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SAMENVATTING 

Aan Cd3As 2 zijn de elektronenconcentratie en de elektronenbeweeg

lijkheid gemeten bij temperaturen tussen 4.2 K en 360 K. Uit de 

temperatuurafhankelijkheid van de elektronenconcentratie zijn, onder 

aänname van het HgTe-bandenmodel voor Cd3As2, waarden gevonden voor 

enkele bandenparameters. Voor de bandafstand E~(T), de afstand tussen de 
a 

geleidingsband en de zware-gatenband Et, en voor de density of states 

effektieve massa ~s zijn de volgende waarden gevonden: 

Eg(T) = -0.117- 3.3 x 10-4 XT (eV) 

Et 26.6 (meV) 

• mds 0.50 m0 

De elektronenbeweeglijkheid bij 4.2 K blijkt goed te beschr~ven te 

zijn met verstrooiing aan geladen onzuiverheden met als waarde voor 

de statische diëlektrische konstante 53. De beweeglijkheid bij 77 K 

en 300 K is beschreven met een combinatie van de verstrooiing aan ge~ 

laden onzuiverheden, optische fononen en akoestische fononen. 

Gekonstateerd is, dat bij 300 K de verstrooiing aan akoestische fono

nen overheerst, terwijl bij 77 K de verstrooiingen aan geladen onzuiver

heden en akoestische fononen ongeveer hetzelfde gewicht hebben. De 

~eschrijving van de beweeglijkheid is voor 77 K en 300 K echter niet 

bevredigend, omdat aan de als parameter fungerende hoogfrequente re

latieve diëlektrische konstante K00 de waarde 40 toegekend moet worden, 

terwijl in de literatuur algemeen de waarde 16 gevonden is. 
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HOOFDSTUK I INLEIDING 

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk, dat werd verricht 1n 

de werkeenheid Kleine Bandafstanden van de Vakgroep Vaste Stof van 

de T.H.E. betreft transportmetingen aan Cd3As 2 en staat in het kader 

van het totale onderzoekprogramma van voornoemde onderwerpgroep naar 

de bandenstruktuur en de verstrooiingsmechanismen van de reeks meng

kristallen Cd3AsxP2_x (0 <x< 2). 

Uit de literatuur was over Cd3As2 reeds o.a. het volgende bekend: 

- Cd3As 2 heeft een tetragonale kristalstruktuur ( 1
) en is een gedege

nereerde n-type halfgeleider met typische elektronenconcentraties 

van 1-3 x I0 24m- 3 
(

2
). Het heeft een hoge elektronenbeweeglijkheid: 

er zijn beweeglijkheden gerapporteerd van 2.0 mJVs bij kamertempe

ratuur en een elektronenconcentratie van I x J0 24m- 3 
(

3
). 

- De bandenstruktuur lijkt, wat betreft de geleidingsband, lichte

gatenband en afgesplitste band, op die van HgTe met een bijna sferische 

niet-parabolische geleidingsband ( 4
'

5
). De vorm en ligging van de 

zware-gatenband zijn minder goed bepaald. Terwijl Wagner et al. ( 5
) 

aannemen, dat de zware-gatenband parabolisch is en in het centrum 

van de Brillouinzone aan de geleidingsband vastzit, nemen Aubin ~t 

al. ( 6
) een zware-gatenband aan,die zijn maximum niet in het centrum 

van de Brillouinzone heeft en alleen in de buurt van dat maximum 

parabolisch is. 

- Voor de verstrooiing 1n Cd 3As 2 wordt aangenomen, dat bij lage tempe

raLuren (T ~ !f K) de verstrooiing aan geladen onzuiverhPden overheerst 

() en bij kamertemperatuur de verstrooiing aan fononen, hetzij aan 

akoestische fononen ( 8
'

9
), hetzij aan optische fononen ( 10

'
11

'
12

'
13

). 

·- Over de waarde van de statische relatieve diëlektrische konstante 

bestaat weinig zekerheid. De waarden uit de literatuur variëren van 

36 ( 7 ) tot 100 ( 4 ). Als waarde voor de hoogfrequente relatieve diëlek

trische konstante wordt algemeen voor bulkmateriaal 16 gevonden ( 12
'

14
) 

en voor opgedampte films ongeveer 30 ( 12
). 
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De bedoeling van het afstudeerwerk was nu: 

- Aan preparaten met zo laag mogelijke elektronenconcentraties de 

temperatuurafhankelijkheid van de elektronenconcentratie meten om 

hieruit de waarden van enkele bandparameters van het bandenmodel 

voor Cd3As2 te bepalen. 

- De elektronenbeweeglijkheid bij lage temperaturen (T ~ 4K) meten 

en proberen deze te beschrijven met verstrooiing aan geladen on

zuiverheden. De parameter, die hieruit bepaald kan worden, is de 

statische relatieve diëlektrische konstante. 

- De elektronenbeweeglijkheid bij stikstof- en kamertemperatuur 

meten en proberen deze te beschrijven met een combinatie van de 

verstrooiing aan geladen onzuiverheden, aan optische fononen en aan 

akoestische fononen. Als parameters fungeren hierbij de hoogfre

quente relatieve diëlektrische konstante en de deformatiepotentiaal. 
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HOOFDSTUK 2 THEORIE 

2.1 Inleiding 

Er zijn metingen verricht waarmee de Hallbeweeglijkheid en de con

centratie van de geleidingselektrenen van cadmiumarsenide preparaten 

bepaald zijn bij temperaturen tussen 4.2 K en 360 K. Deze metingen 

zijn geïnterpreteerd in het bandenmodel van Kane, dat beschreven 

wordt in §2.2~ Om de waarden van enkele bandparameters in dit model 

te bepalen is de temperatuurafhankelijkheid van de elektronenconcen

tratie onderzocht. De vergelijkingen, waarmee deze temperatuurafhan

kelijkheid beschreven kan worden, worden behandeld in §2.3. 

Vervolgens komt de Hallbeweeglijkheid aan de orde. In §2.4 wordt af

geleid, dat de Hallbeweeglijkheid ~ H bij lage temperaturen (T :::: 4K) 

gelijk is aan de beweeglijkheid tengevolge van de verstrooiing aan 

geladen onzuiverheden 0cc· Dit verstrooiingsmechanisme is het over

heersende mechanisme bij deze temperaturen. In §2.4.1 wordt een 

uitdrukking afgeleid voor ~cc· De invloed van de niet-paraboliciteit 

van de geleidingsband in de door ons aangenomen bandenstruktuur op 

d~ beweeglijkheid komt tot uiting in de effektieve massa en een 

speciale faktor Fcc' die besproken worden in §2.4.2. In §2.4.3 worden 

t\vee faktoren behandeld, die een kleinere invloed op J.lcc hebben, nl. 

een eventuele anomalie in de statische diëlektrische konstante en 

compensatie. Tenslotte wordt in §2.5 de verstrooiing bij hogere tem

peraturen behandeld. 
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2.2 De bandenstruktuur van Cd3As2 

Voor Cd3As 2 v7ordt een gemodificeerd HgTe-model gebruikt (zie fig. 1). 

c 

Fig. I De bandenstruktuur van Cd3Asz 

k --... 

