. 
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Ueze metingen zijn verricltl met I= I, :_1 en 3 mA en gL'Ven alle 

dezelfde meetresultaten. In het rechu~ ).!,l'Jeelte v~n de I-V karakteristiek 

( l< Lt à 5 mA) is de rnagneto-weerstandsverandering als functie van l1et 

magneetveld onafhankelijk van de grootte v~n de stroom door het preparaat. 
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Grafiek 5.1: Magneto-weerstandsverandering als functie van de hoek 

tussen magneetveld- en stroomrichting. 
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Grafiek 5.2: Transversale magneto-weerstandsverandering als 

functie van het magneetveld. 
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'j,2,3 Hallbeweegbaarheid en Hallfactor 

De grafieken 5.3a en 5.4a geven het verluop van de gemeten lialliH~weeg

baarheid ~Hls/a als functie van het magneetveld voor de preparaten 112bH en 

1:-1269. De correctie voor de eindige zijkontaktafmetingen 1s niet uitgevoerd 

(zie 4.1.3). De scatteringfactor rilis/a is dls tunetie van de Halll10ek 

(~8B)Is/a in de grafieken 5.3b en 5.4b uitgezet. Deze is op I genormeerd 

bij het grootste magneetveld (1,55 T). lle llallf:H·tor heeft bij kleine 

magneetvelden een redelijk vlak verloop. Bij grote magneetvelden is duide

lijk een plateau herkenbaar : de scatteringfactor nadert niet gladjes 

naar I. 

De grote spreiding in de meetresultaten bij kleine magneetvelden voor 

preparaat H268 wordt veroorzaakt, doordat de Hallkontakten minder goed 

tegenover elkaar staan. 

5.2.4 Driftbeweegbaarheid en elektronenconcentratie 

De driftbeweegbaarheid ~ll en de elektronendichtheid n
0 

ZlJn berekend 

met de formules (4.4) en (4.6). De driftbeweegbaarheid wordt in de 

grafieken 5.3a en 5.4a weergegeven als functie van het magneetveld. 

De berekende n
0 

is voor alle magneetvelden hetzelfde. 

In tabel 5.1 worden voor beide preparaten de belangrijkste metingen 

samengevat (~B <1). 

Preparaat nD (m -3) 
rHis/a PH 

2 
PD (m /Vs) 

? 
Is/a (m-/Vs) 

·----

H268/47/5 1,59 1020 I, IS 63 55 
----- -~--~ 

H269/47/5 I , 87 1020 I, 23 
--·---

tabel 5.1: Parameters voor kleine magneetvelden (Bs 0,005 T). 
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Grafiek 5.1b: Hallfactor als functie van de Hallhoek (ongecorrigeerd). 
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1:rafiek 5.4a: Hallbeweegbaarheid en driftbeweegbaarheid als 

functie van ltet magneetveld. 
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5.'3 DisL:ussie 

De ongelijke magneto-weerstandsver-andering voor de beide tr-ansver

sale magneetveldrichtingen duidt op een gradi~nt van de deeltjesdicllt

heid in de lengterichting van het preparaat (4. I .2). De verwachting ts, 

dat deze geen grote invloed zal hebben op de Halleffektmetingen bij hoge 

elektr-ische velden. lle invloed van de ongelijke verdeling van het aantal 

geladen onzuiverheden over het preparaat wordt narnelijk minder belang

rijk, omdat de impurity-scattering bij hogere elektrische velden een 

kleinere r-ol speelt. Tijdens Avalanche wordt de invloed van de ongelijke 

vrije ladingdragersconcentratie beperkt door de creatie van de excess

ladingdragers over het gehele preparaat. 

