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0 SAMENVATTING. 

Door middel van Shubnikov-de Haas-metingen (SdH-metingen) is 

onderzoek gedaan naar de anisotropie in de geleidingsband 

van CdSnAs2 . Het is een voortzetting van het onderzoek van 

c. de Meyer [8]. 

Er is getracht om met behulp van de zonesmelttechniek 

kristallen met een lage elektronenconcentratie te maken. Dit 

leverde niet het gewenste resultaat op, de elektronenconcen

tratie was te hoog, of het materiaal was niet eenkristallijn. 

Voor SdH-metingen is daarom gebruik gemaakt van preparaten die 

reeds voorradig waren, en die gemaakt zijn met behulp van 

de Bridgmantechniek. Aan deze preparaten zijn zowel absolute 

als relatieve periodemetingen verricht. 

Omdat een aantal van onze metingen niet verklaard kon worden 

met de kristalorientatie volgens C. de Meye~is overgegaan 

tot een uitgebreide rontgenanalyse van de kristalstructuur 

van CdSnAs2 . Hierbij is gebleken dat met Laue-opnamen geen 

tetragonale, maar kubische symmetrie waargenomen wordt. 

Voor de anisotropie in de periode zijn waarden gevonden 

van ca. 8-12% (P0 < P
90

), welke hager zijn dan met de lite

ratuurwaarden [21] waren berekend. Op basis van de gemeten 

waarden voor de anisotropie is een nieuwe set bandparameters 

bepaald: Eg = 0.26 eV, 6 = 0.50 eV, 6 = -0.10 eV, PI/= P~ 

= 8.5 x 10-10 eVm. 

Er is ook warping geconstateerd, de grootte van de anisotropie 

ten gevolge daarvan is 1.3-1.6%. 
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1 INLEIDING. 

Het afstudeerwerk dat in dit verslag beschreven is, is verricht 

in de groep Halfgeleiderfysica, onderdeel van de Vakgroep Vaste 

Stof. In deze groep wordt onderzoek verricht aan de bandenstruc

tuur van halfgeleiders met kleine bandafstand, speciaal aan 

Cd
3
As

2 
en aanverwante materialen. 

In dit afstudeerwerk is de anisotropie van de geleidingsband 

van CdSnAs 2 nagegaan door middel van Shubnikov - de Haas

metingen. In de buurt van het f-punt kan de bandenstructuur 

van CdSnAs
2 

worden beschreven met het model van Bodnar. De 

bandparameters zijn tot nu toe voornamelijk bepaald uit 

optische metingen. 

Het onderzoek is een voortzetting van het onderzoek van 

C. de Meyer. De belangrijkste conclusies uit zijn verslag 

zijn: de gemeten anisotropie is grater dan de anisotropie 

op basis van de literatuurwaarden voor de bandparameters [21], 

het fermioppervlak -is een omwentelingsellipsoide om de k -as, 
z 

welke is afgeplat in de k -richting. Eveneens heeft hij een 
z 

schatting gemaakt voor de effectieve g* factor. Zijn metingen 

zijn verricht aan preparaten met elektronenconcentraties die 

varieerden van 1.94 x 1023 m- 3 tot 1.51 x 1024 m-3• 

Bij deze afstudeeropdracht was het de bedoeling om SdH-metingen 

te doen aan preparaten met lage elektronenconcentraties, dat 
23 -3 

wil zeggen n ~ 10 m . De achtergrond hiervan was dat bij 

deze concentraties de invloed van de spinsplitsing duidelijk 

meetbaar is, zodat hiermee de waarde voor g* nauwkeuriger 

bepaald kan worden. 

Hiertoe is geexperimenteerd met de zonesmelttechniek om de 

gewenste elektronenconcentraties te verkrijgen. Dit is echter 

niet gelukt. Voor de SdH-metingen zijn preparaten gebruikt 
23 -3 24 -3 

met elektronenconcentraties van 7 x 10 m tot 4 x 10 m • 

Hieraan zijn zowel absolute als relatieve periodemetingen 

uitgevoerd. Verder is een uitgebreide rontgenanalyse verricht 

teneinde een beter inzicht in de kristalorientatievan CdSnAs
2 

te verkrijgen. 
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2 KRISTALSTRUcrUUR EN PREPARATUUR. 

2.1 Kristalstructuur van CdSnAs 2~ 
II IV V 

CdSnAs
2 

is een halfgeleider uit de groep A B c
2

, de zogenaamde 

ternaire verbindingen. Deze van de binaire verbindingen AIIIBV 

afgeleide stoffen bezitten eveneens een tetraedrische coordinatie 

van de atomen en kristalliseren in de chalcopyrietstructuur. Ook 

is voldaan aan de voorwaarde van Grimm-Sommerfeld dat het gemiddelde 

aantal valentie-elektronen per atoom gelijk is aan vier. De binaire 

verbindingen vertonen meestal de kubische zinkblendestructuur. 

CdSnAs
2 

is het ternaire analogon van InAs, hetgeen verkregen wordt 

als de In-atomen voor de ene helft vervangen worden door Cd-atomen 

en voor de andere helft door Sn-atomen. De eenheidscel van de 

chalcopyrietstructuur kan men dan ook opgebouwd denken uit twee 

op elkaar gestapelde eenheidscellen van de zinkblendestructuur, 

met dien verstande dat c/a iets van 2 afwijkt. 

Bij de ternaire verbindingen is elk A- en B-atoom tetraed~isch 

omringt door vier c-atomen, terwijl elk c-atoom tetraedrisch 

omringd is door twee A- en twee B-atomen op geordende wijze. 

Het geheel bezit de tetragonale structuur met 16 atomen per 

eenheidscel,overeenkomend met vier formule-eenheden. 

Figuur 2.1 

Rangschikking van de 

atomen in de 

eenheidscel. 

c 

~.0 
Cd Sn As 
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De atomen zijn als volgt gerangschikt (zie fig 2.1) 

Gelijkwaardige posities (000;~~~) 

4 Cd-atomen in (a) posities 

4 Sn-atomen in (b) posities 

8 As-atomen in (d) posities 

000; 

00~; 

x!..t-h; 

0¥-l; 

0~~; 

i\i; ~xi; Jaii; 
De andere helft van de posi ties kan verkregen \vorden door optellen 

van (~~~) bij de gegeven posities. 

Als de A-en B-atomen in plaats van geordend, willekeurig verdeeld 

zijn over het kristal zal het materiaal de kubische zinkblende

structuur bezitten [1]. De grootheid 2-c/a is een maat voor de 

tetragonale verstoring ten gevolge van de ordening van de A-en B

atomen in het kristal. De parameter x die de plaats van het C-atoom 

in het a-b-vlak aangeeft, hangt samen met c/a volgens [1]: 

x = 1/2- ( c2/32a2 - 1/16)~ ( 2. 1) 

Omdat bij de meeste II-Iv-v
2 

verbindingen c/a<2 is x groter dan 

0. 25 (waarde voor zinkblendestructuur), wat inhoudt dat het V-atoom 

dichter naar het IV-atoom schuift en verder weg van het II-atoom [1]. 

Voor CdSnAs
2 

is de verhouding c/a=1.956, zodat de waarde voor x 

gelijk is aan x=0.2611. De afstand tussen de Cd- en As-atomen, en 

tussen de Sn- en As-atomen wordt gegeven door de formules [1]: 

(A-C) (2. 2) 

(B-C) 2 2 2 2 ~ 
(a (~-x) + (4a + c )/64) (2. 3) 

Als a=6.084 ~en c=11.900 ~dan levert dit op: 

(A-C) = 2.655 ~ 

(B-C) 2.577 ~ 
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2.2 Rontgenanalyse. 

2.2.1 Bepaling van de roosterconstanten. 

Een eerste rontgenanalyse kan worden uitgevoerd met behulp van 

een poederdiffractogram. Als stralingsbron werd een Cu-buis gebruikt, 

de Ka-lijnen daarvan zijn: Ka
1
=1.54051 R en Ka

2
=1.54434 R. Met 

behulp van de wet van Bragg (2dsin8=nA) is het mogelijk om de grootte 

van de roosterconstanten te bepalen. 

In tabel 2.1 is een aantal literatuurwaarden voor de roosterconstanten 

gegeven, aangevuld met de door ons gemeten waarden. Middelen van 

onze metingen levert de volgende waarden op: a=6.084!0.002 R en 

c/a=1.956±0.001. De absolute waarden van de roosterconstanten 

zijn systematisch lager dan de literatuurwaarden, de verhouding 

c/a komt echter goed overeen. 

De waarden voor CSA-10 (£d~n~s-kristal nummer lQ) zijn verkregen 

door middeling van de resultaten van drie berekeningen waarbij 

extra reflectiepieken meegenomen zijn. De waarden voor CSA-11 

(gemaakt met de zonesmelttechniek) zijn verkregen door middeling 

van de resultaten van drie metingen. 

Tabel 2.1 Roosterconstanten van CdSnAs 2 . 

0 
a (A) c (~) c/a referentie 

6.084 11.916 1. 957 Strauss en Rosenberg ( 1960) 

6.092 11.922 1. 957 Pfister (1958) 

6.093 11.936 1. 959 Gassen et al. (1962) 

6.094 11.918 1. 956 Borshchevldi et al. (1967) 

Sikharulidze et al. (1966) 

6.094 11.920 1.956 Osmanov et al. (1968) 

6.094 11.923 1.957 de Meyer ( 1980) 

6.085 11.892 1.954 CSA-10 

6.083 11.899 1.956 CSA-11 

6.085 11.904 1.956 CSA-19 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

In tabel 2.2 zijn de reflectiepieken voor CdSnAs
2 

gegeven met de 

waarden voor de Miller-indices en de reflectiehoek 28. Voor de be

rekening van deze reflectiehoek is uitgegaan van het gemiddelde van .de 

door ons gemeten roosterconstanten. 
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Tabel 2.2 Mogelijke pieken van rontgendiffractogram 

van CdSnAs
2

. 

hkl 

Kubisch 

111 

200 

220 

311 

222 

400 

331 

420 

422 

511,333 

440 

531 

Tetragonaal 

112 

[ 

200 

004 

[ 

220 

204 

[ 
312 

116 

224 

[ 
400 

008 

[ 
332 

316 

[ :~: 208 

[ 

424 

228 

[ ::: 
1 1 10 

[ 
440 

048 

[ 

532 

516 

1 3 10 

28 

25.55 

29.36 

30.04 

42.00 

42.50 

49.81 

50.68 

52.49 

60.91 

62.43 

67.14 

67.87 

69.03 

69.39 

70.46 

77.01 

78. 11 

82.44 

83. 11 

83.46 

91.58 

92.92 

97.20 

97.87 

99.23 
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Een aantal pieken die bij de kubische structuur samenvallen zijn 

bij de chalcopyrietstructuur gesplitst in twee aparte pieken omdat 

c/a ~ 2. Voorbeelden hiervan zijn de 220- en 311-reflecties 

(kubische indicering) die ieder opgesplitst zijn in twee pieken, 

nl: 220 (kubisch) + 220 en 204 (tetragonaal) en 311 (kubisch) + 

312 en 116 (tetragonaal). Als voorbeeld zijn deze weergegeven in 

figuur 2.2. Daarin is oak de opsplitsing ten gevolge van de Ka
1 

en Ka
2 

lijnen goed te zien. 

De mogelijke reflecties bij de chalcopyrietstructuur voldoen aan 

de volgende selectieregels [3]: 

(hkl) 

(Okl) 

(hOO) 

(hhl) 

met h + k + 1 = 2n 

met k + 1 = 2n 

met h 2n 

met 2h + 1 = 4n, 1 2n 

Met name bij CdGeAs
2 

zijn bijna alle mogelijke reflectiepieken 

geobserveerd [3]. 

Doordat bij sommige chalcopyrieten de atoomnummers van de A- en 

B-atomen dicht bij elkaar liggen (bijv. Zn=30,Ge=32 in ZnGeAs
2 

en ZnGeP
2

, en Cd=48,Sn=50 bij CdSnAs
2 

en CdSnP2) is het verstrooiend 

vermogen van de atomen vrijwel gelijk. Hierdoor is de intensiteit 

van de reflecties (hkl) en (Okl) met 1=2n-1 erg klein, zodat deze 

dan oak niet worden waargenomen, zie bijv. ZnGeAs
2 

[3]. De reflecties 

die overblijven zijn de mogelijke reflecties van de kubische zink

blendestructuur die opgesplitst zijn tengevolge van de tetragonale 

structuur van de chalcopyrieten. 

De mogelijke reflecties van de zinkblendestructuur zijn, met (hkl) 

uitgedrukt in de kubische indicering: (hkl) met h,k,l allemaal 

oneven of allemaal even, waarbij 0 als een even getal wordt beschouwd. 

Zie oak tabel 2.2, linker kolom. 



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

312 

204 

co 

220 

28 -+- 51 50 42 41 

Figuur 2.2 Een aantal opgespZitste refZectiepieken bij CdSnAs 2. 
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2.2.2 Orienteren van kristallen. 