De symbolen, die in fig. 1 gebruikt zijn, hebben de volgende betekenis: 

resp. de isotrope geleidingsband, de lichte-gatenband, 

de band afgesplitst door de spin-baan koppeling en 

de parabolische zware-gatenband. 

de spin-baan splitsingsenergie 

de energie, gerekend vanaf de onderkant van de 

geleidingsband. 

de bandafstand (Eg< 0). 

de energieafstand tussen de onderkant van c en de 

bovenkant van v 1• Et wordt positief gerekend naar 

beneden in het bandenplaatje. 
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De E:-k relatiès van de banden c , v2 en v3 worden in de buurt van k=O 

bepaald door de volgende seculiere vergelijking (15 ): 

ti2 k2 
Hierin ~s P het matrixelement vanKaneen € 1 = €------

2m0 

(I) 

Vergelijking (I) wordt niet, zoals vaak in de literatuur gebeurd is, 

véreenvoudigd tot een tweedegraadsvergelijking, maar wordt exakt op

gelost e 6 ). Dit houdt in, dat voor ó. niet gesteld wordt 2/311>>€ I 

of ó.<<€ 1
, maar dat aan ó. een eindige waarde wordt toegekend en dat 

bovendien voor m* niet wordt gesteld m*<<m0 • 

Opmerking: De zware-gatenband v 1 wordt niet beschreven door vergelijking (1}. 

Aangenomen wordt, dat v1 parabolisch is. De afstand tussen 

het maximum van vl en het minimum van c is Et en het maximum 

van VJ ligt niet noodzakelijkerwijs bij k=O. 

2.3 De elektronenconcentratie als funktie van de temperatuur. 

Er zijn metingen gedaan aan preparaten met lagere elektronenconcentra

ties dan uit de literatuur bekend zijn (zie referenties (8 ), (1 ~) en 

(i 7 ) t/m ~ 0 ). Deze preparaten zijn niet bij alle temperaturen tussen 

4.2 Ken 300 K hoog gedegenereerd. De elektronenconcentratie is dan 

niet meer konstant ma-ar een funktie van de temperatuur. De elektronen

concentratie n is gelijk aan: 

(2) 

Hierin zijn ND en NA de concentrati~f van resp. donoren en acceptoren; 

p is de gatenconcentratie in de zwa~~7gatenband. Bij lage temperaturen 

(T ~ 10 K) treedt geen thermische e~ci{tatie van elektronen uit v 1 naar 

c op. Dan is p gelijk aan nul. De waarde voor n is dan gelijk aan 

ND-NA. Aangenomen wordt, dat deze .;a~rde temperatuuronafhankelijk is. 
::.:,t:: 
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Het 1s mogelijk om uit de n-T-afhankelijkheid de numerieke waarden 

van enkele bandparameters te bepalen. Hiervoor moeten n en p berekend 

worden als funktie van de temperatuur. n is berekend voor de geleidings

band uit het HgTe-model (vgl. §2.2) en p voor een parabolische zware

gatenband met m*ds als density of states effektieve massa. Voor n en p 

werden de volgende vergelijkingen verkregen: 

n = (3) 

p = (4) 

Hierin is °K~/ 2 (n,B,6/k0T) een zogenaamde K-integraal, waarover in 

§2.3.1 meer gezegd wordt. F1 (n,Et/k0 T) is een Fermi-Dirac-integraal 
2 

van orde !. Vergelijking (4) wordt in §2.3.2 verder behandeld. 

n = ~ET is het gereduceerde Ferminiveau en B = ~aT is de gereduceerde 
0 g 

bandafstand. De elektronenconcentratie als funktie van de temperatuur 

is nu te berekenen door het simultaan oplossen van de vergelijkingen 

( 2) , (3) en ( 4) . 

2.3.1 De berekening van n(T) 

De elektronenconcentratie n kan voor een sferische band geschreven 

worden als ( 21
): 

Hierin is: 

n=_!_<l> 
3TI 2 

<A>= J00

(- ~) A(s) k 3(E) dE 
o ~E .. 

f
0 

de Fermi-Dirac'jrerdelingsfuktie 

A(E) een willekeuri.$~ funktie van de energie 

(N.B,: Ook in de rest van dit verslag wordt steeds uitgegaan van 

sferische banden). 

(5) 

(6) 
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Voor hoge degeneratie, d.w.z. EF >> k0 T, mag -~vervangen worden 

door een deltafunktie: 

(- ~) = - O(E - E ) oE · F 

Dan wordt de uitdrukking voor n: 

n = I k 3 
- F 
31T2 

(7) 

(8) 

Voor willekeurige degeneratie mag (7) niet toegepast worden, maar moet 

(6) gebruikt worden. Bij berekeningen in het tweedegraads model leidt 

dit tot het gebruik van een gegeneraliseerde Fermi-Dirac-integraal, een 

zogenaamdeL-integraal ( 15 ). Als echter de vereenvoudigingen 

2/3~ >> E' dan wel ~ << E 1 en E 1 = E niet toegepast worden, dan moet de 

L-integraal vervangen worden door de K-integraal, zoals bewezen is in 

ref. (16
), waar ook de definitie gegeven wordt. De uitdrukking voor 

n wordt dan vergelijking (3). 

2,3.2. De berekening van p(T) 

Als de zware-gatenband VJ z~Jn maximum niet bij k=O heeft, zoals in 

fig. I, dan kunnen er vanwege de symmetrie meerdere identieke zware

gatenbanden zijn. Hun aantal wordt Nv gesteld. Deze banden worden 

als zuiver parabolisch 1;eschouwd. In plaats van de effektieve massa van 

de zware gaten, m*p, wordt nu de density of states effektieve massa m*ds 

gebruikt. Deze wordt voor sferische banden gedefinieerd volgens 

m*ds = m*p x Nv2
/

3
• De gatenconcentratie kan nu met vgl. (4) beschreven 

worden. 
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2.4 De Hallbeweeglijkheid bij lage temperaturen 

In ref. (15 ) wordt de beweeglijkheid~ van een elektron als volgt ge

ddinieerdx: 

QT 
~ =--

m* 
(9) 

De driftbeweeglijkheid ~ ~s het over alle toestanden ~n de geleidings

band gemiddelde van~ ( 21
): 

< ~ > 
~ = ---'

< I > 

De Hallbeweeglijkheid ~H wordt als volgt gedefinieerd: 

-a Hierin is RH = ~ , met ar de zogenaamde Hallfaktor: 
nq 

Er geldt dus dat ~ = ar~· 

( l 0) 

( ll) 

Voor hoge degeneratie wordt ar gelijk aan I; dan is de gemeten Hall

bêweeglijkheid dus gelijk aan de driftbeweeglijkheid: 

(13) 

We beschouwen nu de beweeglijkheid bij lage temperaturen (T ~ 4.2K). 

Hierbij nemen we als uitgangspun~en, dat de roosterverstrooiing en de 

verstrooiing aan ongeladen onzuiverheden verwaarloosbaar zijn. Dan 

blijft er alleen de verstrooiing aan geladen onzuiverheden over, met 

de bijbehorende beweeglijkheid ~cc (cc: charged centres). Dan geldt: 

( 14) 

Indien symbolen de gebruikelijke betekenis hebben, worden z~J alleen 

vermeld in de lijst van symbolen. 
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2.4. I. De invloed van de bandenstruktuur op de beweeglijkheid 

Zawadski (22 ) heeft de beweeglijkheid voor de verschillende ver

strooiingsmechanismen uitgerekend in de relaxatietijdbenadering voor 

een niet-parabolische E-k relatie voor de elektronen. De beweeglijk

heid t.g.v. één verstrooiingsmechanisme, ~i' kan dan geschreven worden 

als: 

,,, = ,, . kr I (d€)2 

~1 ~o,1 ~ dk 
1 

(15) 

De waarde voor de verstrooiingsparameter r hangt af van het type 

verstrooiing en is gelijk aan +I voor verstrooiing aan geladen 

onzuiverheden. ~o,i is een konstante en Fi is een funktie, die de 

niet-paraboliciteit van de geleidingsband in rekening brengt voor 

verstrooiingsmechanisme 1. De invloed van de niet-paraboliciteit 

op de beweeglijkheid komt dus in twee grootheden tot uiting nl. in 

de energie-afhankelijke effektieve massa en in de faktor Fi. Hierop 

wordt in §2.4.2 verder ingegaan. 

