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Samenvatting 

Er is theoretisch onderzoek verricht naar de elektrische geleiding van een 
binair composiet waarvan de ene fase goed en de andere fase slecht geleidend 
is. De achtergrond waartegen het onderzoek te plaatsen is, wordt gevormd 
door de zogeheten CarbonBlack/polymeer-composieten. Het doel van dit 
onderzoek is het integreren en aan elkaar relateren van de verschillende mo
dellen die reeds zijn opgesteld ter verklaring van de elektrische geleiding van 
dergelijke composieten. In het bijzonder is onderzocht hoe de elektrische ge
leiding zou kunnen afhangen van de vulgraad van goed geleidende deeltjes. 
van de frequentie van een aangelegd elektrisch veld en van de temperatuur. 
Het onderzoek is geheel analytisch van aard. 

Een belangrijk resultaat van dit onderzoek is dat alle drie de af11auke
lijkheden dicht bij de percolatiedrempel beschreven kunnen worden door het 
composiet als fractaal op te vatten. Deze integratie van drie afhankelijklw
den op een fractaal netwerk is bij uitstek geschikt voor CarbonBlack. omdat 
de experimenteel haalbare concentraties altijd in het gebied rond de perco
latiedrempel liggen. Voor de andere resultaten dienen we een ondersrheid 
aan te brengen tussen de verschillende afhankelijkheden. 

Concentratie-af11ankelijkheid kunnen we buiten de percolatiedrempel be
schrijven met effectieve-mediumtheorie en dicht bij de percolatiedrempelmet 
schalingswetten. Schalingswetten kunnen enerzijds gerechtvaardigd worcleu 
door renormalisatietheorie en anderzijds. in een meer kinematisch beeld. 
door een diffusiemodel dat even als de renormalisatietheorie uitgaat \·an de 
fractale structuur. 

Frequentie-afhankelijkheid kunnen we op en dicht bij de percolatiedrem
pel beschrijven met een schalingswet. Deze schalingswet, welke een uitbrei
ding is van de op fenomenologische gronden opgestelde schalingswet voor de 
de-geleiding, kan afgeleid worden in een anomaal diffusiemodeL De f~·sische 
oorsprong van de frequentie-afhankelijkheid is tweeërelei: Ten eerste is er 
ten gevolge van de fractale structuur op de percolatiedrempel een geometri
sche oorsprong. Ten tweede is er ten gevolge van relaxatie van bewegende 
ladingdragers een mechanistische oorsprong. Er wordt een schatting gege\·en 
van de overgangsfrequentie die beide effecten, weliswaar niet strikt, scheidt. 

De temperatuurafuankelijkheid van de geleiding is van veel mechanisti
schere oorsprong dan de vorige twee. Verschillende modellen zijn variaties 
op hetzelfde thema: een model waarbij hopping over variabele afstanden 
en variabele energieverschillen mogelijk is. Alternatief kan dit geformuleerd 



worden in een percolatiemodeL Als de hoppingafstand kleiner is dan de cor
relatielengte, kunnen we de temperatuurafhankelijke geleiding beschrijven in 
een superlocalisatiemodel, dat weer van een fractale structuur uitgaat. Dit 
superlocalisatiemodel geeft de beste overeenstemming met de beschikbare 

experimentele data. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding en doelstelling 

Zoals de eerste stap in elke studie zou moeten zijn, geven we eerst aan wat het 
object van onze studie is, dat wil zeggen we definiëren een "wereld", alsmede 
de probleemstelling waartoe we ons in deze "wereld" zullen beperken. 

Vanaf nu vatten we de "wereld" op als een zogeheten binair composiet 
(samenstelling van twee materialen) bestaande uit een continue matrix van 
een isolerend, of in ieder geval een slecht geleidend materiaal, waarin zich 
vuldeeltjes van een goed geleidend materiaal worden bevinden. In de prak
tijk kunnen we hierbij denken aan een geleidende CarbonBlackfpolymeer
composiet. De geleiding van de afzonderlijke materialen PVC of hars en 
CarbonBlack heeft waarden van de orde van respectievelijk 10-15 ( fhn r 1 

en 105 ( nm)-1 [1]. De diameter van een CarbonBlack-deeltje is ongeveer 
30 x 10-9 m. [2]. 

Het hoofdprobleem van ons theoretisch onderzoek in deze wereld is het 
vinden van een model voor de (soortelijke) elektrische geleiding u van zo'n 
composiet, in het bijzonder het verband tussen u en de concentratie <P van 
de geleidende CarbonBlack deeltjes, de frequentie w en de temperatuur T. 
Nu is er in de discussie over de geleiding in heterogene media een groot 
aantal theoretische modellen voorgesteld ter verklaring van deze elektrische 
geleiding. Omdat fysisch zeer verschillende modellen sterk overeenkomende 
voorspellingen blijken te geven is het moeilijk inzicht te krijgen in het wer
kelijke mikroskopische proces dat verantwoordelijk is voor de geleiding. Dit 
onderzoek bestaat voor een belangrijk deel uit het bespreken van verschil
lende modellen om te weten te komen wat de verbanden hiertussen zijn. 
De additionele waarde van dit onderzoek ligt meer in het integreren en aan 
elkaar relateren van de verschillende modellen, dan in het uitbreiden van 

3 
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één van de bestaande modellen. Uiteindelijk kunnen we dan bepalen welk 
inzicht elk model ons geeft in de geleiding en hopen we tot een zo groot mo

gelijke synthese van de verklaringen van de drie genoemde afhankelijkheden 
te komen. 



- ----------------------------------------------------------------------------

Hoofdstuk 2 

Concentratie-afhankelijke 
geleiding 

Elk hoofdstuk zullen we steeds beginnen met aan te geven hoe het gedrag dat 
we willen beschrijven en verklaren er uit ziet, dat wil zeggen, we geven het 
fenomeen aan de hand van experimentele gegevens weer. Bij de theorievor
ming rond dit fenomeen starten we op een globaal niveau, om van hier uit 
een steeds diepere en gedetailleerdere structuur bloot te leggen. In concreto 
zullen we in dit hoofdstuk de volgende theorieën bestuderen: de effectieve
mediumtheorie(EMT), de schalingswetten, de General- Effective- Medium
theorie (GEM), de percolatietheorie, het Node-Link-Blob {NLB)-model, de 
renormalisatietheorie en het diffusiemodel. We brengen hier reeds een glo
baal onderscheid aan in deze theorieën: EMT zouden we kunnen karakte
riseren als een raammodel, geldend over een groot concentratiegebied van 
vu/deeltjes. De schalingswetten zijn sterk fenomenologisch van aard, terwijl 
de GEM-theorie een semi-empirische koppeling van EMT en de schaalwetten 
is. Percolatietheorie is een veeldeeltjestheorie, waarvan het NLB-model een 
verfijning is. Renormalisatietheorie wordt gebruikt om een aantal exponen
ten die in de schalingswetten voorkomen te berekenen. Het diffusiemodel is 
meer een kinematisch model. 

2.1 Het fenomeen 

De elektrische geleiding van een binair composiet hangt af van de concentra
tie goed geleidende deeltjes die zich in de slecht geleidende matrix bevinden. 
Dit gedrag is experimenteel uitputtend onderzocht, en figuur 2.1 is een ty-

5 
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Figuur 2.1: Typisch verloop van de concentratie-afhankelijke geleiding 

pische weergave van dergelijke metingen. We zien in deze figuur dat voor 
een lage volumefractie 4> van vuldeeltjes het composiet als geheel nauwelijks 
geleidend is. Bij een bepaalde concentratie begint de geleiding echter sterk 
toe te nemen. Deze radicale stijging beperkt zich echter tot een klein con
centratiegebied. Hier boven neemt de geleiding nog maar gestaag toe. Het 
moge duidelijk zijn dat vooral het gebied waarin de geleiding radicaal toe
neemt , d.w.z. rond de zogeheten percolatiedrempel, theoretisch interessant 
is. Voor we ons voornamelijk tot dit laatste concentratiegebied zullen beper
ken, proberen we eerst het globale gedrag in een groot concentratiegebied te 
begrijpen. 

2.2 Effectieve-mediumtheorie 

Zoals reeds in de inleiding gezegd is, vervult de effectieve-mediumtheorie in 
onze bespreking van de geleidingsmodellen de rol van een soort raammodel, 
een buitengrens van het theoretische kader dat we in de volgende paragrafen 
meer en meer naar binnen toe zullen opvullen. Omdat de EMT reeds in ex
tenso besproken is [3], zullen we hier alleen de grote lijn en de belangrijkste 
aannames in de redeneringen bespreken. De basisgedachte achter EMT is 
de vervanging van het inhomogene composiet door een effectief homogeen 
medium. De parameters die in deze vervanging een belangrijke rol zullen 
spelen zijn de eigenschappen van de samenstellende delen van het compo-
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siet, zoals de geleiding u en de diëlektrische constante c In deze paragraaf 
zullen we de geleiding afleiden door de eerder genoemde vervanging te int
roduceren, alsmede de min of meer "klassieke" resultaten voor de geleiding 
bespreken die oorspronkelijk afgeleid zijn door Clausius en Mossotti en door 
Bruggeman (zie bv. [4)). Deze beschouwingen blijken een percolatiedrempel 
te voorspellen. 

We gaan eerst in op de zogenaamde effectieve eigenschappen van compo
sieten. Fysisch gezien kunnen we in een composiet drie relevante lengtescha
len onderscheiden: een moleculaire, een mesoskopische en een makroskopi
sche lengteschaal. Op de moleculaire lengteschaal gelden de Maxwellverge
lijkingen in vacuüm. Deze lengteschaallaten we verder buiten beschouwing. 
Ons uitgangspunt is een lineaire relatie tussen twee vectoren (in het alge
meen mogen dit tensoren zijn) op de tweede lengteschaal. 

B(r) = À(r)A(r) (2.1) 

We definiëren nu een effectieve constante À* door volumegemiddeldes te 
nemen van de vectorvelden A en B. 

< B(r) >=< À(r)A(r) >:= À• < A(r) > (2.2) 

Deze volumemiddeling heeft ons automatisch op de derde lengteschaal ge
bracht, de lengteschaal waarop het zinvol is te spreken over effectieve eigen
schappen. Veronderstellen we nu een tweecomponentenmengsel, dan zouden 
we door een lineaire menging in deze componenten de volgende À* krijgen: 

(2.3) 

Hierin zijn 4>1 ( = 1 - 4>) en 4>2( = 4>) dimensieloze volumefracties van respec
tievelijk component 1 en 2. Dat deze lineaire menging ook een afdoende 
beschrijving van de werkelijkheid zou geven is eigenlijk te mooi om waar te 
zijn, en dat ze inderdaad onjuist is kunnen we inzien door uit te gaan van 
de uit ( 2.2) volgende relatie 

< A(r) >= À*- 1 < B(r) > (2.4) 

Passen we op deze uitdrukking hetzelfde argument van lineaire menging toe, 
dan leidt dit tot 

(2.5) 

Uit ( 2.3) en ( 2.5) kunnen we nu concluderen dat een beschrijving die uitgaat 
van een lineaire menging in componenten in het algemeen onjuist is. Wel 
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blijkt .\* tussen de zogeheten 'Wiener-bounds' te liggen, die in feite gegeven 
worden door ( 2.3) en ( 2.5). 

(2.6) 

Deze Wiener bounds zijn exact voor de geleiding van serie (2.3)- en paral
lelschakelingen (2.5) van twee componenten. Wat we wel zeker weten is dat 
de componentsgewijs gemiddelde velden < A >i en < B >i (i = 1, 2) per 
definitie lineair in 4> mengen. 

(2.7) 

(2.8) 

Ook per definitie geldt 

< B >i= Ài < A >i (2.9) 

Drukken we nu< A >i in< A >uit door een dimensieloze fi te introduceren 

<A >ï= /i < A>, (2.10) 

dan vinden we met deze relaties 

(2.11) 

h is de verhouding van het gemiddelde veld van A in component 2 en het 
totale gemiddelde veld < A >, en zal in het algemeen een functie van de 
dimensieloze parameters </>2 en ~~ zijn: 

(2.12) 

Hiermee hebben we de eigenlijke effectieve mediumtheorie, de introductie 
van effectieve eigenschappen op makroskopisch niveau, behandeld. Binnen 
dit algemene theoretische kader zijn echter nog een drietal benaderingen 
gebruikelijk, die elk een andere aanname maken met betrekking tot h. 

In de eerste benadering die we invoeren gaan we uit van een lage dichtheid 
van vuldeeltjes (4>2! 0) en schrijven we 

<A >2 <A >2 
h(x,</>2) = h(x,O) = 1· <A >1 +0· <A >2 = <A >t (2.13) 
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In de tweede benadering mag de concentratie vuldeeltjes groter zijn dan 
in de eerste, waarmee we <P2 < A >2 niet meer mogen verwaarlozen. Dan is 

h dus 
A ~ 

h = < >2 = <A>1 
<Pt < A >t +<P2 < A >2 <Pt + <P2 ~1~~ 

(2.14) 

In de derde benadering formuleren we het probleem op een zelfconsistente 
wijze, waarmee we de veeldeeltjeseffecten die een essentiële rol spelen in de 
percolatietheorie op een gemiddelde manier meenemen. We krijgen een zelf
consistente betrekking in À* als we h(x,<P2) vervangen door h(x*(<P2),0). 
De fysische betekenis hiervan is dat we in h de invloed van andere deel
tjes verwerken door de omgeving te vervangen door een effectief homogeen 
medium met À*. We schrijven nu 

h(x,O) = xF(x) (2.15) 

Substitutie hiervan in ( 2.11) levert een impliciete vergelijking in À* 

À*- Àt 

- 1- <P2(1- ~)Fn:) 
(2.16) 

Het probleem van de bepaling van À* is nu verplaatst naar het bepalen van 
de functie F( ~: ). Maken we gebruik van de analogieën tussen verschillende 
transportverschijnselen in heterogene media [3], dan vinden we voor de de

geleiding 
* O't 

0' = 1- <P2(1- ;;- )F(~:) 
(2.17) 

( 2.17) is de algemene zelfconsistente formule voor de effectieve geleiding. 
We gaan nu de verhouding ~1~~ uit ( 2.14) berekenen door uit te gaan 

van één enkel bolvormig insluitset in een homogene omgeving. Met dit re
sultaat leiden we in de tweede benadering de zogeheten Clausius-Mossotti
relatie af, en in de derde benadering de zogeheten symmetrische Brugge

manvergelijking. 
Clausins en Mossotti nemen voor de algemene velden A en B de diëlektri

sche verplaatsing D en het elektrisch veld E, die aan elkaar gerelateerd zijn 
volgens D = f.E, en daarmee voldoen aan ( 2.1). Ze gaan uit van één enkel 
bolvormig insluitset (depolariseren de factor ~) waarin een elektrisch veld 
E2 heerst ten gevolge van een aangelegd veld E0 om de bol heen [3]. Dit 
ééndeeltjesprobleem is exact oplosbaar, met 

(2.18) 
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x is nu ll en 
(2' 

Dan is 
F=-3-

1 + 2x 

10 

(2.19) 

(2.20) 

Het probleem voor het hele composiet wordt opgevat als een additief één
bollenprobleem, wat betekent dat de bollen geacht worden geen invloed op 
elkaar uit te oefenen. Door deze redenering te volgen, leiden Clausins en 
Mossotti voor f"' af: 

f"'- ft f2- ft 
-~ = 4>2 (2.21) 
f"' + 2ft f2 + 2ft 

Reeds in laagste orde wijkt dit antwoord af van de lineaire mengregel, 
maar komt het wel overeen met de lage dichtheidsbenadering. De Clausius
Mossotti-relatie is een ééndeeltjesuitdrukking die zoals gezegd rekening houdt 
met het depolariserend effect, dat een soort zelfinteractie is. Door de eer
der genoemde analogieën kunnen we ( 2.21) ook in termen van de geleiding 
schrijven. 

u"' - Ut U2 - Ut 
--- = 4>2 ( 2.22) 
u"' + 2ut u2 + 2ut 

Ook in de zelfconsistente formulering kunnen we van bolvormige insluit
seis uitgaan. F voldoet dan aan ( 2.20), en substitutie hiervan in ( 2.16) 
geeft dan een kwadratische vergelijking in f"', waarvan de oplossing bekend 
staat als de symmetrische Bruggemanvergelijking: 

(2.23) 

Deze vergelijking is symmetrisch in 1 en 2. Vanwege de opgelegde zelf
consistentie is de symmetrische Bruggemanvergelijking in een veel groter 
concentratiegebied geldig dan de Clausius-Mossotti-relatie. In termen van 
de-geleiding luidt de symmetrische Bruggemanvergelijking: 

(2.24) 

Als nu u2 > > u 1 , u"', dan is 

* ~ 1 (A. ,/.._) t 
U = Ut t = -Ut '/'C - 'I'"~ -

3- 4>2 3 
(2.25) 
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u* divergeert bij </>2 = ~ := </>c, de percolatiedrempeL Dat deze waarde voor 
<l>c in het algemeen niet experimenteel gevonden wordt kunnen we verklaren 
uit het feit dat we van het speciale geval van bolvormige insluitseis in een 
gemiddeld veld zijn uitgegaan, en dat de effectieve eigenschappen van de 
omgeving juist op de percolatiedrempel sterk veranderen, zodat de gebruikte 
benadering niet meer voldoet. Als </>2 > </>c, schrijven we ( 2.24) met behulp 
van u2, u* > > u1 als: 

(2.26) 

Hieruit volgt: 

(2.27) 

Op </>c is ( 2.24) gelijk aan de kwadratische vergelijking - 2u*
2 + u1 u2 = 0, 

met als oplossing 

(2.28) 

Omdat de relevante vergelijkingen voor ac-geleiding mathematisch equi
valent zijn met die voor de-geleiding kunnen we de Bruggemanvergelijking 
ook in termen van ac-geleiding schrijven. Introduceren we eerst de complexe 
geleiding 

Ö' =u- iwf, (2.29) 

dan is de Bruggemanvergelijking te schrijven als 

(2.30) 

Ö' heeft een reëel en een imaginair deel, die vanwege het niet- lineaire karakter 
van ( 2.30) gaan mengen in u*. Dit zal rond de percolatiedrempel interessant 
blijken te zijn (zie paragraaf 3.2). 

In een fysisch geheel andere aanpak wordt de asymmetrische Brugge
manvergelijking voor u* afgeleid [4]. We gaan uit van een materiaal met 
geleiding u1 waaruit we successievelijk bolletjes weghalen en vervangen door 
een bolletje met geleiding u2• Het verwijderen van het ne bolletje komt 
overeen met het verwijderen van een eerste bolletje uit een materiaal met 
geleiding u•(n-1). We vinden nu een uitdrukking voor u*(ut,u2 ,</>2) door 
gebruik te maken van de oplossing van het volgende ééndeeltjesprobleem, 
bepaald door ( 2.19) en ( 2.11) 

(2.31) 
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(2.32) 

waarin dx2 het volume van het weggehaalde bolletje is als fractie van het 
volume van materiaal 1, dus dx 2 = 1~PJ2 • Zo krijgen we de volgende eerste
orde-differentiaalvergelijking met randvoorwaarde u*(</>2 = 0) = u1: 

d * d</>2 ( *) 3u* u = -- U2 - u 
1 - </>2 2u* + u2 

(2.33) 

Hiervan is de oplossing 

(2.34) 

De asymmetrische Bruggemanvergelijking verschilt van de Clausius- Mossotti
relatie, omdat insluitseis elkaar hier wel mogen overlappen. Maar in tegen
stelling tot de symmetrische Bruggemanvergelijking voorspelt de asymme
trische Bruggemanvergelijking geen percolatiedrempeL 

Met behulp van enkele basisprincipes hebben we in deze paragraaf af
leidingen gegeven van uitdrukkingen voor u{</>). De aanpak in de volgende 
paragraaf is veel meer fenomenologisch van aard. 

