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Samenvatting 

Aan Cd
3
P2 ZlJn thermomagnetische metingen gedaan bij 102 K 

en 300 K. Deze metingen zijn gernterpt-eteerd in het Kane-model, 

waarbij de derdegraads Kana-vergelijking niet is vereenvoudigd 

tot een tweedegraads vergeljjking, zoals in de literatuur ge

bruikelijk is. Daarbij is aangenomen dnt de verstrooiingspara

meter -1 is, de spinbaansplitsingsenergi~ 0,1 eVen de bandaf

stand 0,56 eV bij 102 K en 0,53 eV bij 300 K. Dit leverde voor 
-10 het matrix-elementPeen waarde van 6,6.10 eVm en voor de 

effectieve massa van de elektronen onder in de geleidingeband 

0,049 m0 bij 102 K en 0,047 m0 bij 300 K. Tevens werd in het 

longitudinale én het transversale Nernst-effect, als functie 

van de elektronenconcentratie, een tekenomslag gevonden. Tot 

slot werd aangetoond dat het minimum dat door Burg werd ge

vonden in de warmtegeleiding wanneer deze als functie van de 

temperatuur gemeten werd, geen eigenschap is van Cd.l2 • 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In het kader van het onderzoek naar de bandenstruktuur en de 

verstrooiïngsmechanismen van de reeks mengkristallen Cd
1

(As P )
2 J x 1-x _ 

in de groep Halfgeleiderfysica van de Vakgroep Vaste Stof van de 

T.H.E. zijn transportmetingen aan CdjP2 verricht. Daarover wordt 

hier versJag- uitgebracht. 

Uit de literatuur is over Cd
3
P2 reeds het volgenria bekend: 

- Cd
3
P2 heeft een tetragonale kristalstruktuur (1,2). 

Cd
3
P2 is een gedegenereerden-type halfgeleider (2,3). 

Voor ongedoopte Cd
3
P2-kristallen zijn elektronenconcentraties 

gevonden variërend van 0,3 tot 4,8.1024 m-) (2-7). De Hall

beweeglijkheid is omgekeerd evenredig met de temperatuur tussen 

1(10 K en 300 K (2). Bij kamertemperatUl~r worden vcor de HaJl

beweeglijkheid waarden gevonden tussen 0,15 en 0,30 m
2
/Vs (2, ),6,7). 

-Uit optische metingen bij kamertemperatuur bepaaloen Haacke en 

Cnstellion de bandafstand van Cd
3

P2 op 0,5 eV ( 3). Zdanowicz en 

Wo~jakowski ( 2) bepaalden de bandafstA.nri uit de temperatuuraf

hankelijkheid van de Hall-coëfficiënt en de soorteJijke weerstand 

en vonden 0,52 eV bij hoge temperaturen. Optische metingen van 

van Lieshout leverden een bandafstand van 0,53 eV bij kamertempe

ratuur en 0,56 eV bij 90 K (8). 

- Haacke en Casteliion (3) meldden een thermokracht bij kamertempe

ratuur van -170f4V/K bij een elektronenconcentratie van 0,6.1024 

Burg heeft gemeten aan kristallen met een elektronenconcentratie 

van 0,3 tot 1,7.1024 m- 3• De thermokracht varieerde daarbij van 

- 210 rV/K tot - 110 rV/K bij 300 K en van - 100 .rV/K tot 

- 40~V/K bij 110 K (7). 

- Radautsan c.s. constateerden een tekenomslag in het longitudinaJe 

m -3 

Nernst-effect, als functie van de elektronenconcentratie, bij 90 K 

(5). Blom en Burg hebben deze tekenomslag zowel bij 110 K als bij 

300 K gevonden in het transversaleNernst-effect (7,9). 

- De effectieve massa m~ van de elektronen bij het Fermi-niveau 

werd door Radautsan c.s. bepaald uit de verzadigingswaarde van de 

thermokracht in een oneindig hoog magn~etveld en de elektronen

concentratie. Bij 90 K vonden zij hiervoor waarden van 0,055 m0 
tot 0,075 m

0 
(m0 is de rustmassa van het elektron _bij een toe

nemende elektronenconcentratie van 0,4 tot 4~Ei.:u -, m-3 (4,5). 
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat de geleidingsband niet 

parabolisch is. De meetresultaten blijken goed te interpreteren 

te zijn met een geleidingaband van het type Kane (5). Door toe

passing van het Kane-rnadel op de metingen bij 90 K kregen Radautsan 

c.s. een effectieve massa m• onder in de geleidingaband van 
e 

0,048 m0 en een bandafstand van 0,47 eV (5). Bij kamertemperatuur 

berekenden zij m* onder aanname van een bandafstand van 0,5 eV: 
e 

m; 0,05 m0 (met een nauwkeurigheid van 10 %) (6). Burg geeft 

m; 0,04 m0 op (7). Uit optische metingen ao.n vrije ladingsdragers 

komt van Lieshout op m: = 0,04 tot 0,06 m0 bij kamertemperatuur (8). 

Door Burg is de warmtegeleiding aan Cd
3
P2 gemeten tussen 110 J\ en 

300 K. Hij vond een zwak minimum tussen 160 K en 240 K ('7). 

- Voor het matrix-element P berekenden Radautsan c.s. een waarde van 
-10 V ( 6,4.10 e monderaanname van ~=0,15 eV 6 is de spinbaansplitsings-

energie) (5) • 

Na het afstudeerwerk van Burg bleveri er nog enige problemen over, 

die aan een nader onderzoek onderworpen moesten worden: 

1) het minimum in de warmtegeleiding '~(T). 

2) de tekenomslag van het Nernst-effect als functie van de elektronen

concentra tie. 

3) een nauwkeurige bepaling van de effectieve massa onder in de 

geleidingsband. 

De bedoeling van het afstudeerwerk was dit nader onderzoek uit te 

voeren. 
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Hoofdstuk 2 Theorie 

2.1 De Kana-vergelijkingen 

Kane (10) heeft berekend dat de bandenstruktuur van InSb, in de 

buurt van k=O (kis de golfvector), beschreven kan worden met de 

vergelijkingen: 

(?.1.1) 

(?.1.::?) 