Voor verstrooiing aan geladen onzuiverheden krijgen we -met behulp 

van de definitie van de effektieve massa van een elektron 

I I dE 3 2 ür = ~2kz • dk en voor hoge degeneratie (dan geldt n = kp /3IT , 

vgl. - 22 § 2. 3. I ) - voor ~cc ( ) : 

(16) 

Kr is de statische relatieve diëlekt~;lsche konstante, N1 de concentratie 

van de geladen verstrooiingscentra ~~,:]< 
0 

is de diëlektrische konstante 
, .~· v' 

van vacuum. 

2.4.2 De grootheden m* en Fee i~ hêt driebandenmodel 

Uit de E-k relatie (I) is een uitdrukking voor m* afgeleid. Deze luidt: 

m*/m0 = -~2k2 [ .:!_ + + 
1 - m*/m0 2m

0 
€ 1 € 1 + Eg €

1 + 6 
I ] (17) 

€ 1 + 2/36 
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Het is duidelijk te zien, dat de bandvorm een grote rol speelt. De 

termen E', (E' +Eg), (E 1 + ~) en (s' + 2/3~) uit de seculiere ver

gelijking komen namelijk rechtstreeks als losse componenten in de 

vergelijking voor m* te staan. 

Zawadski ( 15
) geeft voor een afgeschermde Coulombpotentiaal met 

afschermlengte À de volgende uitdrukking voor Fee; 

Fcc<s,1) = ln(s + I) - s ! 
(1 - 1)(3 + 1)[1 -i ln(; + I)] 

+ l (1 - 1) 2 (1 - ~) 
2 ~ 

Hierin is ~ = (2kÀ) 2 en 1 is een grootheid, die de bandvorm in 

rekening brengt. De eerste en de tweede term van Fee komen ook 

(18) 

voor in formules voor verstrooiing bij parabolische banden (vergelijk 

bv. ref. ( 23
)). De derde en de vierde term in (18) brengen de niet

paraboliciteit van de banden in rekening. 

Opm.: Vergelijking (18) is afgeleid, gebruik makend van een aantal 

ve~eenvoudigingen. In onze berekeningen is echter een uitdrukking 

voor Fee gebruikt, die berekend is voor het niet vereenvoudigde 

driebandenmodel en waar de coëfficiënten van de golffunkties van 

de geleidingselektronen 1n verwerkt zijn. De vereenvoudigde uit

drukking voor Fee is hierboven weergegeven omdat deze de invloed 

van de niet-paraboliciteit van de banden op ~cc duidelijker 

laat zien dan de in de berekeningen gebruikte. 

2.4.3 Een nadere beschouwing van Kt en de verhouding n/Nr 

Er blijven met betrekking tot de uitdrukking voor ~cc nog twee 

problemen over, die nader bekeken moeten worden, nl. de eventuele 

anomalie in Kr en het optreden van compensatie. Compensatie heeft 

invloed op de term n/N1 . 
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De anomalie 1n de diëlektrische konstante Kr 

Liu et al. (24,25 ) hebben aangetoond, dat Kr in de HgTe-struktuur 

van de elektronenconcentratie afhangt, als de zware-gatenband vl op 

grond van symmetrie bij k=O aan de geleidingsband c vastzit. In het 

model, dat in dit verslag gebruikt wordt, en in het recente door 

Bodnar gegeven model (26) zit VI niet aan c vast. De toepasbaarheid 

van de theorie van Liu et al. op onze situatie lijkt dan ook twijfel-

achtig (zie verder §4.3). 

Compensatie 

Compensatie is het aanwezig zijn van acceptoren naast donoren. De 

concentraties van geleidingselektronen, het totale aantal geladen 

verstrooiingscentra, donoren en acceptoren zijn gelijk aan resp. 

n, Nr, ~D en NA. Aangenomen wordt, dat donoren en acceptoren eenwaardig 

en volledig geÏoniseerd zijn. De concentratie van de uit de zware

gatenband afkomstige elektronen is gelijk aan p. Er gelden nu de volgende 

relaties: n = ND - NA + p en Nr = ND + NA + p. 

Uit deze relaties volgt: 

n n -=---- (19) 
Nr n + 2NA 

De concentratie van de acceptoren bepaalt dus ook mede de waarde van 

~cc• NA is per definitie kleiner dan ND voor een n-type halfgeleider. 

Hoe kleiner nu de waarde voor ND - NA wordt, des te groter wordt de 

invloed van de compensatie. 

2.5 De verstrooiing bij hogere temperaturen 

De situatie bij hogere temperaturen (T = 77K, T = 300K} is veel gecom

pliceerder dan bij lage temperaturen. De roosterverstrooiing speelt 

dan namelijk een grote rol. Er komen twee verstrooiingsmechanismen bij: 

de verstrooiing aan optische fononen (met beweeglijkheid ~p) en de 

verstrooiing aan akoestische fononen (met beweeglijkheid ~ac). 
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2.5.1. De totale beweeglijkheid 

Als de verstrooiing aan ongeladen onzuiverheden weer verwaarloosd wordt, 

geldt voor de totale beweeglijkheid van één elektron: 

1 1 1 1 
- = - + - + - (20) 
~ ~cc ~op ~ac 

-Voor hoge degeneratie mag voor~ geschreven worden (vgl. §2.4): 

1 1 1 1 1 
-=-=-+-+- (21) 

~ ~H ~cc ~op ~ac 

Op dezelfde wijze als voor ~cc zijn de volgende uitdrukkingen afgeleid 
,, ;-; (22t 27)· voor ~op en ~ac . 

~op = 4TIKq~3 l _![ (22) 

2qk0 T 1/K
00

- 1/Kr F0 p (m*) 2 

~ac 
3 2 

= rrqt'l PI v,, 
2 Ed ko 

--- _.;;...._ (23) 

Hierin is Ed de deformatiepotentiaal van de geleidingsband, K
00 

en Kr 

zijn resp. de hoogfrequente en de statische relatieve di~lektrische 

konstante, PJ is de soortelijke massa en v11 is de geluidssnelheid van 

een longitudinale golf. Fac en F
0
p zijn funkties van hetzelfde soort 

als Fee· Uitdrukkingen voor Fac en Fop zijn te vinden in de referenties 

e2) en (2 7). 
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HOOFDSTUK 3 Experimentele teelmieken 

3. I Preparatuur 

De metingen z~Jn verricht aan Cd3As2-kristallen, die gegroeid z~Jn 

met twee technieken nl. met sublimatie in een gesloten ampul en met 

open-buis transport. 

Eerst wordt op de op deze wijze gegroeide preparaten nader ingegaan, 

Daarna komt de nabehandeling van de preparaten aan de orde. 

1 . . h . k (20, 28) De sub ~mat~etec n~e 

Met deze techniek zijn monokristallijne cilindervormige staven ver

kregen met een diameter van 5-8 mm en een lengte van ongeveer 5 cm, 

Deze kristallen zijn in plakken van mm. dikte gezaagdx), De plakken 

hebben, na planparanel geslepen en gepolijst te zijn, een dikte van 

2li0-700 )lm. 

Het open-buistransport (met overmaat Cadmium) ( 29
j, 

Met behulp van deze techniek zijn speerpuntvormige éénkristallen 

("wybertjes") gegroeid met karakteristieke afmetingen van 

6 mm. x 4 mm. x 100 ).lm,x) , Er is alleen aan kristallen van dit soort 

gemeten, als ze "as-:-grown" planparanel waren (vgl. ook § 3.3.2.) 