Omdat het Shubnikov-de Haas-signaal (SdH-signaal) afhankelijk is 

van de kristalrichting is het Helangrijk om de orientatie van 

de kristallen te kennen. 

De ligging van de assen kan in het algemeen bepaald worden met 

behulp van Laue-opnamen. Bij CdSnAs
2 

treedt de volgende complicatie 

op: c/a = 1.956, deze anisotropie (2%) is te klein om met Laue

opnamen te detecteren, verder verdwijnt een aantal mogelijke 

reflecties omdat het verstrooiend vermogen van Cd- en Sn-atomen vrijwel 

gelijk is. Daarom vertonen Laue-opnamen van CdSnAs
2 

de beelden 

van de kubische structuur in plaats van de tetragonale chalcopyriet

structuur. Dit komt tot uiting in het feit dat men drie onderling 

loodrechte viertallige assen waarneemt, vier drietallige en zes 

tweetallige assen. 

In fig. 2.3 t/m 2.5 zijn de Laue-opnamen gegeven van de betreffende 

symmetrieassen van CdSnAs
2

, resp. een viertallige, een drietallige 

en een tweetallige as. 

Een van de viertallige assen is de c-as. Door meting van een 

anisotroop fysisch effect (bijv. de periode van het SdH-signaal) 

uit te voeren in twee onderling loodrechte vlakken door de vier

tallige assen kan, op basis van symmetrie, de ligging van de c-as 

bepaald worden. 



Figuur 2.3 

Laue-patroon in de 

richting van een 

[100]-as (kubische 

indicering) . 

Figuur 2.4 

Laue-patroon in de 

richting van een 

[111]-as (kubische 

indicering) . 

Figuur 2.5 

Laue-patroon ~n de 

richting van een 

[110]-as (kubische 

indicering) . 
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2.3 Preparatuur. 

2.3.1 Bereiding van CdSnAs
2 

preparaten. 

Bij het bereiden wordt gebruik gemaakt van de uitgangsmaterialen 

Cd, Sn en As met zuiverheid 99.999%. Om eventuele verontreiniging 

op het oppervlak van het Cd te verwijderen (CdO) wordt dit geetst 

in verdund salpeterzuur. Nadat de kwartsampul met waterstoffluoride 

geetst is en daarna beroet, kunnen de componenten in stoichiometrische 

verhouding hierin worden gedaan, waarna de ampul vacuUm wordt 

gezogen. De vorm van de ampul is hieronder gegeven. 

As + Sn Cd 

I II III 
Figuur 2.6 

Vorm van de gebruikte kwartsampuZ. 

Door deze ampul in een oven te brengen waarbij in compartiment 

I en II een temperatuur heerst van 220 °C en in compartiment III T 

gelijk is aan 100 °c wordt bereikt dat eventueel op het oppervlak 

van het As aanwezig As
2
o

3 
naar compartiment III overdampt. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de eigenschap dat bij gelijke temperatuur 

de dampdruk van As
2
o

3 
veel grater is dan van As

4
• Na ca. 48 uur 

wordt de ampul tussen compartiment II en III afgesmolten en 

III verwijderd. 

Hetzelfde proces kan toegepast worden om CdO te verwijderen, 

waarbij men gebruik maakt van de eigenschap dat de dampdruk van 

Cd veel hager is dan van CdO. Daartoe wordt compartiment I op een 
0 0 

temperatuur gebracht van ca. 300 C en II op 550 C. Het Cd zal 

uit II verdampen en in I neerslaan zodat het CdO in II achterblijft, 

waarna II wordt afgesmolten. 

Na deze behandeling kan de ampul het Bridgmanproces ondergaan. 

De ampul wordt in een verticaLe oven geplaatst bij een temperatuur 
0 0 

van ca. 675 C(sseltpunt van CdSnAs
2

: Tm = 595 C [4]). De oven 

~eeft een temperatuurprofiel zoals getekend in fig. 2.7. De 

ampul zakt langzaam door de oven met een snelheid van ca. 20 mm 

per dag. 

De groei van eenkristallen wordt bemoeilijkt doordat CdSnAs
2 

ca. 

30 a 40 °C beneden het smeltpunt een faseovergang heeft [4], 

zodat de kristallen vaak veel scheuren bevatten. 
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60 

1 
h ( Cr:l) 

40 

20 

0 h!L---""'----:-.._ __ 
600 ~700 

T ( C) 

Figuur 2. '1 Temperatuurpro fie Z. van Bridgmanoven. 

Soms zijn er voldoende grote stukken eenkristallijn materiaal 

gevormd die bruikbaar zijn voor metingen. 

Om het materiaal te zuiveren worden in de literatuur vaak 

horizontale kristalgroeitechnieken toegepast [6,9,10,11,12]. 

Bijkomend effect is dat ook de scheurvorming kleiner is. 

Op deze techniek wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 

Indien het materiaal eenkristallijn is, worden er van der Pauw

metingen uitgevoerd ter karakterisering van het materiaal 

(elektronenconcentratie n, beweeglijkheid ~). Als de elektronen

concentratie in het gewenste gebied ligt, wordt verder gegaan 

met het orienteren van de kristallen d.m.v. Laue-opnamen, waarna 

het kristal verwerkt wordt tot rechthoekige staafjes (afm. ca. 

1 x 1 x 10 mm
3

) d.m.v. zagen, slijpen en polijsten. 

Om de elektronenconcentratie naderhand nog te beinvloeden kan het 

preparaat nog worden blootgesteld aan een warmtebehandeling. 

Deze komt in paragraaf 2.4.2 aan bod. 

Hierna wordt een preparaat voorzien van vier draden (koperdraad 

¢ 0.05 mm) die met woodsmetaal en een miniatuurknalgasbrander 

op het preparaat worden gesoldeerd, waarna het gebruikt kan 

worden voor SdH-metingen. 
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2.3.2 Zonesmelten. 

Een methode die vaak gebruikt wordt om grote stukken zuiver 

eenkristallijn materiaal te verkrijgen is zonesmelten [9]. 

Er is geprobeerd om deze methode ook toe te passen op CdSnAs
2

. 

Daarbij is het belangrijk dat er geen grote temperatuurgradient 

aanwezig is, omdat anders CdSnAs
2 

zal gaan ontleden. 

Het principe van het zonesmelten is dat de oplosbaarheid van de 

verontreinigingen verschilt in de vaste en de vloeibare fase 

van het te zuiveren materiaal. Verdere informatie kan gevonden 

worden in Pfann (1958) [9]. 

Het te zuiveren materiaal wordt in een ca. 18 em lange kwartsampul 

gedaan welke vacufrm wordt gepompt. Om het zonesmelten toe te passen 

op CdSnAs
2 

is een speciale buisoven ontworpen waarvan in fig. 2. 8 

een schets is gegeven. Deze bestaat uit vier concentrische buizen, 

de buitenste van vernikkeld messing, de andere drie van kwarts. 

In het midden is om de binnenste buis een gloeispiraal gemaakt 

die dient om een zone met een hogere temperatuur te creeren. Om 

deze buis is een tweede kwartsbuis gemonteerd die over de volle 

lengte is gewikkeld met NiCr weerstandsdraad. Hiermee wordt de 

gehele oven op de gewenste temperatuur gebracht. 

Figuur 2.8 

Schets van de geb~~ikte buisoven voor 

het zonesmeltproces. 

I Verwarmingsspiraal voor de zone. 

II Kwartsbuis met daaromheen gehlikkeld 

de spiraal voor veruarming van de oven. 

III Kwartsbuis voorzien van dun goudlaagje. 

IV Messing buis. 

V Ampul met inhoud3 deze hlordt langzaam 

door de oven getrokken. 
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De derde kwartsbuis is voorzien van een opgedampt laagje goud. 

Dit is gedaan om de infraroodstraling naar buiten tegen te gaan 

en om een zo gelijkmatig mogelijke temperatuurverdeling in de oven 

te verkrijgen. De reflectiecoefficient van goud is hoog voor infra

rode straling, voor het zichtbare licht is deze aanzienlijk kleiner 

zodat het mogelijk is om de in de oven aanwezige ampul te observeren. 

Om de kwartsbuizen te beschermen tegen stoten is om dit geheel de 

messingbuis aangebracht, welke in de lengterichting voorzien is 

van twee tegenover elkaar liggende kijkspleten. De temperatuur 

in de oven wordt gemeten met een chromel-alumel thermokoppel. 

In figuur 2.9 is het temperatuurprofiel van de oven te zien. 

Bij curve I is de zonespiraal uitgeschakeld, bij II en III in

geschakeld. Als de zonetemperatuur te hoog wordt zal de gehele 

oventemperatuur toenemen, evenals de breedte van de zone. Een 

goede maat voor de zonebreedte is de breedte van de vloeibare fase 

van het kristal, deze is afhankelijk van de oventemperatuur, de 

maximale zonetemperatuur en de snelheid waarmee het kristal door de 

oven getrokken wordt. Als de resp. waarden hiervoor zijn: 575 °c, 
0 

608 C en 1.8 cm/uur, dan is de zonebreedte ca.1.5 em. De tempera-

tuurgradient is klein genoeg om geen problemen te krijgen met 

ontleding van het kristal. 

Dit zonesmelten is bij verschillende kristallen uitgevoerd. De 

eerste keer (CSA-11) werd als uitgangsmateriaal allerlei resten 

CdSnAs~genomen die op dat moment voorradig waren. De totale hoe-
\ 

veelheid was ca. 90 g. De snelheid waarmee de ampul door de oven 

werd getrokken bedroeg 1.8 cm/uur. Na negen passages is de am?ul 

geopend en zijn aan een aantal stukjes van der Pauw-metingen 

uitgevoerd (zie tabel 2.3)~ Het bleek echter dat de elektronen

concentratie nog niet in het door ons gewenste gebied lag 
23 -3 24 -3 (n ~ 10 m ) maar ruim daarboven: n ~ 1-4 *10 m . Daarom is 

het zonesmelten voortgezet, nadat de begin- en eindstukken van 

CdSnAs
2 

verwijderd waren. Hierin zou de verontreiniging 

zich moeten verzamelen [9]. Na nog eens zes passages is de ampul 

opnieuw geopend. Hierbij bleek dat het materiaal niet homogeen 

van samenstelling was en bovendien polykristallijn. 

* zie bladzijde 19. 
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De elektronenconcentratie liep flink uiteen van 4 * 10
21 

m- 3 

tot 2 * 10
24 

m-
3

, de bijbehorende waarden van de beweeglijkheid 

~ waren in het algemeen vaak dermate laag (ca. 25% van de gebruike

lijke waarden) dat dit materiaal niet geschikt leek om SdH-metingen 

aan te doen (zie oak tabel 2.3 op blz.19). 

Teneinde het materiaal te homogeniseren en eenkristallijn materiaal 

te verkrijgen is het middengedeelte gebruikt voor het Bridgman

proces. Hierbij bleef het materiaal echter polykristallijn. 

Indien de samenstelling van CdSnAs
2 

tijdens het zonesmelten veel 

veranderd was, door bijv. ontleding, dan zou dit mogelijk te con

stateren zijn met poederopnamen. Bij drie stukken van het kristal 

is dit uitgevoerd, er zijn echter geen extra reflecties gevonden, 

noch waren er afwijkingen in de roosterconstanten te constateren 

(zie tabel 2.1, de meting voor CSA-11, blz.S). 

Bij een preparaat zijn metingen uitgevoerd van de Hallspanning 

als functie van het magneetveld. Slechts voor een richting is 

VH evenredig met B (zie fig. 2.10) Dit materiaal is zeker niet 

homogeen van samenstelling en bevat mogelijk zelfs gebieden met 

p-type materiaal. 

\ '100 -BcrJ 

-1.5' -1,0 -o.s 0 
I 

o.:; 1,0 1,5" 

Figuur 2.10 VHaU a"ls functie van B VOOY' preparaat uit zonesmeU. 
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Bij het tweede kristal (CSA-10) dat gebruikt werd voor het 

zonesmelten is uitgegaan van ca. 53 gram nieuw aangemaakt mate

riaal (in driedelige ampul, zie fig. 2. 6, blz. 11) .. 

Na drie passages is de ampul geopend omdat het materiaal een

kristallijn bleek te zijn. Van der Pauw-metingen wezen uit dat 

d l k . h 4 5 1024 -J d e e e tronenconcentrat~e oog was, n ~ - * m • Na at 

een brokstuk van het kristal uitgericht was en gezaagd, zijn 

aan een aantal schijfjes weer van der Pauw-metingen verricht. 

Hierbij werd een gradient in de elektronenconcentratie geconsta-
24 -3 

teerd, over een lengte van 2 em nam n af van 4.3 * 1U m tot 

1.5 * 10
24 

m- 3 (zie tabel 2.3:. Uit twee van deze plaatjes zijn 

preparaten gezaagd, slechts een preparaat gaf duidelijke oscil

laties in de magnetoweerstand te zien (CSA-10-3-2). Bij andere 

preparaten waren geen oscillaties te onderscheiden, waaruit 

geconcludeerd kan worden dat ze niet homogeen zijn voor wat 

betreft de elektronenconcentratie. 