Hierin is: E de energie van het elektron gerekend vanaf de onder

kant van de geleidingsband c (zie fig. 1). 

€.~?> de bandafstand tussen c en v c. 1:) ij 1::=0 ( zj_E '':·~e. 

~ de spinbaansplitsingsenergie. 

' \ I J • 

P een matrix-element, dat de koppeling tussen de gelei-

dingsband en de valentieband aangeeft. 

~L Kol. -- ~ W'lo 

m
0 

de rustmassa van het elektron. 

k 

(2.1.3) 

fig. 1. Schets van 

de !nSb-banden

struktuur. 
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In fig. 1 is dit Kane-model weergegeven: een geleidingaband c, Een 

zware-gatenband v1, een lichte-gatenband v2 en een afgesplitste 

valentieband v
3

• Tot nu toe werd in de literatuur over Cd
3

P
2 

(2.1.2) 
steeds vereenvoudigd tot een kwadratische vergelijking door b =0 of 

fl"ao te stellen. Verder werd steeds aangenomen dat m0>">m .. (7,9,11, 
12,13). In dit hoofdstuk zal echter een methode worden gegeven om 

de transportcoëfficiënten en de effectieve massa m• uit (2.1.2) te 

berekenen. 

Gebruik makend van de definitie van de effectieve massa van een 

elektron: 

I 

""' ... 
J.é 
elk 

kari uit (2.1.2) de volgende uitdrukking worden afgeleid: 

( 2. 1 .4) 

(2.1.~)) 

Uit (2.1.2) en (2.1.4) kan ook een uitdrukking worden afgeleid voor 

de effectieve massa m• onder in de geleidingsband: e 

I 

""'llo e 
(2.1.6) 

Voordat nader op de effectieve massa wordt ingegaan is het nodig de 

transportcoëffiiënten te bespreken. 

2.2 De transportcoëfficiënten 

Voor een preparaat in de vorm van een staaf met rechthoekige 

doorsnee kunnen, indien de onderzochte stof isotroop is, de gal

vano-thermomagnetische effecten gedefinieerd worden met behulp 

van ( 1.1): 

Q~ -\{' -\{i .$':8 ~:T ' -N:B.T V-xT 

Qy "/.s-s - K' Nlj3.T «' .T Vyï 

= (2.2.1) 

Ex ~i. -NtS \l ( 

·~3')( -~~-~ B 
I 

E)' 1'-1 i 2:. oJ..' i j 

l}'t J ~H 1;S ('">'- J \ 
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Het bijbehorende assenstelsel is vastgelegd in fig. 2 (hoofdstuk 3), 

het magnentve J d staat in de z--richting. De warmtestroomdichtheid 
...... ..:. 

wordt met Q aangeduid, de elektrische stroomdichtheid met J. De 

diverse effecten hebben de volgende benamingen: 

l 
. 'ilx T warmtegeleiding: Q'l( = -K ,waarbij \1 T=J =J =0 (2.2.2) y x y 

Righi-Leduc effect: 'YyT -= S'B. V"T ,waarbij ~=Jx=JY=O (2.2-3) 

Seebeck effect: E.'l( 
( V ... T ,waarbij 'V T=J ==J =0 (2.2.4) = ol.. y x y 

De coëfficiënt eJ..
1 heet ook wel de thermokracht. De verandering van 

«' in een magneetveld wordt het longitudinale Nernst-effect genoemd. 

Transversaal Nernst effect: E'f .s l'\ ''B. 'il-x T ,waarbij \1 T=J ' '-' =0 y x y 

Hall effect: ,waarbij \J T= \1 T=J =0 y x y 

Soortelijke weerstand: ,waarbij \I T= \7 T=J =0 y x y 

De index i staat voor isotherm, waarmee bedoeld wordt dat V T=O. 
y 

Aan deze isotherme conditie wordt echter in de experimentele 

situatie niet voldaan. Als wel wordt aangenomen dat er geen netto 

warmtestroom is in de y-richting (adiabatische conditie), dan 

kunnen met (2.2.1) de isotherme coëfficiënten worden uitgedrukt in 

de adiabatische: 

' ex. 

N':B : 
Mo.:B - o( .... '5.'B 

I ... <;:.1.1!>2 

K' 
I-<~ 

: 
s·~.~. 1 .... 

(2.2.5) 

(2.2.6) 

(2.2.7) 

(2.2.8) 

(2.2.9) 

(2.2.10) 

De invloed van de bandenstructuur en het verstrooiingsmechanisrne 

op de transportcoëfficiënten kan gevonden worden door de Boltzmann

transportvergelijking op te lossen uitgaande van een bo"t.sings-
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relaxatietijd r (14,11): 

cÜ. -elk (2.2.11) 

De paramater r is afhankelijk van het verstrooirngsmechanisrne: 

r=-3 voor verstrooirng aan akoestische fononen, r=-1 voor optische 

fononen, r=-2 voor neutrale onzuiverheden en r=1 voor geladen on

zuiverheden. F is een functie die de niet-parabolictteit van de 
r 

geleidingaband in rekening brengt. 

Op deze manier zijn de transportcoëfficiënten uit te drukken in 

transportintegralen. Voor zeer grote of zeer kleine magneetvelden 

gaan deze integralen over in een vorm (12,15,16): 

<A> = ~ (-~~al A(t:) k
3
(!) dE. (2.2.12) 

0 

hierin is: A(~) een willekeurige functie van de energie. 

f 0 de Fermi-Dirac-verdeling. 

