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1. 

Samenvat tin_g_ 

Als onderdeel van het onderzoek naar de bandenstruk

tuur van Cd 3As
2

, is een opstelling gebouwd waarmee 

Shubnikov - de Haas metingen (SdH) onder uniaxiale 

druk kunnen worden uitgevoerd in magneetvelden tot 

1.35 tesla. 

Het SdH-effekt is het oscillatorische gedrag van de 

magnetoweerstand bij lage temperaturen (~4K) als 

funktie van het magneetveld. Deze oscillaties zijn 

periodiek in het reciproke magneetveld. 

Om de opstelling te testen, we beschikken nog niet 

over een theorie over het bandenmodel van Cd 3As 2 on

der uniaxiale druk, hebben we magnetofonon-(M.P.) 

en SdH-metingen aan n-InSb gedaan, waarvoor deze 

theorie wel bestaat. 

Het magnetofononeffekt is het oscillatorische gedrag 

van de magnetoweerstand ten gevolge van inelastische 

verstrooiing van elektronen in de geleidingsband aan 

longitudinaal optische fononen bij ongeveer 77K als 

funktie van het magneetveld. Ook deze oscillaties 

zijn periodiek in het reciproke magneetveld. 

Bij beide effekten verandert de periode als funktie 

van de aangebrachte druk. Bij het M.P.-effekt is 

~P/P gerelateerd aan de verandering van de effektieve 

massa, bij het SdH-effekt is ~P/P gerelateerd aan 

verandering in geometrie van het Fermi-oppervlak. 

Dit biedt ons de mogelijkheid de deformatiepoten-

tialen te bepalen die de verandering in de bandenstruk

tuur beschrijven ten gevolge van uniaxiale druk. De 

metingen aan n-InSb zijn geinterpreteerd in het Kane

model, de metingen aan cd 3As 2 worden alleen kwalita

tief besproken. De met behulp van het M.P.-effekt 

bepaalde waarde voor de magnetofononmassa, en daarmee 

die voor de massa onderin de gele~dingsband komen goed 

overeen met de algemeen in de literatuur geaccepteerde 

waarden. De waarden verkregen voor de deformatiepoten

tialen zijn niet nauwkeurig. Ondanks deze onnauwkeurig-



2 • 

heid mogen we toch concluderen dat de gebouwde op

stelling naar tevredenheid werkt. Naast testmetin

gen aan InSb werd ook een aantal inleidende metingen 

van het SdH-effekt in Cd 3As 2 onder uniaxiale druk 

uitgevoerd. 

• 



3. 

1. Inleiding 

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk werd verricht 

in de groep halfgeleiderfysica van de Vakgroep Vaste Stof. 

Dit werk is een bijdrage tot het onderzoek dat in deze 

groep verricht wordt aan halfgeleiders van het type 

Cd 3 (AsxFl-x) 2 , met o~x~l. 

De afstudeeropdracht bestond uit het bouwen van een op

stelling, welke geschikt is voor het doen van SdH-metin

gen onder uniaxiale druk aan Cd 3As
2

. Dit zal infofmatie 

leveren omtrent de verandering van de geometrie van het 

Fermi-oppervlak onder invloed van uniaxiale druk. 

Cd 3As 2 heeft een tetragonaal kristalrooster. Het banden

model wordt beschreven door het Bodnarmodel(4). Een 

theorie over het effekt van uniaxiale druk op de banden

struktuur van Cd 3As 2 is nog niet beschikbaar. Om een vol

ledige beschrijving van de bandenstruktuur te kunnen ge

ven, dienen er zowel metingen in longitudinale als trans

versale configuratie gedaan te worden. Vanwege de geo

metrie van deze opstelling (elektromagneet, cryostaat) 

is het alleen mogelijk metingen in de transversale 

configuratie te doen (hoofdstuk 3). 

Om de opstelling te testen zijn transversale magnetofo-
~ 

non- en Shubnikov -de Haasmetingen uitgevoerdYH1ervan 

is het bandenmodel bekend. Bir en Fikus (6) hebben een 

theorie opgesteld voor het effekt van uniaxiale druk op 

de de bandenstruktuur van InSb. Het M.F.-effekt is het 

oscillatorische gedrag van de magnetoweerstand in half

geleiders als funktie van het magneetveld. De oscilla

ties treden op ten gevolge van inelastische verstrooi

ing van elektronen in de geleidingsband aan longitudi

naal optische fononen. Wanneer, in het transversaal 

geval, de longitudinale optische fonenenergie een ge

heel veelvoud is van de cyclotronenergie van de elek

tronen, treedt resonantie op. Dit•geeft een maximum 

in de geleiding. De amplitude van de M.F.-oscillaties 

is het grootst bij z 77K. Beneden 40K zijn de M.F.-os

cillaties niet meer waarneembaar. Bij veel hogere tem-

,·", 
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peraturen dan 77K is het inelastische verstrooiingspro

ces van elektronen in de geleidingsban:i aan longitudi

naal optische fononen niet meer het belangrijkste ver

strooiingsmechanisme. 

Het M.P.-effekt wordt met succes gebruikt om verande

ring in de effektieve massa ten gevolge van uniaxiale 

druk te bepalen. Dit biedt de mogelijkheid de theorie 

van Bir en Pikus te kontroleren. Met behulp van de ver

andering in de effektieve massa zijn we in principe in 

staat deformatiepotentialen, welke de verandering'van 

de bandenstruktuur beschrijven ten gevolge v~n unia

xiale druk, te bepalen. Het SdH-effekt is een oscilla

torische gedrag van de magnetoweerstand in hooggede

genereerde halfgeleiders als funktie van het magneet

veld. Nu treden de oscillaties op bij lage temperatu

ren (T~4K) doordat bij toenemend of afnemend magneet

veld de Landaubanden suksessievelijk samenvallen met 

het Ferini-niveau. Het effekt van uniaxiale druk op het 

Fermi-oppervlak van n-InSb kan bepaald worden met be

hulp van het SdH-effekt. Dit geeft eveneens de mogelijk

heid om de theorie van Bir en Pikus te controleren. Ook 

uit deze metingen kunnen in principe deformatiepoten

tialen bepaald worden. 

·Het transversaal M.P.-effekt wordt in par. 2.1. be

sproken. Het verband tussen de magnetofonenmassa en 

de effektieve massa onder in de geleidingsband wordt 

afgeleid voor een niet-parabolische band. Par. 2.2. 

geeft een samenvatting van de theorie van het SdH

effekt. Het Kane-model, het bandenmodel voor InSb, komt 

in par. 2.3. aan de orde evenals de inversie-asymmetrie

splitsing van de geleidingsband. De invloed van unia

xiale druk op het bandenmodel van InSb en op de inver

sie-asymmetriesplitsing wordt in par. 2.4. besproken. 

De verandering in de effektieve massa (par.2.4.1.) en 

de verandering in het Fermi-oppe~vlak (par.2.4.2.) ten 

gevolge van uniaxiale druk komen hierin aan de orde. 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de meetopstel

ling waarin achtereenvolgens het blokschema(par.3.2.), 

de cryostaat (par.3.3.), het drukmechanisme (par.3.4.) 

en de preparaten (par.3.5.) aan de orde komen. 
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In hoofdstuk 4 zijn de resultaten weergegeven van het 

M.P.-effekt aan n-InSb (par.4.1.), het SdH-effekt aan 

n-InSb (par.4.2.) en het SdH-effekt aan Cd 3As 2 (par.4.3.) 

De resultaten van n-InSb worden vergeleken met de lite

ratuur. 

In hoofdstuk 5 volgen de conclusies en eventuele sug

gesties. 

.. 
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2. Theorie 

2.1. Transversaal magnetofononeffekt (M.P.) 

Het transversaal magnetofononeffekt is het oscillato

rische gedrag van de weerstand van halfgeleiders in 

een magneetveld in de transversale configuratie, I l B. 

De oscillaties worden veroorzaakt door inelastische 

verstrooiing van elektronen in gekwantiseerde banen 

aan longitudinaal optische fononen. Voorwaarde vóor 

het optreden van dit effekt is dat w T >> 1, waarbij 
c 

w de cyclotronresonantiefrekwentie is en T de bot-
c 

singsrelaxatietijd van de geleidingselektronen. Mag-

netofononoscillaties in de Ohmse transversale magne

toweerstand werden in 1960 eerst theoretisch voor

speld door Gurevich en Firsov (1). (aanduiding G.F.) 

G.F. ontwikkelden een kwantumtheorie van de transver

sale geleiding in halfgeleiders in een sterk magneet

veld, waarbij inelastische verstrooiing van elektro

nen werd beschouwd. G.F. gingen uit van de theorie 

van Argyres en Roth (2). Zij behandelden de wisselwer

king tussen elektronen en Verstrooiiers in de Born

benadering, waarbij de elektronen voldoen aan de Bol tz

mann-statistiek. De invloed van onderlinge Coulomb

wisselwerking van de elektronen op de geleiding wordt 

verwaarloosd. 

De totale bijdrage van elektronen, met energie E en 

kwantumgetal N, aan de geleiding onder wisselwerking 

met optische fononen is, wanneer alleen absorptie 

wordt beschouwd (parabolische band) 

0 "' gel !dE L 
NN' 

GNN' (E) n(E)[l-n(E+nw10l] 

[E-fiw (N+~)]~ IE+fiw
1 

-l'iw (N'+~)]~ 
c 0 0 

"' GNN' (E) houdt verband met de overgangswaarschijnlijk-

heid en is een gladde funktie van de energie. 

2.1.1. 
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N resp. N' zijn de kwanturngetallen voor de begintoe

stand resp. eindtoestand. 

-~ 
[E-nwc(N+~) J heeft betrekking op de toestands-

dichtheid van de begintoestand, 

op de toestandsdichtheid van 

de eindtoestand. n(E) is de bezettingsgraad van toe

standen met energie E. w wordt gedefinieerd als 
c ·t 

eB w = 
c % 

m 

waarbij m~ de effektieve cyclotronmassa is. w
10 

is de 

longitudinale optische fonon frekwentie. Omdat elke 

toestandsdichtheid een integreerbare singulariteit 

bevat, zal vergelijking 2.1.1. een gladde funktie zijn, 

uitgezonderd die B-waarden waarvoor geldt (parabolische 

band) : 

(N-N')w = Mw = w 
c c lo 

De geleiding zal in de buurt van deze B-waarden sterk 

toenemen en voor de resonantieconditie 2.1.3. een maxi

mum bereiken. Deze toename veroorzaakt oscillaties 

welke periodiek zijn in 1/B. De periode van de oscilla

ties is 

x 
P= ~(1/B)= e/m w 

lo 

Alleen overgangen voor k -waarden in de buurt van nul z 
zijn van belang, omdat voor k =0 zowel de begintoestand z 
als de eindtoestand (inelastische verstrooiing) een on-

eindige toestandsdichtheid bezitten, zodat bij resonan

tie een sterke toename in de geleiding en daarmee ook 
• 

in de magnetoweerstand (2) plaatsvindt. Behoudswetten 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 
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van energie en impuls tonen aan dat alleen fononen 

in het centrum van de BrillouinzOne meedoen (figuur 2.1.). 

t 

.. -· 
_, ,, 

.a; 
10 

figuur 2.1. 

0 

••' J ••' tOr _, 

Dispersierelatie van elektronen en op

tische fononen. 

Omdat voor l.o. fononen in het centrum van de Brillouin-

zOne aw 
ak = 0 

hebben alle fononen welke deelnemen aan 

verstrooiingsprocessen, een konstante frekwentie w10 . 