2.3 Schalingsgedrag 

In deze paragraaf herhalen we eerst de voorspellingen die EMT doet rond 
de percolatiedrempeL Omdat deze voorspellingen kwantitatief niet blijken 
te voldoen stellen we ons in deze paragraaf tot doel om dit gedrag kwanti
tatief wel goed te beschrijven, meer dan om het reeds volledig te begrijpen. 
Dit leidt tot de zogeheten schalingstheorie die weliswaar niet in staat is de 
verschillende exponenten die in de theorie voorkomen te voorspellen, maar 
ze wel aan elkaar weet te relateren. {Zie [5] voor een algemeen overzicht van 
de schalingstheorie in de statistische fysica) 

In de vorige paragraaf hebben we laten zien dat EMT een percolatie
drempel voorspelt bij 4>c = !· De beschrijving die EMT geeft van het gedrag 
rond deze percolatiedrempel blijkt echter kwantitatief niet te voldoen. Om 
experimentele data te beschrijven, dienen we voor de geleiding beneden 4>c 
te schrijven 

{2.35) 

en voor 4> > 4>c 
(2.36) 
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lei\ 

+ 
Figuur 2.2: Schalingsgedrag nabij de percolatiedrempel 

Zeer dicht bij de percolatiedrempel gelden deze vergelijkingen niet meer, 
maar moet er een continue overgang zijn. s en t zullen we in het vervolg 
de exponenten van geleiding noemen. Voor de EMT volgt uit ( 2.25) s = 1 
en uit ( 2.27) t = 1. Experimenteel blijken de gevonden exponenten in ver
schillende experimenten een hoge mate van overeenstemming te vertonen, 
hetgeen tot de hypothese heeft geleid dat s en t een universeel karakter heb
ben en niet afhangen van de geometrische structuur van het percolerende 
pad en de dimensie die aan zo'n structuur kan worden toegekend. In fi
guur 2.2 is aangegeven waar de schalingswetten ( 2.35) en ( 2.36) geldig 
zijn. Behalve 4> - 4>c zal ook de verhouding ;; bepalend zijn voor de gelei
ding van het systeem. We maken nu een zodanige schalingsfunctie F dat 
( 2.35) en ( 2.36) uit één vergelijking volgen. Hiervoor moet F boven en 
beneden 4>c wel verschillend zijn, en schrijven we respectievelijk F + en F _. 
De schalingsaaname ziet er dan als volgt uit: 

(2.37) 

Het argument van de schalingsfunctie F± noemen we z. Merk op dat we 
niets hebben aangenomen over de ligging van 4>c· Hoe kunnen we ( 2.37) 
nu rechtvaardigen? Voor een geleider-isolator-composiet vinden we ( 2.36) 
terug als het argument z van de schalingsfunctie F+(z) van de bovenkant 
naar 0 gaat, en F+ daarmee een constante wordt. ( 2.35) vinden we terug 
als we aan F de eis opleggen dat F _ ( z) ex z. Precies op 4>c leggen we de 
eis op dat in het rechterlid van ( 2.36) de term I 4> - 4>c I niet meer mag 
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voorkomen. Dit impliceert voor de schaalfunctie: 

I 

F(z) ex z•+ 1 ,1 z 1-+ oo (2.38) 

zodat volgt 

(2.39) 

Met s = t = 1 vinden we inderdaad het EMT-resultaat u~ ex -/u1u2 terug. 
Typische waarden voor s en t in twee dimensies zijn s = t ~ 1.3 en in drie 
dimensies s ~ 0.75 en t ~ 2.0. 

In deze paragraaf hebben we de concentratie-afhankelijke geleiding rond 
de percolatiedrempel in het kader van algemene schalingswetten besproken. 
EMT en schalingswetten zijn de voldoende ingrediënten voor een beschrij
ving over het hele concentratiegebied. Een dergelijke beschrijving staat cen
traal in de volgende paragraaf. 

2.4 Gener al-Effective-Medium-theorie 

We hebben gezien dat de EMT weliswaar een uitspraak doet over de gelei
ding in een groot concentratiegebied, maar slechts kwalitatief in staat is de 
percolatiedrempel te voorspellen, terwijl schalingswetten al een meer kwan
titatieve overeenstemming te zien geven. Deze zijn in geldigheid echter weer 
beperkt tot concentraties dichtbij <Pc· Om een beschrijving over het hele 
concentratiegebied te krijgen is de zogenaamde General Effective Medium
vergelijking opgesteld [6], waarin eigenschappen van de EMT gecombineerd 
zijn met schalingswetten. Dit is een fenomenologische vergelijking die wel
iswaar wordt gepostuleerd, maar waarvan we wel kunnen laten zien dat er 
limietgevallen zijn die overeenkomen met de eerder besproken theorieën. 

Deze GEM-vergelijking luidt: 

~1- ~- ~2- ~-
~1 + A~*<P1 + ~2 + A~*<P2 = 0 (2.40) 

1 
Hierin is ~ = u't en A = <P-; 1 

- 1. <P is de volumefractie, waarvoor geldt 
</J1 +</J2 = 1. Deze vergelijking bevat twee aanpasbare parameters, de kritieke 
volumefractie <Pc, en de exponent t. We laten nu zien dat er limietgevallen 
zijn die overeenkomen met eerder besproken theorieën. Voort = 1 en A = 2 
vinden we de symmetrische Bruggemanvergelijking terug. We beschouwen 
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eerst eens de Bruggemanvergelijking voor Ut < < 0'2. Voor </>2 l 4>c vinden 
we 

(2.41) 

en voor </>2 ! 4>c 
(2.42) 

Op 4>c is 
(2.43) 

Uit de GEM-vergelijking vinden we 

(2.44) 

(2.45) 

voor </>2 ! 4>c· Evenals uit de Bruggemanvergelijking volgt uit de GEM
vergelijking 

(2.46) 

Uit ( 2.44) en ( 2.45) volgt echter dat de GEM-vergelijking principieel onjuist 
moet zijn. Boven en beneden de percolatiedrempel is namelijk dezelfde 
exponent t bepalend en we hebben eerder al gezien dat s en t weliswaar in 
d = 2 gelijk zijn, maar in d = 3 zijns ent verschillend. De GEM-vergelijking 
kan echter zodanig gegeneraliseerd worden [7] dat er wel twee verschillende 
exponenten in voorkomen. 

(2.47) 

Hierin is E = u1fa en T = u1ft. 

Vanaf nu zullen we dit onderzoek in het bijzonder richten op het concen
tratiegebied rond 4>c· Het vervolg van dit hoofdstuk zal er op gericht zijn 
om het schalingsgedrag op fysische gronden proberen te begrijpen. 

2.5 Percolatietheorie 

Tot nu toe hebben we de geleiding beschouwd in een raammodel (EMT) 
en op fenomenologische gronden (Schalingswetten en GEM). In deze para
graaf beperken we ons niet meer tot een fenomenologische beschrijving, maar 



Hoofdstuk 2. Concentratie-afhankelijke geleiding 16 

gaan we na hoe de structuur binnen het composiet verandert rond de perco
latiedrempeL Percolatietheorie is in essentie een veeldeeltjestheorie die een 
mathematische beschrijving geeft van de clusterstructuur, in het bijzonder 
rond de percolatiedrempeL Ze geeft een eerste aanzet tot het begrijpen van 
de schaalwetten. 

Als we een rooster beschouwen, waarop verbindingen ('honds') tussen 
roosterpunten kunnen ontstaan, dan is percolatietheorie een theorie over de 
wijze waarop een doorlopend pad van de ene kant van het rooster naar de 
andere kant tot stand komt als er steeds meer verbindingen op het rooster 
ontstaan. (Omdat percolatietheorie statistisch van aard is, gebruiken we in 
het vervolg van dit hoofdstuk de variabele p (van 'probability') in plaats van 
4>.) Als we aannemen dat de matrix een isolator is, dan zijn er voor p < Pc 
uitsluitend eindige clusters waarop een deeltje zich kan voortbewegen. Als 
we p laten toenemen, dan zal er een kritieke vulgraad zijn waarbij zich 
een percolerend (doorlopend) pad van het ene naar het andere uiteinde kan 
vormen. Rond deze percolatiedrempel met vulgraad Pc zal de geleiding sterk 
toenemen door de snel groeiende grootte van een cluster geleidende deeltjes. 
Voor p >Pc kan een deeltje in principe een oneindige afstand afleggen. Juist 
bij Pc moet het systeem een continue overgang tussen deze twee verbanden 
volgen. 

Percolatietheorie kan op verschillende roosters, met verschillende dimen
sies d beschouwd worden. In deze paragraaf zullen we uitgaan van het 
zogenaamde Bethe-rooster [8]. In dit rooster heeft elk punt z naaste buren, 
en bestaan er geen lussen tussen twee punten. Vandaar dat ook wel over een 
boomstructuur gesproken wordt. Het Bethe-rooster heeft als voordeel ten 
opzichte van het nogal triviale ééndimensionale geval dat hier in ieder geval 
Pc < 1 is, terwijl het probleem op dit rooster toch een exact kunnen oplos
sen. We zullen laten zien dat in dit Bethe-rooster een schaalwet kan worden 
afgeleid voor het gemiddelde aantal clusters per roosterpunt, en dat de oor
sprong van schalingswetten in de percolatietheorie geïntroduceerd wordt in 
een basishypothese over de zogeheten correlatielengte. 

We beschouwen roosterpunten die een bezettingskans p hebben, spre
ken af dat een s-cluster een cluster bestaande uit s roosterpunten is, en 
definiëren n 8 als het aantal s-clusters per roosterplaats. We nemen verder 
aan dat elke roosterplaats z buren, en dus ook z mogelijke honds heeft. Dit 
laatste gegeven kunnen we gebruiken om de percolatiedrempel af te leiden. 
Gemiddeld heeft een roosterplaats dus p( z - 1) bezette naaste buren. Als 
p(z- 1) < 1, ofwel als p < z:l dan neemt het gemiddelde aantal nieuwe 
paden bij elke volgende stap af met een factor < 1. Onafhankelijk van het 
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feit of alle z buren van de oorsprong bezet zijn, of dat z groot is, neemt de 
kans om een continu pad naar oneindig te vinden dan exponentieel af als 
p < z_:I. Hieruit volgt voor de percolatiedrempel Pc 

1 
Pc=-

z-1 
(2.48) 

We berekenen nu het gemiddelde aantal s-clusters per roosterpunt. De 
grootte van zo'n s-cluster is gerelateerd aan het aantal onbezette buren van 
een bezette roosterpunt, de zogeheten perimeter u. Twee roosterplaatsen 
die door een bond met elkaar verbonden zijn, maar verder geïsoleerd zijn, 
hebben dus 2z- 2 onbezette buren. Als dit cluster van twee roosterpunten 
wordt uitgebreid met een roosterpunt, dan neemt u toe met z- 2. Voor een 
s-cluster in het Bethe-rooster vinden we dus 

u= (z- 2)s + 2 (2.49) 

Voor een ééndimensionale geval is eenvoudig in te zien dat 

(2.50) 

In het algemeen geldt echter 

n5 = L95uP5(1- p)u (2.51) 
u 

als 9su het aantal clusterconfiguraties met grootte s en perimeter u is. Sub
stitueren we ( 2.49) in ( 2.51) dan vinden we 

(2.52) 

Merk op dat voor elke s maar één waarde van u mogelijk is. Beschouwen 
we nu de verhouding~. en nemen we voor het gemak aan dat z=3, dan n.('Pc) 
geldt hiervoor 

ns(P) = [ (1- p) ]2[ !!._ (1 - p) ]5 = [ (1 - p) ]2[1- a(p- Pc)2]s oe exp( -es) 
ns(Pc) (1- Pc) Pc (1-"'" Pc) (1- Pc) 

(2.53) 
waarin a= ~en c = -ln[1-a(p-pc)2]. Uit dit laatste volgt, als we bedenken 
dat (p- Pc) klein is, en op grond hiervan reeksontwikkeling toepassen: 

c oe (p- Pc)2 (2.54) 
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Voor de gemiddelde clustergrootte S geldt 

(2.55) 

Voor p = Pc moet deze som oneindig zijn. In feite blijkt eenvoudig dat we 
S in een machtwet kunnen schrijven 

(2.56) 

Als ns(Pc) ex exp( -s) zou zijn, dan zou de gemiddelde clustergrootte bij Pc 
eindig blijven. Het is dus aannemelijker om voor ns(Pc) te veronderstellen 

(2.57) 

ris in principe eenvoudig af te leiden voor het Bethe-rooster, en blijkt ~ te 
zijn, maar voor ons doel, het geven van een inzicht in de percolatietheorie en 
het verduidelijken van de schalingswetten, is het niet relevant deze afleiding 
te geven. Voor grote s kunnen we ( 2.53) nu schrijven als 

(2.58) 

De machtwet die in ( 2.56) voorkomt kent een fundamentele oorsprong. 
Voor we ( 2.58) kunnen veralgemeniseren, gaan we eerst in op die fundamen
tele oorsprong. Hiertoe introduceren we de correlatielengte ~'die ook in het 
NLB-model en in de diffusiemodellen een belangrijke rol speelt. ~ hangt sa
men met de grootte van het grootste nog eindige cluster en geeft bovendien 
de afstand aan waarboven de dichtheid van de oneindige cluster uniform 
wordt. Tussen de mikroskopische lengteschaal van de afstand tussen twee 
roosterpunten (de kleinste lengteschaal) en ~ kunnen we geen karakteristieke 
lenteschaal meer onderscheiden. De correlatielengte wordt gedefinieerd als 
de gemiddelde kwadratische afstand tussen twee roosterpunten die tot het
zelfde cluster behoren. e = Lj R1jPij 

Lj Pij 
(2.59) 

Rij is de afstand tussen twee roosterpunten i en j, en Pij is de kans dat i en 
j tot dezelfde cluster behoren. 
De basishypothese van schalingsgedrag in percolatietheorie is nu dat ~ het 
kritieke gedrag domineert, en rond Pc beschreven wordt door 

(2.60) 
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Omdat percolatietheorie geen directe relatie legt met de geleiding hebben 
we met alleen de basishypothese geen reden genoeg om te veronderstellen 
dat ook de geleiding aan schalingswetten voldoet. Hiervoor stellen we de 
hulphypothese op dat de geleiding u(p) bepaald wordt door structuren waar
van de grootte Ç is en alleen afbangt van algemene kenmerken als symmetrie 
en dimensie. Een met ( 2.59) overeenstemmende definitie kan als volgt ge
geven worden: de kans dat i en j tot eenzelfde cluster behoren, zal in het 
algemeen exponentieel afbangen van Rij, die we dan nog moeten relateren 
aan Ç. 

I Rï·l 
Pij ex: exp(---[-) (2.61) 

Op Pc divergeert Ç, waardoor ook Lj Pij divergeert. j gaat op de beginnende 
oneindige cluster immers zeer sterk toenemen. De gemiddelde clustergrootte 
S, ofwel het gemiddelde aantal roosterpunten waarmee een roosterpunt in 
de oorsprong verbonden is, is gelijk aan de noemer uit ( 2.59) 

(2.62) 

j zijn roosterpunten van verschillende clusters, terwijl i en j op hetzelfde 
cluster liggen. Omdat Lj Pij divergeert, divergeert ook S, zoals reeds uit 
( 2.55) beredeneerd is. 

Uitgaande van de resultaten voor het Bethe-rooster en de hypotheses van 
de machtwetten, proberen we nu tot algemener resultaat voor ns te komen. 
Hiertoe generaliseren we ( 2.54) voor p -+ Pc tot de machtwet 

1 
C ex: I P- Pc p; (2.63) 

met u een nieuwe exponent. Bovendien generaliseren we exp( -es) tot de 
functie 

(2.64) 

geldig voor s -+ oo en p-+ Pc· De precieze vorm van J((p- Pc)su) wordt 
niet door de percolatietheorie voorspelt, maar uit computersimalaties en 
numerieke berekeningen bepaald. Generaliseren we ( 2.58) met behulp van 
( 2.64), dan vinden we een algemene schaalwet voor n8 • 

(2.65) 

Dit is een eerste stap in het plausibel maken van de schalingswetten voor de 
geleiding. De precieze relatie tussen de clustergrootte n 8 (p) en de geleiding 
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Figuur 2.3: Lengteschalen gerelateerd aan de correlatielengte 

CT is echter verre van triviaal. Een oorzaak hiervan is het feit dat sommige 
delen van een pad niet bijdragen tot de geleiding, omdat ze een uiteinde 
zijn, en bovendien zal één enkel, lang gekronkeld pad slechter geleiden dan 
een aantal parallelle, rechte paden. 

Als laatste in deze paragraaf brengen we een in het vervolg veelvuldig 
gebruikt onderscheid aan in het percolatiesysteem. Voor p < Pc bestaan er 
alleen eindige clusters, wa.arvan de grootste cluster typisch van de orde ~(p) 
is. Precies op de percolatiedrempel is ~(Pc) = oo, en heeft de cluster een 
zichzelf gelijke, fractale structuur. Deze fractale structuur zal een centrale 
rol blijken te spelen in dit onderzoek. Voor p > Pc heeft de oneindige cluster 
een zichzelf gelijke structuur tot ~(p), terwijl we op lengteschalen > ~(p) de 
oneindige cluster als homogeen mogen beschouwen, zie figuur 2.3. 

2.6 Node-Link-Biob-model 

We zullen nu ingaan op een meer verfijnde versie van de in 2.5 besproken 
percolatietheorie, het zogenaamde Node Link Blob-model. Het NLB-model 
geeft een beschrijving van de clusterstructuur nabij Pc, maar is niet in staat 
de kritieke exponenten s en t te voorspellen om de eenvoudige reden dat 
er geen verband gelegd wordt met de geleiding als gevolg van de comple
xiteit van het model. We hopen dat we door het beschouwen van enkele 
karakteristieke eigenschappen van de oneindige cluster indirect toch meer 
begrijpen van de geleiding. We introduceren dit model aan de hand van het 
eenvoudigere Node-Link-model. In dit laatste model zijn we wel in staat de 
exponent t van de geleiding in andere exponenten uit te drukken. 



Hoofdstuk 2. Concentratie-afhankelijke geleiding 

• . 

< 
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In het NL-model wordt de 'backbone', dat wil zeggen dat deel van een 
cluster dat overblijft na verwijdering van de losse, niet stroomvoerende eind
jes ( dangling ends ), opgevat als een netwerk van verbindingen (links) tussen 
knopen (nodes), zoals weergegeven in figuur 2.4. Er wordt verondersteld 
dat er geen gesloten kringen zijn. Deze benadering voldoet beter naarmate 
d groter is (d > 6). Dan mogen we een gemiddelde veldtheorie toepassen, 
waarin gesloten kringen geen rol spelen. Voor d = 2 of d = 3 blijken deze 
kringen echter wel essentieel te zijn. Voor het NL-model is het gemiddelde 
aantal honds op een stroomvoerende verbinding tussen twee naast elkaar 
liggende 'nodes' gelijk aan [9] 

(2.66) 

waarvan we het bewijs later zullen geven (zie ( 2.73). (In het NLB-model is 
deze L het aantal primaire honds, en zullen we hiervan een afleiding geven, 
zie ( 2.73)). We leiden nu een uitdrukking voor de exponent t van geleiding 
af. u0 is de geleiding tussen twee nodes, 9; is dan de gemiddelde geleiding, 
en \ti - Vj het potentiaalverschil tussen de roosterpunten i en j die op een 
afstand ~ uit elkaar liggen. Nu is 

(2.67) 

als Ri en Rj de posities van respectievelijk i en j aangeven. Omdat ~ 
de relevante lengteschaal is, en de dimensie van een willekeurig hypervlak 
gegeven wordt door d-l, kunnen we dan voor de gemiddelde stroom I door 
een hypervlak met oppervlakte ë-1 schrijven 

uo uo 
I= y(lti- Vj) ex y~E (2.68) 
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Nu leiden we de totale makroskopische geleiding u als volgt af: 

I 

u= ea-1 = Uo e-d ex: .!.e-d = (p- Pc)e-d = (p- Pc)I+v(d-2) (2.69) 
E L L 

Hieruit volgt 
t = 1 + v(d- 2) (2.70) 

Deze uitdrukking levert t = 1 in d = 2. Exact geldt echter in d = 2: t = 1, 3. 
Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat het NL-model niet juist kan zijn. 