De transportcoëfficiënten worden nu niet meer uitgedrukt in de 

relaxatietijd -r maar in de beweeglijkheid r ' die als volgt 

gedefinieerd is: 

r = ~... (2.2.n) 

Met (2.1.4) en (2.2.11) wordt dit: 

(2.2.14) 

Opgemerkt dient te worden, dat deze ~ niet de driftbeweeglijkheid 

f is. f is het over alle toestanden gewogen gemiddelde van r : 

=~ 
<_t) 

Verder kan nog de Hall-beweeglijkheid ~~ worden gedefinieerd: 

' _/flH 0.. -
~H :: ~ : r ·; 

(2.2.16) 
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hierin is a de Hall-factor (13). 
r 

Voor het gemak zal f"ti in dit verslag )"ll genoemd worden. Met 

(2.2.12) en (2.2.14) kunnen de transportcoëfficiënten nu als 

volgt geschreven worden (11,12): 

voor een magneetveld B·O: 

i(\ ko (< ZJA'> ) c;i.. 0 ::- ----- -\'} 

~ <r'> c (2.?.1() 

(2.2.18) 

voor een magneetveld B- tiO : 

hierin is: z de gereduceerde energie 

de gereduceerde Fermi-energie 

Voor de elektronenconcentratie kan nu worden geschreven: 

(2.2.20) 

2.3 De K-integraal 

In de literatuur (12,15,16) is de Kana-vergelijking (2.1.2) 

steeds vereenvoudigd tot een tweedegraads-vergelijking door A =0 

of è.:oo en m0">)m""te nemen. Invullen van de tweedegraads-Kana

vergelijking in (2.2.12) geeft aanleiding tot de definitie van 

de zogenaamde L-integraal: 

"L: (~.~}:~(-;+:) Z-n (z.T(3>Z2
)"' (1+2~z)v,dz (2.).1) 

0 

waarbij 

Alle transportcoëfficiënten kunnen in deze L-integralen worden 

uitgedrukt (zie vergelijking (A.11) uit de apnendix). ~o kan 



-8-

bijvoorbeeld voor de elektronenconcentratie worden geschreven: 

I I (I T )~ -3/L 
\î : :111.& <I) = :\ll.t ~ • ~ 

Analoog hieraan geeft invullen van de derdegraads-Kana-vergelijking 

(2.1.2) in (2.2.12) aanleiding tot de definitie vandeK-integraal 

(zie de appendix): 

0 

waarbij: 

z'=L 
kT 

0 

z'(2'+ 5;) {z'• ik+~·) 
(z' + ~ ~ lA') 

c_ = f...t keT 
2. W'lo'P'" 

(2.3.2) 

De enige vereenvoudiging, die bij het afleiden van de K-integraal 

is gebruikt, is dat in (2.2.14) F =1 is genomen. De K-integraal 
r 

is zo gedefinieerd dat de indices n, m en k overeenstemmen met de 

overeenkomstige indices in de definitie van de L-integraal. De 

transportcoëfficiënten kunnen danook op precies dezelfde manier 

in K-integralen worden uitgedrukt, als in de literatuur (12,15,16) 

gebeurt in L-integralen: 

' (r+'S")/z.. 
i { ) _ ko [ \~2. 

Cl( r o - T -o-K-=<~ .. -.. -s-:-),./a..-
-a.. 
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oK c ...... s-) /~ 
-a. 

Ook de elektronenconcentratie kan met behulp van een K-integraal 

worden geschreven: 

n = 

De effectieve massa 

Integralen van het type (2.2.12) ZlJn te ontwikkelen in een 

Bethe-Sommerfeldreeks (11,12,17). Voor hoge degeneratie kan 

deze reeksontwikkeling reeds na enige termen worden afgebroken, 

waardoor men de volgende formule voor de verzadigingswaarde vrrn 

de thermokracht kan verkrijgen: 

Met (2.4.1) is het mogelijk de effectieve massa bij het Fermi

niveau uit te rekenen uit experimentele thermomagnetische 

grootheden. De effectieve massa die op deze rnanier wordt ver

kregen zal in dit verslag worden aangeduid met m:~, Deze rn:<-) 

is alleen bij zeer grote degeneratie gelijk aan de werkelijke . 

massa bij het Fermi-niveau m;. rn; ligt, bij een bepaalde 

keuze van de bandparameters, vast door (2.1.5). Met (2.3.4) en 

(2.3.6) gaat (2.4.1) over in: 

Hiermee is m:( ... ) numeriek te berekenen. Het resultaat hiervan 

kan vergeleken worden met m; bepaald uit (2.1.5). In grafiek 2.1 
zijn m!(.) en m; uitgezet tegen n voor 102 K en 300 K en enkele 

geschikt gekozen waarden voor P, ll. en €. • In grafie:-:: ~ .? is 
~ 
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.. 
mott-) en 

... 
~ als functie van de elektronenconcentratie. 

curve 1: rn; voor T=102 K en E.~=0,56 eV. 

curve 2: m:.(-) voor T=102 Ken E!I=0,56 eV. 

curve 3: .. 
~ voor T=300 K en E '!I =0,5 3 eV. 

curve 4: m!tw) voor T= )00 K en i.~ =0 ,5 3 eV. 
-10 Alle vi~ curves zijn gegenereerd met P=6,4.10 eVm, 

A =0,1 eVen r=-1 • 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

0 L--------------------------------------~~~~--
IOZ'! 10 CS" 

10 
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"' "' De verhouding m-<(-) /~ als functie van de elektronen-

concentratie. 

curve 1: T=102 Ken l~=0,56 eV. 

curve 2: T=300 Ken !~=0,53 eV. 

Beide curves zijn gegenereerd met P=6,6.1o-10 eVm, 

~ -o, 1 e V en r=-1 • 

.. I • -1o de verhouding moe(e) mF weergegeven voor P=6,6.10 eVm en Ó.=0,1 eV 

bij 102 K en 300 K. Uit deze grafiek is te zien dat er pas van hoge 

degeneratie sprake is bij een elektronenconcentratie van ongeveer 

1.1024 m- 3 bij 102 Ken van ongeveer 6.1024 m- 3 bij 300 K. 

2.5 Invloed van het gebruik van K-integralen i.p.v. 1-integralen 

op de theoretische curves 

De rechterleden van (2. 3.3) tot en met (2.3.6) en (2.4.2) kunnen 

zowel met behulp van L-integralen als met K-integralen worden uit-
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gerekend. Voorbeelden van de verbeteringen die het gevolg zijn van 

het gebruik van K-integralen i.p.v. L-integralen zijn weergegeven 

in de grafieken 2.3 en 2.4. In.grafiek 2.3 is m:c~)/m0 getekend 

voor 102 K en in grafiek 2.4 N~(o) voor 300 K. 
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Invloed van het gebruik van K-integralen i.p.v. 