De l.o. fononfrekwentie van n-InSb bij 77K is 24.14 

meV (zie figuur 4.3.). In figuur 2.2. wordt de reso

nantievoorwaarde grafisch weergegeven voor M=1 . 

Figuur 2.2. 

.. 

Landauniveau-diagram voor w =w 1 , reso
nantievoorwaarde M=1. Voor Ret gemak is 
het nulpunt van de energie naar de onder
kant van niveau N=O verplaatst. 
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De pijlen in figuur 2.2. geven de fononabsorptie

(zonder accent) en fononemissie processen (met accent) 

weer welke eindigen op kz=O, het gebied met de onein

dige toestandsdichtheid wanneer Landauverbreding wordt 

verwaarloosd. De overgangen b en b' spelen geen rol 

van betekenis omdat het aantal toestanden beperkt is. 

Met behulp van vergelijking 2.1.2. en vergelijking 2.1.3. 

kunnen we de velden aangeven waar M.F.-oscillaties ver

wacht worden. Voor de massa onder in de band kie~n we 

de uit M.F.-experimenten verkregen waarde mx(o)= 

0.0139 m . We verwachten maxima in de oscillaties met 

bijbehorend ordegetal voor de volgende veldwaarden: 

B 1 ~3.4T , s 2 ~1.7T , s 3 ~1.13T , s4 ~0.85T etc. 

Figuur 2.3. laat een voorbeeld zien van oscillaties in 

de transversale magnatoweerstand van n-InSb. 

Hier zien we dat maxima in de geleiding overeenkomen 

met maxima in de magnetoweerstand. Dit is in overeen

stemming met de theorie (2). 

v,.., 

.. ) .. , 1-0 
.lï) ~ 

Figuur 2.3. Magnetofononoscillaties in de transver-

sale magnatoweerstand van n-InSb zonder 

uniaxiale druk, configuratie Ï//[111], 

i3 1 ï. • 
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Het is in onze opstelling niet mogelijk het longitudi

nale M.F.-effekt te meten; zie hoofdstuk 3. 

Het M.F.-effekt moet niet verward worden met het 

Shubnikov-de Haas effekt (SdH-effekt). 

Het SdH-effekt treedt op in gedegenereerde halfgelei

ders wanneer de onderkant van een Landauband het Fermi

niveau passeert ten gevolge van toename of afname van 

het magneetveld. 

Het SdH-effekt is afhankelijk van de elektronenconcen

tratie en treedt alleen op bij zeer lage temperaturen 

(~4K). Het M.F.-effekt treedt op in zowel niet-gedege

nereerde als gedegenereerde halfgeleiders, is niet di-

rekt afhankelijk van de elektronenconcentratie en is 

beneden 40 K niet meer waarneembaar. 

Voor een parabolische band kan uit de M.F.-oscillaties 
~ rechtstreeks me bepaald worden. In een niet-paraboli

~ 
sche band zoals die van InSb bepalen we niet me' maar 
~ ~ 

mp, de z.g. magnetofononmassa, welke afwijkt van me. 

Dit wordt duidelijk gemaakt in de volgende beschouwing 

(3,4). 

De energie van een elektron in de geleidingsband vol

gens model Kane (zie ook par. 2.3.) kan geschreven 

worden als: 

E E I 
E'=- J+3..fl + 

c 2 2 

JE + 2t. 
waarin a= --~g ____ _ 

E +t. 
en F het impulsmatrixelement is 

g 

waarin m de vrije elektronmassa is. Onder de aanname 

dat 4aP 2k 2 8 -1 3E-2 < 1 ( dan moet k < 1 . 9 ~ • 1 0 m ) 
g 

kan een reeksontwikkeling worden uitgevoerd. Afbreken 

na de 3e term geeft dan 

2.1.5. 
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Voor de massa onder in de bandJ 

geldt nu 

x 
m (o) 

1 1 
-- = -;;;7 
mx (o) l'i 

waarin m de vr1Je elektronmassa is. 
aP 2 fi2 1 1 van - == - ( - - ) 
jE 2 *( ) m q m o 

Substitutie in vergelijking 2.1.6. 

geeft dan na uitwerking voor de energie in de gelei-

dingsband 

x 
E = 

c 
_ ( 1_ m (o)) 2 1 

m E 
fi 2 2 

(- k ) 2 
x 

g 2m (o) 

Dit alles geldt voor B=o. 
n2kz 

Is Blo, dan moet in vergelijking 2.1.8. vervan-
2mx(o) 

gen worden door 

fi 2k 2 

--
2

- + (N+~)Iil!.l 
x 

2rr. (o) 
0 

waarin w = 
0 

eB 

x m (o) 

Stellen we k~=o, dan geldt bij de resonantievoorwaarde 

mx(o) 2 M 2 2 
Ec,N+M-Ec,N Mfiw0 -(1- m ) E(2N+M+l) fi w

0 
= nw10 

g 

waarbij de longitudinale optische fonenfrekwentie is 

gedefinieerd als 

MeB 
w = 

lo x 
m 

p 

Vereenvoudigen van vergelijking 2.1.10.a geeft 

x 
fiw = M{nw -(1- m (o)) 2 1 

lo o m E 
g 

• 
(2N+M+1 )n 2w 2 } 

0 

2.1.6. 

2.1.7. 

2.1.8. 

2.1.9. 

2.1.10.a. 

2. 1.10.b. 
. '· 

2.1.10.q.: 
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De eerste term in het rechterlid geeft de zuiver para

bolische bijdrage, de tweede term de niet-parabolische 

bijdrage. De magnetofonenmassa wordt verkregen uit 

vergelijkingen 2.1.10.b. en 2.1.10.c. 

1 
x 

m 
p 

x 
-'------ (1- m (o))z 1 

x m E 
m (o) g 

Verwaarlozen we het effekt van thermische excitatie 

in de band door N=o te nemen en schrijven we eB/m*(o)= 

nw 10/M, dan wordt de vergelijking voor m: 

1 1 [ x( 2 fiw l -; = x 1_ ( 1_ m o) ) ____12 M+ 1 . 

m m (o) m E M 
p g 

mx wijkt voor niet-parabolische banden af van m~(o). 
p 

Voor n-InSb hebben wij gevonden m~(o)= 0.0139 m en 
~ ~ m = 0.0158 m. N.B. m hangt ook nog af van M. 
p p 

Stradling en Wood (3) hebben een betere benadering ge-

geven. Het verschil met vergelijking 2.1.12. is dat 

in plaats van de term ~ de term 
3E + 46 + 262/E g 

g g k 
(E + dl (3E + 26 ) voor omt. 

g g 

Voor de bepaling van m•(o) uit de M.F.-oscillaties 
1 maakt dit weinig uit. Vergelijken we de faktor 
Eg 

met de faktor van Stradling: 

(In Sb) 1 
E= 

g 

Stradling 

4.255 m~(o)= 0.0139m 

J M=5 3.92 

~ 8 m = 0. 01 58 m 
p 

~ m = 0. 0157 m 
p 

2.1.11. 

2.1.12. 
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2 . 2 . Het Shubnikov- de Haas effekt (10,11,12) 

De oscillaties, welke bij lage temperaturen, rond 4K, 

optreden in de elektrische weerstand als funktie van 

het magneetveld en welke periodiek zijn in het reci

proke magneetveld, worden Shubnikov - de Haas oscilla

ties genoemd. 

De meest uitgebreide theorie is afkomstig van Adams en 

Holstein (13). (Voor de verkorte versie zie Land~~hr 

(14)). Deze schrijvers hebben uitdrukkingen afgeleid 

door de transversale magnetoweerstandoscillaties voor 

bolvormige energie-oppervlakken voor zowel acoustische 

roosterverstrooiing als verstrooiing aan geïoniseerde 

onzuiverheden. Botsingsverbreding is in rekening ge

bracht door middel van een exponentiële dempingsfak

tor, terwijl de spinsplitsing van de Landau-niveau's 

een cosinusterm tot gevolg heeft. De resulterende 

uitdrukking voor de transversale magnetoweerstandos

cillaties is: 

-rST m'/B * e D cos(21Tr/PB -1T/4)cos(r1Tm'g /2) 

Sinh(rSTm'/B) 

* Hierin is S=21TkBm /efi= 14.693 T/K en m'=m /m 

de gereduceerde effektieve cyclotronmassa, m~ de effek

tieve cyclotronmassa, g~ is de effektieve spectrosco

pische splitsingsfaktor, p
0 

de weerstand zonder magneet

veld en r geeft de re harmonische weer van de oscilla

ties, TD heet de Dingle-temperatuur. In de meeste ge

vallen is alleen r=1 van belang, ~mdat de hogere har

monischen (r>1) steeds sterker gedempt worden bij lage 

2.2.1. 
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velden. We kunnen nu voor vergelijking 2.2.1. schrij

ven: 

~ == A (B) COS (2TI/PB - TI/ 4) 
p T 

0 

waarin 

-ST rn'/B x 
-~ e D cos(nrn'g /2) 

AT(B) = ~B" Sinh(STm'/B) 

en 

c 

De oscillaties zijn periodiek in 1/B. 

Zoals in par.2.1. reeds vermeld is treedt een maximum 

in de weerstand op wanneer de onderkant van een Landau

band door het Fermi-niveau schuift. 

Voor het geval dat de onderkant van de Landau-band met 

niveaugetal n samenvalt met het Fermi-niveau geldt: 
0 

Ef = (n
0 

+ ~ + ~ )fiw 
- s c 

De spinsplitsingsfaktor ~s wordt gegeven door m~gx/4m, 
met rustmassa m. 

Herschrijven van deze formule met 

geeft 

x 
1/B == (n + ~ + ~ )en/rn Ef 

0 - s 

De periode P wordt gedefinieerd als 

.. 

waarbij de Fermi-energie nog gegeven wordt door: 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 

2.2.6. 

2.2.7. 
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waarin Sm het extremale doorsnijdingsoppervlak is van 

het Fermi-oppervlak met het vlak loodrecht op het mag

neetveld. 

Voor de periode kunnen we dus ook schrijven 

P= 2ne/fiS 
lil 

In het geval van InSb, met een kubisch rooster, worden 

vlakken van konstante energie in de k-ruimte weerge

geven door een bol. Voor het extremale doorsnijdings

oppervlak geldt dan dat dit een cirkel is met opper

vlak. 

s = Tik 2 
m f 

In hooggedegenereerd materiaal en lage temperatuur 

geldt dat het aantal elektronen per volume-eenheid 

gegeven wordt door (parabolische banden) 

N= 
2 4 

nk 3 8;3" 3 f 

Met behulp van vergelijking 2.2.9. en vergelijking 

2.2.10. kunnen we een relatie afleiden tussen de 

elektronenconcentratie en de periode van de oscilla

ties 

Uit de gemeten periode kunnen we de elektronenconcen

tratie afleiden. 

In het geval van Cd 3As 2 , dat een ~etragonaal rooster heeft 

( 4 ) , worden vlakken van konstante energie weergegeven 

door een omwentelingsellipsoide. Het extremale door

snijdings oppervlak is een ellips (figuur 2.4.) 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

2.2.11. 

2.2.12. 
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Figuur 2.4. Het fermi-oppervlak en de maximale door

snede Smin de k-ruimte voor Cd 3As 2 . 