De magneetveldafhankelijkheid van de transversale magneta-weer-stands

verandering komt vrijwel overeen met metingen uit de literatuur (ref.l8 

en 10). Het niet verzadigen van de transversale magneta-weerstand bij 

gr-ote magneetvelden kan wellicht worden toegeschreven aan de opsplitsing 

van de geleidingsband in Landau-niveaus, Aan de voorwaarden voor opsplit

s:tng -jJB >>I en hw >>kT- (ref. 10) wordt bij n-lnSb, 77 K reeds voldaan 
c 

voor magneetvelden van 0,02 resp. 0,7 T. De klassieke Boltzman transport-

theorie mag waarschijnlijk niet meer toegepast worden, als aan deze beide 

voorwaarden voldaan is. Een quanturnmechanische theorie van de 

galvano-magnetische effekten, waarbij zowel elastische als inelastische 

ver-strooiingsprocessen een rol spelen, is niet bekend. 

De kwadratische magneetveldafhankelijkheid van de transversale magneto

weer-standsverandering bij kleine magneetvelden wordt voorspeld door de 

klassieke Boltzmann transporttheorie voor elastische botsingsprocessen. 

Het onregelmatige verloop van de Hallfactor- bij grote magneetvelden 

maakt de nor-mering op I bij H= 1,55 T discutabel. De grootte van de 

Hallfactor bij kleine magneetvelden wordt heinvloed door deze normering. 

lle grootte van de Ha1lfact(1r, bij lage magneetvelden en gecorrigeerd 

voor de eindige zijkontakthfmetingen, wordt bepaald door de bijdragen 

van de ver-schillende botsiugsprocessen. Als we de Hallfactor- rH!O bere

kenen voor- beide preparatt~n, is deze voor preparaat H26<J groter dan voor 

preparaat H268. Inuners, Je gemeten scat teringfactor r H I 
8 
I a en de correc

tiefactor 1/gB zijn voor preparaat H269 het grootst (grootste s/a verhou

ding, zie ook (LJ. '3)). Het is eeltter voorbarig, hieruit conclusies te 

trekken rnntrent rle verscl•illende samenstelling (onzuiverheidsdichtheid) 

van h.c:idc· preparaten. 
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lle gemeten beweegbaarheden en dichtheden wijken niet veel af van de 

dütlr de fabrikant opgegeven waarden (4.1.1) en in de literatuur vermelde 

resultaten (50 ä 70 m
2
/Vs). 

De grootte van de stroom door het preparaat is niet belangrijk voor 

de resultaten van de uitgevoerde galvano-magnetische metingen, zolang we 

tenminste in het rechte gedeelte van de I-V karakteristiek werken. 

5.4 Conclusie 

De beide preparaten H268 en H269 zijn redelijk homogeen. De trans

versale magneto-weerstandsverandering is voor beide magneetveldrichtingen 

vrijwel gelijk. Ze lijken geschikt te zijn voor gepulste Halleffektexpe-

rimenten. 

De interpretatie van de metingen geeft moeilijkheden bij grote 

magneetvelden. De transversale magneto-weerstandsverandering verzadigt 

niet, hoewel verzadiging voorspeld wordt door de Boltzmann transport

theorie. De oorzaak hiervan kan de opsplitsing van de geleidingshand in 

meerdere energieniveaus bij grote magneetvelden zijn. Theoretiscl1 wordt 

gevonden, dat men hiermee rekening moet houden vanaf B> 0,7 T. Dit wordt 

bevestigd door de transversale magneto-weerstandsmetingen. 

liet is moeilijk om de Hallfactormeting te interpreteren. De normering 

op I bij grote magneetvelden is gezien het voorgaande misschien niet 

correct. 
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VI Heetresultaten bij hoge elektrische velden 

6. I Inleiding 

De resultaten van de Halleffektmetingen met gepulste elektrische 

velden, in dit hoofdstuk vermeld, hebben vrijwel alle betrekking op 
') 

preparaat H268. De nulveld driftbeweegbaarheid bedraagt SS m-/Vs, de 
?O -3 

elektronendichtheid I,S9x10- m · (tabel S. 1). Het preparaat lijkt 

gescl1ikt voor gepulste Halleffektmetingen (zie S.3). 