L-integralen op de berekende waarden van m:(oo) • 

curve 1: m :l.) berekend met L-integralen (in de benadering 

~ =0). 

curve 2: m~ .. ) berekend met K-integralen (voor ~ =0, 1 eV). 

Beide curves zijn gegenereerd met T=102 K, é~~0,5h eV, 
-10 

P=6,4.10 eVm en r=-1 • 

z<., 
10 
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Grafiek 2.4 
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Invloed van het gebruik VRn K-integralen i.p.v. 

L-integralen op de berekende waarden van Ni(o). 

curve 1: Ni(o) berekend met L-integralen (in de benadering 

ö =0). 

curve 2: Ni(o) berekend met K-integralen (voor {). =0, 1 eV). 

Beide curves zijn gegenereerd met T=300 K, !~=0,53 eV, 
-10 P=6,4.10 eVm en r=-1. 

.2 
')( lQ 
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Hoofdstuk 3 Experimentele technieken 

De opstelling 

De gebruikte meetopstelling is beschreven in (18) en (7). 
De metingen zijn gedaan aan rechthoekige staafjes met karakteris

tieke afmetingen van 3 x 3 x 20 mm. De montage van het preparaat is 

weergegeven in fig. 2. Tevens is in fig. 2 het in dit verslag ge

bruL~te assenstelsel vastgelegd. 

z 

x 

fig. 2. De montage van het preparaat. 

1. Oventje, in de vorm van een zenerdiode met als toevoerdraden 

0,1 r.m constantaandraad. 

2. Indium-ti~ soldeerlaag. 

3. Koperdraad (0,1 mm),voor Hall-metingen. Wordt verwijderd bij 

thermomagnetische metingen. 

4. Koper-constantaan thermokoppel (diameter draden 5 0 )"' m) • 

5. Koperen plaatje. 

6. Stycast 2850 GT; een elektrisch isolerende kunststof met 

een relatief hoge warmtegeleiding (ong. 2 W/mK). 

7• Koperen plaatje, dat op de preparaathouder wordt g·emonteerd. 
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De preparatuur van de kristallen staat beschreven in (7). 

).2 De warmtegeleiding 

Door Burg (7) is de warmtegeleiding K (T) van Cd
3
P

2 
gemeten 

tussen 110 K en 300 K. Hij vond daarin een zwak minimum tussen 

160 K en 240 K. Om na te gaan of dit minimum in K veroorzaakt 

wordt door de meetopstelling of dat het een eigenschap is van 

Cd
3
P

2 
zijn warmtegeleidingsmetingen gedaan aan spectrografisch 

zuiver lood. De metingen zijn gedaan aan loodstaafjes onder de

zelfde omstandigheden als die waarbij Burg aan Cd
3

P
2
-staafjes 

heeft gemeten. 

Uit de literatuur (19,20) is bekend dat Jood tussen 100 K en 

4r0 K vo]doet (met een nauwkeurigheid van 1'/~) aan de wet var, 

Wiedemann-Franz: 

(").2.1) 

K (T) en ~ (T) van lood zijn gemeten en uitgezet in grafiek 3.1 

en 3.2. Met de resultaten van deze metingen is het linkerlid 

van (3.2.1) berekend en tegenTuitgezet in grafiek 3.3. Uit 

vergelijking van het linker- en het rechterlid van (3e2.1) in 

grafiek ).3 blijkt dat voor toenemende temperatuur steeds 

slechter aan (3.2.1) voldaan wordt. Uit de grafieken 3.1 en 3.2 

is te zien, door de gemeten waarden met de literatuurwaarden te 

vergelijken, dat dit veroorzaakt wordt door een te hoge 1-< • K 

wordt berekend uit: 

Q ')( = - K.' . '\/" T (2.2.2) 

De warmtestroom door het kristal wordt uit exuerimentele waarden 

bepaald met: 

V I zener zener 
(3.2.2) 

waarbij: V de spanning over de zenerdiode is. 
zener 

I de stroom door de zenerdiode is (zie ~.1). 
zener 
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De warmtegeleiding van een loodpreparaat als functie 

van de temperatuur. 

De getrokken curve is afkomstig uit de literatuur (21). 

)( 

x 
)< 

x 

)( 

x 

x 
x 
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De soortelijke weerstand van een loodpreparaat als 

functie van de temperatuur. 

De getrokken curve is afkomstig uit de literatuur (19). 
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De Wet van Wiedemann-Franz voor een loodpreparaat. 
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Kennelijk gaat er een deel van de warmtestroom ·~ verloren. Dit 

kan zijn veroorzaak vinden in warmtestraling, warmteoverdracht 

door de overgebleven lucht in de cryostaat of warmtegeleiding 

door stroomdraden en thermokoppeldraden. Hieronder wordt een schat

ting gegeven van de grootte van de verschillende verliezen bij 

kamertempera tuur. Uitgegaan wordt daarbij van een loodpreparaa.t 

waarop een temperatuurgradiënt wordt gedrukt met een zener-diode, 

die een vermogen van 100mW levert. De warmteafvoer via stroom- en 

thermokoppeldraden kan worden geschat met: 

\J " K A c!r 

waarin: W het afgevoerde vermogen is. 

K de warmtegeleidingscoëfficiënt van de draad is. 

Adr de dwarsdoorsnede van de draad is. 

T
1 

de temperatuur van het preparaat is, die overigens 

niet constant is over het hele preparaat. 

T0 de temperatuur van de preparaathouder (waaral'l.n de 

uiteinden van de draden zijn bevestigd) is. 

1 de lengte vl'l.n de draad is. 