We zullen nu aantonen dat het NL-model te beperkt is, en dat een uit
breiding hiervan, het NLB-model beter voldoet. In het NLB-model model
leren we het ingewikkelde percolatienetwerk rond Pc door een onderscheid 
te maken tussen drie soorten honds. Enerzijds zijn er honds (in het vervolg 
aangeduid met primaire honds) die wanneer ze verbroken worden het ge
hele cluster in tweeën doen breken, anderzijds zijn er honds (in het vervolg 
aangeduid met secundaire honds) waarvoor dit niet geldt, omdat ze niet de 
enige verbinding van het ene naar het andere punt vormen, maar in een 
zogenaamde 'blob' een kluwe van verbindingen vormen. Als we zo'n secun
daire verbinding verbreken, verlagen we de geleiding. Deze 'blobs' kunnen 
we opgebouwd denken uit 'links' en 'blobs' in een zichzelf gelijke structuur. 
Verder kunnen we, evenals in het NL-model ook nog de 'dangling ends' 
onderscheiden. Dit zijn honds die geen primaire of secundaire verbinding 
vormen tussen i en j, maar slechts met een uiteinde vast zitten aan primaire 
of secundaire honds. Het verschil tussen het NL-model en het NLB-model 
wordt dus bepaald door de aanname van secundaire honds in het NLB
model, en we zullen aantonen dat deze aanname essentieel is. In figuur 
2.5 is het NLB-model weergegeven. We beschouwen bondpercolatie op een 
rooster in d dimensies [11]. We definiëren Àij als het aantal primaire honds 
tussen i en j op een cluster in een willekeurige bondconfiguratie. < Àij > 
stelt dan een middeling over alle j, dus over alle bondconfiguraties voor. 
Als we L definiëren als het gemiddelde aantal primaire honds tussen twee 
plaatsen die op eenzelfde cluster en gemiddeld dus een afstand ~ uit elkaar 
liggen (( 2.59) is immers de gemiddelde kwadratische afstand tussen i en j), 
dan voldoet L analoog aan ( 2.59) aan 

(2.71) 
j j 

De belangrijkste relatie in het NLB-model geeft het verband tussen 
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Figuur 2.5: Node-Link-Biob-model 
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(2.72) 

Deze vergelijking brengt tot uitdrukking dat de afname van Pij ( dpij) ge
geven wordt door de relatieve afname van het aantal primaire honds ( ~) 
maal het gemiddelde aantal primaire honds tussen i en j. Dit zijn namelijk 
de honds die Pij kunnen verlagen. Sommeren we deze vergelijking links en 
rechts, en delen we door S = Lj Pij dan vinden we voor L 

p dS _1 L = --oe (p- Pc) s dp 
(2.73) 

Het aantal primaire honds wordt dus een kritieke grootheid bij Pc, met 
kritieke exponent 1. Hoe kunnen we nu de aanname van het bestaan van 
blobs rechtvaardigen? 

We beschouwen eerst het tweedimensionale geval. L voldoet aan ( 2.73) 
en~ oei p- Pc 1-v. Als er geen blobs zouden zijn, en we te maken hebben met 
een lineaire keten met alleen maar 'nodes' en 'links', dan zou L ~ Ç zijn. Dit 
impliceert v < 1. Numeriek is echter gevonden ([10],p.16) vd=2 > 1. Deze 
tegenstrijdigheid kunnen we alleen maar ongedaan maken als we aannemen 
dat er blobs zijn. 
Voor d > 2 wordt echter ook numeriek v < 1 gevonden. Om voor d > 2 
blobs te rechtvaardigen hebben we dan ook een ander argument nodig. Het 
totale aantal honds LBB is gelijk aan het aantal primaire honds L plus het 
aantal honds in de blobs LB 

(2.74) 
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We maken nu gebruik van het exacte resultaat L cxl p- Pc l-1 , en het 
numerieke resultaat LBB ex I p - Pc 1-<BB, (BB > 1 (2 < d < 6). Uit 
deze twee gegevens volgt dat in het rechterlid van ( 2.74) ook een term 
I p- Pc 1-<BB moet voorkomen, die de term L cxl p- Pc l-1 domineert, en 
bij Pc gelijk is aan het linkerlid. Aldus vinden we 

(2.75) 

We hebben nu gevonden dat op Pc het aantal primaire honds divergeert 
met een kritieke exponent 1 en het aantal secundaire honds met een kritieke 
exponent > 1. Op Pc hebben we dus in feite alleen met blobs te maken. Elke 
'blob' is weer een netwerkje met 'nodes' en 'links'. De voorgaande redene
ring kan dan ook op meerdere lengteschalen worden toegepast, waardoor 
de structuur van de 'blobs' als zichzelfgelijk kan worden opgevat. Dit is de 
belangrijkste conclusie die we uit het NLB-model kunnen trekken. In de vol
gende paragraaf gaan we aan de hand van een mathematische beschouwing 
verder in op het zichzelfgelijke karakter op de percolatiedrempeL 

2. 7 Renormalisatietheorie 

Omdat de schalingstheorie van fenomenologische aard is, is ze niet in staat 
de exponenten s en t van geleiding te voorspellen. Een theorie die hiertoe 
wel in staat is, is de zogeheten renormalisatietheorie. Deze veronderstelt 
een zichzelfgelijke (fractale) structuur op Pc, die we in de vorige paragraaf 
tegengekomen zijn in de blobs. Dit betekent dat op lengteschalen < < ~, 
geldt dat het systeem er hetzelfde uitziet op een n maal zo grote of n maal 
zo kleine lengteschaal. (We moeten wel bedenken dat er een kleinste leng
teschaal is, namelijk de afstand tussen twee roosterpunten die elkaars buur 
zijn.) Een rooster dat aan deze eis voldoet, is een zogeheten hiërarchisch 
rooster. We proberen eigenschappen van het systeem te weten te komen 
door de gevolgen van een zichzelfgelijke structuur te analyseren. 
Om het basisidee van renormalisatie aan te geven beschouwen we een hiërar
chisch rooster in twee dimensies [12]. Aan zo'n rooster kennen we de ei
genschap toe dat het aantal honds in zogenaamde renormalisatiestappen 
verhoogd of verlaagd wordt, afhankelijk van de transformatierichting. Het 
geheel van honds op het rooster duiden we aan met het "systeem". We 
kunnen zo'n systeem op verschillende lengteschalen of niveau's beschouwen, 
zodat we de mogelijkheid hebben als het ware in en uit te 'zoomen'. Stel 
dat we op een niveau n naar het systeem kijken, waarbij we aannemen dat 
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Figuur 2.6: Renormalisatie op een hiërarchisch rooster 

er tussen de punten A en B één bond aanwezig is. De afspraak is nu dat in 
één renormalisatiestap elke bond vervangen wordt door vier nieuwe honds, 
die in de figuur getekend zijn als een soort 'wybertje', zie figuur 2.6. In de 
ne transformatiestap is het aantal honds 4n. 
Als we een systeem hebben dat gekarakteriseerd wordt door een set para
meters, bijvoorbeeld uo, de geleiding van een bond tussen naaste buren,p, 
de kans hierop, u, de geleiding tussen twee willekeurige roosterpunten en a, 
de elementaire afstand tussen twee roosterpunten , dan wordt de renorma
lisatieprocedure gekarakteriseerd door de transformatie 

I I I I R( ) u0 ,p ,u ,a = uo,p,u,a (2.76) 

We krijgen een nieuwe set getransformeerde parameters. Van de vier para
meters die transformeren, beschouwen we eerst die van p. Als p de kans op 
een bond is in het oude rooster, is p1 de kans op een bond in het nieuwe 
rooster. 

Het is nu mogelijk voor een willekeurig rooster de exponent v uit ( 2.60) 
af te leiden als we gebruik maken van het feit dat na één renormalisatiestap 
voor de correlatielengte ~ geldt 

e =~~I P1
- Pc 1-v (2.77) 

waarbij ~0 de orde grootte van naaste-nabuurafstand heeft, en 

(2.78) 

b stelt de schaalverandering van de lengte voor. In het oorspronkelijke roos
ter geldt 

~ = ~0 I P- Pc ~-v (2.79) 
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Figuur 2.7: Schaling S1 

Omdat alleen bij Pc het oude rooster en het rooster na een renormalisatiestap 
volledig identiek zijn, geldt 

(2.80) 

Dus 
lnb 

V----:--
- ln(~) 

p-pc 

(2.81) 

We laten nu zien hoe met behulp van renormalisatietheorie op het spe
ciale rooster sl uit figuur 2.7 de kritieke exponent t (en in d = 2 dus ook 
s) wordt afgeleid [13]. Op het gerenormaliseerde rooster is er een bond met 
geleiding (!

1 en kans p als in het oude rooster A1B of A2B of beide paden 
geleiden. Uit figuur 2.7 volgt dan dat p tot p' transformeert volgens 

(2.82) 

Omdat er op het percolatiepunt een zichzelfgelijke structuur is, moet voor 
de transformatie van p gelden: 

Pc= R(pc) (2.83) 

Uit ( 2.82) en ( 2.83) volgt 
Pc= 0.618 (2.84) 

We lineariseren rond Pc: 
P =Pc+ ép (2.85) 

p' =Pc+ ép' (2.86) 
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5 I 1 -1 I 
De schaalverandering van p volgt eenvoudig uit ( 2.80 ): ïi; = ( b)-;;- = b;;. 
Voor de schaling S1 is buit ( 2.81) gelijk aan .J2. We definiëren nu 

Uit ( 2.82) volgt 

fJp' I 
..\ ·--- b"V .- fJp -

fJp' 
fJp = 4pc(1 - p~) 

v bepalen we dan uit ( 2.87) en ( 2.88): 

V= 0.818 

(2.87) 

(2.88) 

(2.89) 

We vinden nu V2d < 1, terwijl in het algemeen V2d > 1, zoals eerder is 
opgemerkt. Dit is een gevolg van het feit dat we een eenvoudig, hiërarchisch 
rooster hebben beschouwd. We beschouwen nu eens de schaalverandering 
van de geleiding op een weerstandsnetwerk. In het oorspronkelijke rooster 
hebben we een waarschijnlijkheidsverdeling P (a), met J P(a)da = 1. We 
veronderstellen alleen naaste-buurverbindingen met geleiding a0 en kans p 
of een geleiding 0 met kans ( 1-p ). We starten dus met een binaire verdeling 
Po die een fractie p van honds met geleiding a veronderstelt . 

Fo(a) = (1- p)fJ(a) + pfJ(a- ao) (2.90) 

Na een renormalisatiestap is deze verdeling in het algemeen niet meer binair, 
zoals we in kunnen zien aan de hand van figuur 2. 7. Want dan is 

Met behulp van ( 2.82) kan ( 2.91) ook alleen in termen van p' en a' ge
schreven worden, in plaats van in termen van p en a'. De eerste term volgt 
uit het niet geleiden van beide paden, de tweede term uit het geleiden van 
het ene ( !ao) en het niet geleiden van het andere pad, en de derde term 
volgt het het geleiden van beide paden (ook ~a0 voor elk pad). Deze trans
formatie is een speciaal geval van een transformatie waarbij de vorm _van de 
waarschijnlijkheidsverdeling verandert: 

Î'(a) = (1- p)fJ(a) + pP(a) (2.92) 
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met f P(u)du = 1. Als nu deze waarschijnlijkheidsverdeling transformeert 
in een verdeling met identieke vorm, waarbij een schaalverandering plaats
vindt, dan bepaalt die schaalverandering de exponent t van geleiding, zoals 
zal blijken. In het algemeen schrijven we vergelijking ( 2.92) als 

P'( u) = (1 - p')h( u)+ p' P'( u) (2.93) 

waarin de accenten getransformeerde grootheden aangeven. Dit is dus de 
kans dat er op het gerenormaliseerde rooster tussen A en B een bond met 
geleiding u is. Voor de schaling S1 combineren we de paden AlBen A2B, 
en is ( 2.93): 

Algemeen schrijven we ( 2.94) op als 

P'(u) = W(P(u)) (2.96) 

met Ween integraaluitdrukking, en 

p' = R(p) (2.97) 

waarvan ( 2.82) uiteraard een speciaal geval is. Bij Pc, waar Pc= R(pc) heeft 
vergelijking ( 2.96) oplossingen van de vorm 

APc(Au) = W(Pc(u)), (2.98) 

een eigenwaardevergelijking in Pc. We dienen te schrijven Au en APc om te 
zorgen dat de vorm van de waarschijnlijkheidsverdeling niet verandert. Als 
we het gedrag van u(p) als functie van hp = p - Pc willen weten, moeten 
we bedenken dat ook hp een schaalverandering ondergaat bij transformatie. 
We schrijven nu de kansverdeling als een functie van de vier parameters 
u, óp, u0 en a, waarvan we veronderstellen dat ze na schaling overgaan in 
Au,Bóp,Cuo en Da: 

P( u, óp, u0 , a) = AP( Au, Bóp, C u0 , Da) (2.99) 
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Hoe schalen nu de vier verschillende parameters, dus wat zijn A, B, C en D? 
Eerder hebben we gezien dat de lengte schaalt met een factor t· Dus 

1 
D=

b 
(2.100) 

Verder weten we dat u0 met eenzelfde factor schaalt als u, zodat A = C. u 
wordt namelijk gerelateerd aan u0 , zodat als u0 met een factor C verandert, 
u dit ook doet. We hebben eveneens eerder ( 2.87) afgeleid dat 

(2.101) 

I 
Nu we weten dat 6p schaalt met b"V, weten we op grond van u ex (6p)t ook 

I 

dat u schaalt met b"V. Dus 
(2.102) 

Merk op dat op dit punt de exponent t van geleiding in de renormalisatie
theorie geïntroduceerd wordt. Uit ( 2.101) en ( 2.102) volgt 

(2.103) 

Met dit resultaat en met vergelijking ( 2.98) gaan we nu exponent t bepa
len. De integraaloperator W kan voor schaling S1 in een expliciete vorm 
geschreven worden. Voor de eigenwaardevergelijking ( 2.98) volgt dan op 
analoge wijze als ( 2.92) is opgeschreven, en als generalisatie van de met 
( 2.95) corresponderende eigenwaardevergelijking: 

AP(Au) = (1- ao) fou /(u- ui)do-1 + aol(u) = Wsl(P(o-)), (2.104) 

of, eenvoudiger geschreven: 

(2.10.5) 

a0 volgt uit de transformatie op het rooster Sb en staat in feite in ( 2.95 ). 

Op Pc is 
2p~(1 - p~) ( 2) 6 ao= =2Pc 1-pc =0.7 4 (2.106) 

Pc 

(1 - a0 ) is volgens ( 2.95) gelijk aan ~- Op Pc is ~ = 2~~~ ::::; 0.24. Dit 
komt inderdaad overeen met (1- a0 ), met a0 uit ( 2.106). u1 is de geleiding 
zoals in figuur 2.7 aangegeven. Voor de beginverdeling /(u) nemen we aan 

a -a 
/(u)= (-)exp(-) 

u2 u 
(2.107) 
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v-
Figuur 2.8: Invariante waarschijnlijkheidsverdeling 

Door deze beginverdeling ( 2.107) in de eigenwaardevergelijking ( 2.104) in 
te vullen is met behulp van iteratie A opgelost. 

hp' 
A= (-)t = 1.756 

hp 
(2.108) 

De invariante waarschijnlijkheidsverdeling Pc( u) is in figuur 2.8 geschetst. 
Omdat de gelineariseerde vorm van de transformatie p' = 2p2 - p4 voor B 
B = ~ = 4pc(1- p~) = 1.528 levert, vinden we uit A = Bt voor de kritieke 
exponent 

t = 1.328 (2.109) 

Omdat we met een tweedimensionaal geval te maken hebben, geldt s = t [14]. 
We hebben slechts een eenvoudig rooster beschouwd, meer met de bedoeling 
duidelijk te maken hoe renormalisatietheorie in principe gebruikt kan worden 
om de kritieke exponenten te berekenen, dan om de experimentele waarden 
te verklaren, alhoewel er een verrassende overeenstemming is met het exacte 
tweedimensionale resultaat t = 1.30 .... 

2.8 Schalingswetten in een diffusiemodel 

Na een globale fysische beschrijving, een fenomenologische beschrijving van 
de geleiding en een gedetailleerde beschrijving van de clusterstructuur rond 
de percolatiedrempel heeft deze paragraaf tot doel om een meer kinemati
sche beschrijving van de geleiding te geven en de schalingstheorie tegen de 
achtergrond van een diffusiemodel te verklaren. Diffusiemodellen worden in 
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Figuur 2.9: Aggregaat weergegeven op verschillende lengteschalen 

de fysica vaak gebruikt om het transport in wanordelijke media te beschrij
ven. Omdat er een eenvoudige relatie bestaat tussen diffusie en geleiding is 
het diffusiemodel ook als we de geleiding bestuderen een interessant model. 
Als eerste zullen we de gevallen van normale en anomale diffusie bespereken. 
Hierna zullen we een schalingswet voor de diffusieconstante afleiden die we 
later (paragraaf 3.4) uit zullen breiden naar eindige frequenties. 

Het fysische beeld dat we ons voorstellen is dat van een deeltje dat zich 
volledig willekeurig op een percolerend systeem kan voortbewegen [15]. Om 
de diffusie van zo'n deeltje te beschouwen is het van belang twee soorten 
systemen te onderscheiden. Ten eerste een Euclidisch systeem, waarin een 
deeltje naar elke naaste buur kan bewegen. De diffusie op zo'n systeem 
noemen we normale diffusie. Ten tweede een wanordelijk systeem, waarin 
een deeltje alleen naar elke naaste buur van hetzelfde cluster kan bewegen. 
In het bijzonder zullen we een wanordelijk fractaal systeem aannemen op 
lengteschalen a < < r < < ~, waarin a weer de elementaire lengteschaal is. 
De diffusie op zo'n systeem noemen we anomaal. Figuur 2.9 ([15]) is een 
aanwijzing voor de fractale structuur van een reëel aggregaat. 

Centraal in deze paragraaf staat de diffusiecoëfficiënt, waarvan de defi
nitie luidt: 

D = d < r2 > 
dt 

(2.110) 
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< r 2 (t) > is de gemiddelde kwadratische afstand die een deeltje in een tijd t 
aflegt. We bespreken nu eerst de normale diffusie. Hiervoor is < r 2 ( t) >ex: t, 
en is D dus werkelijk een constante. Voor deze normale diffusie die zowel 
boven als beneden de percolatiedrempel mogelijk is, dragen de kleine clusters 
niet bij tot de totale geleiding, omdat een deeltje dan al snel tegen de rand 
van het cluster aanloopt. De geleiding wordt dan boven Pc voornamelijk 
bepaald door de oneindige cluster. Voor grote lengteschalenris de kans P00 

om tot een oneindige cluster te behoren 

Poo CX: {p- Pc)13 CX: ~-~ (2.111) 

f3 is een exponent die gepostuleerd wordt. Omdat de dichtheid n van de 
elektronen die bijdragen aan de geleiding evenredig is met P 00 (voorlopig is 
immers de oneindige cluster bepalend) vinden we, gebruik makend van de 
Einstein -diffusierelatie 

voor de diffusiecoëfficiënt D 

D (7 (p- PcY _ ( )t-/3 CO 
ex: ;; ex: (p- Pc)/3 - p- Pc ex: 

Hierin hebben we de definitie 

t- f3 
8=-

v 

(2.112) 

(2.113) 

(2.114) 

gebruikt. Op grote lengteschalen is a alleen afhankelijk van ~, en niet van 
r. De gemiddelde kwadratische afstand moet dan volgens ( 2.110) voldoen 
aan 

(2.115) 

(Omdat in het algemeen duidelijk is of t de exponent van geleiding is, of de 
variabele tijd, voeren we geen nieuwe symbolen in.) 

We zullen nu aantonen dat voor anomale diffusie < r 2( t) > niet meer 
2 

evenredig is met t, maar met t2+B, waarbij we (J in de exponenten t, f3 en v 
kunnen uitdrukken. Evenals normale diffusie kan ook anomale diffusie zowel 
voor p > Pc als voor p < Pc optreden. De eis die we herhaaldelijk zullen 
opleggen is dat op anomale lengteschalen de fysische grootheden niet van 
de correlatielengte mogen afhangen, zoals reeds opgemerkt aan het eind van 
paragraaf 2.5. Ze hangen uiteraard wel af van de lengteschaal r, namelijk 
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via de bekende machtwetten. Voor de diffusieconstante op het oneindige 
cluster (Doo) kunnen we dan als uitbreiding van ( 2.113) naar het gebied 
r < ~ schrijven 

(2.116) 

De eis van ~-onafhankelijke grootheden betekent in dit geval 

(2.117) 

Dit is geldig voor elk cluster waarvan de diameter veel groter is dan de 
lengteschaal r waarop het deeltje diffundeert. Dan is vergelijking ( 2.116) 

(2.118) 

Combineren we deze vergelijking met vergelijking ( 2.110), dan vinden we 
de differentiaalvergelijking 

d(r2) -6 
----;[i = r 

waarvan de oplossing voldoet aan 

I 
roctll+2 

(2.119) 

(2.120) 

Voor de gemiddelde kwadratische afstand die een deeltje dan aflegt geldt 

t-(3 
dw = fJ + 2 = -- + 2 

V 

(2.121) 

(2.122) 

wordt de anomale diffusie-exponent, of de fractale dimensie van een 'random 
walk' genoemd. 