In het algemeen is de vorm van de ellips 

waarbij coor Cd 3As 2 geldt dat a=b. 

a,b en c zijn energie-afhankelijke termen uit de secu

liere vergelijking (11). 8 is de hoek tussendek -rich-z 
ting en de magneetveldrichting. De elektronenconcentra-

tie in hooggedegenereerd materiaal bij lage temperatuur 

wordt nu 

De periode is nu niet voor alle richtingen gelijk zoals 

blijkt uit vergelijking 2.2.9. en 2.2.13. De periodes 

voor de twee hoofdrichtingen worden gegeven door 

.. 
P(o)= 2ne p(gQ)= 2ne 

hna2 nnac 

De relatie tussen de elektronenconcentratie en de 

periode wordt voor het geval van Cd 3As 2 

2.2.13. 

2.2.14. 

2.2.15. 
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Uit de gemeten perioden kan nu weer de elektronencon

centratie bepaald worden. 

Evenals bij magnetofonenoscillaties geldt ook hier 

dat voor een niet parabolische geleidingsband de os

cillaties niet zuiver periodiek zijn in 1/B. Ook hier 

hebben de resultaten aangetoond dat de afwijking~van 

de periodiciteit verwaarloosbaar is in het betreffende 

B-veld bereik. 

2.3. Bandenstruktuur van InSb, het Kanernadel (5) 

De theorie van Kane is een variant oo de k.p methode, een 

methode om de bandvorm te berekenen. De geleidingsband van 
(I .:et 

InSb is'parabolisch ten gevolge van de kleine bandgap. 

De interaktie tussen de geleidingsband en de valentie

band wordt tot uiting gebracht via een k.p interaktie

term. De k-onafhankelijke spin-baan wisselwerking wordt 

meegenomen, terwijl de k-.. afhankelijke spin-baan wis

selwerking wordt verwaarloosd omdat de kristalimpuls 

fik erg klein is ten opzichte van de atomaire impuls p 

in het binnenste van het atoom. Oplossing van de 

Schrödingervergelijking levert de seculiere vergelij

king welke de vier eigenwaarden bepalen: 

E 1 =0 

E I ( E I - E ) ( E I + L} ) - k 2 :r7 ( E I + 2 M 3 ) =0 
g 

waarin met de vrije elektronmassa m. 

Verder geldt dat Eg:::,-Evl 

.. 
Benadering van de derde graads vergelijking door een 

2e graadsvergelijking (aanname E 1 « E +2ó/3 ) levert 
g 

als oplossing voor de geleidingsband (voor B=o) verge-

2.2.16. ' 

2.3.1. 
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lijking 2. l. 5. Onder de aanname dat 1::. » kP, E wordt 
g 

de oplossing voor 2.3.1. 

E + (E 2 + 8P 2k 2/3)~ 
E l"i2k 2/2m + 2 ~ 

c 2 

Evl = n2k 2/2m 

E - (E 2 + 8P 2k2/3)~ 
Ev2 = Fi2k 2/2m + ~ ~ 

2 

Ev3 -1::. + n2k 2/2m -
p2k2 

3(E + fl) 
g 

Deze vergelijkingen tonen de niet-paraboliciteit van 

E enE ~aan als jPkj>Eg. c v~ 

Figuur 2.5. Benaderd energiebandenmodel van Kane. 

De invloed van hogere en lagere banden op de gelei

dingsband en de valentiebanden kunnen in rekening 

gebracht worden door tweede-orde storingsrekening . 
• Wij gaan hier niet verder op in omdat Bir en Pikus (6) 

bij de construktie van de Hamiltoniaan voor het geval 

van uniaxiale druk tweede en hogere orde-termen heb

ben weggelaten. 

In werkelijkheid is de geleidingsband van InSb niet 

tweevoudig ontaard. Dit is het gevolg van het ontbre-

2.3.2. 
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ken van een inversiecentrum in InSb. Dit houdt in dat 

we te maken hebben met twee geleidingsbanden en dus 

ook met twee extremale doorsnijdingsoppervlakken en 

twee periodes in het SdH-effekt. Seiler en Becker (15~16) 

(S.B.) hebben hiervoor een semiklassiek model opgesteld, 

uitgaande van het driebandenmodel van Kane. Zij gin-

gen uit van de vergelijking voor de geleidingsband 

zoals die door formule 2.1.~ wordt weergegeven. 

Verder werd de invloed van hogere banden meegenomen 

alsmede een term welke de inversie-asymmetrie weer

geeft en een term voor de optredende warping. In het 

verdere verloop wordt warping buiten beschouwing ge

laten. Hiermee leidden S.B. een analytische uitdruk

king af voor de SdH-periode asymmetrie. Voor de ex

tremale doorsneden loodrecht op het magneetveld leid

den S.B. af: 

S = nC [ 1 :j: ( C /2n) g
2 

( 6)] 
± 0 2 

met e de hoek tussen de [001]richting en de richting

van het magneetveld. g
2

(6) wordt door figuur 2.6. 

weergegeven. 

Verder geldt voor de konstanten C 
0 

C = ;~ (E 2+E E )/D 
0 u c c g 

I 
c

2
= (2Ec+E

9
)w/D 

waarin 
P2 (E +2ll/3) 

g 
D= (E +~) (n2/2m) 

g 

en c' 
2 

w geeft de mate van inversie-asyrrunetrie weer. 

De SdH-frekwenties behorende bij de twee oppervlakken 

zijn: 

F (8) = 
.+. 

nc 
0 

2e 

.. 

2.3.3. 

2.3.4. 

2.3.5. 

2.3.6. 

2.3.7. 
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Bet klassieke resultaat voor de zwevingsfrekwentie 

is het verschil tussen de twee frekwenties van verge

lijking 2.3.7. 

I 
F = F (C

2
/n)g

2
(8) 

B o . 

met F = l"ic /2e, de frekwentie bij verwaarlozing van 
0 0 

inversie-asymmetrie. 

Figuur 2.6. 

2.Ci 

25 

24 

2.3 
2.2 
2.1 

q; 2.0 

"N 1.9 .,. 
1.6 

1.7 
1.6 

1.5 
0 20 40 60 80 

[001) (til] bTo] 

g7.(6) tegen e voor B liggend in 

[110] vlak. 

De nulpunten ten gevolge van de zweving worden in het 

eenvoudigste model beschreven door de term 

cos[n(F
1
-F

2
)/B] uit A cos 2nF

1
/B +A cos 2nF2/B= 

A cos[n(F
1

+F
2

)/B]. cos[n(F
1
-F

2
)/B]. 

Dit model gaat uit van gelijke fase en amplitude van 

beide oscillaties. Het eerste nulpunt in dit model 

wordt gegeven door 

Waarom alleen naar B gekeken wordt, wordt uitgelegd 
0 

aan het eind van par. 4.2. 

Tabel 2.1. toont resultaten door•Seiler, Bajaj en 

Stephens ( 7 ) van berekende nulpunten en Fermi-ener-

,·!' 

2.3.8. 

2.3.9. 
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gieën in het geval zonder druk. Tevens is de bijbe

horende elektronenconcentratie vermeld. 

15 -3 
B (T n ~10 cm Ef 0 

(eV) Ël 1 [oo1] Ël I [1 Ïl] 

1.5 0.00275 0.000 0.000 

5.3 0.00676 0.000 0.000 

24.5 0.0182 0.036 0.049 

63.2 0.0308 0.112 o. 141 

200 0.0590 0.360 0.450 

Tabel 2.1. Berekende nulpunten ten gevolge van 

zweving en Fermi-energieën voor a=O. 

Experimenteel is zonder druk echter nooit zweving in 

het SdH oscillatiepatroon waargenomen. 

2.4. Het effekt van uniaxiale druk op de energie

bandenstruktuur van InSb (8,7,6) 

Het effekt van de uniaxiale druk op de energiebanden

struktuur van InSb zonder magneetveld wordt in figuur 

2. 7. schematisch weergegeven. Figuur 2.5. geeft de 

energiebandenstruktuur weer zonder uniaxiale druk. 

---k 

EG+ (a+C,).-

! MJ•! y2 

-a«"L "7 ~ F-E 0 -- - --- s 
• 

Figuur 2.7. 

M -·3~ J-- '2 

(\ 
E(K) curve van InSb-type halfgeleider 
onder uniaxiale druk. 
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Wanneer geen uniaxiale druk wordt uitgeoefend heeft de 

geleidingsband een r 6-symmetrie en wordt deze van de 

viervoudig ontaarde ra-valentieband gescheiden door 

de direkte energie-afstand,Eg. De spin-baan afgesplit

ste band met r7-syrnrnetrie is van de ra-banden geschei

den door de spin-baan-splitsingsenergie b. Wanneer we 

uniaxiale druk uitoefenen langs een [100] of [lll]-as 

van een zinkblende halfgeleiderkristal, zal de ont

aarding gedeeltelijk worden opgeheven. De viervoudig 

ontaarde ra-banden worden gesplitst in twee tweevou

dig ontaarde toestanden van MJ= ± 3/2 en MJ= ±~· 

Ten gevolge van de uniaxiale drukcomponent verschuift 

het massamiddelpunt van de J= 3/2~toestand en de J= ~~ 

toestand beide relatief ten opzichte van de gelei

dingsband. Wanneer de uniaxiale druk wordt uitgeoe

fend langs een kristallografische as van lagere sym

metrie (zoals de [110]-richting), wordt de situatie 

veel gecompliceerder; MJ is dan geen goed kwanturnge

tal meer en door de uniaxiale druk opgesplitste toe

standen bestaan uit combinaties van basisfunkties 

voor MJ= ± 3/2-en MJ= ±~-toestanden. 

De veranderingen welke optreden in de E-k curven ten 

gevolge van uniaxiale deformatie worden gewoonlijk 

beschreven door deformatiepotentialen. De onderkant 

van de geleidingsband bijvoorbeeld is bij kz=o om

hooggeschoven met een waarde c1 e. (Voor [100]-defor

matie is dit exact waar, terwijl het voor andere de

formatierichtingen nog een goede benadering is). 

c1 is de geleidingsbanddeformatiepotentiaal en € het 

spoor van de deformatietensor. De veranderingen in 

de r 8-valentiebandkanten ten gevolge van deformatie 

kunnen beschreven worden met de deformatiepotentia

len a, b en d, zoals deze door Bir en Pikus (6) zijn 

geïntroduceerd. Deformatiepotent~al a beschrijft 

de versehui ving van het massami.ddelpunt van de J= 3/2 

valentieband. 
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De grootheid a + c 1 is de deformatiepotentiaal van 

de direkte bandafstand. De verandering in de band

afstand ten gevolge van deformatie wordt nu gege-

ven door -(a+c 1J (s
11

+2s
12

Jo waar s
11 

en s
12 

elementen zijn van 

de elastit1citeitskönstante en a de grootte van de druk is. 

De grootheden b en d zijn deformatiepotentialen voor 

druk langs respektievelijk de [100] en [111]-kristal

lografische richtingen. Wanneer uniaxiale druk wordt 
) 

uitgeoefend langs de [100]-richting, vindt voor J=3/2 

valentieband opsplitsing plaats ter grootte 

Es= 2/b/ (s 11 -s 12 )o. Wanneer uniaxiale druk wordt uit

geoefend langs de [111]-richting wordt de bandopsplit

sing E
8
= (1//3) /d/ s

44
a.Ten gevolge van de verandering 

in de onderlinge energie-afstanden tussen de banden 

treden er veranderingen in de effektleve massa's van 

de banden op. Dit effekt kunnen we experimenteel be

palen door metingen van het M.P.-effekt onder unia

xiale druk. In par. 2.4.1. zullen uitdrukkingen wor

den afgeleid voor de verandering van de magnetofonen

massa als funktie van de uniaxiale druk. Zijn we met 

het magnetofoneneffekt in staat eventuele veranderin

gen in de magnetofonenmassa te bepalen als funktie 

van de druk, met het SdH-effekt zijn we in staat even

tuele veranderingen in het extremale doorsnijdingsvlak 

van het Fermi-oppervlak als funktie van de druk te be

palen. Bir en Pikus hebben een numeriek model opge

steld voor de verandering van de extremale doorsnij

dingsoppervlakken voor o//[110]. Zij gingen uit van 

de vergelijking van Kane voor de geleidingsband, waar

bij invloeden van hogere banden buiten beschouwing ge

la ten worden. Aangenomen is dat 8.» kP, E • 
g 

Voor a=O kan de vergelijking van de geleidingsband 

worden weergegeven door: 
fi2k2 

E= _.:..:--""'-

waarin 

en E': 
g 

2P2 
3E I 

g 

2.4.1. 
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Vlakken van konstante energie in de k-ruimte zijn 

bollen. 