Bij e~n ongedrukt vermogen van 100 mW blijkt er een temperatuur

verval van ongeveer 10 K over het loodstaafje te stal'l.n, zodat voor 

T
1
-T

0 
een waarde van 8 K voor de bovenste thermokoppels en 2 K 

voor het onderste genomen kan worden (zie fig. 2). De warmteaf

voer vindt plaats door drie thermokoppeldraden van koper (K Cu= 

400 W/rrlK, dooorsnee=50 _r m), drie van constantal'l.n ( 1-<. Con=20 W/rnK, 

doorsnee= 50 j"m) en twee stroomdraden van constantaan (doorsnee= 

100 ~m). Alle acht draden hebben een lengte van ongeveer 2 cm. 

Met (3.2.3) kan nu worden berekend dat het door deze draden af

gevoerde vermogen ongeveer 0,9 mW is, dat wil zeggen nog niet 1% 

van het opgedrukte vermogen. 

Voor een cryostaat met een cilindervormige binner:. en bui ten

pot geldt bij kamertemperl'l.tuur de volgende vergelijking voor de 

warmteoverdracht door de resterende lucht tussen binnen en buiten-

wand (22): 
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waarin: A het oppervlak van de binnenpot is (in cm2). 

p de druk in de cryostaat is (in mmHg). 

o< 0 de accommodatie-coëfficiënt is. 

Met deze formule wordt hier een schatting gegeven van de warmte

overdracht van het loodpreparaat naar het stralingsscherm, dat 

het stanfje omhult. Voor A wordt daarbij het oppervlak van het 

staafje genomen (3 cm2) en voor T1-T0 de gemiddelde waarde op het 

preparaat (5 K). Voor p kiezen we 10~ mmHg (de gemiddelde waarde 

tijdens de metingen). De waarde van de accommodatie-coëfficiënt 

is onbekend, maar omdat we het maximale afgevoerde vermogen willen 

berekenen wordt hiervoor de maximale waarde ingevuld:~0 =1. Dit 

levert een, via de restlucht, afgevoerd vermogen van ongeveer 

2,4.10-3 mW,wat te verwaarlozen is ten opzichte van het opgedrukte 

vermogen. 

Voor de warmtestraling tussen twee oneindig lar~e concentrische 

cilinders met grijze wanden geldt (23): 

waarin: A1,A0 het oppervlak is van respectievelijk binnen- en 

buitencilinder. 

~.,(~ de emmissie van respectievelijk binnen- en 

buitencilinder is. 

(~.2.5) 

de constante van Stefan-Boltzmann (5,67.10-B W/m2K4) 

is. 

Als AO (in ons geval het oppervlak van het stralingsscherm) veel 

groter is dan A1 (in ons geval het oppervlak van het prepara:1.t), 

dan gaRt (3.2.5) over in: 

(3.2.6) 

Voor t, nemen we de maximale waarde (!,=1). Daar het loodstaafje er 

erg vuil uitzag, nadat er thermokoppels aangezet waren, is dit een 

redelijke keuze (voor geoxideerd lood is E,=0,6). Met (3.2.6) krijgt 

men dan een warmteverlies door straling van ongeveer 9,4 mW bij 

kamertemperatuur. Dit is zowat 1ofo van het totale vermogen. Uit 

deze schattingen wordt het duidelijk dat de afwijking in IA, bij 
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kamertemperatuur voornamelijk het gevolg is van warmtestraling. 

Bij 100 K is het warmteverlies door straling nog slechts ongeveer 

0,5%· 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat bij kamertemperatuur 

niet adiabatisch wordt geme~en, zodat daar de formules (2.~.8)

(2.2.10) niet bruikbaar zijn. 

Uit (3.2.5) is te zien dat de warmtestraling zal afnemen als 

het oppervlak van het stralingsscherm (A
0

) wordt verkleind en/of 

spiegelend gemaakt wordt (waardoor E~ klein wordt). We hebben 

danook een kleiner stralingsscherm genomen, waarop een goudlaagje 

was opgedampt. Dit had weinig effect, wat mogelijk het gevolg is 

van het feit dat het stralingsscherm een rechthoekige geometrie 

heeft en niet cilindervormig is. Tot slot zijn er metingen gedaan 

waarbij een temperatuurgradiënt op het stralingsscherm werd ge

drukt. De gemeten waarde van K bij 300 K nam inderdaad af als de 

temperatuurgradiënt groter werd. Dit is dus een bruikbare methc"J~ 

als de temperatuurgradiënt over het stralingsschermen die van het 

preparaat gelijk gemaakt kunnen worden. Daar dit niet op eenvoudige 

wijze in de gebruikte opstelling te verwezenlijken was en de urgen

tie niet erg groot was, zijn er verder geen warmtegeleidingsmeting

en gedaan. 

Omdat niet adiabatisch gemeten wordt, zal, naast de warmtege

leiding, ook het Righi-Leduc-effect bij kamertemperatuur niet be

paald kunnen worden. Verwacht mag worden dat in de thermokracht ct'{~) 
i en het Nernst-effect N B in ons geval geen grote afwijkingen zullen 

optreden. 
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Hoofdstu. 4 Resultaten en diskussie 

4.1 ~ elektronenconcentratie, de Hall-beweeglijkheid en 

de \.~.hermokracht 

De elektro\enconcentratie n en de Hall-beweeglijkheid /"..,. van 

de Cd
3

P
2
-prepan:.ten, waaraan metingen zijn verricht, zijn weerge

geven in tabel 1, De elektronenconcentratie is uit het Hall-effect 

bepaald via de, u.lt (2.2.16) af te leiden vergelijking 

a 
R_~ - r 
-1i nq 

waarbij a =1 gesteld is. Uit (13) blijkt dat a niet meer dan 
r r ')4 ~ 

1- 2% van 1 afwijkt bij elektronenconcentrnt;es boven 0,~.10L m-

De HaJ.l-beweeglijkheid /'"wordt dan gegeven door jw =""w/(! 

T=102 K T=300 K 

preparaat -24( -3) n.10 m 
2 

jl'-H(m /Vs) n.10-24(m-3) 2 rim /Vs) 

P-26 0,7 o,B9 0,7 0,28 

P-10 1,2 0,33 1,2 0,11 

P-27 1 '4 0,47 1,4 o, 14 

P-22 + Zw 2,0 0,48 1 '8 o, 13 

P-37 2,0 o,so 2,0 0,2'3 

P-33 2,4 o,B9 2,5 0,25 

P-20 4,6 o, 71 4,6 0,21 

P-20 a 5,2 o,68 5,3 0,20 

Tabel 1. 