Het spanningsverschil tussen de twee tegenover elkaar staande ZiJ

kontakten wordt meestal gemeten in de (+E,+H) en de (+E,-B) configuratie: 

het elektrisch veld is positief pulsvormig aangelegd, het magneetveld is 

langs de pos. z-as resp. de neg. z-as gericht (fig.4.1). Met deze twee 

metingen kunnen we de Hallspanning berekenen. Alle andere spanningen 

ZlJO ook gemeten voor beide configuraties van velden. De berekeningen 

zijn uitgevoerd met de gemiddelde waarden van deze spanningen over de 

beide configuraties. 

De gepulste Halleffektexperimenten ZIJn uitgevoerd met elektrische 

velden van 20 tot 380 V/cm. De Hallspanning wordt als functie van de 

tijd gemeten. Twee uitgebreide series Halleffektmetingen zijn verricht 

met een transversaal magneetveld van 0,010 en 0,015 T. Daarnaast is het 

llalleffekt gemeten als functie van het magneetveld bij een vaste waarde 

van het elektrisch veld .. In t\vee metingen is lH:~t Halleffekt ook gemeten 

met een negatief pulsvormig elektrisch veld. 

De Halleffektmetingen bij hoge elektrische velden ZlJO uitgevoerd 

met de zogenaamde trappuls (ref. 14). Het eerste en het tweede gedeelte 

van deze toe~evoerde hoofdpuls hebben een constante amplitudeverhouding 

van 2 : I. Het hoogveldgedeelte heeft een pulsduur van 100 ns, het laag

veldgedeelte 200 os. Met deze trappuls kunnen we het Halleffekt bij twee 

vaste waarden van het elektriscl1 veld in ri6o meting bestuderen. Als het 

elektrisch veld 10 l1et eerste gedeelte van dP trappuls groter dan 200 

V/cm is, kunnen we in het tweede laagveldgeJee1te van de trappuls infor

matie krijgen over het Avalanchemechanisme met betrekking tot de recombi

natie van de excessladingdragers. 

De gebruikte apparatuur is beschreven 111 par.4.2. De pulsrepetitie

frequentie bedraagt lO Hz. De signalen zijn om Je 2,') ns gesampled. 

In de toevoerleidingvn naar de verschil-pu]stransformator zijn 4x ver

zwakkers opgenomen. IJe meetweersLwden I<
1

, RU en H
111 

hebben de waarden 

9,335 , 9,375 en Y,325 kQ. De stijgtijd vao de toegevoerde hoofdpuls 

bedraagt 1,3 ns. 
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6.2 Meetresultaten 

6.2. I J-E karakteristieken 

De .J-E karakteristiek van pr-epilr-aat ll268 (grafiek 6.1) is 90 ns na 

l1et begin van de spanningspuls opgenomen. Parameter is de grootte van 

het transversale magneetveld (0 <-B< O,fr3 T). Grafiek 6.2. laat de stroom

toename in de tijd zien, met en zonder transversaal magneetveld. Het 

elektrisch veld is in beide gevallen hetzelfde. Aan het begin van de 

spanningspuls is de stroom door het preparaat, met en zonder magneetveld, 

gelijk. Het verdere verloop wordt echter sterk heinvloed door het mag

neetveld. 

Beneden de AvaJanchedrempel (E
1

< 200 V/cm) is de invloed van de transver

sale magneetvelden niet groot. Het Avalancheproces wordt er echter wel 

sterk door beinvloed. 

h.2.2 Metingen bij een bepaald magneetveld 

Drie serles Halleffektmetingen zijn uitgevoerd met transversale 

magneetvelden van 0,007 , 0,010 en 0,030 T. De grafieken 6.3 , 6.4 en 

6.5 zijn samengesteld uit de meest uitgebreide meetserie van 0,010 T. 

!let elektrisch veld loopt daarbij van 20 tot 380 V/cm. De grafieken 

geven het lokale en gemiddelde elektrisch veld, de gemiddelde stroom

dichtheid door het preparaat en het Hallveld als functie van de tijd. 