De nabehandeling van de kristallen 

Alle kristallen hadden onbehandeld een elektronenconcentratie van 

ongeveer 2 x 10 24 m- 3
, Door warmtebehandelingen is deze concentratie 

veranderd. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de behandeling 

van de wybertjes en van de plaatjes. De elektronenconcentratie van 

de wybertjes bleek alleen verlaagd te kunnen worden (tot minimaal 

5.3 x 10 23m- 3 bij 300 K). Dit was op eenvoudige wijze te realiseren 

door ze een tijd bij 100 °C te bewaren. De elektronenconcentratie 

van de plaatjes kon zowel verhoogd als verlaagd worden. 

x) Tot zover werd de preparatuur uitgevoerd door dhr. P. Nouwens 
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Wel was het moeilijker om de concentratie over een groot gebied te 

variëren. Na verschillende experimenten is de volgende behandeling het 

succesvolst gebleken. De preparaten werden eerst enkele dagen op 

250 - 300 °C gebracht in een arseenatmosfeer en daarna enkele weken 

bewaard op 100 °C in de normale atmosfeer. Op deze wijze zijn elektronen

concentraties verkregen tussen 5 x I0 23m- 3 en 5 x 10 2 ~m- 3 bij 300 K 

(dit geeft bij 5 K concentraties tussen 2 x I0 23m- 3 en 5 x I0 2 ~m- 3 ). 

De maximale gemeten waarde voor ~H bij 300 K is 2.6 m2 /Vs bij 

n = 6.1 x 10 23m- 3
• Voo~ 5 Kis deze waarde 28 m2 /Vs bij n = 4.3 x l0 23m- 3 • 

De waarden voor ~H zijn zowel bij kamertemperatuur als bij 5 K hoger 

dan alle uit de literatuur bekende waarden, zodat geconcludeerd mag 

worden, dat onze preparaten van goede kwaliteit waren. Er zijn geen 

verschillen geconstateerd tussen de transporteigenschappen van plaatjes 

en wybertjes. 

3.2 De meetopstelling en de meetmethode 

De kern van de gebruikte opstelling werd gevormd door een Cryoson 

CF 100 doorstroomkryostaat met bijbehorende temperatuurregeling. 

Voor een uitvoerige beschrijving van de opstelling wordt verwezen 

naar ref.( 30
). Met de Van der Pauwmethode ( 31

) zijn ~Hen n bepaald van 

een aantal Cd3As2-preparaten bij temperaturen tussen 4.2 K en 360 K. 

Omdat de Hallkonstante RH binnen een paar procent onafhankelijk bleek 

te zijn van het magneetveld (tussen 0 en 1.6 tesla) zijn alle metingen 

gedaan in een veld van 1 tesla. 

Om te kunnen meten aan de preparaten is het noodzakelijk deze van 

kontakten te voorzien. Hiervoor kunnen gesoldeerde kontakten gebruikt 

worden, zoals beschreven in ref.( 30
). Als de dikte van de preparaten 

echter 200 ~m of minder bedraagt, is het uiterst moeilijk deze kontakten 

aan te brengen zonder het preparaat te beschadigen. Bovendien houdt 

het solderen altijd een extra, ongewilde, warmtebehandeling van het 

preparaat in. Daarom zijn steeds vloeibare kontakten gebruikt. Er 

zijn twee materialen onderzocht, die bij kamertemperatuur vloeibaar 

zijn, nl. een oplossing van indium in kwik en een legering van indium 

en gallium. Nadat gebleken was, dat beide materialen uitstekend 

voldeden, i·s verder alleen gebruik gemaakt van In-Ga kontakten vanwege 

de geringere giftigheid van dit materiaal. 



- 16 -

3.3 De nauwkeurigheid van de Van der Pauwmeting 

De formules ter bepaling van ilH' n en de soortelijke weerstand p 

zijn afgeleid voor planparallelle preparaten, waarop puntvormige 

kontakten zijn bevestigd op de rand. Voor de hand liggende fouten 

in de bepaling van ~H en n vinden dus hun oorsprong in de eindige 

uitgebreidheid van de kontakten en het niet exakt planparallel zijn 

van de preparaten, 

3.3.1 De uitgebreidheid van de kontakten 

Voor de relatieve fouten in p , PH en n ten gevolge van de eindige 

afmetingen van de kontakten gelden de volgende uitdrukkingen ( 31 ): 

/:m 
-= 

16D2 ln2 n 

Deze uitdrukkingen gelden voor 4 even grote cirkelvormige kontakt

plaatsen met diameter d. D is de diameter van het preparaat. De 

gemiddelde diameter van de vloeibare kontakten ~s geschat op 0.4 mm, 

hetgeen resulteert in een relatieve fout van 6 % voor zowel ~H als n. 

N.B.: De hier berekende fout is geen toevallige fout, maar een 

systematische. Als de preciese grootte van elk kontakt bekend 

is, kan elke meting hiervoor gekorrigeerd worden. Omdat het 

in ons geval erg moeilijk is om de diameter van de kontakten 

nauwkeurig te bepalen, is deze korrektie niet uitgevoerd. De 

gevonden relatieve fout wordt verder als toevallige fout 

verrekend. 
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3.3.2 Het niet planparallel zijn van de preparaten 

De invloed van het niet planparallel zijn van de preparaten is als 

volgt onderzocht. Er is een cirkelvormig preparaat op een dikte 

van (540 ± 25) ~ geslepen. Op dit preparaat zijn steeds kontakten 

aangebracht op verschillende plaatsen op de rand. Telkens zijn daarbij 

111 en n bepaald. Vervolgens is hetzelfde: gedaan nadat het preparaat 

beter planparallel gepolijst was (d 1 = (460 ± 2) ~m). Het resultaat 

van deze metingen is weergegeven in tabel I. 

dl (~m) 
lldl (%) llÇH (%) án (%) -
dl ~H n 

540 ± 25 5 3 1.5 

460 ± 2 0.5 1.1 0.5 

Tabel I 

Opm: De plaatjes zijn steeds zo geslepen, dat de relatieve fout in 

de dikte minder dan 5 % bedroeg. Van de wybertjes, waaraan 

niet geslepen of gepolijst is, zijn alleen die exemplaren gebruikt, 

waarvan de relatieve fout in de dikte minder dan 5 % bedroeg. 

3.3.3 Conclusie 

Door het optellen van de relatieve fouten uit §3.3.1 en §3.3.2 

krijgen we als resultaat voor de totale relatieve fouten in ~H en 

n resp. 9 % en 7.5 %. 
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HOOFDSTUK 4 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1 Inleidin~ 

Er is getracht, de metingen te interpreteren met behulp van de in 

hoofdstuk 2 gegeven theorie. Allereerst wordt in dit hoofdstuk ingegaan 

op de temperatuurafhankelijkheid van de elektronenconcentratie (§4.2), 

waarbij waarden bepaald worden voor de grootheden Eg, Et en m*ds• 

Vervolgens komt de beweeglijkheid bij lage temperaturen aan de orde 

in §4.3. Deze beweeglijkheid wordt beschreven met verstrooiing aan 

geladen onzuiverheden en hieruit wordt een waarde voor Kr bepaald. 

Daarna wordt in §4.4 de beweeglijkheid bij hogere temperaturen 

(T = 77 K, T = 300 K) behandeld. Bij deze temperaturen speelt de 

roosterverstrooiing een grote rol. De parameters, waarvan de waarde 

bepaald moet worden, zijn hierbij Ed en K
00

• Tenslotte worden in §4.5 

de conclusies getrokken en suggesties voor verder onderzoek gegeven. 