Hierna is gestopt met zonesmelten omdat dit erg tijdrovende 

proces tot nu toe bijna geen materiaal had opgeleverd wat 

bruikbaar was voor SdH-metingen. Het was of inhomogeen van 

samenstelling of niet voldoende eenkristallijn of de elektronen

concentratie was te hoog. 

Voor de SdH-metingen is daarom gebruik gemaakt van reeds voor

radige kristallen zoals CSA-9, CSA-8, CSA-8A en van nieuw 

aangemaakt CSA-22. De elektronenconcentratie van deze kristallen 
23 -3 24 -3 

liep uiteen van 7 * 10 m tot 4 * 10 m . 

* zie bladzijde 19. 
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2.4 Elektrische eigenschappen van CdSnAs2~ 
2.4.1 Vander Pauw-metingen. 

De elektronenconcentratie n en de beweeglijkheid ~ kunnen met de 

methode van van der Pauw worden gemeten [31]. In tabel 2.3 zijn 

de resultaten van een aantal metingen gegeven. 

Bij een aantal preparaten zijn n en ~ gemeten als functie van 

de temperatuur, een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 2.11. 

De andere metingen geven eenzelfde verloop te zien. Omdat de 

beweeglijkheid slechts weinig varieert over het temperatuurtraject 

mag geconcludeerd worden dat de verstrooiing door geladen onzui

verheden dominant is [13]. 

o.a ~<!) ®(!)® ~(j..-;]i ®~ 
e l.l3 

® 
0-1 ® 

® 

r ~ [•r'] G 
(b ~®®0@ 

- \.d 

o.6 
miD 1!1 Iii t!J 

Gl I! e '-1 
o.s-

liJ 

-'·' 
0-\.f til 

El ~ I.$ 
llJ 

o.~ a IBI!l 
\! 1!1 1!1 0 f-4 il l.Lj 

m ~ 

O.t 

--~ 
T C'r<J 

\.'!. -- ~ ~ 
I _1 

0 loo 'l.Oo 5oo 

Figuur 2.11 ~ en n aZs functie van T. 

Meting aan preparaat CSA-BA-1. 
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Tabel 2.3 Overzicht van van der Pauw-metingen. 

K.ristalnummer 
-3 

n(m ) 11 (T -1) 

CSA-8A-1 1.7 X 10
24 

0.63 

CSA-7A 8.4 X 1023 0.91 

CSA-9-3 3.7 X 1024 0.35 

CSA-9-5 4.0 X 1024 0.41 

CSA-9-7 3.9 X 1024 0.41 

CSA-9-16 4.4 X 1024 0.37 

CSA-9-18A 2.0 X 1024 b.56 

CSA-9-18B 4.7 X 1024 0.31 

CSA-9x zonesmelt 1.2x 1024 0.66 

1.9x 1024 0.43 

1.9x 1024 0.60 

4.0 X 1024 0.34 

3.0 X 1024 0.27 

2.7 X 10
24 

0.50 

CSA-15x zonesmelt 2.0 X 1024 0.36 

( CSA-11) 4.0 X 1021 0.86 

1.5 X 1022 0.23 

3.2 X 1023 0.23 

4.6 X 1022 0.16 

CSA-10 3x zonesmelt 4.3 X 1024 0.31 

3.7 X 1024 0.42 

4.0 X 1024 0.39 

3.0 X 1024 0.51 

2.3 X 1024 0.50 

1. 5 X 1024 0.69 
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2.4.2 Beinvloeding van de elektronenconcentratie. 

In de liter~tuur [14,15] wordt beschreven dat met behulp van 

Cu-dope de elektronenconcentratie van CdSnAs
2
te beinvloeden is. 

Met deze methode zou zelfs p-type materiaal vervaardigd kunnen 

worden. In navolging hiervan is ook een aantal experimenten met 

Cu-dope uitgevoerd. 

Als uitgangsmateriaal dienden twee schijfjes van CSA-9, nl. 

CSA-9-4 en CSA-9-6 welke deze~de elektronenconcentratie hadden, 
24 -3 n = 3.9 x 10 m • Langs elektrolytische weg werd een aantal 

malen een dun laagje Cu op CSA-9-6 aangebracht waarna het een 

tijdlang aan een temperatuur van 300 °c werd blootgesteld. 

CSA-9-4 onderging dezelfde behandeling, echter zonder Cu-dope. 

De resultaten zijn vermeld in tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Invloed van Cu-dope op CdSnAs
2 

~ Behandeling en aan- CSA-9-6 (Cu-dope) CSA-9-4 

tal uren bij 300 
0 n (1024 -3 ]l (T -1) n(10 24 m- 3) ]l (T -1) c. m ) 

0 3.9 0.41 3.9 0.42 

1 + cu-dope 3.8 0.44 4.0 0.42 

4 + Cu-dope 3.4 0.46 3.9 0.43 

6 + Cu-dope 3.2 0.47 3.9 0.43 

22 (16 uur bij 80 °C) 3.2 0.48 3.9 0.42 

24~ + Cu-dope 3.2 0.47 4.0 0.41 

28~ + Cu-dope 3.0 0.49 4.0 0.41 

105 {3 dagen bij 300 

OC) 3.0 0.50 3.9 0.42 

200 (4 dagen op kamer-

temperatuur) 3.0 0.51 3.8 0.42 

206 + Cu-dope 3.0 0.50 3.8 0.43 

Er is een duidelijke afname van de elektronenconcentratie te 

constateren (ca. 25%) , tevens blijkt het effect van de eerste 

drie Cu-dope's het grootst. 
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H. Deckers [16] heeft oak geprobeerd m.b.v. Cu-dope de 

elektronenconcentratie te beinvloeden. Daartoe heeft hij voor 

de verhouding n(Cu)/n (dit is de verhouding tussen het aantal 
0 

toe te voegen Cu-atomen en het aantal vrije elektronen dat in 

een preparaat aanwezig is) de volgende waarden genomen: 

n(Cu)/n = 0.5, 1, 2 en 5. Nadat de gewenste hoeveelheid_ 
0 

Cu-atomen op de preparaten is aangebracht zijn deze ingesmolten 

in kwartsampullen en gedurende 18 uur aan een temperatuur van 
0 

450 C blootgesteld. De resultaten zijn vermeld in tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Invloed van Cu-dope op CdSnAs
2 

Eindconcentratie Preparaat Beginconcentratie 

N (1024 
m -

3) 

n(Cu)/n 
0 

N (10 24 m-3
) (N -N )/N 

e o e o 

CSA-9-5 

CSA-9-8 

CSA-9-13 

CSA-9-14 

0 

3.8 

3.8 

4.1 

4. 1 

0.5 

1 

2 

5 

3.4 

2.7 

1.8 

1.9 

De elektronenconcc'ntraties zijn afgenomen met resp. 11, 29, 56 

en 54%. Oak hier lijkt een verzadiging in de preparaten op te 

treden, waarbij verdere behandeling vrijwel geen effect meer 

heeft op de elektronenconcentratie. 

0.11 

0.29 

0.56 

0.54 

Door het geleidelijk dunner maken van een Cu-gedoped preparaat (CSA-9-2) 

d.m.v. herhaaldelijk te .etsen en het uitvoeren van infraroodre

flectiemetingen heeft H. Deckers kunnen constateren dat er in 

de oppervlaktelaag een grate gradient in de elektronenconcentratie 

aanwezig was (zie fig. 2.12). Hieruit blijkt dat de Cu-atomen niet 

homogeen verdeeld zijn over het kristal, maar voornamenlijk in de 

oppervlaktelaag aanwezig zijn. 

Dit betekent dat Cu-dope met de nodige voorzichtigheid moet 

worden toegepast om grate gradienten in de elektronenconcentratie 

te voorkomen. 
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0 50 d(l.Jm)--.-.- 100 

Figuur 2.12 

Het verZoop van de eZektronenconcentratie aZs 

functie van de afstand tot het oppervZak. 

d is de afstand tot het oppervZak. 

N eZektronenconcentratie 

N gemiddeZde eZektronenconcentratie van 
0 

het preparaat (CSA-9-2). 

N = 3.3.1024 m-3. 
0 
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3 DE BANDENSTRUCTUUR VAN CdSnAs2~ 

3.1 Het model van Bodnar. 

CdSnAs
2 

is een uit InAs afgeleide stof met de chalcopyrietstruc

tuur waarbij de tetragonale verstoring 2.2% bedraagt. Omdat deze 

verstoring relatief klein is wordt bij de beschrijving van de 

bandenstructuur van CdSnAs
2 

in eerste instantie uitgegaan van het 

model van Kane voor de kubische III-V-verbindingen (Kane [17]). 

Bodnar [18] en ook Kildal [19] hebben het model v~ Kane aangepast 

voor de tetragonale structuur door het aanbrengen van een anise

trope kristalpotentiaal, welke als storing op de kubische kristal

potentiaal wordt beschouwd. Het probleem kan opgelost worden 

met behulp van storingsrekening. In de buurt van het centrum van 

de Brillouinzone (kleine k) geldt de volgende seculiere vergelijking: 

f 1 (E) [k~ + k2] 2 
y (E) = + f

2 
(E) [k

2 
] 

y 
waarin: 

y(E) = E(E- E ) (E(E +!::.) + aCE + 2/J./3) J 
g 

f l (E) = P~(E(E + 2/J./3) +acE+ /J./3)] 

f
2

(E) = P~ /[E (E + 2M3)] 

De parameters hierin zijn: 

Bandafstand 

Spin-baan splitsing 

Kristalveldsplitsing 

Interband matrixelementen 

( 3. 1) 

(3.2) 

(3. 3) 

(3 .4) 

De bandextrema bij k=o worden gevonden door het rechterlid van 

(3.1) gelijk aan nul te stellen: 

E(E- E ) (E(E + /J.) + o(E + 2/J./3)] 
g 

De oplossingen hiervan zijn: 

E E 
c g 

+ ~0!::, 2 
Ev1 -~ c~J. + a) +a) - 8M/3 

Ev2 0 

~vet::, 2 
Ev3 -~(!::, + a) - + a) -sM/3 

0 (3. 5) 

( 3. 6) 

(3.7) 

(3. 8) 

(3. 9) 



- 24 -

Voor chalcopyrieten is~> 0 en 8 < 0 [20], zodat Ev
1 

> 0 is. 

Onder aanname van de volgende waarden voor de parameters 

(Eg = 0.26 eV, ~ = 0.45 eV, 8 = -0.05 eV, PI/= P~ = 7.3 x 10-lO eVm, 

[21]) verkrijgt men de bandenstructuur van figuur 3.1. Hierin 

is Ec de conductieband, Ev
1 

de zware gatenband, Ev
2 

de lichte 

gatenband en E 
3 

de afgesplitste valentieband. 
v + 

De equi-energie oppervlakken in de k-ruimte zijn omwentelings-

ellipsoiden om de k -as, wat af te leiden is door (3.1) anders 
z 

te schrijven: 

(k2 + k2) 
1 = 

X y 
+ 

(a •) 2 

met a' = /y(E)/f
1 

(E) en 

•• 2. 

•• 1 

k2 
z 

(c •) 2 

c' = /y (E) /f
2 

(E) 

Cd SnAs2 

r, ::> 

l E:,eV) 

.4 
I 

! 
I 
t.3 

+.2 
I 
t·1 

(3. 10) 

I 

' .- 'I''"~ E.v1 ~ 2 3 4 106 

·- ~ · ---'-k 'm') ------"7'«-~--+-1 ---'-~'---'---'--. --k :n-') ,, 7 tl~z / -:-.I 

I 
+·2. 
! 

•. 3 

E., t·2 

13 
t·4 

---------------------------' 

Figuur 3.1 De bandenstructuur van CdSnAs
2 

voor de 

volgende waarden van de bandparameters: E = 0.26 eV~ 
g -10 

6 = 0.45 eV~ 8 = -0.05 eV~ PI/= P~ = ?.3~10 eMn. 
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De vorm van de omwentelings ellipsoide is energieafhankelijk 

omdat £
1 

(E) en f
2

(E) niet op dezelfde wijze van de energie 

afhangen. In figuur 3.2 is de vorm van zo'n ellipsoide gegeven, 

bij CdSnAs
2 

is de korte as langs de k
2
-as gelegen zodat a' > c'. 

z 

Figuur 3.2 Geametrie van het Fermioppervlak van CdSnAs 2. 

Het maximale oppervlak van de doorsnede loodrecht op het magneet-
+ + 

veld B, met voor 8 de hoek tussen B en de k -as, wordt gegeven 
z 

door de volgende formule: 

(3.11) 

Verder geldt dat voor elke willekeurige E-k-relatie de periode 

van het SdH-effect omgekeerd evenredig is met de grootte van Sm: 

P(1/B) =21Te/nS (3.12) m 

We kunnen de volgende anisotropiefactor K definieren: 
p 

K 
p 

S (8=90) c' \ ~ 
m ~ ~ 

P(8=90)= Sm(8=0) = ~- f
2

(E) 

p (8=0) 

Also~ 0 dan is f
1 

(E) ~ f
2

(E), Kp zal energieafhankelijk 

zijn. Voor de genoemde bandparameters [21] is K = 0.93 
23 3 24 -3 p 

voor n = 10 m- , bij n = 10 m geldt K = 0.96 • 
p 

( 3. 13) 
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3.2 rnvloed van nogere banden. 