Het lokaal (tussen de zijkontakten I en II) gemeten elektrisch veld 

(grafiek 6.3) heeft gedurende de eerste 20 à 25 ns een duidelijk grotere 

waarde dan in de rest van het hoogveldgedeelte van de trappuls. Het ge

middelde elektrisch veld over het preparaat heeft een normaal vlak 

verloop. De oorzaak van de stap op de lokale veldpuls moeten we zoeken 

bij de verschil-pulstransformator. Deze "reflecteert" een gedeelte van 

de ingangssignalen (4.2.3). Na twee maal de looptijd van een elektrisch 

signaal in de coaxiale leiding tussen de transformator en het preparaat 

komen deze teruggestuurde signalen opnieuw aan bij de transformator. 

Ondertussen zijn ze wel J6x verzwakt. We moeten er rekening mee houden, 

dat na ongeveer 25 ns het lokale langsveld 'v6% groter is, dan het met de 

verschil-pulstransformator gemeten veld. 

Als wc deze correctie voor de transformator uitvoeren, z1en we, dat 

het elektrisch veld tussen de langskontakten belangrijk groter kan zijn 

dan het totale elektrisch veld (gemeten tussen de eindkontakten). Waardoor 

deze inhomogene verdeling van het elektrisch veld over het preparaat 

ontstaat is niet bekend (zie ref.9). 
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ln grafiek 6.4 is bij kromme f niet meer geheel voldaan aan de con

stante spanningsvoorwaarde. Het elektrisch veld bedraagt dan ~370 V/cm. 

Aan het eind van de gemeten puls (190 os) zijn bij dit magneetveld alle 

excessladingdragers weer gerecombineerd. 

Het Hallveld heeft voor elektrische velden onder de Avalanchedrempel 

een rechthoekige pulsvorm (kromme a in grafiek 6.4 en 6.5).Dit is geheel 

volgens de verwachting. In Avalanche verandert de situatie. Het Hallveld 

1s sterk afhankelijk van de mate, waarin Avalanche optreedt. Ook tijdens 

de recombinatie van de excessladingdragers in het laagveldgedeelte van de 

trappuls wordt het Hallveld tijdafhankelijk. 

De twee andere series Halleffektmetingen met transversale magneetvel

den van 0,007 en 0,015 T vertonen hetzelfde gedrag van het Hallveld. Het 

besproken gedrag van het Hallveld treedt echter al bij iets lagere/hogere 

elektrische velden op, omdat bij kleinere/grotere magneetvelden het Ava

lanchemechanisme meer/minder op gang is gekomen (6.2.1). 

De twee Halleffektmetingen, waarbij het Hallveld berekend 1s met de 

1n vier configuraties van velden gemeten spanningsverschillen tussen de 

Hallkontakten, laat ook eenzelfde gedrag van het Hallveld zien. De rich

ting van het elektrisch veld heeft er dus geen invloed op. 

6.2.3 Metingen bij meerdere magneetvelden 

De grafieken 6.6 en 6.7 laten de invloed z1en van de grootte van het 

transversale magneetveld op de gemiddelde stroomdichtheid en het Hallveld 

als functie van de tijd. Het elektrisch veld is steeds hetzelfde (360 

V/cm). Het magneetveld varieert van 0,01 tot 0,03 T. Ook nu is de mate 

waar1n Avalanche optreedt (grootte van de stroomtoename) sterk bepalend 

voor het verloop van het Hallveld. 
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6.2.4 Hallbeweegbaarheid en -dichtheid van de elektronen 

Beneden de Avalanchedrempel (E< 200 V/cm) is het Hallveld als functie 

van de tijd constant. De samplingtijd is in dit veldgebied bij de uit

werking van de meetresultaten niet belangrijk. De berekende transport

grootheden zijn als functie van het elektrisch veld onafltankelijk van de 

samplingtijd. In Avalanche (E> 200V/crn) is de grootte van het Hallveld 

tijdafhankelijk. De samplingtijd is nu wel belangrijk. 

In grafiek 6.8 is de Hallbeweegbaarheid ((EH/(BE
1

))Js/a uitgezet als 

functie van het elektrisch veld op twee samplingtijden : 7,5 en 190 ns. 