Nu we zowel de normale als de anomale diffusie besproken hebben, beide 
zowel boven als beneden de percolatiedrempel mogelijk, kunnen we een alge
mene schaalwet af gaan leiden voorD. Zo'n schaalwet geeft een beschrijving 
van het gedrag van de diffusieconstante rond Pc· We hebben bij de normale 
en de anomale diffusie een deeltje op één enkel cluster beschouwd. Uitein
edelijk zijn we echter geïnteresseerd in de totale makroskopische geleiding. 
Dit betekent dat we een uitdrukking voor D willen vinden die het resultaat 
is van diffusieprocessen op alle clusters. Hiertoe zullen we eerst een schaal
wet voor < r 2( t) > s, de gemiddelde kwadratische afstand afgelegd op één 
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cluster met s roosterpunten, afleiden. Door een middeling over alle clusters 
kunnen we dan < r 2(t) >,en daarmeeD berekenen. 

We beschouwen eerst het gedrag voor p >Pc· Als~<< r << T 8 (geval 
1), of r -+ oo (geval 2) is volgens ( 2.115) 

(2.123) 

Dus 
(2.124) 

Als r(t) << ~,r8 (geval3) is ( 2.121) geldig. Deze drie gevallen kunnen we 
combineren door een schaalfunctie J(f) in te voeren en te schrijven 

(2.125) 

of als we de tijdsvariabele t in het argument van f willen schrijven { r en t 
zijn uiteraard aan elkaar gerelateerd via de snelheid): 

(2.126) 

Strikt genomen is deze f verschillend van die in ( 2.125 ). Als r( t) < ~, maar 
niet r(t) < r 8 (geval 4), zal < r2(t) >8 -+ r~ als t maar groot genoeg is. 
Omdat de schaalfunctie ook dit geval dient te kunnen beschrijven moeten 
we in ( 2.126) f met een tweede argument T uitbreiden: 

(2.127) 

Voor p < Pc zijn alleen de gevallen 1,3 en 4 mogelijk. De schaalwet die 
het gedrag boven en beneden Pc beschrijft luidt dan 

(2.128) 

f+ moet het gedrag boven Pc beschrijven en f- het gedrag beneden Pc· 
De makroskopische geleiding wordt echter bepaald door een middeling 

over alle clusters. (Het beschouwen van alle clusters wordt in het bijzon
der van belang bij hoge frequenties, omdat dan alle cluster bij gaan dragen 
aan de geleiding.) Om deze geleiding te bepalen gaan we eerst na hoe de 
gemiddelde kwadratische afstand er uit ziet die zich niet enkel beperkt tot 
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s-clusters, maar alle clusters in de beschouwing meeneemt. We veronder
stellen dat het aantal eindige clusters aan een distributie Ns ex: s-r voldoet 
als Ta < ~en aan Na = 0, als Ta > ~-
Voor de geleiding u verwachten we een afhankelijkheid van de tijd t en een 
lengteschaal L waarop gemeten wordt. Deze lengteschaal L is dus onafhan
kelijk van t. 

u= u(t, L) (2.129) 

De (nieuwe) schaalfunctie S waarin we u willen uitdrukken zal dus in z'n 
argumentent en L bevatten, waarbijt schaalt met e+B en L met~. dus 

t L 
S( ~2+8, I) := S( a, b) (2.130) 

De voorfactor van de geleiding kunnen we eenvoudig bepalen uit het limiet
geval t - oo, L - oo, ofwel de makroskopische de-geleiding. In dat geval 

I 

is S immers een triviale constante, en omdat u cx:l p- Pc lt= ~-;, moet de 
I 

voorfactor dus C; zijn. Dan is 

(2.131) 

Wat is nu de vorm van de schalingsfunctie als a < < 1 en L - oo, respectie
velijk b << 1 ent- oo? 
In het eerste geval moet 

=i 
S(a,oo) = a2+9 (2.132) 

zijn, aangezien u onafhankelijk van ~ moet zijn. In het tweede geval, met 
opnieuw de eis dat u onafhankelijk van ~ is, vinden we: 

I 

S(oo,b) ex: b-; (2.133) 

Combineren we ( 2.131) met ( 2.132), dan vinden we: 

c-!.( t ) _ _i_ _ _i_ 
(7 ex: .. " -- 2+9 = t 2+9 

~2+11 
(2.134) 

Combinatie van ( 2.131) met ( 2.133) levert: 

(2.135) 

De waarde van deze paragraaf zit in het feit dat we, uitgaande van een 
diffusiemodel, in een aanschouwelijk fysisch beeld hebben laten zien dat de 
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geleiding rond de percolatiedrempel aan schalingswetten voldoet. Bovendien 
hebben we met vergelijking ( 2.131) een vergelijking gevonden die eenvoudig 
uitgebreid kan worden naar de ac-geleiding (zie paragraaf 3.4). Hiermee 
besluiten we het onderzoek naar de concentratie-afhankelijke geleiding. 



Hoofdstuk 3 

Frequentie-afhankelijke 
geleiding 

Na de concentratie-afhankelijkheid beschouwen we in dit hoofdstuk de 
frequentie-afhankelijkheid van de geleiding. Het is niet toevallig dat we juist 
het frequentie-afhankelijke gedrag na het concentratie-afhankelijke gedrag be
spreken. In het diffusie-model uit paragraaf 2.8 hebben we gezien dat het 
van belang is verschillende lengteschalen te onderscheiden. Ook in de ac
geleiding spelen lengteschalen een belangrijke rol. Via de frequentie kunnen 
we de lengteschaal die een elektron effectief in staat wordt gesteld te zien 
beïnvoeden. Bovendien kunnen we het diffusiebeeld voor korte tijden ook op
vatten als een diffusiebeeld voor hoge frequenties. Hiermee hebben we enkele 
argumenten gegeven voor het vermoeden dat het mogelijk is een synthese tot 
stand te brengen tussen de verschillende afhankelijkheden. 

In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens het fenomeen frequentie
afhankelijke geleiding, een eenvoudig RC-model om dit gedrag te beschrijven, 
schalingswetten in een diffusiemodel, die nauw aansluiten bij de concentratie
afhankelijke geleiding, en de intrinsieke frequentie-afhankelijke geleiding ten 
gevolge van relaxatie. Deze laatste afhankelijkheid is echter anders van aard 
dan de frequentie-afhankelijkheid die we in het diffusiemodel afleiden. In 
het diffusiemodel vindt de frequentie-afhankelijkheid z'n oorsprong in de ge
ometrische structuur van het systeem, terwijl deze in het laatste geval een 
mechanistische oorsprong heeft. 

37 
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Figuur 3.1: Frequentie-afhankelijkheid van de geleiding 

3.1 Het fenomeen 

Evenals in het eerste hoofdstuk over de concentratie-afhankelijke geleiding 
beschouwen we eerst het fenomeen op zich, dat wil zeggen wat is het gedrag 
dat we willen verklaren? In figuur 3.1 is de frequentie-afhankelijkheid van 
de geleiding gegeven met als parameters respectievelijk de concentratie en 
de temperatuur. In beide grafieken [16) ligt de concentratie vuldeeltjes dicht 
bij de percolatiedrempeL De curves in deze figuren kunnen bij benadering 
beschreven worden door [17) 

O'ac(w) = 0'(0) + cwk ( 3.1) 

waarin c bij benadering constant is, en k afhankelijk van frequentie en tem
peratuur. Een typische waarde van k is 0. 725 [17). Het feit dat als de 
frequentie maar hoog genoeg is de geleiding gaat toenemen wordt veroor
zaakt doordat in tegenstelling tot bij de de-geleiding ook eindige clusters aan 
de geleiding gaan bijdragen als een elektron zich na een halve periode van 
het variërende veld nog steeds op het oorspronkelijke cluster bevindt. Als de 
frequentie toeneemt zullen steeds kleinere clusters bijdragen aan de totale 
geleiding. Verandering van de frequentie betekent dat de lengteschaal die 
een elektron effectief in staat wordt gesteld te zien verandert. Hierdoor is het 
mogelijk dat een elektron de eindige en de fractale structuur van een cluster 
waarneemt. Behalve in de exponent kuit ( 3.1) zijn we ook geïnteresseerd 
in de wijze waarop de concentratie-afhankelijkheid in deze uitdrukking nog 
een rol speelt met het oog op een formule waarmee we zowel de frequentie
als de concentratie-afhankelijke geleiding kunnen beschrijven. 
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Figuur 3.2: Frequentie-afhankelijke diëlektrische constante 

Frequentie-afhankelijke geleiding is nauw verbonden met de frequentie
afhankelijkheid van de diëlektrische constante. Dit is de reden om een com
plexe geleiding i1 en een complexe diëlektrische constante i in te voeren. 

i1 =u- iwE ( 3.2) 

Uit de Maxwellvergelijking 

(3.3) 

en de substituties J = u E en D = EE met E = Eoe-iwt, volgt dat definitie 
( 3.2) consistent is met het definiëren van een diëlektrische constante 

- .u 
f. = f + t

w 

De reële en imaginaire delen van i1 en i hangen dan samen volgens 

Rei1 = wlmi 

en 
Imi1 = -wRei 

( 3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

De experimentele gegevens van de diëlektrische constante zijn in figuur 3.2 
([16]) weergegeven. Deze gegevens hebben slechts betrekking op concentra
ties beneden de percolatiedrempeL Hiermee hebben we voldoende aangege
ven over het gedrag dat we willen beschrijven en verklaren. 
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3.2 Schalingsgedrag 

Het in de vorige paragraaf geschetste fenomeen kan evenals de concentratie
afhankelijke geleiding met zekere schaalwetten beschreven worden. De meest 
eenvoudige afleiding hiervan is een uitbreiding van de schaalwetten voor de 
de-geleiding naar het complexe vlak. Wanneer we de frequentie-afhankelijk
heid willen beschouwen kunnen f en n immers gaan mengen, zoals we in 
de vorige paragraaf hebben aangetoond. We maken nu gebruik van een 
resultaat van de schalingstheorie, dat in het vorige hoofdstuk afgeleid is, 
namelijk 

(3.7) 

Deze relatie is geldig op <Pc, en gaan we nu uitbreiden naar het complexe 
vlak door invoering van complexe variabelen Ö" en i. Dan schrijven we ( 3.7) 
als 

-· - (Ö"t)-t nc = n2 -:- •+t 
(12 

(3.8) 

Omdat Ö"t = a 1 - iwf1 en ö-2 = n2- iwf2, is 

(3.9) 

We veronderstellen dat medium 2 een goede geleider is en medium 1 een 
goed diëlektricum, zodanig dat 

(3.10) 

Uit ( 3.9) en ( 3.10) volgt dan 

* R - *( ) x nc = eac w oe w (3.11) 

waarin we x gedefinieerd hebben als ,~t. Als we gebruiken 

-· _(it)-t fc oe f2 -::- •+t' 
f2 

(3.12) 

it = ft + i~ en i2 = f2 + i~, dan volgt analoog 

f~ = Ret/(w) oe w•~~-l := w-Y (3.13) 

met x+ y = 1. Nogmaals merken we op dat deze relaties alleen op de perco
latiedrempel geldig zijn. Fysisch gezien hebben we te maken met polarisatie 
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tussen clusters. In de paragraaf over diffusie zullen we door de zogeheten 
anomale diffusie op een cluster te beschouwen de exponent r afleiden, dat 
wil zeggen we zullen deze uitdrukken in andere elementaire exponenten. 

In een alternatieve manier om ( 3.13) en ( 3.11) af te leiden nemen we de 
algemene schalingsrelatie uit het vorige hoofdstuk ter hand, en maken deze 
frequentie-afhankelijk [18]. 

h 
ij* = ij2 I (jJ- 4Jc lt F±( I (jJ- ü;c ls+t) (3.14) 

Als medium 1 weer een diëlektricum is, zodat 

(3.15) 

dan gaat ( 3.14) over in 

(3.16) 

Het gedrag van ij voor (jJ-+ 4Jc komt overeen met het gedrag als w-+ oo. Op 
4Jc mag in ( 3.16) de term I (jJ- 4Jc I niet meer voorkomen, zodat we eisen 

t 

F(z) <X z;:j:'i" (3.17) 

als z > > 1, dat wil zeggen voor hoge frequenties. Daarmee vinden we weer 
( 3.11) en ( 3.13). 

Om experimentele data te verklaren is door Benguigui e.a. [20] uitgaande 
van ( 3.14) een expliciete vorm voor de schalingsfunctie F(z) aangenomen: 

F(z) = Az + Bz2 (3.18) 

F(z) = C' + A'z + B'z2 (3.19) 

als (jJ > 4Jc· Als z = 0, moet u*, en daarmee F_(z) = 0 zijn. Dit is de reden 
waarom een eventuele constante in ( 3.18) gelijk aan 0 is. Beide relaties 
gelden alleen als z < < 1 is. Door substitutie van de relaties ( 3.18) en ( 3.19) 
in ( 3.16) kunnen de reële en imaginaire delen van ij* bepaald worden. Voor 
(jJ < 4Jc vinden we dan in termen van de diëlektrische constante 

(3.20) 
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en 

(3.21) 

terwijl we voor </> > <f>c vinden 

en 
C'a B' f.2wa Imü* = __ 2 I</>- </>c lt- 2 2 22 I</>- </>c ~-(2s+t) 

w (.2 + (72 
(3.23) 

Als z >> 1, dus als</> zeer dicht bij <l>c ligt, nemen we ( 3.17) aan 

I 

F(z) ex zï+- (3.24) 

Voor tussenliggende frequenties is de schalingsrelatie F( z) nog onbekend. 
Wel vermelden we nog dat er een overgang van het gedrag z > > 1 (hoge 
frequenties) naar het gedrag z < < 1 (lage frequenties) optreedt bij z = 1. 
Bijbehorende w noemen we de overgangsfrequentie Wc· Als w i Wc neemt 
de geleiding op eenzelfde wijze toe als wanneer </> i <l>c· Dit is een onder
steuning voor ons vermoeden dat concentratie-afhankelijkheid en frequentie
afhankelijkheid in hoge mate vanuit hetzelfde fysische beeld begrepen kun
nen worden. 

3.3 Eenvoudig RC-model 

Behalve een beschrijving in schaalwetten, zoals in de vorige paragraaf is 
gebeurd, kunnen we ook een eenvoudige verklaring voor het gedrag van a 
en f. vinden we als we het composiet opvatten als een RC-netwerk [19]. In 
een dergelijk model wordt een cluster met weerstand RA (admittantie Aa) 
verbonden met een ander cluster door een parallelschakeling van een weer
stand RB (admittantie Ab) en een capaciteit C (admittantie iwAc, met Ac in 
farad), zie figuur 3.3. We merken op dat in feite natuurlijk een statistische 
behandeling nodig is van vele van dit soort RC-netwerken. In ons simpele 
model doen we echter alsof het hele composiet als één RARBC -netwerk is op 
te vatten. Als </> > </>c zal het effect van de capaciteiten klein zijn, omdat de 
geleiding dan grotendeels bepaald wordt door percolerende clusters, en dus 
door de weerstanden. In de buurt van <l>c zijn er echter maar een beperkt 
aantal paden, zodat de bijdrage van de capaciteiten hier wel belangrijk is. 
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Figuur 3.3: Eenvoudig RC-netwerk om een composiet te modelleren 

Als de frequentie nu toeneemt, zal de stroom door de capaciteit toenemen, 
waardoor de geleiding toeneemt.De admittantie Y van één enkel RC-circuit 
is eenvoudig af te leiden. 

als 

en 

1 
Y = -,----- := (J - ZW€ 

_L + 1 
Aa Ab+awAc 

(J* = A Ab(Aa + Ab) + (wAc)2 

a (Aa + Ab)2 + (wAc)2 

{3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

Hoe kunnen we in dit eenvoudige RC-model nu een geleider-isolator-overgang 
beschrijven? We leggen de eis op dat Aa > > w Ac > > Ab. Het is eenvoudig 
om uitdrukkingen voor (J en € bij lage en hoge frequenties af te leiden. Deze 
zullen we hier niet geven, maar wel het frequentie-afhankelijke gedrag van 
(J in het tussengebied. Met de gegeven eis is 

(3.28) 

terwijl € constant is voor alle w. In figuur 3.4 is de voorpelde geleiding 
volgens het RC-model weergegeven. Hierin komt tot uitdrukking dat, zoals 
reeds in 3.2 opgemerkt is, de geleiding voor w l Wc een vergelijkbaar gedrag 
vertoont als voor <P l <Pc· Ondanks de betrekkelijke eenvoud van het model 
blijkt er toch een kwalitatieve overeenstemming met de experimenten te zijn. 
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Figuur 3.4: Frequentie-afhankelijke geleiding volgens het RC-model 

Fysisch gezien is de verplaatsingsstroom tussen clusters verantwoordelijk 
voor het frequentieafhankelijke gedrag. 

3.4 Schalingswetten in een diffusiemodel 

Het doel van deze paragraaf is om aansluiting tussen ac- en de-geleiding 
tot stand te brengen middels het beeld van de anomale diffusie. Deze in 
2.8 beschreven anomale diffusie voor korte tijden kunnen we ook opvatten 
als anomale diffusie voor hoge frequenties. Dit idee zullen we mathema
tisch vormgeven door een tijdafhankelijke functie te transformeren tot een 
frequentie-afhankelijke functie [21]. 

Als uitgangspunt nemen we vergelijking ( 2.131). Fouriertransformatie 
van de argumenten van de schalingsfunctie levert twee nieuwe argumenten: 

t 
-- -+wt2+8 
~2+8 1" 

L 
- -q~ 
~ 

(3.29) 

(3.30) 

Lis de lengteschaal waarop gemeten wordt, t de tijdschaal. q en w zijn dan 
de corresponderende grootheden in de Fourierruimte. Dan is 

(3.31) 

Uit dit resultaat kunnen we belangrijke conclusies trekken voor de frequentie
afhankelijke geleiding op de percolatiedrempel als we weer bedenken dat op 
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anomale lengteschalen de geleiding niet mag afhangen van de correlatie
lengte. Dit legt immers een eis op aan de schalingsfunctie. Als q~ > > 1 en 

2~11 < < 1 (geval 4 uit paragraaf 2.8), dan geldt 
q 

(3.32) 

Voor de normale diffusie van geval4 is de geleiding dus frequentie-onafhankelijk. 
Als echter w~2+8 > > 1 en ~~~ > > 1 (anomale diffusie van geval 3 uit para-q 

graaf 2.8), dan geldt 

(3.33) 

( 3.33) schrijven we weer als 

(3.34) 

Het is belangrijk in te zien dat de frequentie-afhankelijkheid in ( 3.33) en 
daarmee in ( 3.34) afgeleid zijn in de veronderstelling dat de diffusie van 
een elektron beïnvloed wordt door de fractale structuur. Daarmee is de 
oorsprong van de frequentie-afhankelijkheid geometrisch van aard. 
De schalingswet uit ( 3.33) stemt overeen met de uit ( 3.14) gegeneraliseerde 
schalingswet ( 3.16), immers 

-!. 2+0 t w 
a(w,O)cx~ ~~S(w~ ,O)cxjp-pcl S(l j+t'O) 

P- Pc 8 
(3.35) 

Met deze diffusiebeschouwing hebben we de exponenten s en t bovendien 
gerelateerd aan structuurexponenten. Uit ( 3.33) en ( 3.34) volgt namelijk: 

t i 
x=--= _v_ 

s+t 2+9 

en 
s + t = v(2 + 9) = vdw 

In ( 2.122) hebben we reeds gevonden: 

t-{3 
dw = (J + 2 = -- + 2 

V 

Als we ( 3.37) en ( 3.38) combineren, volgt 

s = 2v- f3 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 
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Hieraan wordt behalve in een effectieve mediumbenadering (s = t = 1, 
terwijl ook v=1 en .B= 1) of in een gemiddelde veldbenadering niet voldaan. 
Dit mag echter nauwelijks verbazing wekken, aangezien we de polarisatie 
van het medium tussen de clusters volledig verwaarloosd hebben. Toch legt 
de in deze paragraaf uiteengezette theorie een elegant verband tussen ac
en de-geleiding. De op fenomenologische gronden opgestelde schalingswet 
( 3.14) hebben we uitgebreid tot ( 3.16). Deze schalingswet blijken we nu 
geheel af te kunnen leiden in een anomaal diffusiemodeL In de volgende 
paragraaf wordt een aanzet tot een een meer mechanistische beschrijving 
gegeven. 

3.5 Relaxatiemodel 

In de vorige paragraaf hebben we in het diffusiemodel een schaalwet afgeleid 
door de beweging van een deeltje op een enkel cluster te beschouwen en het 
argument gebruikt dat de totale geleiding bepaald wordt door een middeling 
van bewegingen op alle clusters. Deze schaalwet is afgeleid voor w > Wc 

( z > > 1 ). In dat geval is het cluster, voor het elektron dat zich hier op 
voortbeweegt, effectief een percolerend cluster. Aangezien zo'n cluster een 
fractale structuur heeft, beïnvloedt dit de beweging van een elektron. In 
deze theorie is de oorsprong van de frequentie-afhankelijke geleiding dan 
ook geometrisch van aard. 