Bij de afleiding voor de bandenstructuur van tetragonale halfge

leiders (3.1) is de interaktie tussen vier banden in rekening 

gebracht, de bijdrage van de hogere banden is verwaarloosd. 

Soms is deze verwaarlozing niet meer gerechtvaardigd, zodat het 

vierbandenmodel de experimentele resultaten niet meer kan verklaren. 

Een voorbeeld hiervan is warping van het fermioppervlak, dit is 

het verschijnsel dat het fermioppervlak uitstulpingen vertoont 
-+ 

in bepaalde richtingen van de k-ruimte. Ten gevolge hiervan zijn 

kleine anisotropieen in de periode van het SdH-effect meetbaar in 

bepaalde configuraties. Deze anisotropieen zijn niet te verklaren 

m.b.v. het driebandenmodel (Kane,kubische structuur) of het 

vierbandenmodel (Bodnar,Kildal, tetragonale structuur) omdat 

het fermioppervlak een zuivere bol resp. omwentelingsellipsoide 

is. 

Voordat we overgaan tot de beschrijving van de warping in de 

tetragonale structuur zal het g~>gbare model voor de warping 

in de kubiscne structuur besproken worden. Dit model zal als 

uitgangspunt dienen voor de beschrijving van de warping in de 

tetragonale structuur. 

3.3 Warping in de kubische structuur. 

In de literatuur [22,23] zijn voor kubische halfgeleiders, met 

name HgSe en GaSb, afwijkingen van de symmetrie van het fermi

oppervlak geconstateerd, die kunnen worden toegeschreven aan 

de invloed van de hogere banden. Als geen rekening wordt gehouden 

met de hogere banden is het fermioppervlak bolvormig. Dit is 

bijv. eenvoudig te zien aan de uitdrukking voor de geleidings

band voor GaSb, welke isotroop is ink [23]: 

+ 26/3)/(E +6) ]~ 
g 

en geldig is onder de voorwaarde dat E'<<(E + 26/3), waarbij 
g 

(3. 14) 

E' de energie is, gerekend vanaf de onderkant van de geleidings-

band. Voor kubische halfgeleiders geeft Kane [24] de volgende uit

drukking voor de dispersierelatie van de geleidingsband waarbij 

de invloed van de 

E (k) 
c 

hogere oanden wordt meegenomen: 

n2
k

2 n2
f(k) 

E' (k) + u.-
2

- + v. 
c mo 2mo 

(3. 15) 
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u en v zijn parameters die van de hogere banden afhangen. De 

term met u is isotroop in k en zal dus geen anisotropie tot 

gevolg hebben. De term met v bevat de functie f(kJ = 

(k
2

k
2 

+ k
2
k

2 
+ k

2
k

2
J!k 2 

welke richtingsafhankelijk is, en dus 
X y X Z y Z 

wel anisotropie tot gevolg heeft. f(kf is maximaal in de 
~ 

[111]-richtingen in de k-ruimte. 

Omdat de gemeten anisotropie t.g.v. warping klein is, mag worden 

verondersteld dat de maximale oppervlakte van de doorsnede van 

het fermioppervlak loodrecht op het magneetveld gevonden wordt 

in een vlak door het middelpunt van de "bol". Voor de berekening 

van de extreme doorsnede wordt gebruik gemaakt van een zodanige 

coordinatentransformatie dat B altijd langs een nieuwe coordi

naatas is gericht. In het vlak loodrecht op B wordt overgegaan 

op poolcoordinaten kp en ~. Door deze coordinatentransformatie 

gaat k
2 

over ink~ en f(k) wordt k~y(8,~), waarbij y(8,~) een 

geometrische functie is waarvan de vorm afhangt van het vlak 

waarin B roteert (zie appendix) • 

Na enig rekenwerk kan uit (3.15) een uitdrukking voor k
2 

afgeleid 
p 

worden, deze luidt [23]: 

k
2 = C [1- c 1y(8,~)] p 0 

De coeffici~nten c
0

en c1 hang en 

bandparameters E , P, 6., u en v. g 
betrekking op de grootte van het 

alleen af van de 

c
0 

is isotroop 

fermioppervlak 

c
1 

is afhankelijk van de grootte van de warping. 

( 3. 16) 

energie en de 

in k en heeft 

zonder warping, 

In figuur 3.3 is voor drie richtingen van het magneetveld de 

doorsnijding van het fermioppervlak met een vlak loodrecht op de 

richting van B gegeven. Deze richtingen zijn: B//[001]-richting 

(fig. 3.3.a), B//[111]-richting(fig. 3.3.b) en B//[110]-richting 

(fig. 3.3.c). Deze plaatjes zijn verkregen met behulp van (3.16) 
4 2 4 voor c = 1, c

1 
= -1 en y(8,~) =~[cos ~(lOcos 8- 3cos 8- 3) + 

2 ° 2 0 2cos ~(1 - 3cos 8) + 1] met 8 = 0, 54.7, 90 . In deze figuren is 

tevens de fermibol getekend (gestreepte lijn) , zodat afwijkingen 

van de symmetrie t.g.v. de hogere banden duidelijk zichtbaar is. 

Voor de duidelijkheid is de grootte van de afwijkingen sterk 

overdreven. 

\ 
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Figuur 3.3 Doorsnijding van 

het fermioppervlak voor drie 

richtingen van het magneetveld. 

a) B// [001]-richting 

b) B// [111]-richting 

c) B// [110]-richting. 

(a) 

(b) 

(c) 

Figuur 3.4 Relatieve 

afhlijking van de bolvorm 

van het fermioppervlak 

voor de richtingen val

gens figuur 3. 3. 
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In figuur 3.4 is de functie (kp(¢) - kp(001))/kp(001) uitgezet 

voor de drie richtingen van B in figuur 3.3, en dezelfde waarden 

voor de parameters. Deze functie geeft de relatieve afwijking 

van de fermibol weer, k (001) is de grootte van k als deze in 
p p 

de [001]-richting wijst. 

Uit de figuren 3.3 en 3.4 kan geconcludeerd worden dat bij 

de gebruikte waarde van de parameter C de oppervlakte van 
1 

de doorsnede het grootst is als B in een [111]-richting wijst 

en het kleinst voor B in een [001]-richting. 

Figuur 3.5 Impressie van de vorm van het fermioppervZak 

van een kubische haZfgeZeider met zeer sterk overdreven warping. 

Figuur 3.5 geeft een impressie van de vorm van het fermioppervlak. 

De grootte van de warping is zeer sterk overdreven. De gestreepte 

lijn geeft een bolvormig fermioppervlak aan, de gearceerde ge

deelten zijn de afwijkingen van de bolvorm. 
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Het oppervlak van de extremale doorsnede van het fermioppervlak 

wordt gegE;!ven door: 
2Tr 

s = ~J k2 (8,~)d~ 
m 0 p 

(3. 17) 

2rr 
waarin g(8) gedefinieerd is als g(8) = J y(8,~)d~. Voor de periode 

van het SdH-signaal geldt dan: 
0 

2rre 2e[ -1 P(8) =- = -1- (C
1
/2TI)g(8)) 

1'i.S m 1i.CO 
(3 .18) 

In figuur 3.6 is ~P(8)/2e gegeven voor B draaiend in het (001)

resp. (llO)-vlak. De functie g(8) is dan resp. 
'IT • 2 2 Tr [ 2 2 g(8) = ~1 + 3s~n 8 cos 8] en g(8) = 16 8- (3cos e- 1) ], 

c
0 

= 1, c
1 

= -1. De grootte van de warping is sterk overdreven. 

Onderin de figuur zijn de richtingen van het magneetveld aangegeven. 

QJ 
0.90 

I 
fiP (8) 

2e 

0.85 

0.80 [100] [1101 [o 10 J [OO 1] 

0 30 60 8 + 90 0 30 

Figuur 3.6 De periode van het SdH-signaaZ aZs functie 

van de hoek tussen het magneetveZd en de [001]-richting 

voor twee configuraties: figuur 3.6.a : B draait in 

het (001)-vZak~ figuur 3,6.b: B draait in het (1lOJ-vZak. 

[110] 

60 8 + 90 



- 31 -

3,4 Warping in de tetragonale structuur. 

Volgens Bodnar is er geen anisotropie in de periode van het SdH

signaal mogelijk als B draait in het (001)-vlak. Bij CdSnAs
2 

is 

echter warping geconstateerd in deze configuratie. De vorm van 

het gemeten signaal vertoont grate overeenkomst met het in figuur 

3.6a gegeven verloop. Als basis voor de beschrijving van warping 

bij CdSnAs 2 dient het Bodnarmodel, aangevuld met correctietermen 

ten gevolge van de invloed van de hogere banden. 

Voor de tetragonale structuur wordt uitgegaan van uitdrukking 

(3.1) voor de energie, die verkregen is door verwaarlozing van 

de invloed van hogere banden. Als de invloed hiervan klein is 

kan y(E) ontwikkeld worden in een Taylorreeks, welke na de eerste 

term afgekapt wordt[25]: 

YH(E) = y(E) + (dy/dE).6E met 6E 

6E is de correctieterm t.g.v. de invloed van de hogere banden, 
-+ 

(3 .191 

u, v en f(k) zijn hetzelfde als bij de beschrijving van warping 

bij de kubische symmetrie. Oak wordt weer gebruik gemaakt van 

dezelfde coordinatentransformatie 

f(k) in k
2
y(8,¢), waarbij k en ¢ 

2 2 
zodat k overgaat in k 1 en 

p 
poolcoordinaten zijn in het 

p 2 p 
loodrecht op B. Voor k kan weer een algemene uitdrukking p 
afgeleid worden, wc.arvan de vorm grate overeenkomst vertoont 

met (3 .16), [25] :. 
c3 (dy /dEl 

vlak 

k2 YH 
[ 1 l = 

C1f1 + C2f2 
( 3. 20L 

Clfl + C2f2 p 

De functie yH/(C
1

f
1 

+ c
2

f
2

) is niet meer bolsymmetrisch, ___ maar 

heeft de vorm van een ellipsoide. c
1 

en c
2 

zijn co?Hfici~nten 
2 

die alleen van 8 en¢ afhangen, c3 = (fl. /2m
0

) (u + vy(8,¢)), 

8 is de hoek tussen B en een hoofdas van het kristal. 

Als de correctie voor de hogere banden relatief klein is 

wordt in (3.20) y vervangen door y, waarna de oppervlakte van 
H 

de doorsnede berekend kan worden. De integraal voor S kan 
m 

gesplitst worden in twee termen: 
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y d¢ 
+ C2f2 

(3.21) 

De eerste term beschrijft de oppervlakte volgens Bodnar, de 

tweede term geeft de correctie hierop t.g.v. hogere bandparameters. 

Deze integralen kunnen numeriek opgelost worden, waarna de periode 

berekend wordt met (3.12) . 

\ • • 

. 
• 

. 
• . 

\ 
. . , • . 

\., .· ... ·· .. .. , ... 
~ .. ,.. 

(a) 

-····'·----·-·--.. ,.~ •. ,• ....... 
~ ' I • • 

..... _ .. ___ .. ______ . .. 

(c) 

-· 
, , 
. 
• , 

. . . · 
.. ... .. 

, . • • • . . 
• I 
I 
• • \ . · . · .. .... -.... __ _ 

(b) 

(d) 

Figuur 3.7 Doorsnijding van het fermioppervZak van een 

haZfgeZeider met de tetragonaZe structuur voor vier 

richtingen van het magneetveZd: a) B/1 [001]-richting, 

b) B// [100]-richting, c) B// [111]-richting, 

d) B//[110]-richting. 
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Figuur 3.7 geeft voor de tetragonale structuur de doorsnijding 

van het fermioppervlak met een vlak loodrecht op de richting 

van het magneetveld. B wijst achtereenvolgens in de [001]-

richting (fig. 3. 7.a), [100]-richting (fig. 3.7.b), [111]-

richting (fig. 3.7.c) en de [110]-richting (fig. 3.7.d). 

De relatieve afwijking van de omwentelingsellipsoide is 

gelijk aar. de in fig. 3.5 gegeven afwijking voor overeen

komstige richtingen van het magneetveld. 

Figuur 3.8 geeft een voorbeeld van een periodemeting in drie 

configuraties: I: B draait in het (100)-vlak, II: B draait 

in het (1l0)-vlak en III: B draait in het (001)-vlak. In 

configuratie I en II is 8 de hoek tussen B en de ~ -as, 
z 

in configuratie III is 8 de hoek tussen B en de k -as. 
X 

~ooll [ Oll] 

. 01100 

0 30 
.01075 

.01050 

[ 111] [110] 

30 6o e + - go 

Figuur 3.8 De periode van het SdH-signaaZ van een 

halfgeleider met de tetragonale structuur voor drie 

configuraties: I:B draait in het (100)-vlak~ II:B draait 

in het (110)-vlak~ III:B draait in het (001)-vlak. 