Op de eerste samplingtijd (7,5 ns) is de stroomtoename als gevolg van 

Avalanche nog maar net op gang gekomen. Aan het eind van de gemeten puls 

(190 ns) is de stroomgrootte weer gelijk aan de waarde, die behoort bij 

de elektrische veldsterkte in het laagveldgedeelte van de trappuls als er 

geen excessladingdragers aanwezig zijn (zie grafiek 6.4 en 6.7). Vanwege 

de vrij grote stijgtijd van de Hallsignalen (~5 ns, veroorzaakt door de 

twee versterkers) is het niet mogelijk om de beweegbaarheidsberekeningen 

op eerdere samplingtijden dan 7,5 ns uit te voeren. We nemen aan, dat 

grafiek 6.8 de elektronen-Hallbeweegbaarheid als functie van het elek

trisch veld geeft. Het transversale magneetveld loopt daarbij van 0,007 

tot 0,030 T. 

De metingen bij verschillende magneetvelden (0,007 <B< 0,030 T) geven 

op beide samplingtijden hetzelfde verloop van de Hallbeweegbaarheid als 

functie van het elektrisch veld. 

De Hallbeweegbaarheid ((EH/(BEL)Is/a ts op beide samplingtijden tot 

150 V/cm sterk afhankelijk van ltet elektrisch veld. Deze daalt van ~ss 
') 

bij een elektrisch veld van 10 V/cm tot 22 m~/Vs bij ISO V/cm. 

Met pulsvormig aangelegde elektriscl1e velden boven de Avalanchedrem

pe lwordt het Hall veld tijdafhanke i ijk. De deel tj esdiebtbeid (elektronen, 

lichte en zware gaten)is dit ook. Omdat het Hallveld zelfs van teken kan 

omkeren (metingen bij 0,1107 T),moeten we bij de uitwerking van de meetre

sultaten gebruik maken van formules voor het gemengde Jlalleffekt (ref.8). 

Er is ~~n meting uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met elektronen 

en gaten. Er is geen onderscheid gemaakt tussen licltte en zware gaten 

en hierbij is verondersteld, dat de elektronenbeweegbaarheid, zoals die 

berekend is op de samplingtijd t = 7,5 ns en t = 190 ns, in de rest van 
s s 

het boogveld- resp. het laagveldgedeelte van de trappuls constant blijft. 

De zo berekende effectieve gatenbeweegbaarheid is ~n het hoogveldgedeelte 

van de trappuls van dezelfde orde van grootte als de elektronenbeweeg

baarheid. In het laagveldgedeelte is deze zelfs aanzienlijk groter. 
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De Hal LelektronenJichtheiJ n j I is bij de laagste elektrische velJen H s a · ~ . 
. . l . . . l 11 - - . I 3 5 I 0 "- O - 3 l) LÜe gebrul (t ZlJU 1n het gepu ~te Ha etlektexper1ment 'v , x m . e 

elektronendichtheid, die we kunnen berekenen met n= nH[s/arHjs/a' geeft : 

n ·-l,55X10
20 

m- 3 , onder gebruikmaking van de in het Ohmse gebied gemeten 

rHis/a = 1,15 (tabel 5. 1). Dit komt vrijwel uvereen met de gemeten waarde 

van de elektronendichtheid in het Ohmse gedeelte van de J-1·: karakteristiek. 

De llallelektronendichtheid neemt met ll<.:>L elektrisch veld regelmatig 

toe (zie grafiek 6.9). Met een elektrisch veld van 200 V/cm is deze al 
20 -3 

'\, 1 , sox 1 0 lil 
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veld. 
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6.3 Discussie 

6.3. I Meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meetresultaten 

Van alle verzwakkers en weerstanden, die in fig.4.2 staan aangegeven, 

zijn voor elke serie metingen de !l.C. waarden gemeten en regelmatig ge

controleerd. Met behulp van een weerstandsbrug (E.S.I. PVB 300) kunnen de 

verzwakkers gemeten worden met een nauwkeurigheid van 0,02 %. llè weer

standen R
1

, R
11 

en R
111 

kunnen niet rechtstreeks gemeten worden (fig.4.3). 