De frequentie-afhankelijkheid zoals we die in deze paragraaf zullen be
schouwen is van meer mechanistische aard. We zullen nu rekening houden 
met het feit dat een elektron een eindige (relaxatie-) tijd nodig heeft om van 
het ene naar het andere roosterpunt over te gaan. In het diffusiemodel zijn 
de frequenties zo hoog genomen dat de relaxatietijd te verwaarlozen is. De 
introductie van zo'n relaxatiemechanisme zorgt er voor dat de geleiding a 2 

van de goed geleidende component een intrinsieke frequentie-afhankelijkheid 
krijgt. Als benadering voeren we de zogeheten pair-approximation (P.A.) in. 
Tot slot van deze paragraaf zullen we het concept van de P.A. vertalen in 
een RC-analogon. 

3.5.1 Fysische achtergrond 

We zullen nu de fysische achtergrond van de intrinsieke frequentie-afhankelij
ke geleiding duidelijk maken, en deze uitdrukken in parameters die het mik
roskopische proces van een zich verplaatsend elektron bepalen. Zoals we 
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in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk hebben gezien hangt frequentie
afhankelijke geleiding nauw samen met de frequentie-aibankelijkheid van de 
diëlektrische constante. Als we de divergentie van vergelijking ( 3.3) nemen 
dan leiden we met behulp van D = foE + P de volgende differentiaalverge
lijking af voor de makroskopische polarisatie P: 

dP 
dt 

p 

T 
(3.40) 

waarin T = ~ de effectieve relaxatietijd is. De oplossing van deze eerste orde 
differentiaalvergelijking is 

t 
P(t) = Poexp( --) 

T 
( 3.41) 

Verder is P = foxE. Tussen P en E kan een faseverschil zijn. x(w) (de 
zogeheten Debije-respons) wordt nu bepaald door de Laplace-transformatie 
van de polarisatiestroom (ter onderscheiding van de vrij stroom) - r1J: = ~· 

[
00 dP _l. -iwt 1 iwr 1 iwr 

x(w)cx Jo -dte -re dtcx:(-1+w2r2+1+w2r2):=x(0)(-1+w2r2+1+;..)2r2) 
(3.42) 

In een wanordelijk systeem zoals wij beschouwen, zal er in het algemeen een 
verdeling n( T) van relaxatietijden zijn. We beschouwen de relaxatie van een 
elektron dat overgaat tussen twee roosterpunten, en omdat we veronderstel
len dat de relaxatietijden onafhankelijk van elkaar zijn wordt de geleiding 
bepaald door een som over alle bijdragen. Het reële deel van de geleiding 
kan dan volgens ( 3.5), ( 3.42) en met behulp van f = fofr = fo(X + 1) 
geschreven worden als 

{oo W2T 
Reü(w) = Jo foa(O)n( T) 1 + w2 r 2 dr (3.43) 

Hierin hebben we gebruik gemaakt van x(O) = a(O)N. a(O) is de polariseer
baarbeid van een paar roosterpunten, die we voorlopig als onafhankelijk van 
T beschouwen, en die gedefinieerd wordt aan de hand van de makroskopische 
polarisatie P. 

P =Np= aNfoE (3.44) 

p is het dipoolmoment behorende bij een paar roosterpunten, terwijl N het 
aantal roosterpunten per volume-eenheid is. Anders dan in de P.A. het 
geval zal zijn, heeft de effectieve relaxatietijd hier nog niet betrekking op 
naaste-buur-hopping. 
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In het hier behandelde formalisme zijn er in eerste instantie twee groot
heden die de frequentie-afhankelijke geleiding bepalen, de verdeling n( T) en 
een relaxatievariabele ( waarvan T afhankelijk is. r( () wordt bepaald door 
het mikroskopische relaxatieproces. We zullen echter de polariseerbaarbeid 
a aan de hand van ( 3.42) en x = aN ook nog afhankelijk van w maken, 
zodat er nog een derde grootheid is die de frequentie-afhankelijke geleiding 
bepaalt. We zullen niet ingaan op de vele verschillende relaxatieprocessen 
[22], maar bespreken slechts het algemene kader waarbinnen we deze proces
sen beschrijven, de pair approximation (PA). In deze P.A. is het een elektron 
niet toegestaan om binnen één relaxatieproces verder dan een naaste buur 
te springen. Hiervoor moet de frequentie wel hoog genoeg zijn, omdat het 
elektron anders over een grotere afstand kan springen. Bovendien worden 
de verschillende paren onafhankelijk van elkaar behandeld. Met deze ver
onderstelling kunnen we de effectieve relaxatietijd en de polariseerbaarbeid 
expliciet maken, terwijl we de totale geleiding kunnen bepalen uit de som 
over de bijdragen van alle paren. Behalve dat we slechts elektronovergangen 
tussen twee naaste buren beschouwen gaan we nog van twee andere ver
onderstellingen uit. Vertalen we de beweging van een elektron tussen twee 
roosterpunten in een diëlektrisch gedrag, dan nemen we een gedrag aan zoals 
in ( 3.42). De derde veronderstelling is dat de relaxatietijd een exponentiële 
functie is van een variabele (, die een willekeurige waarde kan aannemen 
en die een eigenschap van een paar roosterpunten weergeeft. Dit kan bij
voorbeeld de barrièrehoogte of de afstand tussen twee roosterpunten zijn. 
Dus 

(3.45) 

met Tc een constante die we nog expliciet zullen maken. We leggen de eis op 
dat n(() =constant. (Elke (komt dus even vaak voor.) Om een uitdrukking 
voor de geleiding te vinden moeten we eerst de polariseerbaarbeid concreet 
maken. Verder hebben we om de relaxatietijd T te kunnen berekenen de 
vergelijking die de overgang van elektronen van het ene naar het andere 
roosterpunt weergeeft nodig. 

df' dj
d; = Wji/j- Wij/i=- d: (3.46) 

fï en /j = 1 - /i zijn de bezettingswaarschijnlijkheden van respectievelijk 
toestand i en toestand j, die in thermisch evenwicht gegeven worden door 
de Fermiverdelingen, terwijl Wij de overgangssnelheden van het proces zijn, 
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waarvoor we als benadering 

W· . - _!_ ( I ~ij I +~ij ) 
IJ - To exp 2kBT (3.47) 

nemen. ~ij is positief als de energie van roosterpunt j groter is dan die 
van roosterpunt i. Als ~ij < 0, dan is Wij een constante. We veronder
stellen dat de roosterpunten een afstand R uit elkaar liggen, terwijl hun 
energieverschil ~ij is. Dit betekent dat we in ( 3.47) hebben aangenomen 
dat de overgangswaarschijnlijkheid om naar een lager energieniveau te gaan 
niet van de temperatuur afhangt. Het aanleggen van een elektrisch veld E 
zorgt ervoor dat de energieniveau 's verschuiven met een factor eE · R. Als 
eE · R < < kBT kunnen we door linearisatie de polariseerbaarbeid van een 
paar berekenen. Bovendien wordt de polariseerbaarbeid gedefinieerd aan de 
hand van z'n dipoolmoment p: 

P = e[(/j -!i)E- Ui -!i)E=o]R = aE (3.48) 

Dan leiden we af dat 

(3.49) 

De frequentie-afhankelijke factor in de polariseerbaarbeid volgt dan uit 

x(O) 
a(w)N = x(w) = . , 

1 + tWT 
(3.50) 

zodat 
e2 Rr 1 1 

a(w) = 4kB; cosh2(t:.ij/2kBT) 1 + iwr 
(3.51) 

Deze uitdrukking is nodig als we de geleiding volgens ( 3.43) willen bereke
nen. We merken nog op dat in ( 3.51) de factor eRij een soort dipoolmoment 
van het paar ij is. De effectieve relaxatietijd r is oplossing van het homogene 
gedeelte van de differentiaalvergelijking ( 3.46) 

df' 
f ·(W .. + w .. ) + - 1 = o I Jl IJ dt (3.52) 

t 
Deze eerste orde differentiaalvergelijking heeft als oplossing /i = Ce-;;:, met 

To ~ -1 
r = ~(cosh( 2kBT)) (3.53) 
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To ex exp((), en ~=I ~ij I +~ij· Tc uit ( 3.45) is dan 

1 
Tc ex tl 

2cosh(2fii7') 

50 

(3.54) 

De cosh-term die uit (3.52) volgt is alleen afbankelijk van ~. De effectieve 
relaxatietijd kan via ( echter ook van de afstand afbangen. Door nu een 
specifiek relaxatiemechanisme te nemen [22] weten we de exacte vorm van 
To, en kan ( 3.43) opgelost worden. In het algemeen hoeft deze oplossing 
echter niet van de vorm cwk uit ( 3.1) te zijn. 

3.5.2 RC-analogon 

We zullen nu eerst op een formelere manier, gebaseerd op quanturnmechani
sche principes, een afleiding geven van de geleiding uitgedrukt in termen van 
geleidingen en potentiaalverschillen tussen twee roosterpunten ([23] p.56-60). 
Daarna maken we weer gebruik van de P.A. 

Als we de overgang van een elektron van het ene roosterpunt naar het 
andere willen beschrijven in een wanordelijk systeem is het nodig de tijdaf
hankelijke Schrödingervergelijking in termen van de dichtheidsmatrix Pij = 
< i I p Ij >,met ij een paar roosterpunten, te gebruiken. Met de dichtheids
matrix kunnen we immers een gemengde, dat wil zeggen een niet zuivere, 
quanturnmechanische toestand beschrijven. 

in~= [HE,P] (3.55) 

Hierin is HE de Hamiltoniaan ten gevolge van het aangelegde elektrische 
veld. Een elektron kan van i naar j overgaan door interactie met een fonon. 
We veronderstellen dat de elektronen zodanig gelocaliseerd zijn, dat de bij
drage van de overlap van de bijbehorende golffuncties aan de Hamiltoniaan, 
en daarmee de buitendiagonaalelementen bijna 0 zijn. Dan kan de voor
gaande vergelijking voor de diagonaalelementen Pi = Pii geschreven worden 
als 

Öp· 
öt' = ~[pj(l- Pi)Wji- Pi(l- pj)Wij] (3.56) 

J 

Dit is de zogenaamde 'rate-equation', die vaak het uitgangspunt vormt voor 
de beschrijving van transport van elektronen tussen gelocaliseerde toestan
den, en waarin Wij de overgangssnelheid van i naar j is. Aanleggen van 
een elektrisch veld leidt tot een verstoring van Wij. Als we alleen de eerste 
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orde termen ten gevolge van deze verstoring meenemen, kunnen we voor de 
dichtheidsmatrix schrijven 

(3.57) 

waarbij de nulde orde term gegeven wordt door de Fermi-functie k Op de 
diagonaal staan immers de kansen op een toestand i, zodat 

(3.58) 

Uit de eis dat er overgangen van i naarjen omgekeerd plaatsvinden tot de 
bezettingsgetallen van beide niveau's corresponderen met de temperatuurT 
('detailed balance'), volgt verder 

Wii 1 
Wij = exp( kBTf.ji) 

(3.59) 

Dit is in overeenstemming met ( 3.47). ( 3.59) kan gesubstitueerd worden in 
( 3.56). Als we weer een harmonisch oscillerend elektrisch veld veronderstel

len (E(t) = E0exp( -iwt)), dan kunnen we de eerste orde term p~ 1 >(t) met 
behulp van * uitdrukken in de verandering van de chemische potentiaal 

ÖJLi. 
(3.60) 

Met verwaarlozing van tweede orde termen volgt nu uit ( 3.56) en ( 3.60) 

iwfi(1- fi)6JLi = :L /j(l- fï)Uiiwi~o> 
i 

(3.61) 

Ui is op te vatten als een elektrochemische potentiaal, waarvoor geldt 

(3.62) 

Ri is de plaats van een roosterpunt i. Vergelijking ( 3.61 ), die in feite alleen 
is afgeleid op grond van de 'rate-equation', kan geïnterpreteerd worden in 
termen van een RC-netwerk met bronspanningen als we de volgende defini
ties voor de lading qi, de capaciteit Ci en de admittantie 9ii invoeren. 

(3.63) 
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Figuur 3.5: Miller-Abrahams RC-netwerk 

2 1 
C = e k

8
T/i(1- fi) ( 3.64) 

2 1 (0) 
9ij = e kBT!J(l- /i)Wij (3.65) 

Zoals we verwachten hangt de geleiding tussen i en j af van hun afzonderlijke 
bezettingswaarschijnlijkheden en van de overgangssnelheid hiertussen, en 
is ei alleen afhankelijk van de bezettingswaarschijnlijkheid ter plaatse i. 
Hiermee gaat vergelijking ( 3.61) over in 

iwei(Vi + E · Ri) = L 9ij Yij (3.66) 

J 

welke in feite het behoud van lading op een knooppunt i tot uitdrukking 
brengt. In het linkerlid staat eigenlijk ~' en van deze wetenschap zullen 
we gebruik maken om ciJ: te bepalen. Yi is de potentiaal op plaats i, die 

voldoet aan 
U· q· 

Yi = __!. = -E · R; + __..!.... 
e ei 

(3.6ï) 

Een netwerk waarvoor bovenstaande wet van Kirchhoff ( 3.61) geldt is in fi
guur 3.5 weergegeven, en wordt aangeduid als het Miller-Abrahams-netwerk 
([23] p.59). Dit netwerk bestaat uit bronnen, weerstanden en condensatoren 
die we reeds eerder geïntroduceerd hebben. Hoe kunnen we nu de geleiding 
a(w) van een heel netwerk bepalen? Hiertoe moeten we alle paren in de 
beschouwing betrekken. Met ( 3.3) en V x H = 0 zien we dat de polarisa
tiestroom gegeven wordt door - ~. Dan voldoet de totale geleiding via de 
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stroomdichtheid j aan 

j = u(w)E = - dP 
dt 

53 

(3.68) 

De makroskopische dipooldichtheid wordt uiteraard bepaald door de som 
over mikroskopische dipolen gedeeld door het volumen van het netwerk: 

P = n-1 Lq;R; (3.69) 

u(w) bepalen we dan uit de vergelijkingen ( 3.66), ( 3.67), ( 3.68) en ( 3.69). 

ä(w) = -(2flEt 1 L9i/\'ïjRij 
ij 

(3.70) 

als Rij = Ri - Rj. Het reële deel van de geleiding kunnen we eenvoudig 
verkrijgen met behulp van het gedissipeerde vermogen 9ij I "\rij 1

2 

Reä(w) = (2!1E2
)-

1 L 9ij I "\rij 1
2 

ij 
(3.71) 

In deze uitdrukking hoeft ij niet betrekking te hebben op een paar naaste 
buren. We voeren nu de pair approximation in, waarbij dit wel het geval 
moet zijn, en zullen aantonen dat deze aanpak tot dezelfde resultaten leidt 
als in de vorige subparagraaL 

De pair-approximation behandelt naaste-buur-paren ij onafhankelijk van 
elkaar. Met behulp van ( 3.66) kunnen we dan het potentiaalverschil tussen 
twee willekeurige buren i en j, "\rij berekenen. 

(3.72) 

en 
(3.73) 

volgt 

(3.74) 

"\rij substitueren we nu in ( 3. 70): 

_ 1 ~ 2 • . iw ~ 2 Tij 
u(w) = 

2
n ~(Rij) gp(tJ) = 2n ~(Rij) 9ij 1 +. .. 
~' .. ~' .. ~~) 

y y 

(3.75) 
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met 
_..!:_ = 9ij + 9ij (3.76) 
Tij Ci Cj 

Merk op dat als we in ( 3.75) de limiet w -+ oo nemen, de (intrinsieke) 
geleiding (u2) constant wordt. Hiermee zijn we in feite in het diffusiemodel 
uit de vorige paragraaf terecht gekomen. Tij is de karakteristieke RC-tijd 
van een netwerkje en het elektrisch analogon van het Debije-relaxatieproces 
uit 3.5.1. (Rij )2 9ijTij is het elektrische analogon van de polariseerbaarbeid 
a(O). Want met behulp van ( 3.64) vinden we: 

cicj e2 1 
9ijTij = = -- ~· 

Ci + Cj kBT 4cosh2( k;t) 
(3.77) 

Voor het reële deel van u kunnen we dan schrijven 

1 w2r·· 
Reä(w) = 20 L a(O)n i 2 

H ij 1 + W Tij 
(3.78) 

Hiermee hebben we een eenduidige vertaling van vergelijking ( 3.43) in een 
elektronisch netwerk gevonden. In ( 3.78) hebben we net als in ( 3.43) 
rekening gehouden met een verzameling onafhankelijke relaxatieprocessen. 
Als elke Tij dezelfde waarde T zou hebben, dan is 

zodat 

en 

Dan is 

_ tW 
u(w) ex . 

1 + tWT 

w2 

Reä(w) ex 1 + w2T2 

Imä(w) ex w 
2 2 1+w T 

(3.79) 

(3.80) 

(3.81) 

Rel(w) ex 
1 

2 2 
(3.82) 

1 +w T 

Uit ( 3.80) volgt x = 0 en uit ( 3.82) y = -2. We vinden dus niet meer 
x+ y = 1, zoals volgens het schalingsgedrag zou moeten gelden. Dit is een 
gevolg van het feit dat het relaxatiemodel z'n geldigheid verliest bij al te hoge 
frequenties, en dus juist in het gebied waar we schalingsgedrag verwachten. 

In een wanordelijk systeem zal Tij echter in het algemeen per paar ver
schillend zijn. Als bij een paar een grote relaxatietijd hoort, dan is de 



Hoofdstuk 3. Frequentie-afhankelijke geleiding 55 

geleiding van dit paar klein en v .v .. Dit betekent dat de susceptibiliteit 
Xii voor alle verschillende paren veel minder zal verschillen dan de relaxa
tietijden hiertussen. Om deze reden nemen we voor Xij(O) in ( 3.75) een 
constante. Evenals in 3.5.1 nemen we aan dat T ex exp((). Als we de eis 
opleggen dat elke ( even vaak voorkomt, dus als n{ () = constant, dan is 
n( T) = n( () ~ ex t. Als we de sommatie in ( 3. 78) vervangen door een 
integratie over n( T )dr, dan vinden we 

aw tw 
U W ex n T dT = . dT 

. J . ( ) J ( ) 1 + ÏWT T( 1 + tWT) 
(3.83) 

De integratiegrenzen zijn respectievelijk 0 en een willekeurig grote, maar 
eindige relaxatietijd. Daarmee is 

(3.84) 

met c 1 en c2 constantes. Hieruit volgt: 

Reà ex w (3.85) 

zodat we voor de exponent k uit ( 3.1) (en eveneens voor x) de waarde 1 
vinden. Verder is 

Imà ex w (3.86) 

en dus 
Rel = constante (3.87) 

Hieruit volgt y = 0. Dan is x+ y = 1, evenals in het diffusiemodeL Maar 
x en y hebben andere waarden dan in het diffusiemodeL Binnen de pair
approximation zijn nog verschillende modellen bruikbaar, die elk van een an
der soort relaxatieproces uitgaan, bijvoorbeeld elektron- en polaron-hopping 
of tunneling. Deze modellen geven aanleiding tot andere waarden van x en 
y. 

Het is duidelijk dat de PA in de limiet w ___. 0 niet meer voldoet, omdat 
de stroom dan door het hele netwerk moet lopen, en het niet meer vol
doende is paren onafhankelijk van elkaar te beschouwen. Een theorie die 
ook de omgeving van een paar in een netwerk meeneemt is de Extended 
Pair Approximation (EPA) [23). 
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3.6 Relaxatie vs. diffusie 

Ter wille van de duidelijkheid vatten we eerst het principiële verschil tus
sen de frequentie-afbankelijkheid uit het diffusiemodel en die uit het re
laxatiemodel nog eens samen. Daarna zullen we een schatting geven van 
de overgangs-frequentie, waarboven het diffusiebeeld goed bruikbaar is, en 
relaxatie-effecten verwaarloosd kunnen worden. 

De frequentie-afbankelijkheid zoals die in de vorige paragraaf besproken 
is, is het gevolg van een relaxatiegedrag bij de overgang van een elektron 
van het ene naar het andere roosterpunt, terwijl het frequentie-afbankelijke 
gedrag uit het diffusiemodel zuiver en alleen het gevolg is van de geometri
sche structuur van het cluster waarop een elektron zich voortbeweegt. Het 
eerstgenoemde effect speelt in feite eveneens een rol in het diffusiemodeL 
Van een strikte scheiding tussen beide kan dan ook geen sprake zijn, maar 
wel kunnen we een schatting maken van de overgangs-frequentie WR, en dus 
van de relaxatietijd TR waarboven relaxatie te verwaarlozen is. WR kunnen 
we in termen van Wc berekenen als we weer gebruik maken van een resultaat 
uit de schalingstheorie 

(3.88) 

Wc hebben we gedefinieerd als die waarde waarbij z van de orde 1 is, en 
geeft dan de overgangsfrequentie van een schalingsonafbankelijk naar een 
schalingsafbankelijk gedrag aan. 