[01 ] 
60 -+ 90 

e (graden) 
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4 HET SHUBNIKOV-DE HAAS-EFFECT 

Het Shubnikov-de Haas-effect (SdH-effect) is het verschijnsel 

dat de magnetoweerstand van een materiaal een oscillatorische 

component heeft. Het is voor het eerst ontdekt door Shubnikov 

en de Haas in Leiden(1930) [26]. 

In de literatuur wordt dit onderwerp uitgebreid behandeld [27], 

daarom worden in dit verslag alleen de essentiele onderdelen 

genoemd. 

Als een electron zich in een homogeen magneetveld bevindt zal 

het onder invloed van de Lorentzkracht een cyclotronbeweging 

uitvoeren in een vlak loodrecht op het magneetveld. Voorwaarde 

voor het ontstaan van deze beweging is: 

w "[ > 1 
c 

(4. 1) 

Hierin is w = eB/m* de cyclotronfrequentie en T de botsingsre
c 

laxatietijd. Tengevolge van het aanwezige magneetveld zullen de 

banden opsplitsen, waarbij de energie gegeven wordt door: 

fl2k2 
£ = 2m*z + (n + ~)fiwc (4.2) 

Bij toenemend magneetveld zal ook de afstand tussen de Landauniveau's 

toenemen zodat de onderkant van de banden een voor een door het 

Ferminiveau E:F schuiven. Dit geeft aanleiding tot oscillaties 

in de weerstand. 

Voorwaarde voor het waarnemen hiervan is dat de opspl~ing van de 

banden groteris dan de thermische verbreding: 

iiw > k T 
c B 

( 4. 3) 

De oscillaties zijn periodiek in 1/B. Als geen rekening wordt 

gehouden met de spin van de elektronen luidt de uitdrukking voor 

het SdH-effect als volgt: 

waarin: 

00 

6p \ r 2~r 
- = 1.. C D cos (-
p 

1 
r · PB o r= 

r¢ ~/4) ( 4. 4) 



met: 

c 
r 

r 
D 
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kT m*(rP/B)~ 
= C 1'ie stnh (rm.!S/m B) 

c 0 

= exp(-rm*ST /m B) 
c D o 

2 B = 2rr m k /1'ie = 14.693 T/K 
o B 

T = ~/rrTk Dingletemperatuur 
D B 

C = constante 
l. m* = (1'i/2rr) .dS /dE effectieve cyclotronmassa c m 

( 4. 5) 

(4. 6) 

De term Dr beschrijft de lijnverbreding van de Landaubanden ten 

gevolge van de elektronenbotsingen. De Dingletemperatuur TD is 

een maat voor die verbreding. ¢ is een fasefactor die afhangt 

van de vorm van de banden, bij parabolische banden geldt ¢=rr, 

bij niet parabolische banden zal ¢ iets van rr afwijken. P is 

gegeven door formule (3.12). 
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5 DE MEETOPSTELLING 

5.1 De superspoel en de cryostaat. 

Voor het waarnemen van het SdH-effect moet voldaan zijn aan de 

voorwaarden (4.1) en (4.3): 

W T = ~B > 1 
c 

en ~ >kT 
c B 

Dit betekent dat het experiment moet worden uitgevoerd bij lage 

temperatuur en hoog magneetveld. Aan deze eisen wordt tegemoet 

gekomen door de experimenten uit te voeren bij 4.2 K (LHe-tempera

tuur) en gebruik te maken van een superspoel (Oxford Instruments, 

type FLM13) waarmee een magneetveld van 5 T kan worden bereikt. 

Als magneetvoeding wordt een Oxford Instruments 60 A voeding 

gebruikt, die zodanig kan worden gestuurd dat B lineair in de tijd 

toeneemt, waarbij dB/dt instelbaar is. Om de spoel in de super

geleidende toestand te bedrijven moet deze gekoeld worden met 

vloeibaar Helium. In figuur 5.1 is een schema voor de hoofdcryo-

staat gegeven. In de cryostaat zijn twee ~eliumprobe's gemonteerd 

die de stand van het Heliumniveau aangeven. Probe 1 zit ter hoogte 

van de superspoel, hiermee kan het verloop van het vulproces 

worden gevolgd. Probe 2 zit ter hoogte van de Heliumkamer, hiermee 

kan de Helium-voorraad in de cryostaat gecontroleerd worden. In 

figuur 5.2 is de insertcryostaat met de draaibare preparaathouder 

gegeven. De insertcryostaat bestaat uit een dubbelwandige roestvrij 

stalen cilinder met een uitwendige diameter van 50 mm. De ruimte 

tussen de wanden wordt vacuUm gepompt zodat er geen warmtekontakt 

tussen de insert- en de hoofdcryostaat mogelijk is. De insert 

wordt gevuld met vloeibaar Helium, het niveau wordt gemeten met 

een supergeleidende draad die bevestigd is aan de preparaatstok. 

Bij periodemetingen wordt de periode gemeten als functie van de 

hoek ¢ tussen het magneetveld en de lengteas van het preparaat. 

Het PBParaat wordt op een plateau gemonteerd dat met een tandwiel

overbrenging gedraaid kan worden in een verticaal vlak. Het is mogelijk 

het plateau met de hand of d.m.v. een synchroonmotor te draaien. 

Er zijn twee soorten metingen mogelijk: bij vaste ¢ en veranderende 

B (gewone SdH-meting) of bij vasteB en variabele ¢ (draaidiagram). 

Deze laatste meting is in de praktijk niet goed uitvoerbaar omdpt 
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B -v 
c:;-~V~I,:J 

v Figuur 5.1 Principeschets van de 
1--+o 
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~ VF FF=T-tt~- t- 1 
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hoofdcryostaat. 

1 Vacuilmkamer 

2 Stikstofvulopening 

3 Stikstofkamer 

L 4 Vacuilmkamer 

5 He liwrrprobe 

4 ---+-+--+ / 6 Supergeleidende spoel 

5 -.:::-~--++--+-11 / c 
~'---"-r-V~r-

6 ---+t-+--*l+l / 
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/ 
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7 
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8 
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B 

L 

Helium-vultrechter 

He liumkamer 

Insertcryostaat 

Helium-vulopening 

Stralingsscherrn 

Boring cryostaat = 
Lengte cryostaat --

hierbij ook de positie van de bedrading veranderd,wat erg grote 

storingen kan introduceren. In figuur 5.2 is ook het induktie

spoeltje (10) getekend, waarmee de sterkte van het modulatieveld 

am kan worden bepaald. (Voor modulatietechniek: zie §5.2). Het 

spoeltje bestaat uit drie windingen van 0.15 mm ¢ koperdraad. 

Voor deze spoe1 geldt dat het oppervlak van de windingen A gelijk 
-4 2 

is aan 5.64 x 10 m • Bij een modulatiefrequentie van 33 Hz 

krijgen we voor de amplitude van het modulatieveld: 

Bm I vind,eff. = 4.03 ! 0.03 TIV (5. 1) 

50 

60 

In figuur 5.3 is het verband tussen V. d ff en I d ff uitgezet 
~n ,e . mo ,e . 

voor B = 0 T. Dit geeft als resultaat de volgende relatie: 

v. d ff I I d ff = 1.73 X 10-
2 ~ (5.2) 

~n , e . mo , e • 

Combinatie van (5.1) en (5.2) levert op: 

-2 
B I I d ff = (6.97 + 0.05) X 10 TIA m mo ,e . -

(5. 3) 

rrm 

em 
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11 

LHe 

8 

Figuur 5.2 Insertcryostaat met 

draaibare preparaathouder. 

1 

2 

3 

4 

Draaistok 

Draaibare preparaathouder 

Helium-vulopening 

Helium-verdamping~ 

Helium-pomp 

7 

5 Vacuilmpomp 

6 Bovenzijde hoofdcryostaat 

? Superspoe l 

8 Helium-probe 

9 Modulatiespoel 

10 Induktiespoeltje 

11 Insertcryostaat 
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0 IOo ISO 

Figuur 5.3 V.nd aZs functie van I d 
~ mo 

bij een moduZatiefrequentie van 33Hz. 

In figuur 5.4 is een schema van de meetopstelling gegeven. De van 

het preparaat afkomstige spanning wordt met behulp van een trans

formator (Ortec Brookdeal 9433) lOOOx versterkt. In de fasegevoelige 

versterker (lock-in, Ortec Brookdeal 9503SC) wordt deze spanning 

vergeleken met het referentiesignaal dat afgegeven wordt door een 

in de lock-in gemonteerde oscillator. De lock-in kan afgestemd 

worden op de grondtoon w of op de eerste boventoon 2w.In het tweede 

geval kan de grondtoon gedeeltelijk onderdrukt worden door een 

sperfilter dat in de lock-in geplaatst is. De uitgang van de lock-in 

is verbonden met de Y-ingang van de XY-schrijver (Kipp BD-30) . De 

sterkte van het magneetveld wordt gemeten met een Hallplaatje, de 

daarvan afkomstige spanning wordt toegevoerd aan de X-ingang van 

de schrijver. De voeding voor de preparaatstroom wordt verzorgt 

door vier parallel geschakelde NiCd batterijen gevolgd door een 

instelbare serieweerstand. Verder is in deze figuur de carbon-

glas weerstand en de temperatuurmeetbrug aangegeven. 
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lock-in 
y 

v~ 
B 

X 

Q G 

p v 

c 

s s 

Figuu.Y' 5.4 Schematische weergave van de meetopstelling. 

A Amperemeter G Sinusgenerator (33Hz) 

B 4 parallelgeschakelde Q Quad 50 ;.,r versterker 

Ni-Cd cellen c Carbon-glas' weerstand 

R Regelbare weerstand T Temperatuurmeetbrug 

H Ha Z lp laatj e v Voeding superspoel 

M ModulatiespoeZ p Preparaat 

s SuperspoeZ 
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5.2 Magneetveldmodulatie. [28,29] 

De oscillatorische component van het SdH-effect is gesuperponeerd 

op de veel grotere klassieke magnetoweerstand. Als men het SdH

effect zo nauwkeurig mogelijk wil meten dan moet de invloed van 

de klassieke magnetoweerstand zo klein mogelijk gemaakt worden. 

Dit laatste is mogelijk door gebruik te maken van magneetveld

modulatie. Hierbij wordt d.m.v. modulatiespoelen een sinusvormig 

modulatieveld Bmsin wt gesuperponeerd op het hoofdveld B
0

: 

B = B0 + Bmsin wt (5. 4) 

Het modulatieveld is evenwijdig aan de richting van het r~ofdveld. 

De sterkte is veel kleiner, d.w.z. Bm<<B
0

. Om het effect van de 

modulatie op het SdH-effect na te gaan wordt (4.4) in de volgende 

vorm geschreven~ 
6p ) 
~ = "'Ar (B,T) 
r-- r=l 

waarbij: 

A (B 1 T)=C Dr 
r r 

¢' = r¢ +~'IT 

2Tir 
cos(--- ¢') 

PB 

Substitutie van (5.4) in (5.5) levert uiteindelijk, onder de 

conditie dat Bm/B
0

<<1: 

6p 
-= 
Po 

00 

\ 2Tir 
LA (B 1 T){cos(pj3-

r=I . 2rrr 
s~n(-

PB 

¢')cos(racos wt} + 

¢'lsin(racos wtJ} 

De termen cos(racos wt) en sin(racos wt) worden ontwikkeld in 

Besselfuncties: 
00 

( 5. 5) 

( 5. 6) 

cos(racos wt) = J
0

(ra) + 2l (-l)nJ
2
n(ra)cos(2nwt) (5.7) 

oo n=l 

sin(racos wt) = 2L (-1)nJ
2
n+l (ra)sin(2n+l)wt (5.8) 

n=l 

Het SdH-signaal kan gedetecteerd worden op w of op 2w. Als we 

alleen de dominante term (r=l) in beschouwing nemen levert 

de uitgang van de lock-in een spanning van de vorm: 

= 2A(B 1T)J
1

(a)sin( 2rr- ¢') 
PBO 

2TT 
= -2A(B,T)J

2
(a)cos(-- ¢'1 

PBO 

(5. 9} 

(5.10t 



- 42 -

Het SdH-signaal wordt vermenigvuldigd met J
1 

(a), resp. J
2

(a), 

en TI/2, resp. rr, in fase gedraaid. De voorkeur gaat uit naar 

meten op 2w omdat hierbij de klassieke magnetoweerstand zoveel 

mogelijk wordt onderdrukt .[28]. Verder is de stoorspanning 

t.g.v. inductie in de spanningsdraden van de vorm Vsin wt, 

zodat bij detectie op 2w oak deze weggefilterd wordt. 
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6 DE PERIODEMETING 

Uit (4.4) zien we dat het signaal van het SdH-effect maximaal 

is als geldt: 

1 --= N + <f>/2rr + 1/8 (6. 1) 

N is een geheel getal ~ 0 (Landaunummer) , BN is de veldwaarde 

van het maximum. Een fasedraaiing t.g.v. magneetveldmodulatie 

of verwisseling van spanningsdraden komt tot uiting in een con

stante factor in het rechterlid van (6.1) en is verder niet van 

invloed op de berekening van de periode. 