De nauwkeurigheid van deze metingen bedraagt ongeveer 0,1 %. 

Oe waarde van de weerstand Re wordt verkregen, door de gemeten weerstand 

tussen de binnen- en buitengeleider van de stroomcoax buiten de cryostaat 

te corrigeren voor de eindige weerstand van de binnengeleider. Oe met Re 

parallel geschakelde weerstand met een grootte ongeveer gelijk aan de 

preparaatweerstand wordt verwaarloosd. Re kan zo op 5 % nauwkeurig be

paald worden. 

Een belangrijke onnauwkeurigheidsbron is de sampling oscilloscoop. 

We moeten naast de eigen ruis (6 mV) rekening houden met een relatieve 

onnauwkeurigheid van 3 %. Het ruisprobleem is verminderd door elke span

ning meerdere malen te samplen (smoothing). 

Bij het meten van de langsspanning v
1 

(=V
1
-VII) 1s ook de ongelijkheid 

van de beide meetkanalen belangrijk (zie 4.2.4). De als gevolg van deze 

ongelijkheid optredende systematische fout zal bij deze metingen niet 

groter zijn dan 10 %. 

De Hallspanning heeft de grootst mogelijke nauwkeurigheid, als ltet 

uitgangssignaal van de transformator voor de meestal beschouwde veld

configuraties (+E,+B) en (+E,-B) tegengestelde polariteit heeft. Dit is 

nu naast de grootte van v
1

!{ ten opzichte van v
11 

ook nog afhankelijk van de 

grootte van a11 ~b ten opzichte van a
111

Ra (zie fig.4.l3). Deze geschetste 

meest ideale situatie wordt in de metingen van I-1268 redelijk benaderd. 

Met 2 % onnauwkeurigheid bij het meten van de overdrachtsco~ffici~nten 

van de versterkers en de transformator wordt de fout bij het meten van de 

Hallspanning in onze metingen hooguit I~ %. 

Systematische fouten treden op bij het berekc,nen van elektrische vel

•len en de stroomdichtheid als gevolg van foutief gemeten preparaat

dimensies (+5 ~Jm). De berekening van het Hallveld kan om deze reden nog 

eens 1 %en de stroomdichtheid 6 % fout zijn. Hij alle andere elektrische 

velden is deze systematisclw fout verwaarloesbaar klein. 
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Het gestabiliseerde magneetveld kan op I %nauwkeurig gemeten worden. 

De transportparameters nH en pH kunnen alles bij elkaar afwijkingen tot 

25 resp. 35 % hebben van hun exacte waarde. 

De meeste en belangrijkste foutenbronnen geven systematische abvij

kingen. Het verloop van de transportparameters als functie van het elek

trisch veld wordt er niet door beïnvloed. 

Het is zinvol, gezien het opmerkelijke gedrag van het Hallveld bij 

ltoge elektrische velden als functie van de tijd, de invloed na te gaan, 

die de eigenschappen van de verschil-pulstransformator gehad kunnen ltebben 

op de meetresultaten. Dit gebeurt gedeeltelijk aan de hand van de meet

resultaten zelf. 

Als er droop aanwezig is op het uitgangssignaal van de pulstransfor

mator, kunnen we deze op een bepaald tijdstip uitdrukken in procenten 

van het uitgangssignaal aan het begin van de puls. De Hallspanning wordt 

berekend door in twee veldconfiguraties gemeten verschilspanningen van 

elkaar af te trekken. De Hallspanning vertoont dan dezelfde geleidelijke 

afname 1n de tijd. De grootte van het aangelegde elektrisch veld is in 

dit verband niet belangrijk. We kunnen droop echter zeker niet verantwoor

delijk stellen voor het eerder beschreven gedrag van het Hallveld als 

functie van de tijd en als functie van het elektrisch veld: bij lage 

elektrische velden wordt geen droop waargenomen, bij hoge elektrische vel

den kan men niet meer spreken van een geleidelijke afname in de tijd. 