4.2 De temperatuurafhankelijkheid van de elektronenconcentratie 

Aan een groot aantal (ongeveer 40) preparaten LS de temperatuur

afhankelijkheid van de elektronenconcentratie gemeten. De netto 

donorconcentraties (ND - NA) van deze preparaten liggen tussen 

2 x J0 23m- 3 en 5 x 10 2~m- 3 • Er is gemeten in het temperatuurgebied 

1:ussen 4. 2 K en 360 K. Het verloop van n als funktie van de tempe

ratuur is in fig. 2 weergegeven voor een viertal preparaten. De 

preparaten ACd 18, A Cd 3, A Cd 7, en As 21-11 hebben een netto donor-

concentratie van resp. 2.32 x 102 3m-3, 3.95 x 102 3m-3, 4.75 x 102 3m-3 

en 7. 70 x 102 3m-3. Als waarde voor ND - NA is genomen de waarde van 

n bij lage temperaturen. De elektronenconcentratie is bij temperaturen 

beneden ~50 K konstant. Aangenomen wordt daarom, dat bij die tempe

raturen de donoren en de acceptoren volledig geÏoniseerd zijn en dat 

er nog geen elektronen thermisch uit de zware-gatenband VJ naar de 

geleidingsband c geëxciteerd worden.In fig. 2 is duidelijk te zien, 

dat n sterker van de temperatuur afhangt naarmate de waarde van 

ND - NA kleiner is. 
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De metingen z~Jn geÏnterpreteerd in het model, dat in §2.2 beschreven 

~s. De geleidingsband c wordt beschreven door de positieve oplossing 

van de seculiere vergelijking voor HgTe (vgl.(l)) met als parameters 

P. Eg, en 6. De zware- gatenband v 1 wordt parabolisch genomen met 

m*ds als effektieve massa. Het maximum van VJ heeft een afstand Et 

tot de onderkant van de geleidingsband en ligt niet noodzakelijker

wijs bij k=O. 

Om het verloop van n als funktie van T te beschrijven, zijn de ver

gelijkingen (2), (3) en (4) uit §2.3 simultaan numeriek opgelost 

voor de vier verschillende waarden voor ND - NA, corresponderend 

met de vier bovengenoemde preparaten. In deze vergelijkingen zitten 

1 . A * d a s parameters Eg, P, u, Et en m ds· Van eze parameters moeten er 

enkele van tevoren vastgelegd worden, omdat er anders oneindig veel 

mogelijke combinaties van deze parameters zijn, die dezelfde krommen 

opleveren. De parameters, waarvoor een vaste waarde is genomen, zijn 

P en 6. Overeenkomstig Monen ( 32 ) zijn voor P en 6 resp. de waarden 

7.0 x I0- 10eVm en 0.30 eV gebruikt. Voor de parameters Eg, Et en 

m*ds zijn nu de volgende waarden verkregen: 

Eg(T) = -0.117- 3.3 x 10-4 T (eV) 

Et = 26.6 (meV) 

* m ds = 0.50 mo 

De met bovenstaande parameterwaarden gegenereerde curven z~Jn uitgezet 

LU fig. 2 voor de vier bovengenoemde waarden van ND - NA. Bovendien 

~s in deze figuur de curve getekend voor ND - NA = 0 (de intrinsieke 

kromme). 

Als we nu deze resultaten vergelijken met die van Aubin et al. 

(referenties ( 6 ) en ( 13 )), dan is het nuttig onderscheid te maken 

tussen de banden c, v2 en v3, die uit de seculiere vergelijking 

komen, en de zware-gatenband VJ· Het teken en de grootte van Eg 

komen goed overeen met die uit ref. ( 1 3
). Daarin worden de waarden.· 

Eg(4.2 K) = -0.11 eVen Eg(300 K) = -0.19 eV gegeven, terwijl 

gevonden hebben Eg(4.2 K) = -0.12 eV en Eg(300 K) = -0.22 eV. 
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Ook de waarden voor P en 6, die Aubin et al. gebruiken, zijn vrijwel 

gelijk aan die van ons. Zij nemen bij T = 4.2 K P = 7.0 x 10-10 eVm 

en 6 = 0.27 eVen bij T = 300 K P = 7.3 x 10-10 eVm en 6 0.30 eV; 

wij gebruiken P = 7.0 x l0- 10 eVm en 6 = 0.30 eVvoor alle temperaturen. 

Geconcludeerd kan dus worden, dat vorm en ligging van de geleidings

band, de lichte-gatenband en de afgesplitste band redelijk goed 

bepaald zijn. 

Wat betreft de ligging en de vorm van de zware-gatenband kunnen de 

volgende opmerkingen gemaakt worden. Uit onze metingen is niet op 

te maken of v 1 zijn maximum bij k=O heeft of niet. De waarde, die 

wij gevonden hebben voor Et is sterk afwijkend van die van Aubin et 

ai. Zij besluiten tot een indirekte bandafstand, die gelijk is aan 

nul of negatief is (overlap), terwijl wij voor Et een positieve 

waarde vinden. Onze waarde voor m*ds (0.50 m0 ) wijkt eveneens sterk 

af van de waarde voor m*p, gegeven door Aubin et al. (6
) en ook bv. 

door Haidemenakis et al. (14
). Zij geven m*p = 0.12 m0 • 

Deze waarde voor m*p is in ons model in te pa~sen, door het aantal 

zware-gatenbanden Nvgelijk te nemen aan 8. Tussenm*ds enm*p bestaat 

namelijk het volgende verband: 

m* = m* x N 2
/

3 
ds p v (24) 

Met Nv = 8 geven de waarden m*ds = 50 m0 en m*p = 0.12 m0 

vrijwel hetzelfde resultaat voor de gatenconcentratie p (zie vlg. (4)) 

Tenslotte moet worden opgemerkt, dat bij onze aanpassing Et en m*ds 

sterk van elkaar afhangen. Dit wordt geÏllustreerd in fig. 3, waarin 

voor verschillende temperaturen de paren (Et, m *ds) zijn getekend, die 

de curven uit fig. 2 geven. Als Et vast genomen wordt met als waarde 

Et=O, dan variëert m*ds tussen 0.06 m0 bij lOOK en 0.22 m0 bij 300K. 

Als daarentegen m*ds vastgezet wordt op m*ds = 0.12 m0 , dan moet Et 

variëren tussen +10 meV bij lOOK en -30 meV bij 300K. Omdat de zware

gatenband niet wordt beÏnvloed door de banden c, v2 en v 3, maar alleen 

* door hoger gelegen banden, kan worden aangenomen, dat Et en m ds slechts 

kleine temperatuurcoëfficiënten hebben. Daarom is het waarschijnlijk, 

nat het temperatuuronafhankelijke stel :Et= 26.6 meV, mcis = 0.50 m0 

het meest betrouwbaar is (vergelijk ook ref. (3 2 ) 
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4.3 De beweeglijkheid bij lage temperaturen 

Aan alle reeds in §4.2 genoemde preparaten is de Hallbeweeglijkheid 

als funktie van T en n gemeten. Voor twee preparaten is in fig. 4 het 

verband tussen ~H en T uitgezet. Preparaat As 18-4 heeft een konstante 

elektronenconcentratie (n = 1.8 x I0 24m- 3). De elektronenconcentratie 

van preparaat ACd 18 is temperatuurafhankelijk , zoals blijkt uit fig. 2. 