In de meeste gevallen is de term met r = 1 dominant, zodat de 

bijdrage van de hogere harmonischen verwaarloosd wordt. Het 

verband tussen N en B~ 1 
is lineair, zodat P met behulp van 

lineaire regressie uit een aantal (N,B- 1) waarden kan worden 

bepaald. 

In figuur 6.1 is een voorbeeld gegeven van een SdH-meting bij 

een elektronenconcentratie n = 9 x 1023 m-
3

• Bij kristallen 

met een hoge elektronenconcentratie (n ~ 1024 m- 3) is de periode 

met een maximale onnauwkeurigheid van ca.3% te bepalen. Bij la

gere elektronenconcentratie is de onnauwkeurigheid groter omdat 

er minder maxima zijn en de veldsterkte bij de extrema minder 

nauwkeurig afgelezen kan worden. 

L< ... .. 
3 (TJ 

Figuur 6.1 Periodemeting bij n = 9 *· 1023 m- 3[8]. 
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Omdat bij CdSnAs
2 

de anisotropie in de periode klein is (ca. 

10%) is de hierboven beschreven absolute methode niet nauwkeurig 

genoeg 
1 

we maken daarom gebrui.k van de zogenaamde relatieve 

periodemeting. 

onder aanname dat ¢in (6.1) onafhankelijk is van B kunnen we 

voor (6.1) schrijven: 

1 1 
= N + cj:>/2TI + 1/8 

waarbij steeds naar de positie van een specifiek punt (bijv. 

maximum bij z~de N) wordt gekeken als functie van de hoek 8 

(6. 2) 

+ 
tussen B en de c-as van het preparaat. (6.2) kan geschreven 

worden als: 

(6. 3) 

Voor de eenvoud nemen we 8
1 

01 8
2 

= 8. Er geldt dat: 

1 - B(0)/B(8) 1 - P(8)/P(0) (6. 4) 

Definieer: 

B(8)- B(O) 
(6. 5) 

6.P = P(8) - P(O) 

Dan gaat (6.4) over in: 

6.P/P(0) = -6.B/B(8) (6. 6) 

Op deze manier is 6.P/P(O) te bepalen met een onnauwkeurigheid van 
24 .. -3 

ca. 0.2% bij een elektronenconcentratie van 1 x 10 m . Het 

voordeel van deze methode is dat er maar in een klein bereik 

van B gemeten hoeft te worden (1 T) 1 bij absolute meting is het 

meettraject ca. 3.5 T. Daarmee is bij de relatieve meting de 

verschuiving van de pieken als functie van B goed te detecteren 1 

en daarmee 6.B/B(8). 

Om de nauwkeurigheid nag verder op te voeren worden de relatieve 

metingen t.o.v. twee a drie maxima en/of minima uitgevoerd 1 meestal 

blijkt het onderlinge verschil in 6.P/P in de orde van 0.1% te 

liggen. 

De onnauwkeurigheid in de absolute waarde van de periode wordt 

bepaald door de onnauwkeurigheid waarmee de absolute waarde van 

de referentiehoek (hier e = 0) bepaald kan worden. 
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Als het Fermioppervlak een ellipsoide is kan door de meetpunten 

de volgende kromme gelegd worden: 

2 . 28 ) ~ 
+ P90s~n (6. 7) 

welke af te leiden is uit (3.11) en (3.12) en de substitutie: 

P = 2e f 1 (E) en 
0 1i y (E) 

Door gebruik te maken van (6.7) kunnen fouten die gemaakt worden 

bij het uitrichten, zagen en monteren van het preparaat gedeel

telijk gecorrigeerd worden. Uit de gevonden P
0 

en P
90 

is de 

elektronenconcentratie te berekenen met [29]: 

n = (6.8) 
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7 RESULTATEN. 

7.1 Inleiding. 

Bij deze afstudeeropdracht was het de bedoeling om SdH-metingen 

te doen aan preparaten met lage elektronenconcentratie, d.w.z. 
23 -3 

n ~ 10 m . De achtergrond hiervan was dat bij deze concentraties 

de spinsplitsing duidelijk meetbaar is, zodat hiermee de waarde 

voor de effectieve g*-factor nauwkeuriger bepaald kan worden. 

C. de Meyer [8) heeft reeds eerder SdH-metingen aan CdSnAs
2 

verricht. Zijn metingen hadden betrekking op preparaten met 

elektronenconcentraties van 1.94 x 10
23 

m- 3 tot 1.51 x 10
24 

m- 3 

De belangrijkste conclusies uit zijn verslag zijn: 

-de anisotropie in de periode is 10-12%, en 

P(8=0) < P(8=90). 

-het fermioppervlak van CdSnAs
2 

is een omwentelings

ellipsoide om de k -as. Deze ellipsoide is afgeplat 
z 

in de richting van de k -as waarmee bevestigd wordt z 
dat de kristalveldsplitsingsparameter 8<0 is voor 

CdSnAs
2

. 

-er is een schatting gemaakt voor g* bij een elektronen-
. 23 -3 

concentrat1e n = 1.9 x 10 m , g*\90)=38 en g*(30)=19. 

Ondanks langdurig experimenteren met het zonesmeltproces teneinde 

hiermee de gewenste lage elektronenconcentraties te verkrijgen 

leidde dit niet tot een bevredigend resultaat (zie § 2.3.2). 

voor SdH-metingen zijn daarom kristallen gebruikt die reeds 

voorradig waren, aangevuld met nieuw aangemaakt materiaal en 

slechts een preparaat dat vervaardigd is via de zonesmelttechniek. 

De elektronenconcentraties van de gemeten preparaten liepen 
23 -3 24 -3 

uiteen van 7 x 10 m tot 4 x 10 m Hieraan zijn zowel 

absolute als relatieve periodemetingen uitgevoerd. In paragraaf 

7.2 zal geconstateerd worden dat de door c. de Meyer veronder

stelde kristalorientatie niet correct is. In paragraaf 7.3 

zullen de resultaten van de periodemetingen gegeven worden, 

waarna in paragraaf 7.4 de gevonden afwijkingen van de model

beschrijving volgens Bodnar worden vermeld. 
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7.2 Kristalorientatie. 

Door C.de Meyer [8] werd er vanuitgegaan dat CdSnAs
2 

door zijn 

tetragonale structuur, ~en viertallige as (c-as) bezit met 

loodrecht daarop twee onderling loodrechte tweetallige assen 

(a- en b-as, zie figuur 2.3 en 2.5). Nadat een grondige 

rontgenanalyse is uitgevoerd kon worden vastgesteld dat met 

Laue-opnamen geen afwijkingen van de kubische symmetrie ge

constateerd konden worden, d.w.z. er worden drie onderling 

loodrechte viertallige assen waargenomen. Hierbij is gebleken 

dat zowel een aantal eigen metingen als de metingen van C. de 

Meyer in andere orientaties zijn uitgevoerd dan werd veronder

steld. De gevolgen hiervan zullen nu worden nagegaan. 

Bij de gebruikte opstelling (zie hoofdstuk 5) is het mogelijk 

om te meten in vlakken door de lengte-as (z-richting) van het 

preparaat (zie figuur 7.1). We beschouwen een drietal 

mogelijkheden: 

- B draait in het xz-vlak 

- B draait in het yz-vlak 

- B draait in een diagonaalvlak van het preparaat, 

dit is het vlak door de lijn y=x en de z-as. 

De hoek ~ is gedefinieerd als de hoek tussen het magneetveld 

en de z-as, e is de hoek tussen het magneetveld en de c-as 

van het preparaat. 

De preparaten waren op twee manieren gezaagd: 

configuratie I: z-as is viertallig, x- en y-as zijn tweetallig. 

Als de c-as langs de z-richting ligt dan is het mogelijk 

om te meten met het magneetveld in vlakken door de c-as 

(B draait in xz-, yz- of diagonaalvlak). 

Configuratie II: x-as is viertallig, y- en z-as zijn tweetallig. 

Als de c-as langs de x-as ligt is het mogelijk om te 

meten met B in een vlak door de c-as (B draait in 

xz-vlak) evenals in een vlak loodrecht op de c-as 

(B draait in yz-vlak) . 

\ 
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y-as 

Figuur 7.1 VZakken waarin de 

periodemetingen kunnen worden 

uitgevoerd. 

Figuur 7.2 geeft de meting aan CSA-9-16-1 weer. Er is gemeten 

met het magneetveld draaiend in het xz- en yz-vlak van het pre

paraat, de z-as was viertallig. Er valt onmiddelijk op dat 

P(~=90) < P(~=O). Verder is de gemeten anisotropie klein in 

vergelijking met de verwachting volgens de metingen van c. de 

Meyer. Figuur 7.3 geeft voor CSA-7-1, waarbij de z-as ook 

viertallig was, eveneens te zien dat P(¢=90) < P(~=O). ook hier 

blijkt dat de waarde voor de anisotropie (K =0.93) klein is in p 
vergelijking met de resultaten van c. de Meyer voor vergelijkbare 

elektronenconcentratie (K =0.89). p 
Opmerkelijk is dat C. de Meyer ook periodemetingen heeft uitge-

voerd aan een preparaat van kristal CSA-7, en daarbij eveneens 

geconstateerd heeft dat P(~=90) < P(~=O) (waarnemingenboek C. 

de Meyer. 
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Hij heeft hiervan echter geen melding gemaak:t in zi.jnyerslag. 

De resultaten van metingen aan het enige goede preparaat dat 

via de zonesmelttechniek gemaakt is, CSA-10-3-2, zijn gegeven 

in figuur 7.4. Bij dit preparaat was de x-as viertallig, de 

metingen zijn uitgevoerd met B draaiend in het xz- en yz-vl~, 

het· resultaat was geheel afwijkend van de verwachtingen. 

0. 01300 

t 
p (¢) 

(T-1) 

0.0120 

0.0110 

0 

~ meting in xz-vlak 

0 meting in yz-vlak 

30 60 90 120 

Figuur 7.2 Periodemeting aan CSA-9-16-1. 

A 

Er is gemeten in het xz- en het yz-vlak~ de 

getrokken lijn is de aanpassing volgens form. (6.7) 

A 

150 ¢ -+ 180 
(graden) 

Omdat de resultaten van de metingen in fig. 7.2 t/m 7.4 nie.t 

verklaard konden worden met de door c. de Meyer veronderstelde 

kristalorientatie is hierna overgegaan tot een grondige 

rontgenanalyse van de kristalstructuur van CdSnAs
2

. 
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Figuur 7.3 Periodemeting aan 

1-n het xz-vZak. 

90 
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figuur ?.4 Periodemeting aan CSA-10-3-2. 
(graden) 

Er is gemeten in het xz- en het yz-vZak. 
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Op basis van deze r6ntgenanalyse met Laue-opnamen is gebleken dat 

CdSnAs 2 niet ~en maar drie onderling loodrechte viertallige assen 

te zien geeft, welke niet van elkaar zijn te onderscheiden. In 

figuur 7.5 en 7.6 is de ligging van de viertallige assen gegeven 

voor configuratie I en II van bladzijde 47 • In iedere figuur 

zijn dan drie mogelijkheden voor de werkelijke ligging van de 

c-as. 

/ 

~ 

x-as 

/ 

/ 

.lz-as 
4-tallig 

1z-as 

4-tallig 

x-as 

45° 

- - _. 
y-as 

4-tallig 

Figuur ?.5 Configuratie I. Figuur ?.6 Configuratie II. 

In tabel 7.1 zijn deze mogelijkheden uitgewerkt, evenals het 

verband tussen 8 en¢ voorSdH-periodemetingen met B in het 

xz-, yz- en diagonaalvlak. 

Bij een aantal preparaten is in twee onderling loodrechte vlakken 

gemeten. Hiermee is de ligging van de c-as eenduidig vast te 

leggen en daarmee ook het verband tussen e en ¢. 

\ 
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Tabel 7.1 Uitwerking van de mogelijkheden van de ligging van de c-as. 

Configuratie. Richting van de assen 

in (xyz)-coordinaten. 

c a b 

-
I a (ooz) (xxO) (xxO) 

-
Ib (xxO) (xxO) (OOz) 

Ic (xxO) (OOz) (xxO) 

IIa (xOO) (Oyy) (Oyy) 

IIb (Oyy) (Oyy) (xOO) 

II<.: (Oyy) (xOO) (Oyy) 

Het verband tussen 8 en ~ en de Miller indices 

van vlakken overeenkomend met: 

xz-vlak 

(110)-vlak 

8=~ 

yz-vlak 

(1 lO) -vlak 

8=~ 

(101)-vlak 

8=arccos(~/2sin~) 

(0 11) -vlak 

diagonaalvlak. 