De vergelijking voor aiO is 

E= 

cth +- (k k 
E' x y 

g 
e: )J xy 

waar de deformatietensor gegeven wordt door 

e: e: 0 
XX xy 

e: = E E; 0 xy XX 

0 0 E; 
zz 

s s 0 
11-

(a+C 1) E 

E' E + E - c 1e: E +,%.Ef Ef Ef g g g 
Eg+2Ef 

0 

en e: het spoor van de deformatietensor is. Vergelijking 

2.4.2. is in de volgende ellipsoïdale vorm te schrijven 

x 
K= A k 

waarin 

x x 
A = B 

C:X= 1 

en K= 

2+ Bxk 2+ C!li:k 2+ 
x y z 

(a+c 1)e: 
1 = - + E' 

g 

(a+C
1

)e: 3bt: zz - E' 
g 

s 
(E -

f 

+ 
2E' 

g 

Dxk k 
x y 

3be: 
be: zz 

2E' 2E' 
g g 

bt: ---
2E' 

g 

.. 

2.4.2. 

2.4.3. 

2.4.4.a. 

2.4.4.b. 

2.4.4.c • 

2.4.4.d. 



25. 

c2 is de deformatiepotentiaal welke de invloed van 

uniaxiale druk op de inversie asymmetrie beschrijft 

(par. 2.3.). 

Onder druk gaat het Fermi-oppervlak van een bol 

over in een ellipsoide. Dit houdt in dat het extre

male doorsnijdingsoppervlak van cirkel over gaat in 

ellips. (N.B. We kunnen alleen maar de transversale 

configuratie meten.) 

De ellipsoïde van vergelijking 2.4.3. wordt nu z~ 

danig getransformeerd dat de volgende vorm van ver

gelijking 2.4.3. verkregen wordt: 

waarbij 

en xz K 
c =-x c 

!t ~ ~ a ,b en c zijn de drukafhankelijke hoofdassen van 

de ellipsoïde in de richtingen resp. [110], [1ÏO] en 

[001] (figuur 2. 8.). 

C11o] 

Figuur 2.3. Ellipsoïde met de drukafhankelijke 

h fd z b~ % oo assen a , en c . 

2.4.5. 

2.4.6. 



25. 

Substitutie van de deformatiecomponenten voor kleine 

drukken in vergelijking 2.4.4. levert voor de noemers 

van 2.4.6. de volgende vergelijkingen op: 

x :Jf !.., 
(a+C

1
) E: <s 11-s12 J bo hcts

44
o 

(A +D /2) 2 1 -
2E' SE' 16E' 

g g g 

(Ax-Dx/2)~ 1 -
(a+c

1
) ~;: <s 11 -s12 )bo hcts

44
o 

2E' + 8E' 16E' g g g 

ex~= 1 -
(a+C 1 )~;: (s

11
-s

12 
)bo 

2E' 
+ 

4E' 
g g 

Substitutie van deze vergelijkingen in ax,bx en c• 

levert een verband op tussen de assen enerzijds en 

de deformatiepotentialen en de druk anderzijds. 

Als we figuur 2.8. bekijken zien we dat de voor ons 

(transversaal geval) belangrijkste extremale door

sneden zijn: 

8
m[001r 

rra~x voor B//[001] 

en 

s [ - ] -
x x 

voor B/ I [1 Ïo] m 110 - rra c 

In par. 2.4.2. worden uitdrukkingen gegeven voor de 

verandering in de extremale doorsnijdingsoppervlak

ken (periode) als funktie van de druk. 

Gevolg van uniaxiale druk is ook dat de inversie-

asymmetriesplitsing van de geleidingsband zal toe

nemen. Dit kan tot gevolg bebben.dat er toenemende 

verschillen in beide extremale doorsni jdingsopper

vlakken van de Fermi-oppervlakken optreden. Bereke

ningen van Bir en Pikus (6) voor o//[110] leverden 

2.4.7. 

2.4.8. 
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het resultaat op dat grafisch is weergegeven in figuur 

2. 9. (o=o resp. o=4kbar). Figuur 2.9a. toont de con

figuratie B//[001], b de configuratie B//[lÏO]en c 

de configuratie B//[lÏl]. Zonder druk is voor alle 

configuraties het verschil in oppervlakken zo klein 

dat er geen twee contouren kunnen worden onderschei

den. Dit houdt tevens in dat de zwevingsfrekwentie 

zeer klein is, zoals ook blijkt uit berekeningen 

door Seiler et al. (7). 

[11" J 

Figuur 2.9. 

) .. 

Konstante energievlakken in de k-ruimte 
voor een concentratie van 1.4 ~ 1015 cm-3. 
Te zien is de door uniaxiale druk veroor
zaakte extra toename van de inversie
asymmetriesplitsing van de Fermi-opper
vlakken voor o//[!101 bij o=4~bar yoor de 
configuraties a. B/JLOOlj b. B//[110] en 
c. B//[1Ï1]. De schaaltaktoren (1,2,3 en 
4) zijn in eenheden van 105 cm -1. 

) .. 
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Figuur 2. 9. laat zien dat er ten gevolge van unia

xiale druk een duidelijke splitsing van oppervlak

ken optreedt. Dit heeft ook gevolgen voor de fre

kwentie(periode) van de SdH-oscillaties. De groot

ste verschilfrekwentie zal optreden bij configura

tie a; de verschilfrekwentie van configuratie c is 

kleiner, terwijl die van configuratie b minimaal 

blijft. Dit houdt voor de nulpunten B (2.3.9.)voor de 
0 

verschillende configuraties in dat bij een bepaal• 

de druk B
0 

voor configuratie a de grootste waarde 

heeft, voor configuratie c een kleinere waarde 

heeft en voor configuratie b een nog veel kleinere 

waarde zal hebben. 

2.4.1. Effektieve massatensor en de magnetofonen 

effektieve massa ( 8 ) 

Benaderde uitdrukkingen voor de componenten van de 

inverse massatensor kunnen verkregen worden uit de 

theoretische uitdrukkingen voor de massa, gegeven 

door Huthukrishnam en Seiler ( 20 ). 

Voor het gebied van lineaire druk zijn de volgende 

uitdrukkingen voor de effektieve massatensor en zijn 

componenten afgeleid: 

I. ;//[111] 
De druktensor wordt gegeven door 

-(s 11+2s
12

)o/3 -ers4/6 -ers4/6 

Ej111j= -ers4/6 - (S
11

+2s 12 )er/3 -ers
44

;6 

-ers 4/6 -ers 4/6 .. 
-(S11+2S12)er/3 

2.4.9 • 
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en de inverse effektieve massatensor door 

". -1 
Ml1 

-1 
M12 

-1 -1 -1 
Mj111j= M12 Mll 

-1 
M12 

-1 
M12 

waarin 

en 

h d s44o 
A[-- J 12 E 

g 

waarin A 

De effektieve massatensor wordt dan 

waarin 

en 

(a+c
1

) (s
11 

+2s
12

) o 

E 
g 

] 

De magnetofonenmassa is isotroop ~n het vlak waar 
- -B .l o zodat slechts één veldrichting beschouwd be-

hoeft te worden: 

2.4.1.0 

2.4.12 

2.4.13. 

2.4.14. 

2.4.15. 
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+ h d s 44 01 
24 E 

g 

Voor de relatieve verandering in de magnetofonen

massa kunnen we dan schrijven 

Meting van 
óm* 
____E 

mx 
p 

als funktie van o levert de waarde 

van de helling, gegeven door 

(a+C
1

) (s
11

+2Sl2) 

E 
g 

II a/ I [100] 

h ct 8 44 
+---

24 E 
g 

Op analoge wijze krijgen we een uitdrukking voor 

de relatieve verandering in de magnetofonenmassa 

x 
m 

p 
E 

g 
E 

g 

In vergelijkingen 2.4.9. en 2.4.10. komen nog drie 

onbekenden voor. Een van de onbekenden, (a+C 1 ) kan 

bepaald worden met behulp van het longitudinale 

magnetofononeffekt. Deze configuratie is in onze 

opstelling niet mogelijk, zodat we een van de de

formatiepotentialen moeten kiezen uit de literatuur 

om de overige twee te kunnen bepalen. 

2.4.2. Drukafhankelijkheid van dk extremale door

snijdingsoppervlakken 

Substitutie van vergelijking 2.4.6. en vergelijking 

2.4.7. in vergelijking 2.4.8. levert sm[ooi](o) de 

2.4.16 

2.4.16.a 

2.4.17. 

2.4.18. 
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volgende vergelijking op 

37T [ 0 0 2] S = -::;::-z- E E + (E ) mo 2p f g f 

S is het extremale doorsnijdingsoppervlak van het mo 
Fermi-oppervlak voor o=o. 

De fraktionele verandering van de SdH-periode voor 

configuratie a is 

LIP[oo1]= -t~sm[Ool] 
P [001] sm[oo1] 

Analoog vinden we voor de fraktionele verandering 

van de SdH-periode voor configuratie b 

hcts
44

o 

Vergelijkingen 2.4.21. en 2.4.22. bevatten twee on

bekenden. Uit metingen aan configuratie a volgt de 

deformatiepotentiaal b waarna met behulp van metin

gen aan configuratie b deformatiepotentiaal d be

paald kan worden. We zien dat op deze wijze geen 

informatie verkregen kan worden omtrent de defor

matiepotentiaal (a+C 1 ). 

.. 

2.4.19. 

2.4.20. 

2.4.21. 

2.4.22. 
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3. De meetopstelling 

3 .1. Inleiding 

De experimentele eisen waaraan moet worden voldaan 

om het magnetofoneneffekt en het Shubnikov - de 

Haas-effekt in gedegenereerde halfgeleiders waar 

te kunnen nemen vloeien voort uit de theorie. Voor

waarde voor het waarnemen van SdH-oscillaties is 

dat de afstand tussen de Landaubanden groter is dan 

de thermische verbreding, en dat het elektron een 

aantal volledige cyclotronbanen moet kunnen afleg

gen. Dit houdt in dat 

Fiw >>k T 
c B 

W T= )JB >>1 
c 

en 

Voor het magnetofoneneffekt geldt dat de wisselwer

king tussen geleidingselektrenen en l.o.-fanonen 

een aanzienlijke bijdrage moet geven aan het ver

strooiingsmechanisme. De amplitude van de SdH-sig

naal neemt monotoon af bij toename van temperatuur 

vanaf vloeibaar helium. 

Het magnetofoneneffekt is vanaf T=40K waarneembaar. 

Het maximum in de amplitude treedt op voor een tem

peratuur van .:t 77K. Voor nog hogere temperaturen is 

het magnetofoneneffekt niet meer het belangrijkste 

verstrooiingsmechanisme. 