Opmerkingen bij tabel 1: 

a) Preparaat P-22 is gegroeid met toegevoegd zwavel. 

b) Preparaat P-20 a is P-20 na temperatuurbehandeling. 

De e'lektronenconcentraties van de preparaten stemmen ,r;oed overeen 

d . d 1 . t t d . t 0 ' ,. ·~ 1 o24 -) met cte waar en uJt e .1. era uur, 1e ussen , Jen r.,,v. m 

liggen. Opmerkelijk is dat Burg, wiens preparatc:c·J op precies de-
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zelfde manier gemaakt werden, nooit elektronenconcentraties 
24 -3 heeft gevonden boven 1,7.10 m • Daarentegen heeft Burg vaak 

elektronenconcentraties van 0,3.1024 m-3 gemeten, terwijl de7.e 

de laatste tijd nooit meer worden aangetroffen. Dit moet ver

oorzaakt zijn door het gebruik van ander uitgangsmateriaaL De 

Hall-beweeglijkheden van de preparaten liggen wat aan de lage 

kant in vergelijking met de 1 i teratuur, \vaar preparaten met 

overeenkomstige elektronenconcentraties ~w's van ongeveer 

0,30 m2/Vs opleveren bij 300 K (6,7). Dit is mogelijk het ge

volg van de haarscheurtjes, die in bijna alle preparaten duide

lijk te zien waren. 

De gemeten waarden van de thermokracht zijn negatief, wat 

overeenstemt met het feit dat Cd
3

P2 een n-type halfgeleider is. 

In de grafieken 4.1 en 4.2 is I at.i(oo)l uitgezet tegen de ele;z

tronenconcentratie bij respectievelijk 102 K en 300 K. De thermo

kracht is gemeten ten opzichte van koper en later gecorrigeerd 

voor de thermokracht van koper. De getrokken curves in de gra

fieken 4.1 en 4.2 zijn de theoretische waarden voor Ja~.'t ... )l, be

rekend met (2. ).3). Daarbij is é~=O,S6 eV genomen bij 102 K en 

[~=0,5 3 e V bij 300 K. Deze waarden voor E:~ zijn door van Lies

hout bepaald uit optische metingen (8). Uit (24) blijkt À=0,1 eV 

een geschikte keuze voor de spinbaansplitsingsenergie te zijn. 

Voor de verstrooiïngsparameter is r=-1 genomen op grond van de 

resultaten van Burg (7). Met deze waarden voor é~, 6 en r zijn 

theoretische curves gegenereerd voor verschillende waarden van P. 

Uit de grafieken 4.1 en 4.2 kan geconstateerd worden dat de 
-10 -10 grootheid P ligt tussen 6,4.10 eVm en 7,0.10 eVm, zowel bij 

102 K als bij 300 K. 

Er zijn ook nog curves gegenereerd met anderewaarden van D., 

voor T=102 K, é~=0,56 eVen waarover het volgende is op te merken: 
-10 

r=-1 vallen de curve met P=6,4.10 e Vm en A =0, 1 e V, de curve 
-10 -10 

met P=6 , 3 • 1 0 ' e Vm en ~ =0 e V en de curve met P=6,5.10 eVm en 

A=0,2 eV nagenoeg samen. Het is dus mogelijk de meetresultaten te 

verklaren met een hogere of lagere waarde voor P als voor D. ook 

maar een hogere of lagere waarde genomen wordt. 

Opmerking: met (2.1.2) kan worden berekend dat voor ~ ... oo voor P 

V3[2 keer de waarde van P voor ö. =0 genomen moet worden om 

de curves nog steeds te laten samenval1en. 
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~;(o) van de diverse preparaten bij 102 K. 

De getrokken curves zijn theoretische curves. 
-10 curve 1: P=6,4.10 eVm. 
-10 curve 2: P=7,0.10 eVm. 

Beide curves zijn gegenereerd met ~~=0,56 eV, à =0,1 eV 
en r=-1. 
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~<(o) van de diverse preparaten bij 300 K. 

De getrokken curves zijn theoretische curves. 
-10 curve 1: P=6,4.10 eVm. 
-10 curve 2: P=7,0.10 eVm. 

Beide curves zijn gegenereerd met E~=0,53 eV, ~=0,1 eV 

en r=-1. 
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4.2 De tekenomslag van het Nernst-effect 

De transversale Nernst-coêffioiënt Hi(O) kan bepaald worden 

uit de helling van Ni(B).B, uitgezet tegen B. Dit is gedaan met 

de experimentele resultaten van de preparaten uit tabel 1. Het 

resultaat hiervan is weergegeven in tabel 2. Bij verscheidene 

preparaten was de correctie, die moet worden toegepast om uit 

de arliA.batische Nernst-coëffi.oiënt NaB de :isotherme Nernst

ooëfficiënt NiB te berekenen (zie vergelijking 2.2.9), vrijwel 

gelijk a~n N~. Hierdoor was het niet mogelijk NiB voor deze 

preparaten erg nauwkeurig te bepalen. Het is dikwijls zelfs niet 

te zeggen of NiB positief of negatief is. In deze gevallen is 

voor Ni(o) in tabel 2 nul ingevuld. 

T=102 K T::300 K 

preparaat öoe'~)( ,P V /K) Ni(O)/k"l"14 f:l,à.)( ,P V /K) Ni(O)/~/H 
~ 

P-26 0,8 -0,03 o,6 -(),os 

P-10 0,3 0 0' 1 0 

P-27 -o, 1 0 -0,2 0 

P-22 -0,3 0 0,3 0 

P-37 -0,2 0 -0,3 0 

P-33 -0,4 0 -o, 1 0 

P-20 -3,1 0,02 -0,7 o, 10 

P-20 a -1,8 0,01 -0,6 o,o6 

Tabel 2. 