(010)-vlak 

8=~ 

(100)-vlak 

8=arccos(sin~) 

(001) -vlak 

(101)-vlak 

8=arccos(~/:2sin~) 

(0 11) -vlak 

8=arccos(~/2sin~) 8=arccos(-~/2sin~} 8=~ 

(110) -vlak 

8=arccos(sin~) 

(10 1) -vlak 

(00 1) -vlak 

8=~ 

(010)-vlak 

8=arccos(-~12cos~) 8=arccos(~/2(sin~ 

-cos~)) 

(011)-vlak 

8=arccos(~/2cos~) 

( 100) -vlak 

0=arccos(~/2(sin¢ 

+cos~)) 

(111) -vlak 

8=arccos(~/2sin~) 

(1 I 1) -vlak 

8=arccos(~sin~-~/:2cos~) 

(111) -vlak 

8=arccos(~sin¢+~/Zcos~) 

¢ hoek tussen B en de lengte-as van het preparaat. 

8 hoek tussen B en de c-as. 
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Op basis van deze tabel hebben we achteraf vast kunnen stellen 

dat bij een aantal preparaten periodemetingen zijn uitgevoerd 

in configuratie Ib en/of Ic, en IIb en/of IIc (meting met B 

draaiend in het xz-vlak) voor 8 = 45° tot 8 = 135°, Hierdoor 

is maar een gedeelte van de maximale anisotropie gemeten. Het 

traject waarover 8 gedraaid is, is te klein om een verantwoorde 

extrapolatie uit te voeren, om zo de grootte van de anisotropie 

te berekenen. Er is getracht om deze extrapolatie uit te voeren 

door de meetpunten te fitten m.b.v. formule (6.7), maar omdat 

de periode erg gevoelig is voor kleine veranderingen in e 
als e ~ 45° en e ~ 135° zullen eventuele afwijkingen in e 
t.g.v. kristalorientatie of montage grote afwijkingen in de 

berekening van de mogelijke anisotropie van de periode veroor

zaken. Een voorbeeld hiervan zijn de metingen aan preparaat 

CSA-7-1. De door extrapolatie verkregen waarde voor de aniso

tropie is : K =0.866, terwijl c. de Meyer voor een preparaat 
p 

met vergelijkbare elektronenconcentratie de waarde K =0.918 
p 

vindt. Preparaten waarvan de anisotropie in genoemde configu-

raties is gemeten zijn verder niet in beschouwing genomen bij 

de uitwerking van de resultaten. 

7.3 Periodemetingen. 

In tabel 7.2 zijn de resultaten gegeven van de preparaten waaraan 

periodemetingen zijn verricht waarbij 8 varieerde van 0 tot 90°, 

'zodat hierbij wel de gehele anisotropie is gemeten. We zien 

hieruit dat de anisotropie afneemt bij toenemende elektronen

concentratie, Vergelijking van deze resultaten met die van C. 

de Meyer laat zien dat onze metingen nauwkeuriger zijn en 

minder spreiding vertonen. 

Figuur 7.7 geeft een overzicht van een aantal periodemetingen 

aan preparaten met elektronenconcentraties in het gebied 

7 x 1023 m- 3 tot 4 x 1024 m-3 • 

Als de interbandmatrixelementen P// en P~ gelijk zijn aan elkaar 

kan voor K uit vergelijking (3.13) afgeleid worden dat: 
p 

'I O(E + E/3) 
Kp = V 1 + E(E + 26/3) 

(7.1) 

Eieruit volgt dat de anisotropie afneemt (K ~1) bij toenemende 
p 

E hetgeen in overeenstemming is met onze periodemetingen. 



- 54 -

Tabel 7.2 Periodemetingen. 

Preparaat Vlak waarin 

B gedraaid is. 

CSA-22-2-1 (010) 0.713 0.03704 0.04120 

CSA-8-3 (llO) 0.745 0.03589 0.04004 

CSA-22-1-1 (010) 0.934 0.03092 0.03443 

CSA-8A-4 OlO) 1.04 0.02895 0.03192 

CSA-8A-3 (llO) 1.09 0.02806 0.03101 

CSA-8A-2 (1l0) 1.10 0.02792 0.03063 

CSA-8A-7 ( 110) 1.13 0.02750 0.03014 

CSA-10-3-2 (010) 1.68 0.02106 0.02319 

CSA-9-6-5 (010) 2. 72 0.01540 0. 01672 

CSA-9-16-4 (010) 3.97 0.01202 0.01298 

De in kolom I gegeven waarden voor K hebben betrekking op 
p 

metingen die zijn uitgevoerd met B draaiend in het (110)-

vlak, de waarden in kolom II zijn verkregen bij metingen 

met B draaiend in het (010)-vlak of door de in kolom I 

gegeven waarden om te rekenen door gebruik te maken van 

resultaten van de meting van warping (getallen tussen 

haakjes). 

de 

I 

K 
p 

0.896 

0.907 

0.905 

0.912 

0.912 

II 

0.899 

(0. 885) 

0.898 

(0.895) 

(0. 893) 

(0.899) 

(0.900) 

0.908 

0.921 

0.926 
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Figuur 7. 7 
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30 0 9 
e (graden) -

Overzicht van een aantaZ metingen aan preparaten met 

uiteenZopende eZektronenconcentratie. 
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7.4 Warping. 

Bij een aantal metingen in verschillende orientaties aan prepa

raten van kristal CSA-9 zijn voor het eerst afwijkingen van de 

anisotropie volgens het Bodnarmodel geconstateerd (zie fig. 7.8). 

Aan het preparaat (met configuratie I.e) zijn metingen verricht 

met B draaiend in het (011)-vlak en het (001)-vlak. Volgens 

Bodnar zou de meting met Bin het (001)-vlak geen anisotropie 

mogen vertonen omdat in dit model het fermioppervlak een 

zuivere ellipsoide is. Figuur 7.8 laat zien dat dit zeker 

· ldt -~ 3 x 1024 m-3 
n~et meer ge voor n 

[ 100] 0 [110] [010] 

t 
p (¢) 

(T-1) 

0.01700 

® 
(!) 0 ® 
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G) e 0 

~ 0 0 0 
e ® 

~ 

A 
0.01650 r-

13. 
~ 

~ 
& ~ a L\ A A 

0.01600 1-
(!) meting in diagonaalvlak (001) -vlak 

£ meting in xz-vlak 
_l 

(011) -vlak 

[110] 

0 G) 

& 

~ 

(!) 

0 A 

&. 

[1oo] 

G) G 

Lt. 
A 

....1. 

0 30 60 90 120 150 ~ 180 
¢(graden) 

Figuur ?.8 Periodemeting aan CSA-9-6-4. 

Bij dit preparaat werd voor het eerst warping 

geconstateerd bij de meting in het diagonaalvlak. 
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Bij de meting waarbij B draait in het (001)-vlak (vlak ~c-as) 

is te zien dat de periode maximaal is als B in de [100]-richting 

(8 0°) of de [010]-richting wijst (8 = 90°) (8 is hier de 

hoek tussen B en de k -as), en minimaal als B in de [110]-rich-
z 

ting wijst (8 = 45°}. Dit betekent dat K afhangt van het vlak 
p 

waarin B gedraaid wordt. Draait B in een vlak door de c-as, b.v. 

het (100)-vlak, dan zal dit een grotere waarde voor de aniso

tropie geven dan een meting waarbij B draait in het (llO)-vlak 

(zie ook figuur 3.8). De maximale anisotropie wordt gevonden 

als B draait in het (100)-vlak. 

Naar aanleiding van de constatering van warping bij CSA-9-6-4 

is gericht onderzoek uitgevoerd naar de grootte van de warping 

bij verschillende elektronenconcentraties. 

In figuur 7.9 en 7.10 zijn periodemetingen met B draaiend in het 

(100)- en (001)-vlak gegeven voor drie preparaten, nl: 
24 -3 24 -3 CSA-9-16-4 (n = 3.97 x 10 m ), CSA-9-6-5 (n = 2.72 x 10 m ) 

en CSA-22-2-1 (n = 7.13 x 1023 m- 3). Bij de meting in het (100)

vlak is 8 de hoek tussen Ben de [OOl]-richting, bij de meting 

in het (001)-vlak is 8 de hoek tussen B en de [100]-richting. 

Definieer de volgende periodes: 

POOl (O) = periode met B in [100]- rich ting bi j 

8 = 0° in het (001) -vlak 

POOl (45) = periode met B in [110]-richting bij 

8 = 4s> in het (00 1) -vlak 

POOl (90) = periode met B in [010]-richting bij 

8 = 90° in het (001) -vlak 

PlOO(O) = periode met B in [001 ]-richting bij 

8 = 0° in het (100) -vlak 

p100(90) = periode met B in [010]-richting bij 

8 = 9cf in het (100) -vlak 

Hieruit volgt dat POOl (90) =POOl (0) = P100 (90). De maximale 

anisotropie wordt gegeven door Kp = P
100

(0)/P
100

(90) en de 

anisotropie t.g.v. warping is K' = P
001 

(0)/P
001 

(45). 

\ 
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Figuur 7.9 Warping bij CSA-9-16-4 (n = 3.97 * 1024 m-3 )~ 
en bij CSA-9-6-5 (n = 2.72 * 1024 m-3). 
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Figuur ?.10 Warping bij CSA-22-2-1 (n = ?.13 * 1023 m-3). 
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Voor de drie preparaten vinden we vervolgens: 

Tabel 7.3 Resultaten van metingen van warping. 

-3 K' Preparaat n(m ) K 
p 

CSA-9-16-4 3.97 X 1024 0.926 1.016 

CSA-9-6-5 2.72 X 1024· 0.921 1.015 

CSA-22-2-1 7.13 X 1023 o. 899 1.013 

De waarde voor K' neemt langzaam af bij afnemende elektronen

concentratie, zodat ook bij elektronenconcentraties lager 

dan 7 x 1023 m- 3 de warping waarschijnlijk nog een rol zal 

spelen. 

Voor kubische halfgeleiders kan m.b.v. (3.18) de volgende 

uitdrukking voor K' afgeleid worden: 

K' = 
POOl (O) 

p001(45) 
= 

1 - (C/2TI)g(45) 

1 - (C/27T) g (0) 
= (7. 2) 

( 2 X 1023 m-3 Voor een groat gebied van de elektronenconcentratie 
24 -3 

tot 6 x 10 m ) is c 1 bij benadering een lineaire functie van 

de frequentie van het SdH-signaal [22]. Omdat deze frequentie 

een lineaire functie is van k 2 en van n2/ 3 is c
1 

bij benadering 

een lineaire functie van n 2/ 3 • Voor C < 1 is K' een lineaire 
1 

functie van c1, dus van n213 • Omdat K'~ 1 geldt dat ln K' ~ K'-1, 

zodat K' bij benadering een lineaire functie is van ln n, en dus 

ook van log n. 

Op grand hiervan is voor de tetragonale structuur ook een lineair 

verband tussen K' en log n verondersteld. Uitwerking van de re

sultaten van tabel 7.3 levert voor CdSnAs
2 

de volgende benadering: 

K' = 1.015 + 0.0037 log (n/2.72 x 1024 ) (7.3) 

23 -3 Met deze benadering is K' = 1.010 voor n = 10 m en K' = 1.016 

bij n = 5 x 1024 m- 3 . 
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Bij een meting waarbij B draait in het (110)-vlak kunnen we 

de gevonden anisotropie als volgt definieren: 

( 7. 4) 

Hiermee is het volgende verband tussen K , K' en K' af te leiden: 
p p 

K 
p 

K' I K' 
p (7.5) 

Deze relatie is gebruikt om K te berekenen van de preparaten 
p 

uit tabel 7.2 waarbij gemeten is met B draaiend in het (110)-

vlak (waarden tussen haakjes) waarbij K' gegeven is in (7.3). 

Ook de resultaten van de periodemetingen van C.de Meyer zijn 

op deze manier gecorrigeerd, zie tabel 7.4. 

Tabel 7.4 Periodemetingen van c. de Meyer. 

Preparaat n (m-3) K' K 
p p 

CSA-6-2 1.94 X 1023 0.856 (0.847) 

CSA-6-3 2.66 X 1023 0.892 (0. 882) 

CSA-6-12 3.17 X 1023 0.874 (0.865) 

CSA-6-6 4.36 X 1023 0.890 (0.879) 

CSA-6-4 4.51 X 1023 0.887 (0.876) 

CSA-6-9 4.64 X 1023 0.929 (0.918) 

CSA-8-9 9.46 X 1023 0.906 (0.894) 

CSA-2-3 9.49 X 1023 0.8f39 (0.877) 

CSA-2-5 1.02 X 1024 0.945 (0.933) 

CSA-1-8 1.38 X 1024 0.902 (0. 890) 

CSA-2-2 1.51 X 10
24 

0.920 (0. 907) 

In figuur 7.11 zijn zowel de gemeten als de berekende waarden 

voor K uitgezet als functie van de elektronenconcentratie. 
p 

Eveneens zijn de in tabel 7.4 berekende waarden voor K van 
p 

de metingen van c. de Meyer opgenomen. 

Uit deze figuur is te concluderen dat onze metingen minder 

spreiding vertonen en daarom nauwkeuriger zijn dan de resulta

ten van c. de Meyer. 
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-3 n(m ) 

I 

Figuur 7.11 De anisotropie in de periode aZs functie van 

de eZektronenconcentratie. Tevens is hier het verZoop voZgens 

Bodnar aangegeven voor drie sets van bandparameters. 
-10 

eV~ P;;=PL=?.3*10 eVm [21]. 
-10 

eV, P;;=PL=B.5*10 eVm [.30]. 
-10 

eV, P/;=PL=B.5*10 eVm. 