Bovenstaande houdt in dat SdH-metingen uitgevoerd 

moeten worden bij zeer lage temperaturen en vol

doende hoog magneetveld. De metingen worden uitge

voerd bij vloeibare heliumtemperatuur (4.2K). De 

metingen aan het magnetofoneneffekt worden uitge

voerd bij 77K, de temperatuur van vloeibare stik

stof. In de volgende paragrafen w~rden de diverse 

onderdelen van de opstelling besproken. 

3. 2. Blokschema 

Zowel de M.P.- als de SdH-oscillaties worden ge-

3.1.1. 
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detekteerd door middel van laagveldmodulatietech

niek (11). Daartoe wordt op het hoofdmagneetveld 

B
0 

een modulatieveld Bmcoswt gesuperponeerd door 

middel van kleine spoelen, gewikkeld om de pool

schoenen van de elektromagneet. De modulatiespoe

len worden gevoed door een oscillatorgestuurde 

audioversterker. De oscillator geeft tevens het 

referentiesignaal voor de loek-in. Het van het 

preparaat afkomstige gemoduleerde signaal wordt 

via een transformator toegevoerd aan de loek-in. 

Detektie heeft voornamelijk plaats via de 2e 

harmonische (2w) van de modulatiefrekwentie. 

Voor details van de opstelling zie het afstudeer

verslag van J. Cremers (11). 

I EH L. .. -... '* - vj J\IV 

·~:;-r ~ 

~~ 0 :1•"40 . 
~r- A 
~ 

' H lil vooa.,., fl&I\D.Jo(.t I! .. 
f r 

~'"'"'" 
..... tc.r 

~~--- ~~ 
1 ..... -

h ~ .._,.t'"""L 
"' ..... ~~,lid 

• 

Figuur 3.1. Blokschema 
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Het magneetveld wordt gemeten met behulp van een 

geijkte Hallprobe. Het signaal van de Hallprobe 

wordt toegevoerd aan een nanovoltmeter, welke een 

versterkt uitgangssignaal weergeeft, dat aan de 

x-as van de recorder wordt toegevoerd. 

Apparaatgegevens 

Trafo - Broekdeal 9433, versterkingstaktor 100x 

of 1000x voor frekwentiegebied 0,1H
2 

tot 2 kH z 

Lock-in - Broekdeal 9503 SC 

Oscillator - Broekdeal 5012 F 

Audioversterker - Quad 50 W 

Nanovoltmeter - Keithley 180 

XY-recorder - Kipp BD-30 

Hallprobe - Lake Share cryotronics. 

Model LHGA 321 Serie nr. 625. 

De hallprobe geeft 0.827 mV/T af en is in 

het gebied van 0 tot 1.5T lineair tot op 

0,1% nauwkeurig. 

3.3. Cryostaat en magneet 

De gebruikte cryostaat is van het type badcryostaat, 

de MD4A van Oxford Instruments. De cryostaat is van 

roestvrijstaal. Figuur 3.2. geeft een schets van de 

cryostaat. De binnenste ruimte is voor de vloeibare 

helium als SdH-metingen gedaan worden of voor vloei

baar stikstof bij magnetofononmetingen. Dan volgt 

naar buiten toe een vacuum-ruimte, vervolgens een 

ruimte voor vloeibaar stikstof, ter voorkoeling 

voor metingen met LHe, en tenslot~e weer een va

cuumruimte. 

De staart van de cryostaat heeft een doorsnede van 

3 cm en past precies tussen de poolschoenen van de 

magneet. Een beschrijving van de temperatuurrege-
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ling is in het afstudeerverslag van J. ereroers (11) 

te vinden. 

De elektromagneet is van Newport lnstruments. Het 

magneetveld kan gevarieerd worden van o tot 1.36T. 

Regeling geschiedt via een motor-aangedreven tien

slagspotentiometer. Tussen de motor en de potmeter 

hebben we een versnellingsbak aan gebracht met ver

schillende overbrengverhoudingen, zodat de snelheid 

waarmee het veld doorlopen wordt gekozen kan worden. 

Bovendien bezit de regelkast de mogelijkheid om dê 

tienslagspotmeter volledig te gebruiken voor een 

van tevoren ingesteld trajekt, wat een extra ver

traging oplevert in de snelheid waarmee het trajekt 

doorlopen wordt. In de gebruikte configuratie is de 

grootte van het modulatieveld maximaal 0.0180 T. 

3.4. Meetstok en drukmechanisme; meetnauwkeurigheid 

In de literatuur (8,18,19) wordt een aantal mecha

nismen beschreven om uniaxiale druk op e~n prepa

raat uit te oefenen in diverse configuraties. 

(Ï,Ë.o,kristalassen) Vanwege de kleine binnen dia-

meter van de staart van de cryostaat kwam in ons 

geval alleen de configuratie o// lange as van het 

preparaat en B l o in aanmerking. De druk wordt 

aangebracht door gewichten op een drukas te plaat

sen. Figuur 3.3. geeft een schets van de meetstok en 

hetdrukmechanisme, figuur 3.4. een schets van de 

preparaathouder en de configuratie. Alle onder

delen zijn gemaakt van roestvrijstaal. Wanneer de 

meetstok in de cryostaat gestoken is rust flens(1) 

op de flens (a) van de cryostaat. De meetstok is 

roteerbaar om de vertikale as. Tussen beide flenzen 

bevindt zich een teflon ring. Op ilens(l) zijn drie 

dragers gemonteerd welke het huis (2) dragen. In 

dit huis is een kogelbus (3) gemonteerd voor spe

lingvrije geleiding van het gewichtenplateau (5). 
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Figuur 3.3. Schets van doorsnede • 
meetstok en druk
mechanisme. 
Voor verklaring nummers zie tekst. 
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Figuur 3.4. Schets van de preparaathouder 
a. doorsnede A-A 
b. vooraanzicht 
c. configuratie preparaat. 
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Verder bevinden zich in het huis drie zuigers (6) 

welke door middel van oliedruk (4) verplaatst 

kunnen worden. De zuigers dienen om het gewich

tenplateau heel langzaam te laten zakken om de piek

belasting zo laag mogelijk te houden. De druk ver

oorzaakt door het gewichtenplateau wordt via druk

as (7) overgebracht op een klein plateau in de 

meetstok (9). Dit kleine plateau staat door middel 

van een veer (8) onder voorspanning. Deze voorspan-
~ 

ning dient om het preparaat bij montage en gewichts

verandering, waarbij het plateau opgelicht wordt,op 

zijn plaats te houden. Zoals in figuur 3.4. te zien 

is, is de drukas in de preparaathouder onderbroken. 

Reden hiervan is dat de drukas in de preparaathou

der geen speling mag vertonen. De drukas in de 

meetstok wordt geleid door een buis, welke op zijn 

beurt door spacers in het midden wordt gehouden. 

Onnauwkeurigheden in de metingen zijn het gevolg 

van eigenschappen van de opstelltng en afleesfouten. 

Tot een van de eigenschappen behoort wrijving in 

het druk-overbrengmechanisme. De drukas van het ge

wichtsplateau glijdt door een 0-ring. Deze 0-ring 

bevindt zich op kamertemperatuur. Het gewichtplateau 

zelf wordt geleid door een kogelbus. De drukas wordt 

geleid door een buis om doorbuiging zoveel mogelijk 

tegen te gaan. Dit alles leidt tot wrijving. Uit 

proeven met behulp van een Mettierbalans tot 2 kg 

belasting bleek het verlies ten gevolge van wrijving 

minder dan 100 g te bedragen. Voor verschillende 

belastingen was het verlies ten gevolgë van wrijving 

nagenoeg konstant. Reden waarom we de wrijving als 

konstant hebben aangenomen. Dit geeft dan een syste

matische fout in a. 

De voorspanning bestaqt uit de spanning ten gevolge 
• 

van de kracht welke de drukas op het preparaat uit-

oefent en de veerspanning. De kracht van de drukas 

is 1.4 N. Hiervoor is gecorrigeerd. De veerspanning 

is niet precies bekend. Echter de fout die gemaakt 

wordt door het niet precies weten van de veerspan-

,,.,, 
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ning is een systematische fout. Deze fout kan voor 

de verschillende preparaten nog verschillen omdat 

niet alle preparaten even lang zijn. Daar de voor

spanning erg klein is ten opzichte van de uitge-
~ ro.c l-at. 

oefende ~ zal de spretding die hier het ge-

volg van ts gering zijn. 

Een fout welke niet systematisch is maar lineair 

in de druk, is de fout welke gemaakt wordt bij 

het pepalen van het oppervlak van het preparaat 

waarop druk wordt uitgeoefend. De grootte orde 

van deze fout is 3%. Dit geeft dus een fout in de 

helling van de meetcurve ~P/P tegen a. Verder zijn 

er nog de afleesfouten bij de bepaling van de veld

posit.ies. Deze zijn van de orde 0.0004 T. 

Dit heeft een fout tot gevolg in ~P/P. De grootte 

van deze fout is 0,1%. De fout ten gevolge van de 

wrijving en veerspanning kan globaal bepaald wor

den uit het snijpunt van de curve ~P/P tegen a 

met de a-as: ~a=a -a w veersp. 

3.5. Preparaten 

De preparaten waaraan de metingen zijn uitgevoerd 

zijn InSb en cd 3As 2 . Aan InSb zijn magnetofonen en 

Shubnikov - de Haas metingen uitgevoerd. Aan Cd 3As 2 
konden alleen Shubnikov - de Haas metingen worden 

gedaan. Voor preparaatgegevens wordt verwezen naar 

het einde van deze paragraaf. 

De kristallen zijn gezaagd in van te voren door 

middel van Lauefotografie vastgestelde richtingen. 

De paaltjes zijn hierna gepolijst. De grootte van 

de preparaten ligt in de buurt van 0,7 x 0,7 x 6 mm. 

Figuur 3.5. laat de configuratie van stroom en 

spanningskontakten zien. De reden waarom de stroom

kontakten op de kopse kanten gesoldeerd zijn is de 

strenge eis van plan parallelliteit. Hieraan is 

moeilijk te voldoen met de beschikbare middelen. 

Door nu de configuratie op deze wijze te kiezen 

wordt het probleem voor een groot deel omzeild. 

Het Woodsmetaal van de stroomkontakten is bij ka-
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mertemperatuur vrij ductiel, en vloeit onder druk 

lichtelijk uit. 

De spanningkontakten zijn niet met Woodsmetaal ge

soldeerd daar deze kontakten er bij redelijke belas

ting nogal eens afsprongen. Gekozen is daarom voor 

indiumspanningkontakten 

Figuur 3.5. Configuratie van stroom en spanning

kontakten. 

Preparaatgegevens: 

n-InSb 

n-InSb 

magnetofonen 

Ter beschikking gesteld door Dr. R.G. van 

Welzenis. n= 4.4 x 10 14 cm- 3 bij 77K 

~= 30-35 m2/Vs bij 77K 

Serie no.: C2-608 (124/128) 

Fabrikaat: Monsanto Company 

Shubnikov - de Haas 

Ter beschikking gesteld door de groep van 

Prof. Hooge (E) . 

Fabrikaat: Hoboken, België. 

n= 7.8 x 10 15cm- 3 bij 4.2K • 

• 
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4. Resultaten 

4.1. Transversaal Magnetofononeffekt 

De magnetofononmetingen aan n-InSb werden uitge

voerd bij 77K. Het hoofdmagneetvelc'l varieerde van 

0-1.35 T, tErwijl het modulatieveld 0.0180 tesla 

t 'droeg. De opgelegde frekwentie van het modulatie

veld was 61 Hz. De opqegeven ladinqdragerconcentra

tie van de gemeten preparaten C2-·6C:3 was n= 4.4 x•1o 14 

cm- 3 bij 77K. Er is gemeten aan een tweetal confi

guraties. Di~ wordt weergegeven in de figuren 4.l.a. 

en 4.1.b. In alle gevallen ligt het magneetveld in 

het vlak loodrecht op de drukrichting en geldt 

Ï!/~. In het eerste geval (a) wordt de uniaxiale 

druk uitgeoefend in de [111]-richting. In het tweede 

geval wordt de uniaxiale druk uitgeoefend in de [001]

richting. Figuur 4.1.c. geeft aan hoe de preparaten 

uit het kristal gezaagd zijn. 