Het longitudinale Nernst-effect /).OI. i (oo) ( 1:::. e:.~..i (B) = <X' (B) - o~.' ( 0} ) 

is niet rechtstreeks te meten omdat de verzadigingawaarde van de 

thermokracht, o~.'(co) , meestal nog niet bereikt zal zijn bij het hoogste 

te behalen magneetveld van 1,7 tesla. In (12) wordt echter de volgende 

vergelijking gegeven: 

+ 

2 
Door het linkerlid van deze vergelijking uit te zetten tegen B 

(4.2.1) 

krijgt men rechte lijnen waarvan de helling '!~«;(~) is. Uit de 
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. 
metingen aan P-20 en P-20 a bij 102 K is /l./(oo) op deze manier 

bepaald. In a11e andere gevallen was het effect zo klein, dat de 

metingen niet nauwkeurig genoeg waren voor deze methode; in die 

gevallen is in tabel 2 A•'t-) gelijk genomen aan 6 at'( 1, '7 tesla.) 

Tabel 2 laat duidelijk zien dat er zowel bij 102 K als bij ~00 K 

een tekenomslag is in het transversale én het longitudinale 

Nernst-effect bij een elektronenconcentratie tussen 1.1024 m-3 

4 024 -3 D' . . t . t en .1 m -. 1t 1s 1n overeens emm1ng me wat theoretisch 

werd verwacht (zie bijvoorbeeld grafiek 2.4). De reöultaten van 

de metingen bij kamertemperatuur worden hier wel onder enig voor

behoud gegeven, omdat deze metingen niet onder adiabatische con

dities zijn uitgevoerd (zie 3.2). 

4-3 De effectieve massa 

De verzadigingawaarde van de thermokracht ~·(~) is voor de 

verschillende preparaten berekend door ~~~(oo) , uit tabel 2, op 

te tellen bij de gemeten waarden van o~..'(o). Met e~.'(~) is uit (2.4.1) 

m:c~) te berekenen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 3 

en in de grafieken 4.3 (voor 102 K) en 4.4 (voor 300 K). De getrokken 

curves in deze grafieken zijn de theoretische waarden voor m:(~) /m0 
berekend met (2.4.2) voor verschillende waarden van P. Daarbij is 

weer aangenomen dat ë~=0,56 eVvoor T=102 K, €~=0,53 eVvoor T=300 K, 

r=-1 en ~=0,1 eV. Met P=6,6.10-10 eVm blijkt de theoretische curve 

dan het beste overeen te stemmen met de experimentele resultaten, 

zowel bij 102 K als bij 300 K. Deze waarde van P past goed bij de 

metingen van de thermokracht ci(o) (zie 4.1). Ook voor m:(•)/m0 
-10 vallen voor T=102 K, l~=0,56 eVen r=-1 de curve met P=6,4.10 eVm 

en t::. =0,1 eV, de curve met P=6,3.10-10 eVm en ~=0 eVen de curve 
-10 met P=6,5.10 eVm en ~=0,2 eV samen. De meetresultaten kunnen 

dus ook hier in overeenstemming gebracht worden met een hogere of 

lagere P, als ook A hoger of lager wordt gekozen (zie ook de op-

merkingaan het einde van 4.1). 

Nu P bepaald is kan met (2.1.6) de effectieve massa m *onder 
e 

'k 
in de geleidingaband berekend worden: me=0.049 m0 voor ~~=0,56 eV 

(T=102 K) en m: =0,04 '7 m0 voor ê~=O ,5 3 e V (T=300 K). Deze wae.rden 
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m!'"'/m0 van de diverse preparaten bij 102 K. 

De getrokken curves zijn theoretische curves. 
-10 curve 1: P=6,4.10 eVm. 
-10 curve 2: P=6,6.10 eVm. 

Beide curves zijn gegenereerd met [~=0,56 eV, D. =0, 1 eV 

en r=-1 • 
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m:~Jim0 van de diverse preparaten bij 300 K. 

De getrokken curves zijn theoretische curves. 
-10 

curve 1: P=6,4.10 eVm. 
-10 curve 2: P=6,6.10 eVm. 

Beide curves zijn gegenereerd met E~=0,53 eV, !::,. =0, 1 eV 

en r=-1· 
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voor m: liggen wat hoger dan die van Burg (m:=0,04 m
0

) (7), maar 

stemmen erg goed overeen met die van Radautsan c.s. (0,048 m
0 

bij 

90 Ken 0,05 m0 bij 300 K) (5,6). 

T=102 K T=300 K 

preparaat m:t-) /m0 m;Jmo m:<-)/m0 m;/m0 

P-26 0,054 0,055 0,046 0,054 

P-10 0,05 7 0,058 0,049 0,05 3 

P-27 0,060 o,061 0,056 0,060 

P-22 o,o65 o,o65 0,055 0,058 

P-37 o,o68 o,o68 0,060 0,063 

P-33 0,066 0,066 o,o6c 0,062 

P-20 o,073 0,073 0,063 0,064 

P-20 a o,o81 o,o81 0,074 0,075 

Tabel 3 

• I '* In grafiek 2.2 staat mo<(CIO) mF· gegeven als functie van de 

elektronenoOl'1centratie. Het is hiermee mogelijk voor a11e pre

paraten de werkelijke massa bij het Fermi-niveau m; uit te re

kenen. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 3. De hjer 
• gevonden waarden van mF stemmen zeer goed overeen met die van 

Radautsan c.s., die bij 90 K waarden voor m; vinden van 0,055 m
0 

( 24 -3) ( 24 -3) voor n=0,4.10 m tot 0,075 m0 voor n=4,8.10 m (4,5). 

Conclusies 

Door Burg (7) werd in de warmtegeleiding, gemeten als functie 

van de temperatuur, een minimum gevonden. Dit blijkt geen eigen

schap van Cd
3
P2 te zijn, maar veroorzaakt te worden door het feit 

dat de metingen niet onder adiabatische condities zijn gedaan. Er 

is bij kamertemperatuur een warmteuitwisseling met de omgeving 

door straling. Hierin zal verbetering gebracht kunnen worden door 

over het stralingsscherm, dat het preparaat omhult, een tempera-
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tuurgradiënt aan te brengen, die precies gelijk is aan die over 

het preparaat. Daardoor zal het wellicht mogelijk zijn een uit

spraak te doen over het eventueel gedeeltelijk inelastisch zijn 

van de verstrooiing. 