I E =0.26 eV~ IF0.45 eV, 5=-0.05 
g 

II E =0.30 eV, 6.=0.50 eV, o=-o.oa 
g 

III E =0.26 eV, 6.=0,50 eVJ o=-0.1o g 

Curve I is de anisotropie volgens het Bodnarmodel voor de 

volgende waarden van de bandparameters: E = 0.26 ev, 6. = 0.45 eV, 
-10 g o = -0.05 ev, PI/= PL = 7.3 x 10 eVm [21]. 

Op basis van zijn metingen heeft C. de Meyer [30] de volgende 

waarden voor de bandparameters gevonden waarbij gebruik is ge

maakt van de literatuurwaarde voor de spinbaansplitsingsparameter 

6. = 0.50 eV [1]: Eg = 0.30 eV, 0 = -0.09 eVen P// = PL = 8.5 x 

10-10 eVm (Curve II). 

Omdat ook met deze parameters de berekende anisotropie kleiner 

is dan de experimenteel bepaalde waarden is gezocht naar een 

nieuwe set bandparameters. 

Omdat de grootte van de anisotropie onafhankelijk is van P// en 

PL' en slechts weinig afhangt van de grootte van 6. (zie (7.1)), 

is voor deze parameters de waarde volgens c. de Meyer [30] aan

gehouden. Een goede overeenstemming met de gemeten anisotropie 

wordt verkregen voor E = 0.26 eV en o = -0.10 eV (Curve III). 
g 
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7.5 De hogere bandparameters. 

De anisotropie volgens curve III is verkregen zonder rekening 

te houden met de warping. Ten gevolge van de warping treden 

de volgende veranderingen op ten opzichte van het model van Bodnar: 

- er is een kleine anisotropie in de periode meetbaar 

als B draait in het (001)-vlak. 

- periodemeting waarbij B draait in het (110)-vlak 

levert een kleinere waarde voor de anisotropie 

op dan een periodemeting waarbij B draait in 

het (100) -vlak. 

- zowel de absolute waarde van de periode als de grootte 

van de anisotropie kan veranderen. 

Voor kubische halfgeleiders kan dit laatste geverifi~erd worden 

met (3.18), c
0 

en c
1 

hangen immers ook van u en v af. Voor 

halfgeleiders met de tetragonale structuur is dit na te gaan 

met (3.21). 

Met behulp van de nieuwe set parameters behorende bij curve III 

is een schatting gemaakt voor de grootte van de hogere bandpa

rameters u en v. Hiervoor is een computerprogramma gebruikt dat 

gebaseerd is op de in hoofdstuk 3 gegeven beschouwing over de 

warping bij de tetragonale structuur. Dit programma berekent 

voor de gegeven bandparameters Eg' 6 1 6, PI/ en P~ en de opge

geven waarden voor P001 (0) 1 P 001 (45) en P
100

(0) de waarden voor 

E, u en v,,zie tabel 7.5. 

Tabel 7.5 

a) Bodnarmodel inclusief hogere banden. 

n(1024 m-3) p 100 (O) ('I'-l) 
-1 Preparaat E(eV) p 001 (O) (T ) K p 

CSA-9-16-4 4.27 0.554 0.01202 0.01298 0.926 

CSA-9-6-5 2.96 0.509 0.01540 0.01672 0.921 

CSA-22-2-1 0.758 0.391 0.03704 0.04119 0.899 

b) Bodnarmodel zonder hogere banden. 

CSA-9-16-4 4.27 0.554 0.01142 0.01236 0.924 

CSA-9-6-5 2.96 0.509 0.01458 0.01588 0.918 

CSA-22-2-1 0.758 0. 391 0.03533 0.03962 0.896 

u 

0.226 

0.423 

0.556 

v 

-1.970 

-2.129 

-2.785 
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Uit de berekende waarde voor de energie is de elektronenconcen

tratie van de preparaten te berekenen. Vergelijking met tabel 7.2 

laat zien dat de elektronenconcentratie ca. 6 A 9 % hager is 

indien de hogere banden in beschouwing worden genomen. 

Als, uitgaande van de elektronenconcentraties uit tabel 7.5, de 

periode en de grootte van de anisotropie volgens Bodnar berekend 

wordt, dus zonder rekening te houden met de hogere banden, blijkt 

dat de grootte van de anisotropie vrijwel gelijk blijft, het ver

schil is ca. 0.2 a 0.3 %) . 

Verder blijkt dat de hogere bandparameter u afneemt bij toene

mende elektronenconcentratie en v juist toeneemt ( v wordt min

der negati~f) . 

De parameters u en v hangen af van een aantal co~fficienten van 

de golffuncties en van grootheden die de interaktie tussen de 

hogere banden en de geleidings- en valentieband beschrijven. 

voor de kubische structuur zijn de golffuncties bekend zodat 

zowel de coefficienten als de interakties te berekenen zijn, 

en vergelijking tussen theorie en experiment mogelijk is. 

Sinds kort is er in de groep Halfgeleiderfysica een begin ge

maakt met soortgelijke berekening~n, teneinde ook voor tetra

gonale halfgeleiders (m.n. cd
3

As
2

) een vergelijking tussen 

theorie en experiment mogelijk te maken. Het is echter nog 

niet mogelijk om hieruit al conclusies te trekken. 
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8 CONCLUSIES. 

Als laatste onderdeel van dit verslag volgen de conclusies die 

we uit de voorafgaande hoofdstukken kunnen trekken. 

- Het is niet gelukt om CdSnAs2 preparaten te verkrijgen met 
23 -3 een lage elektronenconcentratie (n < 10 m ) • 

- Kristallen die gemaakt zijn d.m.v. het zonesmeltproces 

bevatten mogelijk p-n overgangen en zijn in het 

algemeen niet homogeen van samenstelling. 

- Het is mogelijk om met zonesmelten de elektronenconcentratie 

te verlagen met ca. 60 % waarbij ~~nkristallijn mate

riaal is verkregen na drie passages. Door verdere 

experimenten zal duidelijk moeten worden wat de op

timale condities zijn 1 met name voor het aantal pas

sages en de snelheid daarvan. 

- Omdat het verstrooiiend vermogen van Cd- en Sn-atomen vrijwel 

gelijk is, is voor een aantal voor de chalcopyrietstructuur 

mogelijke reflecties de intensiteit erg klein. Daarom 

zijn met poederopnamen alleen de (opgesplitste) re

flecties voor de zinkblendestructuur te constateren. 

- Met Laue-opnamen is geen tetragonale structuur te onderscheiden. 

we nemen de kubische symmetrie waar, dus oak drietallige 

as sen. 

- Voor het bepalen van de ligging van de c-as van de kristallen 

wordt gebruik gemaakt van een fysisch effect wat an

isotroop is. Hiervoor wordt door ons de meting van de 

periode van het SdH-effect in twee onderling loodrechte 

vlakken gebruikt. 

- Door middel van Cu-dope is het mogelijk om de elektronencon

centratie te verlagen. Op deze manier is zelfs p-type 

materiaal te maken. Er is echter gebleken dat het Cu 

niet homogeen in het materiaal aanwezig is, maar voor

namelijk in een grenslaag. 

- De anisotropie in de periode is afhankelijk van de elektronen

concentratie, hetgeen in overeenstemming is met het 

model van Bodnar. De grootte van de anisotropie is 
24 -3 ca. 7 % bij n = 5 x 10 m en ca. 10 % bij n 

7 x 10 23 m- 3 
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- De door c.de Meyer gemeten anisotropie is te klein omdat geen 

rekening is gehouden met de invloed van warping v~ 

het fermioppervlak. 

- Bij een drietal preparaten is warping geconstateerd. De grootte 
23 -3 hiervan is ca. 1.3 % bij n = 7 x 10 m en ca. 1.6 % 

bij n = 4 x 10
24 

m-
3

• Dit in tegenstelling tot Neve, 

de Meyer en Blom [38], die geen warping hebben kunnen 

constateren doordat de nauwkeurigheid van hun metingen 

kleiner was. 

- Het is mogelijk om een schatting te geven voor de grootte van 

de invloed van de hogere banden op het fermioppervlak. 

De energie is ca. 1 a 2 % grater dan de energie volgens 

Bodnar, de verandering in de grootte van de anisotropie 

is ca. 0.5 %. 

- Er is (nog) geen vergelijking mogelijk tussen theorie en experi

ment voor de invloed van hogere banden in de tetrago

nale structuur. 

Dankwoord. 

Hierbij wil ik iedereen die op enigerlei wijze heeft 

bijgedragen aan de totstandkoming van dit afstudeerwerk 

hartelijk bedanken. 
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APPENDIX. 

Hierin is een beknopte beschrijving gegeven van de in hoofd

s~uk 3 gebruikte coordinatentransformatie voor de kubischa 

en de tetragonale structuur. 

Met behulp van deze transformatie is term y(8 ,<f>l berekend, 

evenals de in ( 3 . 2 0 r gebruikte coeffici~ ten c 1 _en c 2 . 

De metingen worden meestal verricht in drie vlakken, hat (OOlL-, 

(100)- en het (110J-vlak. 

- B draait in het (001L-vlak. 

8 is de hoek tussen B en de [100]-ric~ting. 

Er vindt een rotatie plaats om de k -as over een hoek 8, 
z 

zodat B langs de k'-as is geri~t. In het vlak loodrec~t 
X 

op B wordt overgegaan op de poolcoordinaten k en <f>, waarbij 
p 

~ de hoek is tussen k en de k 1-as. Stel k'=O, dan wordt 
p y X 

de volgende coordinatentransformatie gevonden: 

k = -k'sin e cos¢ 
X p 

k = k cos e cos <P 
y p 

k = k sin <P 
z p 

Met behulp hiervan vinden we voor k 2 : 

k2 = k2 + k2 + k2 = k2 
X y - Z 2 2p 2 2 2 2 2 2 

De functie f (k:) = (k k + k k + k k J/k gaat over in kpy (8 ,<f>l_, 
X y y Z Z X 

waarbij y(8,<f>) gegeven is door: 
2.2 2 2 .2 y(8,<f>) =cos <P<s~n e cos e cos <P + s~n <Pl 

Uit (3.1) en bovengenoemde transformatie volgt dat c
1

en c
2 

in (3.20) gelijk zijn aan: 
2 

c1 = cos <P 

. 2<P 
c2 s~n 

- B draait in het (100)-vlak. 

8 is de hoek tussen B en de [001]-richting. 

Er vindt een rotatie plaats om de k -as over een hoek e, 
X 

zodat B langs de k'-as is gericht. In het vlak loodrecht 
z 

op B wordt weer overgegaan op de poolcoordinaten k en ¢, 
p 

waarbij <P de hoek is tussen k en de k'-as. Stel k'=O, 
p X Z 

dan luidt de co6rdinatentransformatie: 
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k = k cos ¢ 
X p 

ky = kpsin ¢ cos 8 

k =-k sin ¢ sin 8 
z p 

Dan luiden de uitdrukkingen voor c
1

, c
2 

en y(8,¢): 

2~ . 2~ 2 8 cl = cos ~ + s~n ~ .cos 
. 2~ . 28 c

2 
= s~n ~ s~n 

2 2 . 2 2 . 2 
y(8,¢) = sin¢ (cos ¢ + s~n ¢ cos e s~n 8) 

In het geval voor kubische symmetrie geldt dat o 0, 

zodat f 1 (E) = f
2

(E) als P// = P~. 

Als B in het (100)- of (001)-vlak draait kan afgeleid worden dat 

in beide gevallen geldt: 

c 1f
1 

+ c
2

f
2 

= fl (E) 

Voor de berekening van de extremale doorsnede kan m.b.v. de relatie 
. 4~ 4~ ~ 

s~n ~ = cos ~ - cos 2~ afgeleid worden dat: 
27T 

g(8)100 = g(8)001- Jcos 2¢ d¢ 
0 

Na integratie levert de laatste term in het rechterlid nul op. 

- B draait in (110)-vlak. 

De nieuwe coordinaatassen verkrijgen we door een rotatie 

van 45° om de k -as toe te passen gevolgd door een rotatie 
z 

om de k'-as over hoek e 
y -+ -+ 

8 is de hoek tussen B en de [001]-richting, B is langs 

de k"-as gericht, ¢ is de hoek tussen k en de k"-as. 
Z p X 

Stel k"=O dan luidt de transformatie: z , 
k = ~l2k (cos ¢ cos e sin ¢) 

X p 
k ~l2k (cos ¢ cos e + sin ¢) 

y p 
k = -k sin e cos ¢ 

z p 
Dan worden: 

2 28 . 2 ~ c 1 = cos ¢ cos + s~n ~ 

c 2 = sin
2e cos

2
¢ 

4 2 4 
y(8,¢) = ~(cos ¢ (lOcos 8 - 3cos 8 - 3) + 

2 2 
2cos ¢ (1 - 3cos e ) + 1 ) 