\ 

Figuur 4.1. 

c 

.. 

a en b configuraties van gemeten prepa

raten; c kristallografische oriëntatie. 
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Figuur 4.2.a. toont M.P.-oscillaties van n-InSb bij 

77K als funktie van het magneetveld. Het amplitude 

verloop van het signaal wordt in belangrijke mate 

bepaald door de detektiemethode. In dit geval is ge

meten op de 2e harmonische (2w) van de modulatie

frekwentie, zodat het echte M.P.-signaal vermenig

vuldigd wordt met een Besselfunktie J 2 (a) waardoor 

de amplitude drastisch afneemt bij hoge velden (11) . 

•. 3 ... 

b 

Figuur 4.2. 

• tr) ~ 

I 
,J 

I I 

l • .,._ ______ --+----
1 o t,. ., .lt.frt 

a. M.F.-oscillaties van n-InSb bij 
77K als funktie van het magneetveld. 

b. 1/B-waarde van de piek posities met 
geheel orde getal als funktie van 
het orde getal. 
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Verder wordt in dit verslag geen aandacht meer ge

geven aan de amplitude van de M.P.-signalen en de 

SdH-signaleni alleen de perioden zijn van belang. 

In figuur 4.2.b. zijn de reciproke veldwaarden van 

de maxima van de oscillaties weergegeven als funktie 

van bij-behorend ordegetal. Hier zien we dat afwij

kingen van de periodiciteit ten gevolge van de 

niet-parabolische geleidingsband in dit veldgebied 

met de gegeven nauwkeurigheid niet meetbaar zijn • .. 
Uit figuur 2.4.b. vinden we een periode van 

P(1/B)= 0.304 T- 1 . Voor de periode van de oscillaties 

geldt: 
e 1 =---
* wl m o 

P ( 1/B) 

p 

Hieruit kunnen we de magnetofonenmassa m~ bepalen 
p 

als we w
10 

kennen. In figuur 4.3. is de temperatuur-

afhankelijkheid van het golfgetal van de longitudi-

nale optische mode van n-InSb gegeven (3). 

"'t~ ---- ----- T 

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

I 

~ J,. g 
------- ------ ~ 

0 10() too ~e>O 

Figuur 4.3. Temperatuurafhankelijkheid van het 

golfgetal van de l.o.-mode (3). 

Uit figuur 4.3. bepalen we bij 77K: q=194.7cm-~ het

geen overeenkomt met een fonenenergie nw 10 van 

24.14 meV. Met behulp van deze waarde voor nw10 krij-

gen we een magnetofonenmassa van 

x 
m = 0.0158m 

p 

• 

4.1.1. 

.,, .. •: 
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De experimentele waarde is het gemiddelde voor de 

piceken M=3 t/m .M=8. 

Zoals uit vergelijking 2.1.12. blijkt, correspon

deert met elke piek een andere massa vanwege de niet

paraboliciteit van de geleidingsband van InSb. Deze 

orde-afhankelijkheid is echter zeer zwak, zoals 

blijkt uit figuur 4.4. 

Figuur 4.4. 

0 
-- ----- - M "" 5 In Sb 

T~mperoture (•K) 

De temperatuurafhankelijkheid van de 

magnetofonenmassa van n-InSb, berekend 

uit de l.o.fononfrekw. en de magneto

fonenpieken door middel van de relatie 

w
1 

:M.J ( 8) . Onze exp.erimentele waarde 
0 c 

is eveneens aangegeven (o). 

Uitgaande van de gemiddelde waarde m~= 0.0158 m_, 

vinden we met behulp van vergelijking 2.1.12. voor 

de massa onder in de band bij 77K: 

(E = 0.235eV : fiw
1 

= 24.14 meV) 
g 0 

x 
m (o)= 0.0139 m 

(N.B. De polarencorrectie is verwaarloosbaar klein: 

l'lm"' 0.00007 m ) 

Bovenstaande waarde is in zeer goede overeenstemming 

met de in de literatuur gerapport~erde waarden. 

Tabel 4.1. geeft de waarden van rn~(o) van InSb bij 

77K. 
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Auteur methode waarde massa 

Smith et al. (1962) Faraday rot. 0.0145 m 

Surnrners (1968) Cyclotron res. 0.0138 m 

Palik(l961) Cyclotron res. 0.0145 m 

Stradling en 

Wood ( 1968) Magnetofonen 0.0134 m 

Gaykema .(1980) Magnetofonen 0.0139 m 

Tabel 4.1. Waarden van m*(o) van InSb bij 77K ~3) 

Zetten we van de gemeten oscillaties de 1/B-waarden 

van de pieken uit tegen M, dan levert dit de fase 

term van de oscillaties op. (Alle maxima resp. minima 

worden als gelijke fasepunten beschouwd.) Doen we dit 

voor verschillende drukken dan blijkt de faseterm niet 

te veranderen, wel de periode. Dit wordt in figuur 4.5. 

geillustreerd. 

J!t.fi 

• _(f ... o 

1 

' r 
1 .. 

.. 
" 
• ~------~------~--------+-

0 

Figuur 4.5. Reciproke veldwaarden voor de piekpo

sities met geheel or~egetal als funktie 

van bijbehorend ordegetal. 
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De faseterm wordt nu verder voor alle preparaten 

drukonafhankelijk verondersteld, evenals dit door 

Seiler et al. gedaan wordt. Opgemerkt dient te 

worden dat deze veronderstelling zeer essentieel 

is, daar anders de relatief kleine drukafhankelijk

heid van de massa (of periode) niet meer meetbaar is. 

Berekeningen(8) tonen aan dat de verandering van 

w10 ten gevolge van uniaxiale druk verwaarloosbaar 

is ten opzichte van die in de massa. Via vergelij~ 

king 4.1.1. volgt dan dat 

/~P ( 1/B) 
P ( 1/B) 

Lm 
=-

B 

waarbij B= B(o=o) en 6B= B(o) - B(o) B(o) en B(o) 

zijn magneetvelden behor·ende bij twee punten van 

gelijke fase in de twee signalen voor a~o resp. o=o. 

Voor de punten van gelijke fase hebben we de maxi

ma en de minima van de oscillaties genomen. 

Een bepaling van de verandering in m% wordt dus een p 
bepaling van 6B, de verschuiving van een max. (resp. 

min.) op de B-schaal. Vanwege de kleine veranderin

gen rekken we de schaal voor B uit. Figuur 4.6. laat 

een voorbeeld zien van de recorderopnamen met en 

zonder druk langs de [111]-richting. We zien uit de

ze figuur dat B(o)/B(o) >1, dus dat 6B/B>o, hetgeen 

inhoudt dat 6m~/m% positief is. Dit is in overeen-
P p 

stemming met de experimentele resultaten van Seiler 

et al. ( 8 ) . 

.. 

4. 1. 2. 
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In totaal werden 11 preparaten afkomstig uit één 

kristal door gemeten; vijf preparaten waarbij de 

druk langs de [111]-richtirg en zes preparaten 

waarbij de druk langs de [100]-richting werd uit

geoefend. De maximale druk welke kon worden uitge

oefend voordat de preparaten braken, was ongeveer 

2.4 kbar. De resultaten voor 0//[111] worden weer

gegeven in figuur 4.7., die voor o//(10~ in figuur 

4. 8. 

A't l t5 /{ [lltj 

(~) ël5 

&li 

1 0 

Ow-·-----------~------------+----------
0 t 1 

Figuur 4.7. Drukafhankelijkheid van de rela

tieve verandering in B voor vijf 

preparaten met 0//[111] 

De resultaten voor de vijf preparaten in configu

ratie ~//[111] en B 1 0 tonen een lichte spreiding. 

De onnauwkeurigheid in de punten is in de figuur 

aangegeven. Voor de grootte orde van de onnauwkeu

righeid wordt verwezen naar par. J.4. Ditzelfde 

geldt voor de andere configuratie, 0//[100] en B 1 0. 
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0 

0 

-----·----------
' 1 

Figuur 4.8. Drukafhankelijkheid van de relatieve 

verandering in B voor zes preparaten 

met o I I [ 1 0 0 J • 
Lineaire regressie levert voor het geval dat o11[111] 

een helling op van 0.0122lkbar, voor het geval dat 

oll[100] een helling van 0.0138lkbar. In par. 2.4.1. 

wordt weergegeven dat de verandering van de effek

tieve magnetofonenmassa evenredig is met de aange

legde spanning ( zie vergelijkingen 2.4.16.a en 2.4.18) 

Dit wordt door de grafieken 4.7. en 4.8. ook beves

tigd. Voor een transversale configuratie is het niet 

mogelijk om alle drie de deformatiepotentialen te 

bepalen. Voor een bepaling van (a+C 1 ) is een longi

tudinale configuratie BIII vereist. We nemen uit de 

literatuur een voor de hand liggende waarde (8) van 

-5,5 eVvoor de grootheid (a+C1 ) om toch onze re

sultaten kwalitatief met die van anderen te kunnen 

vergelijken. Substitutie van (a+c;) en de waarden 
-11 2 -11 2 van (s 11 -s12 >= 3.028 x 10 m IN en s 44= 3.188 x 10 m IN 

in vergelijkingen 2.4.16.a en 2.4.18. levert dan 
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voor de deformatiepotentialen b en d op: 

b= -1.15 + 0.4 ev. 
d= -5.4 + 0.5 eV. 

Tabel 4.2. geeft de deformatiepotentialen van n-InSb 

verkregen uit uniaxiale drukafhankelijkheid van het 

magnetofononeffekt, vergeleken met die uit andere 

methoden. 

a+c1 (eV) b(eV) d(eV) Ref. COIIIIII8nts 
t.JYT 

-5.5 -1.4 -3.2 Mag:netophonon effect 
(17K), compressive uni-

:!:,0.5 +0.2 !..· 2 23 axial stress _ ... ______ 
------------ ----------- ---- ------------------

-128.0 

uaumed 
-7.2 

-7.0 

.-6.1 

-6.8 

-6.9 

-7.2 

-6.2 

-7.2 

-7.0 

Tabel 4.2. 

-2.0:!:,0.15 -5.o;to.5 

-2.0 -4.9 

-1.8 -6.4 

-0.2 +1.2 

-1. 4;t0. 4 -4.0 
:tl. 0 

. . . 

24 Piezoemission (30 to SOK) 

25 Magnetoreflection (1.5K) 

26 Piezobirefringence (300K) 

27 Plasma minimum (300K) 
28 

29 Piezoresistance (77K) 

2 Piezoresistivity coeffi
cients (77 to 300K) , 
tensile uniaxial stress 

30 Hall coefficient and re
sistivity (300K), hydra
static presaura 

31 Hall coefficient and re
sistivity (300Kl 

32 Optica! energy gap (300K) 

33 Estimated using known 
compresaibility and data 
of Ref. 30. 

34 Hall coefficient and resis
tivity (300K) Hydrastatic 
presaura 

35 Magnetophonon effect (115K) 
Hydrostatic preesure 

36 Magnetophonon effect (lOOK), 
qydroatatic presaura 

Deformatiepotentia~en van n-InSb ver

kregen uit uniaxiale drukafhankelijk

heid van het magnetofononeffekt, ver

geleken met andere methoden. 
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De waarden van b en d zijn echter zeer gevoelig 

voor veranderingen van (a+C 1 ) zoals uit de ver

gelijkingen2.4.16.a en 2.4.18. blijkt. 