In fig. 3 is te zien, dat ~H evenredig is met r- 1 voor temperaturen tussen 

lOOK en 300K voor het preparaat As 18-4. Dit is in overeenstemming met 

de temperatuurafhankelijkheid van de beweeglijkheden t.g.v. verstrooiing 

aan optische en akoestische fononen in het geval van hoge degeneratie 

(zie de vergelijkingen (23) en (24)). Hieruit blijkt, dat in dit tem

peratuurgebied de verstrooiing aan fononen overheerst. Bovendien is te 

zien, dat ~H konstant wordt voor lage temperaturen. Dan speelt de rooster

verstrooiinggeen rol meer. Dit gebeurt bij lagere temperaturen naarmate 

de waarde voor de netto donorconcentratie ND-NA kleiner is. Voor de pre

parat~n met de laagste waarden voor ND-NA blijkt dit plateau bij T = lOK 

bereikt te zijn. De laagste temperatuur, waarbij de beweeglijkheid ge

meten is, ligt steeds tussen 4K en 7K. Er is van elk preparaat dus een 

meetpunt in het gebied waar alleen verstrooiing aan onzuiverheden aan

wezig is. 

In deze paragraaf beperken we ons verder tot de lage-temperatuurmetingen. 

In fig. 5 zijn de gemeten lage-temperatuurwaarden van ~H als funktie 

van n uitgezet. Ter vergelijking zijn ook enkele representatieve meet

punten uit de literatuur getekend (uit de referenties ( 8
), (

14
) en 

( 17 ) t/m ( 20 )), Uit deze figuur wordt niet alleen duidelijk~ dat onze 

preparaten in een veel groter concentratiegebied liggen dan die uit 

de literatuur, maar ook dat de beweeglijkheden van onze preparaten 

hoger zijn dan die van de preparaten uit de literatuur bij dezelfde 

elektronenconcentraties. Geconcludeerd mag daarom worden, dat onze pre

paraten van goede kwaliteit zijn. 

Bij lage temperaturen is het enLg werkzame verstrooiingsmechanisme de 

verstrooiing aan geladen onzuiverheden (verondersteld wordt, dat de 

verstrooiing aan neutrale onzuiverheden verwaarloosbaar is). 
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De beweeglijkheid kan dan beschreven worden met vergelijking (17) uit 

§ 2.4. I, waarbij voor de bandparameters de waarden uit § 4.2 worden 

gebruikt. Als de verhouding n/N1 gelijk aan I wordt genomen, is de 

enige onbekende grootheid de statische relatieve diëlektrische konstante Kr 

De theoretische kromme, die het best aansluit bij de meetpunten, wordt 

verkregen voor Kr = 53. In fig. 5 is deze kromme getekend, evenals enkele 

curven waarbij compensatie is aangenomen. Het blijkt, dat voor 

n ~ 8 x I0 23 m- 3de gegenereerde krommen veel beter aansluiten, als aan

genomen wordt, dat er compensatie aanwezig is, met voor NA de waarde 

5 x I0 22 m-: 

Zoals in § 2.4.3. besproken is, is het niet duidelijk, of in de uit

drukkingen voor ~cc en ~op Kr concentratieafhankelijk genomen möet 

worden of konstant. Om te zien of dit probleem een grote rol speelt voor 

de elektronenconcentraties van onze preparaten is ~cc berekend met zowel 

een konstante Kr als met een concentratieafhankelijke Kr (m.b.v. de ver

gelijking voor Kr uit de referenties ( 2 ~) en (25
)). 

-Het verschil tussen de zo berekende waarden voor ~cc wordt groter, naar-

mateND-NAkleiner is en bedraagt voor Nn-NA = 2 x 1023m- 3 10%, hetgeen 

ongeveer gelijk is aan de onnauwkeurigheid in de bepaling van ~H 

(zie § 3.3.3). Omdat het bovendien twijfelachtig is, of Kr concentratie

afhankelijk genomen moet worden (zie §2.4.3.) zijn de in fig. 5 getekende 

krommen berekend met een konstante Kr. Dit geldt ook voor de figuren, 

behorend bij § 4.4. 

De door ons gevonden waarde van 53 voor Kr wordt nu vergeleken met de 

waarden die Jay - Gerin et al. ( 7
) gevonden hebben. Zij geven als 

minimumwaarde voor Kr 36. Bij de berekening van deze waarde is geen 

compensatie in rekening gebracht. Het volgende kan nu worden opgemerkt. 

De preparaten, waarvoor Jay - Gerin et al. een aanpassing gezocht hebben, 

zijn de preparaten uit de referenties ( 8
), ( 1 ~) en ( 17

) t/m ( 20
), die 

ook in fig. 5 weergegeven zijn. Zoals al opgemerkt is, hebben deze pre

paraten lagere beweeglijkheden dan de onze, hetgeen bij het aanpassen 

resulteert in een lagere waarde voor Kr. Bovendien hebben zij een andere 

manier van aanpassen gehanteerd dan wij. Terwijl wij als beste kromme 

die curve nemen, die het best aansluit bij de hoogste waarden van ~' 

nemen Z1J de kromme, die het best past bij alle meetpunten. 

Deze manier van aanpassen resulteert bij dezelfde meetpunten 1n een 

lagere waarde voor Kr dan onze manier. 
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Opm: In het voorafgaande 1s Kr bepaald op 53, met als aanname 

n/NI =I. De waarde van Occ blijft gelijk als tegelijkertijd 

_Kr en n/NI zodanig veranderd worden, dat Kr 2
x (n/NI) konstant 

blijft. Dit kan een rol spelen bij de bepaling van 0op bij 

hogere temperaturen (zie § 4.4). 

4.4 De beweeglijkheid bij hogere temperaturen 

In de figuren 6 en 7 zijn de gemeten waarden van ~H uitgezet als funktie 

van n bij resp. T = 77K en T = 300K. Bij deze temperaturen is de 

beschrijving van de beweeglijkheid ingewikkelder dan bij lage tempe

raturen, omdat de roosterverstrooiing een grote rol speelt. Bovendien 

is, zeker bij 300K, geen sprake meer van hoge degeneratie. De beweeg

lijkheden ~i moeten dus eigenlijk berekend worden voor willekeurige 

degeneratie, zoals in§ 2.3.1 gedaan is voor de berekening van n(T). 

Problemen zijn hierbij echter, dat deze beweeglijkheden niet exakt 

te berekenen zijn vanwege de faktoren Fi (vergelijk ref. ( 16
)) en dat 

vergelijking (21) niet gebruikt mag worden voor het berekenen van de 

driftbeweeglijkheid O· Daarom zijn toch de formules voor hoge dege

neratie gebruikt. 

(Opm: In de literatuur (zie bv. de referenties ( 13
) en ( 15

) 1s dit ook 

steeds gedaan voor Cd 3As 2 en verwante materialen). 

Dan is 0 ook weer gelijk aan ~Hen wordt berekend volgens: 

-i:-= _J_ + _J_ + ._.!_ met als uitdrukkingen voor Ï::Ïcc' Ï::Ï0 p en Ï::Ïac 
llH ~cc ~op llac 

resp. de vergelijkingen (16), (22) en (23). De verstrooiing aan ongeladen 

onzuiverheden wordt weer verwaarloosd. 

In bovenstaande vergelijkingen zijn nu allereerst waarden uit de 

literatuur voor de parameters gebruikt (ref. ( 13
)): 

Kr is 36 genomen, Ed = 10 eV, terwij 1 K00 = 18 voor T = 77K en Koo = 12 

voor T = 300K. Bovendien is voor de longitudinale (v11 ) en de trans

versale geluidssnelheid (vJ.) resp. genomen 3.50 x 10 
3 m/s en 
-

I. 7 5 x I 0 3 m/ s (1 .~).De aldus berekende waarden voor \1n zijn uitgezet 

in de figuren 6 en 7. In deze grafieken zijn ook de beweeglijkheden t.g.v. 
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de afzonderlijke verstrooiingsmechanismen getekend. Zoals duidelijk 

blijkt, is de overeenkomst tussen de experimentele punten en de 

theoretische kronunen bij beide temperaturen slecht. 