Wc = (12 €2 I </>- </>c la+t= _!.. f2 I </>- </>c ls+t 
E2 E1 T2 fl 

(3.89) 

We veronderstellen dat de diëlektrische constantes van medium 1 en 2 van 
dezelfde orde-grootte zijn, dus ~ ~ 1. De rol van r 2 is analoog aan de rol 
van To in ( 3.53). Eveneens analoog aan ( 3.53) definiëren we de effectieve 
relaxatietijd T = -1 als 

WR 
1 

T = 'XT2 (3.90) 

Dit rechtvaardigen we als volgt: Tussen twee geleidende deeltjes van medium 
2, gescheiden door het slecht geleidende medium 1 of door de contactweer
stand van de korrels 2, kan een elektron in een relaxatietijd T overgaan. Deze 
tijd zal langer zijn dan een relaxatietijd T2 in het geval van een overgang in 
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een zuiver medium 2. Dus À < 1. Meer concreet kunnen we bijvoorbeeld 
denken aan logÀ oe barrièrehoogte. Dan is 

(3.91) 

Met het relaxatiemechanisme hebben we in de vorige paragraaf weliswaar 
frequentieafhankelijke geleiding afgeleid, maar de mechanistische beschrij
ving in termen van overgangswaarschijnlijkheden en bezettingen, introdu
ceert eveneens de temperatuur als parameter. In het volgende hoofdstuk zal 
de temperatuur als belangrijkste variabele worden beschouwd. 



Hoofdstuk 4 

Temperatuurafhankelijke 
geleiding 

Als laatste van de drie afhankelijkheden beschouwen we in dit hoofdstuk de 
tempemtuumfhankelijkheid van de geleiding. De modellen die we hier zullen 
bespreken, nl. de basismodellen van Motten van Ambegaokar, alsmede enkele 
uitbreidingen hiervan, met als voornaamste een model gebaseerd op superlo
calisatie, geven een afleiding van de tempemtuumfhankelijke de-geleiding op 
grond van mikroskopische processen. Hierdoor is het kamkier van dit hoofd
stuk nogal verschillend van dat van het eerste hoofdstuk, maar het sluit wel 
aan op de laatste twee pamgmfen van het vorige, waarin ook mechanistische 
modellen werden gebruikt. 

4.1 Het fenomeen 

Voor we ingaan op de verschillende modellen, beschouwen we in deze para
graaf eerst weer het gedrag van de temperatuurafhankelijke geleiding op zich 
zelf. Voor temperaturen waarvan de grootte-orde in het bereik 101 - 102 ]( 

ligt, wordt de temperatuurafhankelijke geleiding in een wanordelijke geleider 
beschreven door ([23] p.22) 

To 
cr(T) oe exp[-( T )""] ( 4.1) 

waarin 1 een gebroken exponent is, waarvoor afhankelijk van het systeem 
waaraan gemeten wordt waarden~ < 1 < 1 worden gevonden. De modellen 
die we presenteren geven elk een voorspelling van deze exponent. 

58 
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4.2 Model van Mott 

In het gebruikelijke beeld van de temperatuurafhankelijke geleiding speelt 
het Ferminiveau een belangrijke rol. Nu kan ook in een wanordelijk sy
steem een Ferminiveau gedefinieerd worden. De elektronengolfuncties bij 
het Ferminiveau breiden zich niet over het hele systeem uit, maar zijn gelo
caliseerd bij een roosterpunt, waardoor er geen bandengeleiding is. Er is een 
quantumpercolatieconcentratie pq [25), waarbeneden de golffuncties van de 
elektronen gelocaliseerd zijn. Deze localisatie wordt de Anderson-localisatie 
genoemd [27). Voor d > 2 is pq > Pc· Voldoende ver van het Ferminiveau 
wordt de bezettingsgraad van elektrontoestanden gegeven door een Boltz
mannverdeling, zodat we, als we veronderstellen dat de geleiding evenredig 

is met deze bezettingsgraad, voor unc de eenvoudige relatie unc oe e -kf; 
zouden kunnen verwachten. We zullen in het vervolg van dit hoofdstuk ener
gieën vaak vanaf het Ferminiveau meten. We gebruiken dan de conventie 
Ei = f.i- J.L, waarin f.i de energie van een elektron op roosterpunt i is, en J.L de 
Fermi-energie. Dan is Eji = Ej - Ei het energieverschil tussen de rooster
punten. Voor de exponent 1 betekent het voorgaande dat logunc oe ( -j. )"', 
met 1=l. Het mechanisme dat hier voor verantwoordelijk is, is het klassieke 
hoppingmechanisme, waarbij een elektron ten gevolge van temperatuurfluc
tuaties voldoende energie krijgt om over een barrière heen te springen. Ten 
gevolge van dit geactiveerde proces wil een elektron een roosterpunt opzoe
ken dat zoveel mogelijk in de buurt ligt wat energie betreft. Een ander, 
zuiver quanturnmechanisch proces is de tunneling van elektronen door een 
barrière. Vanwege de afvallende golffunctie bij dit proces wil een elektron 
over een zo klein mogelijke afstand springen. Er is dan sprake van com
petitie tussen beide processen. Beide mechanismen zijn bepalend voor de 
overgangswaarschijnlijkheid van een elektron van de ene naar de andere toe
stand. Voor een wanordelijk systeem is de redenering die leidt tot 1= 1 een 
nogal naïeve redenering is. Voor zo'n wanordelijk systeem kunnen namelijk 
zowel de afstanden tussen roosterpunten als hun energieën (typisch van de 
orde kBT) sterk variëren zodat er ook een grote spreiding in overgangswaar
schijnlijkheden zal zijn. Het elektron heeft, door interactie met een fonon, 
en door het feit dat er een overlap van golffuncties is, de mogelijkheid om 
van een roosterpunt i naar een roosterpunt j te springen waarvan de energie 
in een min of meer continue band rondom Ei ligt. Het model dat hievan 
uitgaat wordt aangeduid met Variabie Range Hopping-model (VRH)([23] 
p.62-64) . Dat er een competitie tussen twee processen optreedt betekent 
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dat het voor een elektron soms voordeliger is om verder te springen dan een 
naaste buur. We willen nu de optimale combinatie van Rij, de afstand tus
sen de twee roosterpunten, en Eij weten. Deze optimale combinatie wordt 
bepaald uit de veronderstelling dat het systeem de overgangssnelheid tus
sen i en j maximaliseert. We maken nu gebruik van een uitdrukking voor 
de hoppingrate Wij als Ej > Ei die zowel het geactiveerde proces (levert 

E een factor -if ), als het tunnelingproces (levert een factor -2aRij, waarin 
a karakteristiek is voor de afstand waarover het elektron gelocaliseerd is) 
incorporeert. 

E·· 
W· · = woexp[-2aR- · - ____!.!_] 

IJ IJ kBT ( 4.2) 

w0 is een frequentie die onder andere afhangt van de elektron-fonon-koppeling 
en de fonondichtheid, maar die moeilijk expliciet te maken is, en die we 
daarom als gegeven beschouwen. Voor hoge temperaturen zien we dat de 
overgangssnelheid beperkt wordt door exp( -2aR). Er vindt dan alleen hop
ping naar een naaste buur plaats. Om een optimale combinatie van Rij en 
Eij te vinden hebben we echter nog een tweede vergelijking nodig die beide 
variabelen aan elkaar relateert. We nemen een bol met straal R, de typi
sche waarde van Rij, en schrijven voor Eij de typische waarde E. Mott 
veronderstelt nu dat 

411" R3 {EdE' N(E') = 1 
3 Jo ( 4.3) 

de voorwaarde is waaronder een elektron herhaald van het ene roosterpunt 
naar het andere op een afstand R kan overgaan. Daardoor kan een elektron 
in principe het hele systeem kan doorlopen. In ( 4.3) bevat de bol met 
straal R gemiddeld één paar roosterpunten met een absoluut energieverschil 
in het interval [J.L, E + J.L]. Voor de toestandsdichtheid in de buurt van het 
Ferminiveau nemen we nu aan 

N(E) =A IE Ik ( 4.4) 

waarin A een constante is, en k 2:: 0. Voor de toestandsdichtheid die Mott 
aanneemt geldt k = 0. Wij gebruiken hier een algemenere uitdrukking voor 
de toestandsdichtheid. Om te berekenen bij welke afstand Ropt de hopping
rate maximaal is, moeten we de exponent uit ( 4.2) maximaliseren onder de 
voorwaarde ( 4.3). Dit leidt tot: 

3~ !±l I 

Ropt= [
2
a(k

8+ l)]m[3(k + 1)/411"A]~<+• (4.5) 
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De optimale hoppingafstand neemt blijkbaar toe als de temperatuur af
neemt. Voor de optimale hoppingenergie Eopt bij het Ferminiveau geldt 
volgens de vergelijkingen ( 4.3) en ( 4.5) : 

waarmee 

met 

en 

3 

E A 
__ 1 T __ 3 [ "'/;;;B ] __ 3 [3(k + 1)]_1 

t = k+4 k±4 k±4 k±4 
op 2a(k + 1) 471' 

Wopt = woexp(-(TofT)"Y] 

k+1 
"f=k+4 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

1 1 3 

To = [2(k + 4)/3F[3(k + 1)/(411-A)]k+ï[3/(2kB(k + 1))]ak+1 (4.9) 

uvc is gerelateerd aan D volgens de diffusierelatie van Einstein ( 2.112). Het 
verband tussen Den W volgt uit definitie ( 2.110) van de diffusiecoëfficiënt. 
In termen van W en Ropt kunnen we deze schrijven als: 

D ex W(Ropt)2
, (4.10) 

Substitueren we verder ( 4.5) in ( 4.10), dan vinden we voor de de-geleiding 

met 

To 
uvc = uoexp[ -( T )"'] 

k2 t2k-2 -2(k±l) til 
u0 = Ce2w0 (k8 T) kH a k+• Ak+• 

C is een constante die alleen nog van k afhangt: 

2 1 2k 3 2(k±l) 3 2 

c = k + 1 ( k + 1 ) k+4 ( 2) k+4 ( 471') k±4 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

Zoals eerder aangegeven is, is w0 een constante die moeilijk te bepalen is, 
maar waarvoor in [23] een zwakke temperatuurafhankelijkheid verondersteld 

is volgens 
(4.14) 

Substitutie hiervan in ( 4.12) laat zien dat uo onafhankelijk van de tempe
ratuur is. Zowel uo als T0 zijn via a afhankelijk van de concentratie. Dat uo 
nog afhankelijk moet zijn van de concentratie kunnen we eenvoudig inzien: 
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In het limietgevalT- oo zijn er geen energiebarrières meer, zodat het elek
tron in feite een percolerend pad ziet. Maar de geleiding hangt nog steeds 
af van de concentratie, zodat u0 wel van 4> moet afhangen. Verhoging van 
de concentratie doet de localisatielengte toenemen, waarmee a afneemt. Dit 
heeft twee gevolgen, namelijk een afname van T0 en een toename van u0 • 

Door beide effecten wordt de geleiding verhoogd, wat inderdaad het gevolg 
moet zijn als de concentratie toeneemt. We herinneren er aan dat ( 4.11) 
is afgeleid in de veronderstelling dat T klein is. Een temperatuurverhoging 
doet de geleiding in dit gebied dus toenemen. Als k = 0, dat wil zeggen een 
constante toestandsdichtheid rond het Ferminiveau, dan is -y = ~· Experi
menteel worden voor veel systemen echter exponenten > ~ gevonden. Een 
groot bezwaar tegen de redenering van Mott is dat hij optimaliseert tussen 
twee roosterpunten, in plaats van over het hele systeem. In het model van 
Ambegaokar, dat in de volgende paragraaf behandeld wordt, is dit bezwaar 
weggewerkt, en staat juist een percolerend netwerk centraal. Een tweede be
zwaar tegen de redenering van Mott is dat hij alleen sprongen naar hogere 
energieën toelaat. Ook aan dit bezwaar komt het model van Ambegaokar 
tegemoet. 

4.3 Model van Ambegaokar 

Zoals eerder opgemerkt, beschouwt Ambegaokar [24] het hele geleider/isolator
systeem. Ambegaokar bepaalt het optimale pad met behulp van percolatie
theorie op een 'random' netwerk van admittanties 9ij, wat lijkt op de aanpak 
door Milier en Abrahams (3.5.2 ). Ten gevolge van de spreiding in afstan
den en energieën tussen twee roosterpunten, zullen de admittanties ook een 
grote spreiding vertonen. Evenals Mott verwaarloost Ambegaokar de Cou
lombinteractie tussen de elektronen. Voor we toekomen aan de afleiding van 
u behandelen we eerst de gelocaliseerde toestanden en het hoppingmecha
nisme. 

Als twee elektronen zich elk op een roosterpunt, van elkaar gescheiden 
door een afstand Rij, bevinden, en het energieverschil Ei i klein genoeg is, 
dat wil zeggen kleiner dan de overlapenergie van de golffuncties van de beide 
elektronen, dan zijn de energie-eigentoestanden gedelocaliseerd. De conditie 
voor deze delocalisatie is ruwweg: 

(4.15) 

U is van de orde van de bindingsenergie van een elektron aan een rooster-
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punt. We spreken af dat als aan deze conditie voldaan is, er sprake is van 
een bond tussen twee roosterpunten. Als de honds een percolerend netwerk 
vormen door het hele systeem, dan is er een groot aantal golffuncties ge
delocaliseerd. Zolang echter het gemiddelde aantal honds per roosterpunt 
beneden een kritieke (percolatie) waarde llc blijft, blijven de eigentoestanden 
gelocaliseerd. llc is typisch van de orde twee of drie, en hangt niet af van 
N 1-" de toestandsdichtheid bij het Ferminiveau, a of U, maar is zuiver ge
ometrisch bepaald. Het aantal roosterpunten dat een elektron vanuit i kan 
bereiken wordt bepaald door integratie van de (voorlopig constant veronder
stelde) toestandsdichtheid N ~-' over een volume d3 R en een energieverschil 
dEji. De voorwaarde voor localisatie is dan 

N~-' j d3R j dEji = 167rN~-'~ < llc (4.16) 

Bij het uitrekenen van de integralen moeten we bedenken dat de grenzen 
van dEji bepaald worden door ( 4.15). ( 4.16) legt een bovengrens op aan 
N~-', dat wil zeggen die waarde van N~-' tot waar dit model geldig is. We 
nemen weer aan dat de temperatuur laag genoeg is, en de tunnelingsnelheid, 
evenals de dichtheid van elektronen hoog genoeg , zodanig dat hopping het 
dominante proces is. Ook hier hebben we weer met een elektron-fonon
systeem te maken. De intrinsieke overgangssnelheid Wij van een elektron 
dat van een plaats i naar een plaats j springt, zal afhangen van de afstand 
Rij tussen die twee plaatsen en hun energieverschil Eij. 

( 4.17) 

Bij de intrinsieke overgangssnelheid hebben we nog geen rekening gehouden 
met het feit dat i en j verschillende bezettingskansen kunnen hebben. Als 
fï en /j de bezettingskansen zijn, dan wordt de over de tijd gemiddelde 
overgangssnelheid van i naar j gegeven door 

Wij=< /i(1-/j)Wij > (4.18) 

In thermisch evenwicht zijn de bezettingsgetallen onafhankelijk, zodat 
< fi/i >=< fi >< /j >,waarbij /i gegeven wordt door de Fermiverdeling. 

1 /i = ------:=--:--:--=:-
1 + exp(Ei/kBT) 

Vanwege het principe van detailed balance moet weer gelden 

W:·. _ W··e(Ei-Ej)/ksT 
IJ- Jl 

(4.19) 

(4.20) 
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We gaan nu Wij verder expliciet maken. Omdat we met een tunnelingproces 
te maken hebben, zal Wij van Rij afbangen volgens 

( 4.21) 

Brengen we nu ook nog de energieafbankelijkheid in rekening, dan nemen 
we aan dat geldt: 

w. .. - w e-2aR;j-(E;-E1)/ksT 
IJ - 0 ( 4.22) 

(in feite de overgangssnelheid die ook Mott gebruikt) als Ej > Ei. ( 4.22) 
zullen we nog opsplitsen naar twee gevallen. Het derde geval is 

w. -2a 0 

ij = woe '"'J ( 4.23) 

als Ej < Ei. In dit geval is er namelijk geen sprake van een geactiveerd pro
ces. Voor de gemiddelde overgangssnelheid van i naar j in thermisch even
wicht en met Ei,Ej >> kBT leiden we dan met behulp van { 4.18),( 4.19) 
en ( 4.22) af 

( 4.24) 

als f.j > fi > Jl (situatie A), en 

- 1~1+1~1 
Wij = woexp( -2aRij- kBT ) ( 4.25) 

als f.j > p > fi (situatie B). Analoog rekenen we voor ( 4.23) Wij uit. Zowel 
voor p < f.j < fi als voor f.j < Jl < fivinden we dan 

- IEil tV .. = W.0exp(-2aR .. - --) 
IJ IJ kBT 

( 4.26) 

De drie gevallen ( 4.24), ( 4.25) en ( 4.26) kunnen we samenvatten door te 
schrijven 

( 4.27) 

Het superscript 0 geeft aan dat er nog geen elektrisch veld aanwezig is. 
In tegenstelling tot het model van Mott hebben we door ook rekening te 
houden met ( 4.23) nu ook sprongen naar lagere energieën toegestaan. Uit 
de overgangssnelheid Wij zullen we nu de geleiding 9ij bepalen. Als we een 
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elektrisch veld E aanleggen, zal de intrinsieke overgangssnelheid veranderen, 
en kunnen we Wij schrijven als 

( 4.28) 

De bezettingskansen zullen eveneens veranderen. Deze verandering drukken 
we uit in een verandering van de chemische potentiaal DJl-i· (Analoog aan 
Miller-A brahams) 

( 4.29) 

We gaan er nog steeds van uit dat de bezettingskansen van i en j ongecor
releerd zijn. Gemiddeld zullen er nu meer elektronen in de ene richting dan 
in de andere gaan. 

We hebben hier gebruik gemaakt van een eerste orde benadering, en van 

Ww;' = 1, zoals uit ( 4.18) volgt. Gebruiken we nu ( 4.20) en ( 4.29), dan 
Jl 

leiden we af: 

- 1 ....-;() 
~Wij= kBT Wij x (eE ·Rij+ ÓJli- ÓJlj) (4.31) 

eE ·Rij+ ÓJli- ÓJlj is het potentiaalverschil !).U dat we ook al tegenkwamen 
in de Miller-Abrahams theorie (paragraaf 3.5.2). Als we de geleiding 

e2 ......o 
9ij = kBT Wij( Rij, Ei, Ej) (4.32) 

introduceren, dan staat in ( 4.31) in feite de wet van Ohm: 

- ~u 
e~Wij = 9ij-. e 

( 4.33) 

ofwel I = h V. Dit is een rechtvaardiging voor de introductie van ( 4.32). 
Ook de uitdrukking voor de geleiding zijn we in de theorie van Miller
Abrahams (paragraaf 3.5.2) reeds eerder tegengekomen. 
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Figuur 4.1: Kritieke honds 

Het geleidingsprobleem gaan we nu herformuleren als een percolatiepro
bleem met kritieke percolatiegeleiding 9c· In het weerstandsnetwerk kunnen 
we verbindingen onderscheiden met 9ij > > 9c, een klein aantal met 9ij :::::::: 9c 
(de zogenaamde kritieke honds), en de overige met 9ii << 9c· Een essentiële 
veronderstelling die we nu maken is dat de makroskopische geleiding bepaald 
wordt door de honds met kritieke geleiding 9c· 

(1 CC 9c ( 4.34) 

De temperatuurafhankelijkheid van de geleiding wordt door de temperatuur
afhankelijkheid van deze honds geïntroduceerd, zie figuur 4.1. Verandering 
van de temperatuur betekent dat andere honds kritiek worden. De voor
waarde 9ij > 9c kan met behulp van de relaties ( 4.27) en ( 4.32) geschreven 

worden als 
Rij + I Ei I+ I Ej I+ I Ei- Ej I < 1 

Rmax 2Emax 

waarin we de definities 
1 wo 

Rmax = -ln( ==-) 
2a Wc 

en 

wo 
Emax = kBTln( ==-) 

Wc 

(4.35) 

( 4.36) 

( 4.37) 

( 4.38) 

gebruikt hebben. Rmax representeert de maximale lengte die een kritieke 
bond kan hebben. De teller van de tweede term in ( 4.35) mag niet groter 
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zijn dan 2Emax· Merk op dat in tegenstelling tot het model van Mott R 
niet geoptimaliseerd wordt, maar gemaximaliseerd. Er is dus sprake van 
een bond tussen i en j als aan ( 4.35) voldaan is. Gaan we weer van de 
toestandsdichtheid ( 4.4) uit, dan is het aantal roosterpunten n per volume
eenheid met I Ei I~ Emax gelijk aan 

2AEk+l 
n = max 

k+1 
(4.39) 

Deze roosterpunten zijn echter nog willekeurig in de ruimte verdeeld. Uit 
( 4.16) volgt de percolatievoorwaarde 

( 4.40) 

Vc is immers het gemiddelde aantal honds per roosterpunt waarbij het net
werk percolerend wordt. 