De in dit verslag besproken metingen zijn aan Cd
3
P

2
-prepa

raten gedaan die een hogere elektronenconcentratie hadden dan 

de door Burg gebruikte. Hiermee werd de door Burg reeds gevonden 

tekenomslag in het transversale Nernst-effect, als functie van de 

elektronenconcentratie, bij 102 K en 300 K duidelijk bevestigd. 

Ook in het longitudinale Nernst-effect werd nu een tekenomslag 

gevonden. Bij beide effecten vindt de tekenomslag, zowel bij 

102 K als bij 300 K, plaats tussen 1.1024 m-3 en 4.1024 m-3. 

Theoretisch werd dit ook verwacht, onder aanname van een waarde 

van de verstrooiingsparameter van -1. Omdat het Nernst-ef~ect erg 

klein is bij de gebruikte elektronenconcentraties, zijn de meting

en van dit effect niet erg nauwkeurig. Hierin kan verbetering ge

bracht worden door isotherm te gaan meten. 

Tevens is het, door het gebruik van de K-integralen in plaats 

van de uit de literatuur bekende L-integralen, mogelijk geworden 

de effectieve massa onder in de geleidingaband nauwkeuriger te be

palen: m:=0,049 m0 bij 102 Ken m:=0,047 m0 bij 300 K. Dit ligt 

duidelijk boven de waarde die door Burg gevonden werd, maar stemt 

goed overeen met de metingen van Radautsan (5,6). Door het gebruik 

van deze K;...integra1en is tevens duidelijk geworden dat er bij de 

voor Cd
3
P

2 
gebruikelijke elektronenconcentraties nog niet gesproken 

mag worden van hoge degeneratie. 
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Appendix Afleiding van de K-integraal 

De Kana-vergelijking (2.1.2) kan geschreven worden als: 

waarbij: 

Ter vereenvoudiging van de formules worden gedefinieerd: 

Uit (A.1) kan de volgende vergelijking worden afgeleid: 

dz' 
dk 

p 2 
= 2k. (k T) .D 

0 

(A .1) moet nu worden ingevuld in 

()0 

(Ä.):: ~t ~) f\(tJ \/(E\ dE-
c:. 

hierin is: A ( ~ ) een willekeurige functie van de energie. 

f de Fermi-Dirac-verdelingsfunctie. 
0 

Door reduceren gaat (2.2.12) over in: 

waarbij ~ ... ~FT 
() 

(A .1) 

(A .2) 

(2.2.12) 

(A-3) 
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Nu is zodat: 

(A .4) 

Door de bandvorm (A.1) in te vullen in (A.3) en door gebruik te 

maken van (A.2) en (A.4) kan nu geschreven worden: 
00 

<A.) ,. \ .,f __ e_,c P:.....;.(z.":"''-~-<._'B_-_,2'-'l"' .......... 
oj L' + e'lCp (z'+ C'B-?)]z 

A(z'). (';pT~:\. ~3 ,,_. [, + ~} d:z• 

(A.5) 

Door in (2.2.14) F =1 te nemen gaat deze vergelijking over in 
r 

Door te reduceren en gebruik te maken van 

wordt dit: 

oftewel 

I ~.tk"-
2 = z + '- T 

.t W'lo Kc. 

'P.a.. koT 
j< "' / o, r · l.j ( /f> )

Y' 

[-n + c]~ 

Voor de functie A in (A.5) kiezen we nu zn~q; met behulp van 

(A.B) en z=z'+ CB krijgen we dan: 

Dit geeft aanleiding tot de definitie van de K-integráal: 

(A .n) 

(A .8) 

(A .9) 

(2.3.2) 

0 
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Dan is: 

Ter vergelijking: met de definitie van de L-integraal 

krijgen we (als de benadering 6 =0 gebruikt wordt): 

Door (A.10) en (A.11) te vergelijken wordt meteen duidelijk dat 

de X-integraal zodanig gedefinieerd is dat de indices n, m en k 

overeenstemmen met de overeenkomstige indices in de definitie 

van de L-integraal. 

(A .1 0) 

(A .11 ) 
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Lijst van symbolen 

a adiabatisch, bovenindex 

B magneetveld, in de z-richting 
~ 

E elektrisch veld 

F functie, die de niet-paraboliciteit van de geleidingeband 
r 

in rekening brengt 

f 0 Fermi-Dirac-verdelingsfunctie 

h constante van Dirac 

i isotherm, bovenindex 

J elektrische stroomdichtheid 

k golfvector elektron 

k0 constante van Boltzmann 

mo rustmassa van het elektron 
... 

m o~f .. ) effectieve massa van het elektron berekend uit cl'{eo) en n .. 
~ effectieve massa van het elektron bij het Fermi-niveau 
m.,... 

e 
effectieve massa van het elektron onder in de geleidingaband 

n elektronenconcentratie 

P matrixelement, dat de koppeling tussen de geleidingaband 

en de valentieband aangeeft 

Q warmtestroomdichtheid 

q lading van het elektron (-e) 

r verstrooiïngsparameter 

S Righi-Leduc coëfficiënt 

N Nernst coëfficiënt 

~ Hall coëfficiënt 

T absolute temperatuur 

z gereduceerde energie E: /k0T 

z' t.'/k0T 

« thermokracht 

@ gereduceerde bandafstand k0T/'~ 
Ä spinbaansplitsingsenergie 

~ gereduceerde spinbaansplitsingsenergie ~/k0T 
L energie van het elektron, gerekend vanaf de onderkant van 

de geleidingaband 
I 

f_ 
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fF Fermi-energie 

'~ bandafstand 

'? gereduceerde Fermi-energie E.F/kOT 
K warmtegeleidingscoëfficiënt 

r- beweeg 1 i jkhe id 

jJ-M Hall-beweeglijkheid 

(J soortelijke weerstand 

1: botsingsrelaxatietijd 