Door de waarde van Ed en Koo aan te passen, terwijl voor Kr de waarde 53 

genomen wordt (vgl. § 4.3) kan een betere overeenstenuning verkregen 

worden, zowel voor T = 77K als voor 300K. De figuren 8 en 9 geven de 

gegenereerde krommen voor K
00 

= 40 en Ed 22.5 eV. Opgemerkt dient 

echter te worden, dat de waarde van K
00

, die gebruikt wordt in deze 

laatste krommen, sterk verschilt van de in de literatuur gegeven experi

mentele waarde (zie bv. referenties (12
, 

13
, 

14
, 

33
)). 

Vooral de door van Es ( 33
) gegeven waarde (K

00 
= 16) is hier relevant, 

omdat deze gevonden is uit metingen aan preparaten die op dezelfde 

wijze vervaardigd zijn als de onze. Het is wel mogelijk om met 

K
00 

= 16 dezelfde krommen voor ~H te verkrijgen als die uit de 

figuren 8 en 9, maar dan moeten de waarden voor Kr en n/Nr gewijzigd 
- -

worden, omdat zowel ~cc als ~op onveranderd moeten blijven, 

(Opm: K
00 

heeft geen invloed op ~ac)• 

Om ~op dezelfde waarde te laten behouden, moet aan Kr de waarde 18 
-

worden toegekend en om dan ~cc onveranderd te laten, moet gesteld 

w,nden n/Nr = 9, hetgeen erg onwaarschijnlijk lijkt, 

De door ons gebruikte waarde voor Ed (Ed = 22.5 eV) en die uit 

ref. ( 13
) (Ed = 10 eV) verschillen sterk van elkaar. Omdat de waarde 

van Ed totaal onbekend 1s, 1s geen uitspraak te doen over de juist

heid van deze waarden. Wel 1s het duidelijk dat de theoretische kromme 

voor ~H erg gevoelig is voor veranderingen van de waarde van Ed, 

vooral bij 300K (zie vgl.(23) en de figuren 7 en 9). 

De theoretische krommen in de figuren 8 en 9 moeten met de nodige 

reserves bekeken worden, omdat er nog te veel parameters zijn 

(P, 6, Eg, m*ds' Ed),die hetzij niet nauwkeurig, hetzij helemaal niet 

bekend zijn. Met name de waarde van Ed is onbekend, terwijl deze p~ra

meter een erg grote invloed heeft op ~ ( zie boven). Ondanks dezè. 

bedenkingen kunnen we toch concluderen, dat bij 300K het dominante t. 

verstrooiingsmechanisme de verstrooiing aan akoestische fononen is,,' . 
, .. 

terwijl bij 77K de verstrooiingen aan akoestische fononen en gela<,l~n 

onzuiverheden ongeveer hetzelfde gewicht hebben. Deze conclusie isin 
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overeenstemming met de conclusie in de referenties ( 8 ) en ( 9 ), maar 

wijkt a~ van de ideeën die bv. Blom ( 10
), Storms ( 11 ) en Jay- Gerin 

et al. ( 13
) hebben over het dominante verstrooiingsproces in Cd3As 2 • 

Blom ( 10
) en Storms ( 11

) hebben geconcludeerd, dat bij 300K de ver

stroo~~ng aan optische fononen overheerst. In de referenties ( 10 ) 

en ( 11
) is dit geconcludeerd aan de hand van metingen van thermoëlektrische 

en thermomagnetische effekten. Uit deze metingen is de effektieve 

verstrooiingsparameter R bepaald (voor een definitie van R, zie ref. ( 15
)). 

Meestal wordt aangenomen, dat R een goede indikatie is voor het 

overheersende verstrooiingsmechanisme. De waardeR~ -1, die in de 

referenties ( 10
) en (11

) gevonden is, duidt dan op het overheersen van 

de verstrooiing aan optische fononen. De waarde van R, die berekend is 

voor de gegenereerde krommen uit de figuren 8 en 9 is voor 77K ongeveer 

gelijk aan -0.7 en voor 300K aan -1.4. Deze waarden liggen veel 

dichter bij de waarde van de verstrooiingsparameter voor verstrooiing 

aan optische fononen (r = -1), dan bij die voor verstrooiing aan 

akoestische fononen (r = 3) of geladen onzuiverheden (r = 1). Dit 

geeft de indruk, dat verstrooiing aan optische fononen overheerst. Uit 

de figuren 8 en 9 blijkt echter dat dit, zeker voor 300K, niet geldt. 

Jay- Gerin et al. (13
) hebben theoretische curven gegenereerd voor 

meetpunten uit de referenties ( 8
), ( 1 ~) en ( 17

) t/m ( 20
) (vergelijk 

ook § 4.3). Zowel de curven als de meetpunten zijn in de figuren 6 en 7 

uitgezet voor resp. 77K en 300K. Ook zij vinden een grote bijdrage van 

de verstrooiing aan optische fononen, zowel bij 300K als bij 77K. Zoals 

al opgemerkt is, passen de gegenereerde curven van Jay - Gerin et al. 

slecht bij onze meetpunten, zodat aan hun conclusies niet erg veel ge

wicht gegeven kan worden. Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk, dat 

van de verstrooiingsprocessen in Cd3As2 nog veel te weinig bekend is 

om een juiste beschrijving ervan te kunnen geven. 
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4.5 Conclusies en suggesties 

In de inleiding van dit verslag werden in een drietal punten de 

doelstellingen van het afstudeerwerk geformuleerd. Ten aanzien van 

het bereiken van het als doel gestelde kan het volgende worden 

geconcludeerd: 

1. Er ZLJn preparaten vervaardigd met lagere elektronenconcentraties 

dan in de literatuur gepresenteerd zijn. Uit de bij deze preparaten 

gemeten temperatuurafhankelijkheid van de elektronenconcentratie 

zijn met behulp van het in § 2.2 gegeven bandenmodel de volgende 

waarden voor de bandparameters gevonden: 

Eg(T) = -0.117- 3.3 x to- 4 x T (eV) 

Et = 26.6 (me V) 

m*ds = 0.50 m0 

p = 7.0 x 1 o- 1 0 (eVm) 

6 = 0.30 (eV) 

2. Aan de onder I genoemde preparaten is de beweeglijkheid bij lage 

temperaturen (T = 4K) gemeten. Deze blijkt goed te beschrijven te 

zijn met verstrooiing aan geladen onzuiverheden als voor de 

statische relatieve diëlektrische konstante Kr de waarde 53 wordt 

genomen. Indien er compensatie wordt aangenomen met een acceptoren

concentratie gelijk aan 5 x 10 2 2m- 3, dan wordt de aanpassing nog 

. 1 d 8 1 23 
-

3 
beter voor elektronenconcentratLes ager an x 0 m • 

3. De beschrijving van de beweeglijkheid bij hogere temperaturen 

(T = 77K, T = 300K) is onbevredigend. Het is wel mogelijk om een 

kromme te genereren, die redelijk aansluit bij de gemeten beweeg

lijkheden, maar de waarde, die dan aan K
00 

toegekend moet worden 

(K00 = 40), LS in tegenspraak met alle gemeten waarden die van K
00 

bekend zijn. 

Er blijven na dit afstudeerwerk nog vele vragen onbeantwoord ten 

aanzien van de bandenstruktuur van Cd3As2 en de verstrooiing in Cd3Asz. 

Enkele suggesties voor verder onderzoek worden hieronder gegeven. 
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- Het bandenrnodel, dat in dit verslag gebruikt is, is isotroop. 