We willen nu in eerste instantie Wc bepalen, dat wil zeggen een zodanige 
W dat er juist genoeg honds zijn om een percolerend netwerk te vormen. 
We doen dit aan de hand van een uitdrukking die Wc aan de percolatievoor
waarde voor Vc relateert, en die we bepalen uit de vergelijkingen ( 4.36) tot 
en met ( 4.40): 

l n( Wo ) = ( To rr 
Wc T 

( 4.41) 

met 
( 4.42) 

en 
( 4.43) 

Omdat a ex: 9c ex: Wc, vinden we dan voor de temperatuurafhankelijke gelei

ding 
To 

a ex: exp[-( T )"'} ( 4.44) 

Het mag enige verbazing wekken dat de voorgaande redenering tot het
zelfde resultaat voor 'Y leidt als de redenering van Mott, namelijk "f = ~$!. 
Het lijkt immers aannemelijk dat een model dat het hele percolatienetwerk 
in z'n beschouwing meeneemt beter zou moeten voldoen, of in ieder geval 
een ander resultaat op zou moeten leveren dan een model waarin het pro
ces binnen één paar roosterpunten als uitgangspunt voor het hele systeem 
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wordt genomen. Kennelijk komt een redenering waarin de hoppingrate tus
sen twee roosterpunten geoptimaliseerd wordt naar afstands- en energiever
schillen toch overeen met een redenering waarin de makroskopische geleiding 
alleen bepaald wordt door de kritieke honds in het percolerende netwerk. We 
zouden kunnen zeggen dat in beide redeneringen een deeltje aan de "wet van 
de kosmische luiheid" voldoet, en de makkelijkste weg kiest om van de ene 
naar de andere kant te komen. Wel kunnen we zeggen dat de gemeenschap
pelijke basis van de redeneringen van Mott en Ambegaokar gevormd wordt 
door de eis dat een elektron de mogelijkheid tot percolatie moet hebben. 

Tot slot van deze paragraaf zullen we een eenvoudig model presenteren 
waarin we een schatting maken voor het kritieke aantal honds Vc· We on
derscheiden weer de eerder (zie vgl. ( 4.24) en ( 4.25)) genoemde situaties 
A en B. Maken we gebruik van de definities ei = J!:::: en Pij = RR;1 dan 
volgt uit ( 4.25) dat er in situatie B een bond is als ma:r ma:r 

Pij < 1- I ei I - I e j I ( 4.45) 

In situatie A is er een bond als 

1 1 
Pij < 1 - 2 I ei I -2 I ei I (4.46) 

Het bondpercolatieprobleem vertalen we nu in een geometrisch percolatie
probleem van overlappende bollen. De vraag die we nu moeten zien te 
beantwoorden om Vc te bepalen, is wat de gemiddelde straal van zo'n bol 
moet zijn om een percolerend pad van bollen te vormen. Hiertoe definiëren 
we een bol rond i met straal Ri, waarvoor we op grond van situatie B nemen 

1 
RïB = Rmax( -- I ei I) 

2 
( 4.4 7) 

met I ei I~ ~· Als er echter sprake is van situatie A, dan is het eigenlijke aan
tal honds echter groter dan hierin tot uitdrukking wordt gebracht. Analoog 
kunnen we ook voor situatie A zo'n bol definiëren 

(4.48) 

met I ei I~ 1. Bij eenzelfde I ei I is RiA > RïB· Gebruiken we RiA, dan 
wordt het werkelijke aantal honds overschat. Maar om toch een schatting te 
maken van Vc gaan we uit van ( 4.47). Afhankelijk van ei hebben we te maken 
met bollen die verschillende stralen hebben. Het gemiddelde volume van de 
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bollen die een percolerend pad vormen in het bolpercolatieprobleem vinden 
we dan door te integreren over de mogelijke energieën van i, waarmee we het 
aantal toegankelijke toestanden, dat wil zeggen het aantal honds vinden, en 
te normeren op het totale aantal toestanden. 

(4.49) 

Op grond van numerieke berekeningen op drie-dimensionale roosters wordt 
in [24] een schatting gegeven van kritieke percolatiedichtheid, namelijk dat 

- 1 
nV =-

4 
( 4.50) 

Uit de laatste twee vergelijkingen en vergelijking ( 4.40) kunnen we Vc op
lossen. 

48 
Vc =- ~ 4 

411' 

4.4 Superlocalisatiemodel 

( 4.51) 

In deze paragraaf geven we een afleiding van de temperatuurafhankelijke 
geleiding, rekening houdende met het feit dat een elektron zich op een 
rooster voortbeweegt dat een fractaal karakter heeft. In de concentratie
afhankelijkheid hebben we dit argument gebruikt in de renormalisatietheo
rie, en bij de frequentie-afhankelijkheid in het model van de anomale diffu
sie. Ook in deze paragraaf zullen we, evenals in de modellen van Mott en 
van Ambegaokar, geen rekening houden met de Coulombinteractie tussen 
de elektronen. Maar anders dan in de modellen van Mott en Ambegaokar 
nemen we aan dat de geleidende fase uit korrels met diameter R0 bestaat. 
Voor de exponent 1 leiden we voor k = 0 af: 1 = ~ ~ 0.5, onafhankelijk 
van de dimensie. Dit zou kunnen verklaren waarom in veel materialen een 
exponent 1 = ~ wordt gevonden terwijl de Coulombinteractie hier geen rol 
lijkt te spelen. De afleiding van deze exponent verloopt in grote lijnen ana
loog aan de afleiding van Mott. Opnieuw wordt er geoptimaliseerd tussen 
afstand en energie. 

De basisaanname is dat een elektron zich op een rooster voortbeweegt 
dat een fractaal karakter heeft. Op elk roosterpunt nemen we nu een fractaal 
gebiedje aan. (In het diffusiemodel hebben we ditzelfde beeld, een systeem 
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bestaande uit meerdere fractale gebiedjes, gebruikt.) Vanwege het zichzelf
gelijke, fractale karakter bij p = Pc is de localisatie echter van een bijzondere 
soort, de zogeheten superlocalisatie. Levyen Souillard [26) hebben afgeleid 
dat de elektronengolffuncties bij het Ferminiveau een sneller afvallend ge
drag vertonen als functie van de afstand dan de gebruikelijke e-aiRI, namelijk 
volgens 

t/J(R) oe exp[-[ 1~~)71 ) ( 4.52) 

L(p) = a-1 is de zogenaamde localisatielengte die afhangt van de positie van 
het Ferminiveau en die de typische afstand aangeeft waarover de golffunctie 
van een elektron een gelocaliseerd karakter heeft. Uit de theorie van de 
anomale diffusie in hoofdstuk 2 brengen we in herinnering dat hier voor de 
gemiddelde kwadratische afstand die een elektron aflegt geldt 

2 
2 ~ 2 < r (t) >oe t2+ " = t'dw ( 4.53) 

Levy en Souillard hebben op grond van analogieën tussen de diffusieverge
lijking en de Schrödingervergelijking (allebei eerste orde in tijd en tweede 
orde in plaats) afgeleid [26) dat de superlocalisatie-exponent TJ juist gelijk 

~ 
is aan 4r = ~ = 1 + ~· (t = 2.0,{3 = 0.4,v = 0.88 en TJ = 1.9 in 
d=3). De exponent uit ( 4.53) kunnen we daarom schrijven als ~· Evenals 
in het model van Mott zal er weer sprake zijn van een competitie tussen 
het afstandsetreet en het energie-effect. De afvallende golffunctie beperkt de 
afstand waarover een elektron kan springen, terwijl het elektron anderzijds 
over een zo groot mogelijke afstand wil springen om een plaats te bereiken 
die zoveel mogelijk in de buurt van z'n oorspronkelijke energie ligt. Dan is 

IRI '1 E 
W oe exp[-( L(p)) - kBT] ( 4.54) 

Ropt wordt dan weer bepaald door de exponent uit ( 4.54) te maximaliseren. 
E bepalen we opnieuw met het argument van Mott ( 4.3). We moeten nu 
echter een belangrijke modificatie aanbrengen in de factor voor de integraal 
(~1r R3 ). Omdat een elektron nu de fractale structuur waarneemt is het 
waargenomen volume nu niet evenredig met R3 maar met Rdl. dj is de 
fractale dimensie, met dj < 3. dj wordt gedefinieerd aan de hand van de 
massa M van een fractale structuur: 

( 4.55) 
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Op lengteschalen groter dan ~ schaalt M volgens 

M ex Rd, 

met d de normale dimensie. 

71 

(4.56) 

Bovendien moet R aan Ro gerelateerd worden, omdat er beneden Ro geen 
fractale structuur is. De gemodificeerde Mott-conditie wordt dan: 

~11'( ~)d'R~ IE N(E')dE' = 1 
3 Ro Jo 

( 4.57) 

Schrijven we V0 = ~1rR3 dan is de exponent uit ( 4.54) gelijk aan 

_ ( ~ )'~ __ 1_R-·~q(k + 1)Rg
1 ]k~ 1 

L(JL) kBT Vo 
( 4.58) 

Ro is hierin de straal van de korrel. De optimale hoppingafstand is dan 

met 

en 

d L(JL)'~-t ktl c1 = [ J ] 'l(k+ll+d, 
1]kB(k + 1) 

c2 = [(k + 1).ng' l'l(k+~>+d, 
Vo 

Eopt wordt dan gegeven door 

Door substitutie van Ropt in ( 4.54) bepalen we W. 

(k+l) 

W [ (To )<k+ll+~] ex exp- - " 
T 

met 
To = (C1C2)71 + _!_(CtC2)-~((k + 1 )Ro)k~l 

kB Vo 
Analoog aan het model van Mott vinden we dan voor de geleiding 

(k+l) 
To ~ a(T) ex exp[-(-)(k+l)+ " ] 
T 

( 4.59) 

(4.60) 

( 4.61) 

( 4.62) 

( 4.63) 

( 4.64) 

( 4.65) 
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Dus 'Y = (k+l)~. Op grond van numerieke resultaten V(_)Or de oneindige 
(k+l)+ '1 

cluster bij Pc hebben Alexander en Orbach [28] verondersteld dat exact geldt: 

( 4.66) 

Terwijl dJ de (statische) geometrische schaling van de massa karakteriseert, 
is dw karakteristiek voor het (dynamische) diffusieproces. Voor k = 0 volgt 
hieruit 'Y = ~' niet veel verschillend van !· 

Onder welke voorwaarden verwachten we nu dat superlocalisatie rele
vant is? Tussen Pc en pq, waar de toestanden nog steeds gelocaliseerd zijn, 
hebben we nog steeds te maken met de correlatielengte ~. waarbeneden het 
systeem fractaallijkt zoals bij Pc· Als we veronderstellen dat p dicht bij Pc 
ligt, zodanig dat ~ > L(JL ), dan vertoont de golffunctie het supergelocali
seerd gedrag tot ~' terwijl de golffunctie boven ~ het normale exponentieel 
afvallende gedrag vertoont. Of superlocalisatie relevant is, hangt dus af van 
de relatieve grootte van Ropt ten opzichte van ~· Voor temperaturen die 
zo laag zijn dat Ropt > ~' is er geen superlocalisatie en vinden we weer de 
Mott-exponent "( = ~. Maar als Ropt < ~max is het hoppinggedrag gelijk 
aan dat bij Pc, zodat "( = ~· In tegenstelling tot het model van Mott waarin 
To afhankelijk is van de concentratie, is To in dit model en voor Ropt < ~ 
onafhankelijk van de concentratie. Als we binnen het lage temperatuurreg
ime waarin VRH geldig is nog onderscheid maken tussen hogere en lagere 
temperaturen, dan vinden we in dit model voor k = 0 'Y ~ ! voor hogere 
en 'Y = ~ voor lagere temperaturen, terwijl we in de vorige modellen steeds 
'Y = ~ vonden. 

4.5 Verfijnde mechanistische modellen 

In de voorgaande drie paragrafen hebben we basismodellen behandeld die 
een afleiding geven van de temperatuurafhankelijkheid van de geleiding. In 
deze paragraaf bespreken we enkele uitbreidingen van de modellen van Mott 
en Ambegaokar. 

4.5.1 Uitbreiding met de Coulombinteractie 

Efros e.a. (29] hebben het model van Mott gemodificeerd door rekening 
te houden met de Coulombinteractie. Dit heeft tot gevolg dat er een gap 
ontstaat in de toestandsdichtheid rond het Ferminiveau waaruit bovendien 
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een expliciete vorm voor de toestandsdichtheid, kwadratisch in de energie 
E (E = f.- tt) volgt. Door dezelfde redenering als Mott te volgen, waarin 
we nu echter de constante toestandsdichtheid vervangen door de nieuwe 
kwadratische toestandsdichtheid, volgt dat "Y = ~. 

De Hamiltoniaan voor een systeem gelocaliseerde elektronen inclusief de 
bijdrage van de Coulombinteractie is: 

( 4.67) 

met fi de energie van een elektron in toestand i, zonder bijdrage van de 
Coulombinteractie, en ni het bezettingsgetal, gelijk aan 0 of 1. De bijdrage 
van de overlapenergie aan de Hamiltoniaan wordt verwaarloosd. De energie 
van één deeltje inclusief Coulombinteractie is dan gelijk aan 

{ 4.68) 

Als een elektron nu van een bezette toestand i, beneden het Ferminiveau 
overgaat naar een onbezette toestand j boven het Ferminiveau, dan neemt 
de energie van het hele systeem toe, zodat 

2 
"H(. ") 1 1 e 0 L..l l - J = (. - fj - > 1 47rfoRij 

(4.69) 

Deze uitdrukking is eenvoudig af te leiden door uit te gaan van ( 4.67), en H 
in de begin- en eindtoestand uit te rekenen. Deze berekening levert behalve 
de termen fj en f.~ ook de term 41r(~R;1 • Deze term in ( 4.69) interpreteren 
we als de Coulombinteractie van het gecreëerde elektron-gat paar. We laten 
nu zien dat de toestandsdichtheid rond het Ferminiveau niet meer constant 
kan zijn, maar noodzakelijkerwijze kwadratisch is in E. We maken gebruik 
van het Mott-argument dat de typische hoppingafstand R voor Rij en het 
typische energieverschil E voor fj-< aan elkaar relateert, en schrijven deze 
nu als 

(4.70) 

met N,.,. de voorlopig constant veronderstelde toestandsdichtheid. Dan is 

( 4.71) 
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Als we veronderstellen dat de Coulombinteractie een relevante rol speelt, 
dan moet de energie van de elektron-elektron-interactie van de orde E (de 
typische roosterpuntenergie) zijn, zodat 

( 4.72) 

Hieruit volgt 
e3 ! 

E ':::!. 3 NJ 
(47rfo)2 

(4.73) 

Als we echter E steeds kleiner maken, dan zal op een gegeven moment de 
Coulombenergie 4 e

2
R· groter worden dan het energieverschil €

3
1
-- €

1
1
·, zodat 

1r(Q IJ 

vergelijking ( 4.69) geschonden wordt. Dit impliceert dat de aanname van 
een constante toestandsdichtheid niet meer juist kan zijn. Dit kunnen we 
oplossen door N afbankelijk van E te maken, waarmee conditie ( 4. 73) te 
schrijven is als 

( 4.74) 

Hieraan wordt voldaan als 
N(E) oe E 2 ( 4.75) 

De Coulombinteractie induceert dus een kwadratische bandstructuur rond 
het Ferminiveau. Ter onderscheiding van de gevallen waarin k niet geïnduceerd 
wordt, schrijven we k' = 2 in plaats van k = 2. Gebruiken we dit resultaat 
in het model van Mott, dan volgt de exponent 'Y eenvoudig door k = k' = 2 
in ( 4.8) te nemen 

( 4.76) 

Omdat we gebruik hebben gemaakt van het feit dat alle toegankelijke toe
standen rond het Ferminiveau geconcentreerd zijn is ook deze afleiding alleen 
maar geldig voor niet te hoge temperaturen. We zullen nu een criterium af
leiden bij welke temperatuur het van belang wordt rekening te houden met 
de Coulombinteractie. In 4.2 is de optimale hoppingenergie afgeleid: 

(4.77) 
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De Coulombinteractie is pas van belang als Eopt < e
3NJ;, het rechterlid uit 

( 411"(0) 

( 4.73). Hieruit volgt dat voor 

(4.78) 

de Coulombinteractie relevant wordt. Experimenteel wordt echter vaak 'Y = 
~ gevonden terwijl de Coulombinteractie geen rol lijkt te kunnen spelen. 
Een eventuele verklaring hiervoor zou superlocalisatie kunnen zijn (zie 4.4). 

4.5.2 Uitbreiding met een normale verdeling van de korrel-
grootte 

Ping Sheng e.a. hebben het model van Ambegaokar, waarin aangenomen 
is dat de korrels oneindig klein zijn, uitgebreid door een normale verdeling 
van de korrelgrootte aan te nemen [30]. Hierdoor moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen de tunnelingafstand Sij en de afstand Rij van het 
centrum van de ene korrel tot het centrum van de andere korrel. Door deze 
aannames te gebruiken in het door Ambegaokar opgestelde model van een 
kritiek percolerend netwerk, blijkt te kunnen worden afgeleid dat 'Y = Z$~. 
In de limiet dat de korrelgrootte naar 0 gaat vinden we weer 'Y = ~. 

Een elektron heeft minimaal (namelijk in het geval de korrels elkaar 
raken) een energie Ec nodig om een gat te creëren, en van het middelpunt 
van de ene korrel naar het middelpunt van een andere korrel te gaan. Door 
uit te gaan van de wet van Coulomb leiden we voor deze energie Ec af dat 
in het geval de twee korrels dezelfde diameter J4J hebben geldt 

( 4.79) 

Voor de geleiding 9ii tussen de korrels i en j gebruiken we weer de geleiding 
zoals die ook in de modellen van Mott en Ambegaokar gebruikt wordt. 