De asymmetrie van de transformator is, in een bepaalde configuratie 

van elektrisch en magneetveld, sterk bepalend voor de grootte van het 

uitgangssignaal als de heide aangeboden signalen vrijwel aan elkaar gelijk 

zijn (zie 4.2.3). De daarbij belangrijke verhouding I (V
111

-v
11

)/(V
111

+V
11

>1 

wordt bepaald door de plaatsing van de zijkuntakten op het preparaat, de 

grootte van het aangelegde elektriscl1 veld en van het magneetveld. 

Vergelijken we metingen bij lage en bij huge (~ 200 V/cm) elektrische 

velden, waarbij !CVIIJ-VIJ)/(Vllf+V 11 )1 aan !tel begin van de pulsen de

zelfde grootte heeft (verschillende milgneetveldl•n), dan zien we in het 

eerste geval een transformat<lraitgangssignaal met: de normale rechthoekige 

pulsvorrn, terwijl bij hoge el.ektrisc!w velden het uitgangssignaal tijd

afltdnkelijk wordt. De asymmetrie liji<:t dtts ook niet de meetresultaten 

heinvloed te hebben. 

In het tweede, I aagVL' J dg.:deel tt· van de trappuls is het elektrisch veld 

nooit groter dan 200 V/crn. i<H:!1 kan het Hallveld sterk tijdafhankelijk 

zijn (grafiek 6.5). Het een even groot aangelegd elektrisch veld, maar dan 

in het eerste pulsgedeelte, blijft llet Ha11ve1d wel constant in de tijd. 
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Het tijdafhankelijke verloop van de Hallspanning bij l1oge elektrische 

velden (> 200 V/cm) kunnen we dan ook moeilijk toeschrijven aan een falen 

van de verschil-pulstransformator. 

Een storend0 factor bij de Halleffektmetingen zou gevL1rmd kunnen 

worden door een inhomogene potentiaalverdeling in het preparaat tijdens 

Avalanche. Waardoor deze veroorzaakt wordt en wat de invloed van een 

magneetveld er op is, wordt momenteel in de onderwerpgroep ondezocl1t. 

6.3.2 Vergelijking van de meetresultaten met literatuurgegevens 

De gemeten Hallbeweegbaarheid van de elektronen wordt, wel en niet 

gecorrigeerd voor de eindige zijkontakten, weergegeven in grafiek 6.10 

als functie van het elektrisch veld. Een berekening uit d~ groep laat 

zien, dat we bij dit preparaat en de gebruikte magneetvelden steeds de 

vermenigvuldigingsfactor 1,35 moeten gebruiken als correctie. 

In grafiek 6. JO wordt ook de driftbeweegbaarheid van de elektronen 

uitgezet als functie van het elektrisch veld tot 200 V/cm. Daarbij zijn 

we er vanuit gegaan, dat de elektronendichtheid n
0 

bij deze elektrische 

velden een vast gegeven is van het preparaat. De driftbeweegbaarheid 

van de elektronen is berekend met 

20 -3 
n

0
1
0 

= n
0 

= 1,59xJO m (tabel 5. I) 

In hoeverre de veldafhankelijkheid van n0 !0 /nHis/a iets zegt over 

de verstrooiingsmechanismen wordt niet verder bekeken. Bij de gepulste 

Halleffektmetingen uit de literatuur wordt altijd verondersteld dat de 

scatteringfactor gelijk aan I genomen mag worden. 

Beneden de Avalanchedrempel (200 V/cm) zijn de grootheden, die bepaald 

zijn met het Halleffekt, niet afhankelijk van de samplingtijd. Hierdoor 

kunnen we ze gemakkelijk vergelijken met berekende (ref.5) en gemeten 

(ref. I, 19 en 20) transportparameters :!Î t de 1 i ter a tuur. 
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Kranzer eL.al. (r~f.~) hebben bij 77 K voor u-type LnSb de driftsnel

heid als functie van het elektrisch veld berekend tot 200 V/cm. Zij geven 

een iteratieve oplossing van de Holtzmann transportvergelijking, waarbij 

ze zowel met elastische (impurities) als inelastische (POP) botsingen 

rekening houden. In grafiek 6.10 wordt de door Kranzer et.al. berekende 

kromme \.11>-E gegeven, onder de aanname, dat de geleidingsband niet-parabo

Lisch is, een elektronendichtheid n = 1020 m- 3 en een geladen onzu1ver

heidsdichtheid N
1 

= 4xJ0
20 

m-
3

. De verhouding tussen de door Kranzer et. 