Cd 3As 2 heeft echter een tetragonale struktuur. Een model, dat deze 

anisatrapie in rekening brengt, zoals dat van Bodnar (26 ), zal 

waarschijnlijk beter voldoen voor de beschrijving van Cd3As 2. Ook de 

aanname, dat de zware-gatenband parabolisch~is, is in dit model 

verdwenen. Experimenteel is deze anisotropie bv. te onderzoeken met 

behulp van metingen van het Shubnikov - De Haas - effekt. 

- Het ~s verstandig te blijven proberen om preparaten te vervaardigen 

met nog lagere elektronenconcentraties, dan al bereikt zijn. Hoewel 

de elektronenconcentratie n van sommige preparaten al dicht bij de 

voor het gebruikte bandenmodel berekende intrinsieke elektronen

concentratie ligt, brengt een kleine verlaging van n bij karner

temperatuur een grote temperatuurafhankelijkheid van n teweeg 

(zie fig. 2 en ref. e2
)). Aan de hand van dergelijke preparaten 

kunnen de waarden van de bàndenpararneters nauwkeuriger bepaald 

worden. 

- Zoals in § 3.3.2 aangetoond is, geeft het onzorgvuldig polijsten 

van de preparaten een extra fout in de bepaling van ~H en n. 

Het is dus aan te bevelen elk preparaat zorgvuldig planparallel 

te polijsten. Het ~s ook nuttig te proberen, de grootte van de 

kontakten nauwkeurig te bepalen. Dit geeft de mogelijkheid om de 

systematische meetfout in de bepaling van ~H en n te berekenen en 

ervoor te corrigeren. 

- Door het meten van therrnoëlektrische en thermomagnetische effekten 

is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de verstrooiingsprocessen 

in cd3As 2. 

/ 
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Fig. 2 

tOO 100 300 

n als funktie van T. De getrokken lijnen Z1Jn de 
theoretische krommen, die beschreven zijn in §2.3. 
De onderbroken lijn geeft de intrinsieke kromme weer. 
De metingen zijn verricht aan de volgende preparaten: 
0 : As 2 1 -1 1 , A : ACd 7 , V : ACd 3 , e : ACd 18 • 
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l m;,;m. 

-1 -I 0 

Fig. 3 m*ds/mo als funktie van Et voor 
verschillende waarden van T. 
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~H als funktie van n bij 5 K. De krommen z~Jn berekend 
met de volgende parameterwaarden: Eg= -0.118 eV, 
P = 7.0 x to- 10 eVm, ~ = 0.30 eV, Kr= 53. De getrokken 
lijn is berekend voor NA = 0, terwijl voor de onder
broken lijnen NA ongelijk aan nul is genomen. De meet-
punten komen uit de volgende referenties: C> : ( 8

), 

À! e4
), • : e7

), e: e8
), 'V: e9

), À: CZ 0
); 

(): eigen metingen. 
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~H als funktie van n bij 77K. De krommen z~Jn berekend 
met de parameterwaarden uit ref. (13 ), Deze zijn: 
Eg= -0.11 eV, P = 7.0 x 10-10 eVm, 6 = 0.27 eV, Kr= 36, 
Koo = 18, Ed = 10 eV en NA = 0. De meetpunten komen uit de 
volgende referenties: • : e 8

), ~= e9
), • : e 4

), 

0: e6
); 0: eigen metingen. 
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~ als funktie van n bij 300K. De krommen ZlJn berekend 
met de parameterwaarden uit ref. ( 13). Deze zijn: 
Eg= -0.19 eV, P = 7.3 x 10- 10 eVm, 6 = 0.30 eV, Kr= 36, 
Koo = 12, En = 10 eV en NA = 0. De meetpunten komen uit 
de volgende referenties: • : ( 3 4

), * : ( 3 5
), o: ( 3 6), 

x: ( 3
7), +: ( 38

), *: ( 39
); 0: eigen metingen. 
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~H als funktie van n bij 77K. Als waarden voor de para
meters zijn genomen: Eg= -0.142 eV, P = 7.0 x 10-10 eVm, 
6 = 0.30 eV, Kr = 53, K00 = 40, Ed = 22.5 eV en 
NA= 5 x 10 22m-; De meetpunten zijn weergegeven met0. 
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~H als funktie van n bij 300K. Als waarden voor de para
meters zijn genomen : Eg= -0.217 eV, P = 7.0 x I0-10 eVm, 
6 = 0.30 eV,Kr = 53, Koo = 40, Ed = 22.5 eV en 
NA= 5 x 1022m- 3

• De meetpunten zijn weergegeven met 0. 
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LIJST VAN SYMBOLEN 

A(E) 

E 

c. 

D 

d 

E 

willekeurige funktie van de energie 

Hallfaktor 

magneetveld 

aanduiding voor de geleidingsband 

diameter van een preparaat 

diameter van een kontakt 

dikte van een preparaat 

energie 

deformatiepotentiaal van de geleidingsband 

bandafstand 

bandafstand tussen de geleidingsband en de 

zware-gatenband 

Fac' Fee' F0 p funkties, die de niet-paraboliciteit van de geleidings-

F· 
~ 

band in rekening brengen voor verstrooiing aan resp. 

akoestische fononen, geladen onzuiverheden en optische 

fononen 

funktie, die de niet-paraboliciteit van de geleidings

band in rekening brengt voor verstrooiingsmechanisme i 

Fermi-Dirac integraal 

funktie in Fee' die de bandvorm in rekening brengt 

Fermi-Dirac verdelingsfunktie 

konstante van Dirac 

K-integraal 

golfgetal 

golfgetal bij het Ferminiveau 

konstante van Boltzmann 

funktie in Fee' die de bandvorm ~n rekening brengt 

rustmassa van het elektron 

effektieve massa van een elektron ~n de geleidingband 

density of states effektieve massa 

effektieve zware-gatenmassa 

acceptorconcentratie ~n de geleidingsband 

donorconcentratie in de geleidingsband 
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concentratie van de geladen onzuiverheden 1.n de 

geleidingsband 

aantal zware-gatenbanden 

concentratie van de geleidingselektrenen 

matrixelement van Kane 

gatenconcentratie in de zware-gatenband 

elementaire lading 

effektieve verstrooiingsparameter 

Hallkonstante 

verstrooiingsparameter 

absolute temperatuur 

aanduidingen voor resp. zware-gatenband, lichte

gatenband en afgesplitste band 

longitudinale resp. transversale geluidssnelheid 

gereduceerde bandafstand 

spin-baan splitsingsenergie 

Dirac-deltafunktie 

energie, gerekend vanaf de onderkant van de geleidings

band 

E: 1 = E - ~2k 2 /2m 
0 

Fermiënergie, gerekend vanaf de onderkant van de 

geleidingeband 

gereduceerd Ferminiveau 

statische relatieve diëlektrische konstante 

diëlektrische konstante van vacuum 

hoogfrequente relatieve diëlektrische konstante 

afschermlengte 

beweeglijkheid van een elektron 

driftbeweeglijkheid 

beweeglijkheid van een elektron t.g.v. verstrooiings

mechanisme i 

driftbeweeglijkheid t.g.v. verstrooiingsmechanisme i 

beweeglijkheid van een elektron t.g.v. verstrooiing 

aan resp. akoestische fononen, geladen onzuiverheden 

en optische fononen 
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-
~ac' ~cc' .~op driftbeweeglijkheid t.g.v. verstrooiing aan resp. 

-
~H 

~ 

p 

PI 

lid 1 , 
dJ 

6~H ' 

)Ja 

fin -n 

lip 
p 

akoestische fononen, geladen onzuiverheden en optische 

fononen 

Hallbeweeglijkheid 

~ = (2kÀ) 2 

soortelijke weerstand 

soortelijke massa 

relatieve fout in resp. dikte, elektronenconcentratie, 

Hallbeweeglijkheid en soortelijke weerstand 
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