( 4.80) 

Opnieuw gebruiken we het argument dat de geleiding bepaald wordt door 
de kritieke honds. Om de temperatuurafhankelijke geleiding te berekenen 
bepalen we eerst wat het gemiddelde aantal kritieke honds per roosterpunt 
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is. Voor de conditie 9ii ~ 9c dienen we vergelijking ( 4.35), zoals afgeleid 
door Ambegaokar, te herformuleren in termen van Sij en Smax· 

Sij + ! I Ei I + I Ej I + I Ei - Ej I < 1 
Smax 2 Emax -

( 4.81) 

Wanneer we de korrels een eindige grootte geven is de tunnelingafstand niet 
meer gelijk aan Rij, de afstand tussen de centra van twee korrels, maar aan 
Sii = Rii- R0 • De voorwaarde uit ( 4.81) geeft aan bij welke combinatie van 
Sij, Ei, en Ei er een bond tussen i en j ontstaat. Het kritieke aantal honds 
per roosterpunt, Vc, ofwel het aantal mogelijkheden om van een gegeven i 
naar een j te springen is: 

1

Emo.:z 1Emo.:z 
Vc = dEiN(Ei) dEjN(Ej) 

-Emo.:z -Emo.:z 

[ rSa(Ei.E})( fOO d . ·4 R2 (R· ·)J:(R·.- Di+DJ - S· ·))dS· ·] Jo Jo rtJ 7r ij9 tJ v tJ 2 tJ tJ 
x~----~--~f~E~m-az~dE_·_N-(E~.-)--~--~--~ 

-Emo.:z t t 

( 4.82) 

De integralen over de energieën stellen respectievelijk het totale aantal begin
en eindtoestanden voor. De integraal over Sij stelt de totale kans voor om 
van een bepaalde i naar een bereikbare j te tunnelen, met drij41r Rti het 
volume waarin het tweede roosterpunt zich kan bevinden. De maximale 
tunnelingafstand, Sa, waarboven tunneling nauwelijks meer mogelijk is, be
paalt de bovengrens van de integraal. Vermenigvuldiging van deze kans 
met het totale aantallevert dus het aantal honds, ofwel het aantal toegan
kelijke toestanden. Om het gemiddelde aantal honds per roosterpunt te 
vinden moeten we nog normeren op het totale aantal uitgangstoestanden. 
g( Rij) is de correlatiefunctie voor harde bollen, die we in de lage dichtheids
limiet gelijk stellen aan N ,( N is het aantal deeltjes per volume-eenheid) als 

R . · Ro;+Ro1 - R 0 al R· · < Ro;+Ro1 U't . d . tJ > 2 - o en aan , s tJ _ 2 • 1 voermg van e In-

tegratie over Sij levert een factor "; (S~ + 3S;Ro + 3Sa.RÖ). Omdat Ec de 
minimale energie is die een ladingdrager op een korrel moet hebben, is ook 
de toestandsdichtheid voor één enkele korrel, Ne(E), pas boven Ec groter 
dan 0. Om de berekeningen te vereenvoudigen nemen we aan dat het aantal 
toestanden bij een energie E > Ec voor al deze energieën gelijk is, zodat 

Ne(E) = O(E- Ec)/ D. ( 4.83) 

Hierin is S(E - Ec) een stapfunctie en D. het gemiddelde energieverschil 
tussen twee elektronenniveaus. Van belang is echter de toestandsdichtheid 
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N(E) van een verzameling korrels. Deze toestandsdichtheid wordt bepaald 
door te integreren over Ne( E), de toestandsdichtheid voor één korrel. Bij 
deze integratie dienen we rekening te houden met een verdeling van energieën 
Ec. Als we aannemen dat de diameters van de korrels een normale verdeling 
hebben, dan volgt uit ( 4.79) ook dat Ec aan een normale verdeling P(Ec) 
voldoet. De toestandsdichtheid N(E) van de korrels wordt nu gegeven door 

1 LE 1lE N(E) = = 0(E- Ec)P(Ec)dEc = = P(Ec)dEc 
~ 0 ~ Ec 

( 4.84) 

Omdat in een composietmateriaal de toestandsdichtheid van de elektronen 
in feite niet alleen bepaald wordt door de toestandsdichtheid op de korrels, 
maar ook nog door die van het tweede, slecht geleidende materiaal, corrige
ren we hiervoor als volgt 

Nr(E) = N(E) +No ( 4.85) 

N0 stelt dan de constant veronderstelde toestandsdichtheid voor ten gevolge 
van het tweede slecht geleidende materiaal. We herschrijven nu vergelij
king ( 4.82) in dimensieloze grootheden, waarbij we gebruik maken van de 
definities 

Y = ln(
90

) 
9c 

NR51r 
x=--

6 
e2 

Eo = ---:::-
4noRo 

e2a 
Co(x) = -

4
-

7r(O 

( 4.86) 

( 4.8ï) 

( 4.88) 

(4.89) 

a is eerder geïntroduceerd in de afvallende golffunctie. Schrijven we de 
dimensieloze energie als 

en verder 

E 
e=-

Emax 

s 1 
s =- = (1- -(1 ei hei I+ I ei- ei 1))0(s) 

Smax 2 
dan is Vc te schrijven als 

( 4.90) 

( 4.91) 
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Ter controle zien we dat inderdaad geldt: 

sYEo Sa 
= 

2Co(x) !kJ 
( 4.93) 

Als voor de verschillende constantes experimenteel bepaalde waarden wor
den genomen, en de breedte van de normale verdeling wordt vastgelegd, 
is Y uit te drukken in T, waaruit de geleiding, en in het bijzonder de ex
ponent ï bepaald wordt. Hieruit is numeriek bepaald dat over een groot 
temperatuurgebied geldt 

( 4.94) 

We zullen ons echter beperken tot de limietgevallen T - oo en T - 0 
die we geheel analytisch kunnen uitwerken. Bij hoge temperaturen vindt 
er voornamelijk hopping plaats tussen naaste buren. De elektronen bevin
den zich dan in het monotoon stijgende gebied van de toestandsdichtheid. 
We hebben reeds eerder gezien dat de maximale tunnelingafstand afneemt 
naarmate de temperatuur stijgt. Uit vergelijking ( 4.93) volgt dan dat we 
voor de term [Cffoo) + 1]3 - 1 de benadering 3sY Eo/2Co mogen nemen. 
Schrijven we de toestandsdichtheid weer als in het model van Mott 

N(E) cxl EIk ( 4.95) 

dan is 
v = Ek+l S x constante ex (kBT)k+Iyk+ 2 
c max max ( 4.96) 

De exponent k + 1 van Emax is het gevolg van integratie van N(E). Voor 
de exponent ï vinden we dan als we de waarde van k niet expliciet maken: 

( 4.97) 

In de limiet T - 0 is de hoppingafstand, en daarmee de variabele sfc~o, 
groot. De elektronen zullen bovendien springen tussen roosterpunten die 
dicht bij het Ferminiveau liggen, waardoor N(E)::::: Nw Dit is precies het 
model van Mott, waarvan het resultaat 

1 
ï=-

4 
( 4.98) 

is. De numeriek gevonden waarde ï = ~,kan gezien worden als het resultaat 
van een interpolatie tussen de twee temperatuurlimieten. 
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We tonen nu aan dat we in de limiet Ro -+ 0, en met verder de aanname 
dat Np. constant is, weer 1 = ~ vinden. In de limiet Ro -+ 0 geldt voor 
( 4.82) 

47rN 3 
Vc = -

3
-Sa X constante 

Shante heeft aangetoond [31] dat dit te schrijven is als 

Vc = EmaxS!ax X constante 

Substitutie van Emax en Smax levert 

9o 1 3 9o 3 
Vc = kTln(- )( -

2 
) (In(-)) X constante 

9c Q 9c 

en omdat Vc eveneens een constante is volgt hieruit 

ln( 90 ) oe T-t 
9c 

Voor de geleiding u vinden we dan 

zodat we vinden 1 = ~. 

4.5.3 Fluctuation Induced Tunneling 

( 4.99) 

(4.100) 

(4.101) 

(4.102) 

(4.103) 

We hebben gezien dat in het model van Ping Sheng een normale verdeling 
voor de energie Ec wordt aangenomen, wat overeenkomt met een normale 
verdeling in de barrièrehoogtes. In plaats van vaste barrières met een be
paalde verdeling kan ook aangenomen worden dat elke barrière in de tijd 
fluctueert ten gevolge van thermische fluctuaties [23][32]. Dit zullen we in 
deze subparagraaf als uitgangspunt nemen. 

Op grond van het feit dat CarbonBlackdeeltjes de neiging hebben te ag
gregeren tot clusters zou je kunnen veronderstellen dat de energie Ec nihil 
is.ln het Fluctuation Induced Tunneling Model wordt het feit dat de gelei
ding toch een sterke temperatuurafhankelijkheid vertoont verklaart door aan 
te nemen dat thermische fluctuaties een mikroskopisch elektrisch veld E11 
induceren. Het totale elektrische veld wordt dan gevormd door het mak
roskopische veld Eap en het mikroskopische veld EJI· De geleiding wordt 
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nu bepaald door tunneling van elektronen door de potentiaalbarrières. De 
tunnelingstroom j wordt gegeven door [32] 

. . [ 1rXb(E11 + Eap 1)2] J =Joexp-- -
2 Eo 

(4.104) 

x is de tunnelingconstante, die evenals a de afvallende golffunctie karakte
riseert, maar nu expliciet te schrijven is, omdat de hoogte van de barrière 
expliciet gemaakt is (Vo). 

(
2mVo)! x= --2- 2 

1i 
(4.105) 

Hierin is b de breedte van de potentiaalbarrière, terwijl Eo = ~· Voor de 
gemiddelde tunnelingstroom < j > ten gevolge van thermische fluctuaties 
kunnen we schrijven 

< j >=I: dEJIP(Ejl)j(Eap + E11) (4.106) 

als P de kansverdeling van E fl is. Het thermisch fluctuerende veld kan het 
aangelegde veld zowel tegenwerken als meewerken, zodat we voor de netto
stroom kunnen schrijven 

Als I Ea 11 I< I E fl I kunnen we Taylorreeksontwikkeling toepassen 

6j(EJI) = 2(:~)Eap = <11(EJI)Eap 

zodat de geleiding <1 van een verbinding gelijk is aan 

<1 = fooo P(EJI)ul(EJI)dEJI 

(4.107) 

(4.108) 

( 4.109) 

Nemen we verder aan dat de waarschijnlijkheidsverdeling P(E) met een 
Boltzmann-factor verloopt, zodat P(E) oe exp(- ;j!~ ), dan levert integra

tie 
T1 

u = uo(T)exp[- T + To] ( 4.110} 

Merk op dat dit geen resultaat van de vorm ( 4.1) is, zodat we in dit model 
geen i kunnen berekenen. Voorwaarde is dat T niet zo laag is dat 

I Eap 1<1 E11 I· 
(4.111) 
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(4.112) 

1 
uo(T) is evenredig met T-2. 

4.6 Overzicht van de resultaten uit de mechanis
tische modellen 

• Mott 
• Ambegaokar 

• Superlocalisatiemodel 

N(E) =IE Ik 
N(E) =IE Ik 
N(E) =IE Ik 

• Coulombinteractie k' = 2 
• Normale verdeling korrelgrootte N(E) =I E Ik 

Î - lli 
- k+4 

Î - lli 
- k+4 
- (k+l) 

Î - (k+l)+dtf1) 

Î=! 

Î 
- t+l 
- k+2 
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Hoofdstuk 5 

Een totaalbeeld 

Nu we de concentatie-, frequentie- en temperatuurafhankelijkheden afzonder
lijk hebben beschouwd, geven we in dit hoofdstuk op grond van de theorieën 
in de voorgaande drie de structuur aan van een mathematische beschrijving 
die de drie afhankelijkheden combineert. We beperken ons tot het concen
tratiegebied op en boven <Pc· Verder gaan we na in hoeverre de theor·ie die in 
dit onderzoek beschreven is, geschikt is om de experimentele gegevens voor 
CarbonBlack te verklaren. We besluiten het onderzoek met de conclusies. 

5.1 Mathematische beschrijving 

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de beste beschrijving van het concentratie
afhankelijke gedrag rond de percolatiedrempel gegeven wordt door de scha
lingstheorie. Het resultaat van deze theorie nemen we als uitgangspunt. 

~ 

(1 .. = (12 I </J- </Jc lt F+( I </J- CT;c ls+t) ( 5.1) 

We beschouwen nu alleen F+, omdat de beschikbare data voor CarbonBlack 
in het schalingsgebied boven <Pc liggen. Hoofdstuk 3 heeft ons geleerd dat we 
frequentie-afhankelijkheden met twee verschillende fysische achtergronden 
moeten onderscheiden. In 3.2 hebben we ( 5.1) uitgebreid naar het complexe 
vlak, en zo een globale frequentie-afhankelijkheid, ter onderscheiding van de 
frequentie-afhankelijkheid ten gevolge van relaxatie-effecten, meegenomen. 

_iwq 

Ü .. = a2l </J- </>c lt F+(l </J _ ;: ls+t) (5.2) 

82 
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Paragraaf 3.6 heeft ons duidelijk gemaakt dat we voor frequenties beneden 
wn (zie ( 3.91) een intrinsieke frequentie-afhankelijkheid aan u2 moeten toe
kennen. Als we voor de eenvoud aannemen dat alle relaxatietijden gelijk 
zijn, dan is 

(5.3) 

Ten gevolge van deze relaxatie-effecten moeten we ( 5.2) uitbreiden tot 

(5.4) 

Of de relaxatie-effecten ook experimenteel relevant blijken te zijn is een 
andere vraag. In eerste instantie proberen we het totaalbeeld mathematisch 
zo algemeen mogelijk vorm te geven. 

Hoe kunnen we deze uitdrukking nu uitbreiden met de temperatuuraf
hankelijkheid? We hebben in hoofdstuk 4 gezien dat de temperatuurafhan
kelijke geleiding gegeven wordt door 

To 
u= u0 exp[-( T )1'] (5.5) 

Als we de redenering van Mott accepteren, dan zijn zowel u0 als T0 afhan
kelijk van de concentratie. We moeten echter voorzichtig zijn om zuiver en 
alleen op grond van deze redenering, waaraan, zoals we hebben gezien nogal 
wat bezwaren zitten, conclusies te trekken. De u0 uit ( 5.5) is in feite de 
geleiding die overblijft als T = oo, wat inhoudt dat alle energiebarrières ver
dwenen zijn. u0 zal in ieder geval afhankelijk zijn van de concentratie, voor 
T0 is moeilijker te beredeneren of deze afhankelijk dan wel onafhankelijk van 
concentratie is. In de paragraaf over de schalingswetten in een diffusiemo
del is de geleiding eerst gemodelleerd op één enkele cluster en later op alle 
clusters. De geleiding bleek hier te schrijven als 

I t L 
U = Uc~-;; S( ~2+B, '[) (5.6) 

waarbij we boven cf>c Uc identificeren met u2. De schaalfunctie f heeft alleen 
betrekking op de clusters van het geleidende medium, en niet op het niet 
geleidende medium. Weliswaar zal een verandering van de temperatuur de 
diffusie op een cluster enigszins beïnvloeden, maar het voornaamste tempe
ratuureffect zijn we in het model van Ambegaokar tegengekomen in de vorm 
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van barrières tussen clusters. Dit betekent dat de temperatuurafhankelijk
heid in de voorfactor komt te zitten en Uc = u2 in feite door ( 5.5) gegeven 
wordt. Door de temperatuurafhankelijkheid aan u2 toe te kennen, introduce
ren we echter ook in F een temperatuurafhankelijkheid. Maar omdat in het 
schalingsgebied I z I<< 1 F(z) een constante is, is de temperatuurafhanke
lijkheid in de schaalfunctie niet van belang. Aldus breiden we ( 5.4) uit met 
exp[ -( ~ )"Y) in de voorfactor, wat echter alleen juist is als To onafhankelijk 
van concentratie is. In dat geval vinden we als eindresultaat: 

De waarde van '"( hangt natuurlijk af van het specifieke temperatuurmodel 
dat we willen gebruiken. In paragraaf 3.2 hebben we gezien dat F( z) = 

I 

C + Dz + ... als I z I<< 1, en F(z) oe z•+ 1 als I z I>> 1. 

5.2 Theorie vs. experiment 

In deze paragraaf gaan we na in hoeverre de theorie die in dit onderzoek 
beschreven is, geschikt is om de experimentele gegevens voor CarbonBlack 
[2] te verklaren. 

In figuur 5.1 is de concentratie-afhankelijke geleiding voor CarbonBlack 
weergegeven aan de hand van metingen aan 14 preparaten. De metingen 
hebben alle betrekking op concentraties boven 4>c· Deze metingen stemmen 
overeen met de schalingsrelatie 

( 5.8) 

met t = 2.0 ± 0.2. 
In figuur 5.2 is de frequentie-afhankelijke geleiding bij variërende 

CarbonBlack-concentratie weergegeven. Deze metingen stemmen in ieder 
geval globaal overeen met de theorie 

u= u(O) + cwk (5.9) 

Bij gebrek aan meetpunten in het gebied waarin u afhankelijk van w is, is 
de exponent k echter moeilijk af te schatten. 

In figuur 5.3 is de temperatuurafhankelijkheid van CarbonBlack-prepara
ten weergegeven. '"( en T0 zijn onafhankelijk van de concentratie. De gete
kende curves vallen eigenlijk over elkaar heen. Ter wille van de duidelijkheid 
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Figuur 5.1: Concentratie-afhankelijke geleiding van CarbonBlack 
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Figuur 5.3: Temperatuurafbankelijke geleiding van CarbonBlack 

zijn ze in figuur 5.3 in verticale richting uit elkaar geschoven. Voor 1 is uit 
deze figuur bepaald 0.6 < 1 < 0.7 voor alle preparaten. In hoofdstuk 4 
hebben we verschillende modellen gepresenteerd ter verklaring van de tem
peratuurafbankelijke geleiding. Welk van deze modellen stemt nu het meest 
overeen met het experimentele resultaat? Voor CarbonBlack is aangeno
men: k = 1 [2]. Uit het schematisch overzicht in paragraaf 4.6 volgt dan 
dat het superlocalisatiemodel (gebruik makend van het Alexander/Orbach
resultaat) 1 = ~ voorspelt, en het best in staat is het experimentele resultaat 
0.6 < 1 < 0.7 te verklaren. 

5.3 Conclusies 

Meer nog dan een eindresultaat in een mathematische vorm, zoals in 5.1 
gepresenteerd is, is het van belang dat we nu in staat zijn dit resultaat 
vanuit een fysisch acceptabel beeld te begrijpen. 

Om de concentratie-afbankelijke geleiding te begrijpen, is het handig om 
twee concentratiegebieden te onderscheiden, het gebied rond en het gebied 
buiten de percolatiedrempeL Het gedrag in dit laatste gebied kunnen we 
begrijpen door het inhomogene composiet te vervangen door een effectief 
homogeen medium (EMT). Het gedrag in de buurt van de percolatiedrem
pel wordt goed beschreven door de schalingswetten, terwijl we voor een goed 
begrip hiervan uit moeten gaan van de zichzelfgelijke (fractale) structuur van 
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het percolerende cluster. Met behulp van de renormalisatietheorie die een 
dergelijke fractale structuur veronderstelt, zijn we zelfs in staat exponenten 
s en t van geleiding af te leiden. Ook als we willen beschrijven hoe clusters 
er rond de percolatiedrempel uitzien, of hoe een deeltje op een cluster dif
fundeeert, is het beschouwen van de zichzelfgelijke structuur onontbeerlijk. 

Bij de frequentie-afhankelijke geleiding kunnen we eveneens een scha
lingswet opstellen, in eerste instantie als uitbreiding van een schalingswet 
voor de de-geleiding, in tweede instantie afgeleid in een anomaal diffusiemo
deL De diffusie van een deeltje op een cluster wordt ook hier beïnvloed door 
de fractale structuur. Dit laatste betekent dat de frequentie-afhankelijke 
geleiding hier z'n oorsprong vindt in de geometrie. Beneden een bepaalde 
overgangsfrequentie gaat relaxatie een rol spelen, waarmee de frequentie
afhankelijkheid een nieuw, mechanistisch karakter krijgt. 

De beschouwing over de temperatuurafhankelijke geleiding verschilt van 
de andere twee door het zuiver mechanistische karakter van de modellen 
en door het feit dat er geen schaalwetten geformuleerd zijn. Uiteraard is 
dit het gevolg van het feit dat de temperatuur een belangrijke thermody
namische grootheid is, en in de fysica, in tegenstelling tot de concentratie 
van vuldeeltjes of de frequentie van een veld, een veel meer elementaire rol 
speelt. Met behulp van Fermi-Dirac statistiek stelt dit ons in eerste instan
tie in staat de temperatuurafhankelijke geleiding niet meer op het globale 
niveau van de geometrie af te leiden, maar op het mikroskopisch niveau 
van overgangswaarschijnlijkheden tussen roosterpunten (Model van Mott ). 
Hetzelfde resultaat, maar in een bevredigender afleiding vinden we als we ge
bruik maken van een alternatief geformuleerde percolatietheorie (Model van 
Ambegaokar ). Als de hoppingafstand kleiner is dan de percolatielengte kun
nen we de temperatuurafl1ankelijke geleiding begrijpen in het kader van de 
fractale structuur (Superlocalisatiemodel). Dit superlocalisatiemodel geeft 
de beste overeenstemming met de experimentele data. 

Een belangrijke conclusie ten aanzien van alle drie de afhankelijkheden 
is dat dichtbij de percolatiedrempel de structuur van het percolatiesysteem 
beschreven kan worden door het als fractaal op te vatten. 

Maar hoe dwaas zou de wereld het vinden als zij eens wist hoe wij denken 
dat zij is? 



Slotwoord 
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Verder wil ik de overige mensen van de afdeling EP bedanken, die eveneens 
in belangrijke mate hebben bijgedragen aan een plezierige, leerzame stage, 
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De afdeling EP mag dan relatief klein en vaak ook nog verlaten zijn, de 
vrije weglengte van haar effectieve geest, een composiet van gedifferenti
eerde geesten, wordt onvoldoende recht gedaan met de in deze afdeling al 
te vaak gebezigde term 'helikopterview'. Sommige zinvolle en zinloze op
merkingen die de afgelopen acht maanden over tafels, langs het IJ, soms 
zelfs door muren zijn gegaan, stegen hoger, in alle eerlijkheid: sommige ook 
lager, een enkele keer viel een helikopter zelfs uit de lucht, maar tot be
sluit: Is het overzicht van een astronaut, om in EP-termen te blijven: een 
'astronautenview', vaak niet veel mooier en rijker dan een 'helikopterview'? 
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