Kiezen we voor (a+C 1 ) de waarde -7 eV, die uit 

vele andere meetmethoden volgt, dan krijgen we 

voor de deformatiepotentialen b en d: 

4 0 2. 

b== -2.63 eV. 

d== -10.30 eV. 

Shubnikov - de Haas metingen aan n-InSb 

De SdH-metingen aan n-InSb werden uitgevoerd bij 

4.2 K. Het hoofdmagneetveld varieerde van 0-1.35 T, 

terwijl het modulatieveld 0.0180 T bedroeg. De op

gelegde frekwentie van het modulatieveld was 61 Hz. 

De elektronenconcentratie van de gemeten preparaten 

is ongeveer 7.8 ~ 10 15 cm- 3 bij 4.2 K. De confi

guratie waarbij de metingen werden uitgevoerd was 

altijd Ï;;; en Ë l a. Dit wordt weergegeven in fi

guur 4.9. waarin tevens te zien is hoe de prepa

raten uit het kristal zijn gezaagd. 

Figuur 4.9. Configuratie waaraan gemeten wordt. 
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Figuur 4.10. laat SdH-oscillaties zien zonder druk 

voor de configuraties getoond in figuur 4.9., met 

resp. a: B//[001]; b: B//[1ÏO] en c: B//[1Ï1]. 

We zien dat de signalen identiek zijn en dat de 

SdH-periodes gelijk zijn: het Fermi-oppervlak van 

de geleidingsband is bolvormig. Opgemerkt dient te 

worden dat ten gevolge van detektiemethode de ma

xima van de SdH-oscillaties in de figuren 4.10., 

4.11 en 4.17. als minima worden weergeven. De pe

riode welke we uit figuur 4.10. kunnen bepalen is 

0.8038 T- 1 (3~N~6). Hiermede zijn we in staat om 

de elektronenconcentratie te bepalen, welke reeds 

eerder is vermeld: n=7.8 * 10 15cm- 3 . De waarde 

komt goed overeen met de uit het Halleffekt be

paalde elektronenconcentratie. Uitgaande van 

Eg= 0.235 ev., ö=0.805 ev., P= 9.36 x 10-10 eVm 

en deze elektronenconcentratie vinden we voor het 

bijbehorende Ferminiveau Ef~ 0.010 eV en voor de 

effektleve cyclotronmassa m*= 0.0148 m. In figuur c 
4.10. is N=1 opgesplitst ten gevolge van spinsplit-

sing. De spinsplitsingsfaktor ös kan met behulp 

van vergelijking 2.2.5. bepaald worden; waarbij er 

vanuit wordt gegaan dat Ef niet aan het magneet

veld afhangt. Met behulp van de vergelijking 

x x 
ö = m g /4m 

s 

kan dan de effektieve g faktor bepaald worden: 

x 
g 49 + 1 

Deze waarde komt goed overeen met de gepubli

ceerde waarden (9) voor de gegeven elektronen

concentratie. 

Onder uniaxiale druk wordt het Petmi-oppervlak 

ellipsaidaal met drukafhankelijke assen: zie 

par. 2.4. Om vergelijking met het werk van Seiler 

et al.mogelijk te maken is de configuratie geko-

4.2.1. 
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zen welke in het begin van deze par. is vermeld 

(~//[110]). De parametersben d kunnen in prin

cipe bepaald worden uit metingen van (~P/P)B//[OOl] 

en (~P/P)B//[lïo]· Een waarde (a+c 1 ) kan niet uit 

deze metingen bepaald worden. De relatieve veran

deringen in de periode van het SdH-effekt als 

funktie van de druk zijn aanzienlijk kleiner dan 

die van de M.F.-periode. Substitueren we de uit de 

M.F.-metingen gevonden waarden in de formules 

2.4.21. en 2.4.22. dan verwachten we voor de hier

voor beschreven preparaten (configuratie) rela

tieve veranderingen van P 001 en PlÏO van 1% resp. 

0.6% bij o= 3kbar. 

Figuur 4.11. geeft de SdH-spanning voor configura

tie a weer als funktie van het magneetveld voor 

verschillende waarden van de uniaxiale druk a. 

We zien hier dat er bij drukken groter dan + 1.2 kbar 

zweving in de SdH-oscillaties optreedt, en daarmee 

gepaard gaande fase-verschuivingen. Bij toenemende 

druk verschuift dit nulpunt naar hogere veldwaarden. 

Dit nulpunt is niet het nulpunt ten gevolge van de 

modulatietechniek. Het eerste nulpunt ten gevolge van 

modulatietechniek ligt bij B~ 0.17 T. 

Deze zweving heeft tot gevolg dat eventuele kleine 

veranderingen in de periode niet meer nauwkeurig 

gemeten kunnen worden. Oorzaak van het optreden van 

de zweving is het feit dat de geleidingsband niet 

ontaard is; zie par. 2.3. Voor de configuratie a 

kon ten gevolge van deze zwevingen ook geen ver

andering in de periode bepaald worden als funktie 

van de druk. Alleen configuratie b vertoonde geen 

zweving (zie figuur 4.17) zodat we hier wel de ver

andering in de periode zouden moeten kunnen meten. 

Figuur 4. 12. geeft de resultaten van de metingen aan .. 
configuratie b weer. Uitgezet is de fraktionele ver

andering van de periode als funktie van de uniaxiale 
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druk. We zien dat deze fraktionele verandering erg 

klein is. 

0.5 

o.t 

o.• 0 0 ,, 
0 

0 1 t 

Figuur 4.12. Fraktionele verandering in de periode 

als funktie van de druk voor configu

ratie b. 

Dien tengevolge is de helling van de rechte die het 

verband tussen -öP/P en a aangeeft bijna nul. Vullen 

we in vergelijking 2.4.22. voor de helling nul in, 

dan krijgen we de volgende relatie tussen b en d 

8 (Eg +Ef) 16 (Eg +Ef) 

met -11 2 -11 2 s
11

-s
12

= 3.028 x 10 m /N, s
44

= 3.188 x 10 m /N, 

Eg= 0.235 even Ef= 0.010 eV zien we dat b en d van 

gelijke grootte-orde zijn. Dit is de enige conclu

sie die wij uit onze metingen kunnen trekken omtrent 

de grootte van b en d. Waarden toekennen is niet mo

gelijk. Seiler is het wel gelukt om voor alle drie 

de configuraties veranderingen in.de periode te 

meten. 
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Seiler heeft de metingen gedaan aan preparaten 

met een aanzienlijk grotere elektronenconcentra

tie(N= 2 ~ 10 17cm- 3 ) dan waaraan wij gemeten 

hebben. Met een lagere concentratie lukte het Sei

ler et al. ook niet om veranderingen in ~P/P te 

meten. De reden dat bij hogere concentratie nog 

wel verandering in de periode gemeten kan worden, 

al dan niet beïnvloed door faseverschuiving ten ge

volge van zweving, is dat voor een concentratie van 

8 ~ 10 15cm- 3 het ordegetal bij B= + 0.8 T één is en 
17- -3 

voor een concentratie van 2 x 10 cm het ordegetal 

bij hetzelfde veld dertien is. Er volgen voor hogere 

veldwaarden dus nog een aantal pieken. oe fase-ver

schuiving ten gevolge van zweving zal zich bij de 

laatste pieken voor de hoge concentratie pas later 

doen gelden dan bij lage concentratie. Desondanks houdt 

dit in dat de onnauwkeurigheid in de meting 

groot is. Figuur 4.13. geeft de meetresultaten weer 

van Seiler et al. zoals verkregen bij metingen aan 

preparatenmet een elektronenconcentratie van 
17 -3 2.0 x 10 cm . 

- -,--- T - - -- r - ---
1.8 o ,811 WOI]Q 

16 
o ,Bil [IÏI l G. 
D. ,Bil [IÏOlb 

14 

12 

ti' 
1.0 I 

0 

"'- oa 
....... 
"'-
<I 

17 (KBARI 

q 

Ö//[110] 

~ 

• 

Figuur 4.13. Relatieve verandering in de frekwentie (1/P) 
als funktie van de druk voor drieconfigu
raties (8) Ö//j110j 
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De waarden welke Seiler et al. verkregen voor de 

deformatie-potentialen b en d waren (E =0.235 eV, g 
E = 0.0606 eV). g 

b -1.7 eV. 

d -2.2 + 0.1 eV. 

Deze waarden zijn van dezelfde grootte-orde. Zij 

wijken echter af van de waarden die dezelfde auteurs 

verkregen uit magnetofonenmetingen (b= -1.4eV, 

d= -3.2 eV.) We kunnen hieruit concluderen dat het 

bepalen van de deformatiepotentialen met magneto

transportmetingen niet nauwkeurig is. Wat wij wel 

uit onze metingen kunnen bepalen is de verschuiving 

van het nulpunt, dat optreedt ten gevolge van de 

zweving, als funktie van de druk. Dit wordt voor 

de configuraties a en c weergegeven in figuur 4.14. 

• i#Coo1J Gl 

o.S" 
1 Ik C111J e. tr) c 

'l 
0.'# • 

+ • 
• c. 

OJ • • • • I 

• ..... 
o.l I 

O.l 

0 ~------~------~------,----------
0 1 

.. 
Figuur 4.14. Drukafhankelijkheid van het nulpunt 

ten gevolge van zweving voor configu

raties a en c. 
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Zoals uit figuur 4.14. blijkt Z1Jn wij ervan uitge

gaan dat het optredende nulpunt het laatste nulpunt 

is. De reden waarom wij het gevonden nulpunt het 

laatste hebben genoemd volgt uit berekingen. Hierop 

wordt aan het eind van deze par. nader ingegaan. 

Figuur 4.14. laat zien dat het verband tussen B
0 

en a lineair is in het bereik van a waarin gemeten 

is. De meetpunten komen goed overeen met experimen

tele waarden verkregen door Seiler. Hij heeft voor 

configuratie a voor verschillende concentraties de 

positie van B
0 

als funktie van de druk bepaald en 

daarna de theoretische curven bepaald welke hier 

het best aan voldoen. Voor de theoretische aanpas

sing maakte hij gebruik van de volgende waarden 

van de deformatiepotentialen: 

(a+C
1

l= -7.0 eV., b= -2.0 eV. en d=-5.0 eV. 

Figuur 4.15. geeft het bovenstaande weer. 

Figuur 4.15. 

(38 
..:s:. -06 
(l) 

2 

0 
0 

ër 11 UlO] 
8 11 [ooQ 

4 

Drukafhankelijkheid van het nulpunt 

ten gevolge van zweving voor ver-

schillende concentraties (7). a geeft 

de door ons gevonden resultaten weer. 

De getrokken lijnen zijn theoretische 

curven ( 1 0) . 
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In figuur 4.15. geven de cijfers verschillende con

centraties aan 

1: 1.5 x 10 15cm -3 n= 

2: n= 5.3 x 10 15cm- 3 

3 : 2.45 x 10 16cm -3 n= 

4: 6.32 x 10 16cm -3 n= 

5: n= 2 x 10 17cm- 3 

a is ons preparaat: n= 7.8 x 1o 15cm- 3 

Figuur 4.16. geeft B als funktie van de druk weer 
0 

voor de configuraties b en c voor de concentratie 

2 * 1o 17cm- 3 van Seiler en onze concentratie van 
15 -3 7.8 x 10 cm 

Figuur 4.16. 