al. berekende driftbeweegbaarheid en de door ons bepaalde driftbeweeg

baarheid is voor alle beschouwde elektrische velden vrijwel constant. 

De beide \.1
0

-E curves vertonen een grote overeenkomst als we alleen op de 

vorm letten. 

De in de literatuur vermelde metingen kunnen zeker boven de Avalanche

drempel nauwelijks dienen als vergelijkingsmateriaal voor de hier 

beschreven metingen (zie tabel 5.2). 

t (ns) H (T) 
s 

Bok en Guthmann 750 0,03 

150 0,026 ' 0,04 

\.Jelzenis 50 0,12 ..... 1,') 
___ ____(r_ef_.._j) 

Dit onderzoek 0 .•. 100 

-3 
n (m ) 

2 
1,6xJ() 

ll 
--

19 

0 

- r-
0 

-- --

tabel 5.2: Gegevens over enkele Halleffektmetingen. 

(~:~Prep. afm. (mm) 

52 9, ox I, 5 x----

69-75 'V2,5x0,45x0,25 

50 5,6x0,25x0,27 
--

55 8,4x0.23><0,17 
----- ----·-----

De Halleffektmeting van Bok en Guthmann vond plaats onder constante stroom

voorwaarden. De gemeten (Hall-)beweegbaarheid als functie van het elek

trisch veld is weergegeven in grafiek 6.8. De meetresultaten van Glicksmann 

(constante spanningsvoorwaarden) zijn vrijwel identiek. Vanwege de grote 

verschillen in experimentele uitgangspunte11 worden deze niet verder 

besproken. De standaardcurve in grilfiek 6.8 is in deze onderwerpgroep 

soms gebruikt bij de uitwerking van Avalanchèrnet.ingen (zie ref. 1). 
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6.4 Conclusie 

Het gepulste Halleffektexperiment geeft Lot elektrische velden van 

200 V/cm in het algemeen resultaten, die men verwacht. De Hallbeweegbaar

heid is niet afhankelijk van de samplingtijd (tot 100 ns) en van de groot

te van het magneetveld (0,010 en 0,015 ·r). De metingen bij de laagste 

gepulste elektrische velden geven een ilallelektronendichtl1eid en -beweeg

baarheid, die goed aansluiten bij de gevonden waarden in het Ohmse gebied 

van de J-E karakteristiek. De Hallelektronendichtheid neemt als functie 

van het elektrisch veld toe. Het is nog te vroeg om hieruit te conclude

ren, dat de scatteringfactor als functie van het elektrisch veld verandert. 

Boven de Avalanchedrempel zijn de resultaten nog moeilijk interpre

teerbaar. Aan het begin van de spanningspuls, als er nog weinig excess

ladingdragers gecreërd zijn, geeft een uitwerking van de meetresultaten, 

waarbij alleen met de aanwezigheid van elektronen rekening wordt gehouden, 

aanvaardbare resultaten. De grootte van het magneetveld (0,007 <8< 0,03 T) 

verandert de zo uitgerekende Hall(elektronen)beweegbaarheid niet. 

De meetresultaten op latere samplingtijden zijn slechts summier uitgewerkt. 

Een eerste uitwerking (rekening houdend met elektronen en gaten) levert 

een onwaarschijnlijk grote gatenbeweegbaarheid op. Zonder voldoende inzicht 

in de fysische achtergronden is uitwerking van deze metingen echter niet 

verantwoord. Daarbij komt, dat de resultaten mogelijk heinvloed zijn door 

een tijdafhankelijke inhomogene veldverdeling over het preparaat tijdens 

Avalanche. 
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