15 
o-811 [0011 Cl 
o-Bii ( IÏIJ c: 

; 

; 
; 

/ c 
; D 

; 

" ; D 
;kl 

; 

,/ Q. --"' . 
• • •• l. 

••• 

a (kbor) 
5 

Drukafhankelijkheid van het nulpunt ten 

gevolge van zweving voor de configura

tie a en c. De open punten geven de 

meetpunten weer van Seiler (8} voor een 
.. 17 -3 

concentratie van 2.0 x 10 cm , de 

dichte punten zijn onze meetpunten, con

centratie 7.8 x 1015cm- 3 . 
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Ook de meetpunten van configuratie c lijken goed 

overeen te stemmen met de experimentele waarden 

van Seiler et al. 

Als we nu de waarden van de deformatiepotentialen 

vergelijken welke door Seiler uit de SdH metingen 

verkregen zijn, zien we (tabel 4.3) dat er geen 

eenduidigheid is. In de tabel zijn tevens de waar

den opgenomen voor de deformatiepotentialen welke 

Seiler et al. uit magnetofonenmetingen hebben ver

kregen. 

methode 

1. i-1. p. 

la.M.P. 

2 . SdH ( L'IP /P) 

3. SdH (B ) 
0 

3a.SdH (B ) 
0 

(a+C (eV) 

-5.5 + 0.5 -
-5.5 + 0.5 

-7.0 

-7.0 

b(eV) d(eV) 

-1.4 + 0.2 -3.2 + 0.2 

-1. 15 + 0.4 -5.4 + 0.5 

-1.7 + 0. 1 -2.2 + o. 1 

-2.0 -5.0 

-2.0 -5.0 

Tabel 4.3. Waarden voor de deformatiepoten-

tialen verkregen door Seiler et al. 

uit experimenten (1 en 2) en door 

aanpassing van experimenten theorie 

(3). (la) Geeft de door ons gevonden 

waarden uitgaande van de (a+C 1 ) van 

Seiler.(3a) Door aanpassing aan theorie. 

We kunnen hieruit concluderen dat bepaling van de

formatiepotentialen uit magnetotransportmetingen 

aan InSb niet erg nauwkeurig zijn. 

Figuur 4.17. laat de SdH-spanning zien als funktie 

van het magneetveld voor verschillende magneet

veldrichtingen. De verschilfrekwentie (F8= ~B0 ) is 

maximaal voor configuratie a en minimaal voor con

figuratie b. Dit is in overeenstemming met de li

teratuur, par. 2.4. (ook 7 ) . 
.. 

Benoeming nulpunt ten gevolge van zweving 

De amplitudes van de SdH-oscillaties kunnen beschre

ven worden met 



cos 21r 
Fl+F2 

( ---- ) cos 2IJ 
sB 
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Het nulpunt ten gevolge van zweving treedt op als 

cos 2n 
Fl-F2 

( 2B 0 

Hieruit volgt 

2n 

ofwel 

Vb. configuratie a a = 1.95 kbar 

B = 0.34 T n 

a. Stel n=o, dan volgt hieruit dat 

B = 0.34 T en ~F= 0.17 T 
0 

Dan geldt B = 0.34 
n 2n+l 

dus 

B = 0.113 T 
1 

B = 0.068 T 
2 

b. Stel n=1, dan volgt hieruit dat 

B1= 0.34 T en ~F= 0.51 T 

Dan geldt B = 1.02 
n 2n+1 

dus 

B = l. 02 T 
0 

B = 1 0.34 T 

B = 
2 

0.204 T 

Uitdeze beschouwing volgt met grote waarschijn

lijkheid dat ~F= 0.17 Ten B = 0.35 T. Het enige 
0 

nulpunt dat optreedt is dus met g~ote waarschijn-

lijkheid het laatste nulpunt. Met behulp van de 

verschilfrekwentie en de gemeten periode zijn we 

in staat de frekwenties van beide signalen af

zonderlijk te bepalen. 
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-1 
De gemeten periode Ls P(1/B)= 0.805 T 

Dit geeft 

F +F 
1 2 --- ----

2 0.805 
1. 242 T 

met de verschilfrekwentie 

krijgen we voor 

en voor 

F
1
=1.327T 

F 
2

= 1. 157 'I' 

0.085 T 

4.3. Shubnikov- de Haas metingen aan Cd
3

As 2 

Alvorens in te gaan op de resultaten dient vermeld 

te worden dat alleen een kwalitatieve behandeling 

mogelijk is omdat er op dit moment nog geen model 

van de bandenstruktuur van Cd 3As 2 onder uniaxiale 

druk voor handen is. We kunnen echter wel de ver

kregen resultaten omtrent de verandering van de 

periode ten gevolge van uniaxiale druk vergelijken 

met de resultaten verkregen voor n-InSb. 

De SdH-metingen zijn uitgevoerd onder dezelfde 

condities als bij n-InSb, behalve dat het modu

latieveld nu 0.0120 T bedroeg. Dit werd gedaan 

om het Besselnulpunt bij lage veldwaarde te hou

den opdat dit geen invloed zou hebben op de meet

resultaten. De metingen zijn uitgevoerd aan twee 

configuraties, a: ä//c-as en B l ;, in het (001)

v1ak; b: ö//b-as of ä//a-as en B l a, in het 

(010)-vlak of (100)-vlak. Figuur 4.18. geeft weer 

hoe de preparaten uit het kristal gezaagd zijn met 

de configuraties, 

Gemeten is aan preparaten van de series As-53-4, 
• 

As-53-5 en As-61-3. 



Figuur 4.18. 

As-53-4-2 

66. 

/ 

Wijze waarop de preparaten zijn ge

zaagd en de configuraties: 

a. ;,I//I0011, B in (001)-vlak; 

b. ;,I//10101, B in (010)-vlak. 

Dit preparaat heeft een elektronenconcentratie van 

8.45 • 10 17cm- 3 . De f' t' · G t · A con 1gura 1e 1s a. eme en 1s 

bij een zestal hoeken tussen 90° en 60°, waarbij 

voor 0° BI/tweetallige as,) met onderling verschil 

van 30°. Figuur 4.19. geeft de resultaten weer. 

We zien dat de verandering in de periode lineair 

is met de druk in het gemeten bereik. De periode 

neemt toe als funktie van de druk. De verandering 

in de periode als funktie van de uniaxiale druk is 

aanzienlijk groter dan die bij n-InSb. uocr- ue..-"d€ld<-bcuc e.lekJ.,..o..,e.::- -
De periode blij ft konstant. Dit houdt in dat naar c..o .... c:.e,..~· 
alle waarschijnlijkheid het vlak van konstante 

energie onder uniaxiale druk een omwentelingsel~-

lipsolde blijft (par.2.2.) • 
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Figuur 4.19. 

As-61-3-1 
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/ 

JtCL 

Fraktionele verandering in de pe

riode als funktie van de druk voor 

configuratie a van As-53-4-2. 

Dit preparaat heeft een elektronenconcentratie van 

n= 2.0 * 10 18cm- 3 . De configuratie is a. Figuur 

4.20. geeft de meetresultaten weer. Gemeten is bij 

drie hoeken. De helling is aanzienlijk kleiner dan 

die van As-53-4-1. A.VJ, As -~1-l-1 
l Cl/•) i 

~ 

0 o.S I.S' E)......;) 
{kb ...... 

Figuur 4.20. Fraktionele verandering in de periode 

als funktie van de druk voor configu
ratie a van As-61-3-1. 

0 ~0 
0 

0 b(,o 
){ 3o • 

• • 0 

• 
I -Jo 

• -hÓ 
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As-53-5 

De elektronenconcentratie van deze 

. 4 0 10 17 - 3 G t . ten lS . ~ cm 
0

• eme en lS 

serie prepara

aan vijf prepa-
4.4( c:.u..H..,.,....~ b """" J'1 'f· '"' 

raten, teweten één preparaat voor de configuratie 

B//[100], twee preparaten voor de configuratie 

B//[102], en twee preparaten voor de configuratie 

B//[001]. De meetresultaten worden door figuur 

4.21. weergegeven. Het verband tussen de verande

ring in de periode en de uniaxiale druk is in 

alle gevallen lineair. De verandering in de pe

riode is voor de configuratie B//I100] het grootst 

en voor de configuratie B//[001] het kleinst. 

Voor a=O is het vlak van konstante energie een om

wentelingsellipsoïde, figuur 2.4. Wanneer we nu 

druk uitoefenen langs de b-as zal de ellipsoïde 

geen omwentelingsoïde meer zijn. Wanneer B// c-as 

is het extremale doorsnijdingsoppervlak voor a=o 

een cirkel. 

j 

0 
0 1 

Figuur 4.21. 

c. 

b. B//[001] 

c. B//[100] 

d. B/ I [102] 

Fraktionele verandering in de periode 

als funktie van de uniaxiale druk voor .. 
de configuraties b,c en d van As-53-5. 
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Onder druk zal voor configuratie b het extremale 

doorsnijdings oppervlak overgaan in een ellips. In 

de overige configuraties blijft het extremale door

snijdingsvlak een ellips. 

In geen van de metingen kon het zwevingseffekt 

waargenomen worden. 

• 
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5 Conclusie en suggesties 

Uitgaande van de resultaten verkregen uit M.P.-en 

SdH-metingen aan n-InSb kunnen we stellen dat de op

stelling aan de gesteld eisen voldoet. De opstelling 

werkt reproduceerbaar, waarmee bedoeld wordt dat 

herhaald uitvoeren van dezelfde reeks metingen aan 

eenzelfde preparaat, binnen de meetnauwkeurigheid, 

dezelfde resultaten oplevert. Ook het uitvoeren van 

eenzelfde reeks metingen aan verschillende preparaten 

met dezelfde configuratie leverde, binnen de meet

nauwkeurigheid, dezelfde resultaten op. 

De uit magnetofononexperimenten verkregen waarde 

voor de effektieve massa onder in de band komt goed 

overeen met de algemeen in de literatuur geaccepteer-

de waarde. Onze M.P.-experimenten bevestigen dat de 

fraktionele verandering in de massa (periode) lineair 

is met de druk in het gemeten druk gebied. Bij toe

nemende druk neemt de magnetofononmassa toe, overeen

komstig de theorie en de resultaten van Seiler et al. (8). 

Om veranderingen in de periode van de SdH-oscillaties 

te kunnen meten zal de elektronenconcentratie aanzien

lijk groter moeten zijn dan de 7.8 % 10 15cm- 3 van de 

door ons gemeten preparaten. Preparaten met concentra

ties in de orde van 10 16 cm- 3 zijn echter wel geschikt 

om het zwevingseffekt te bestuderen. Het verloop van 

het nulpunt ten gevolge van zweving als funktie van de 

druk komt, bij de gemeten preparaten, goed overeen met 

experimentele gegevens uit de literatuur (9). De geme

ten veldrichtingsafhankelijkheid van het zwevingseffekt 

komt goed overeen met de theorie van Bir en Pikus (6). 

Als we de waarden voor de deformatiepotentialen in 

tabel 4.3. verkregen uit experimenten en aanpassing 

daarvan aan de literatuur, vergelijken tezamen met die 

door Seiler verkregen zien we dat•er grote variatie op

treedt. Er zullen dus nog veel en vooral nauwkeurige 

experimenten gedaan moeten worden. Aan het controleren 

van de theorie van Bir en Pikus zijn we dus nog niet 

toe. De verandering in de periode van de SdH-oscilla

ties ten gevolge van uniaxiale druk bij Cd 3As 2 is veel 
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groter dan bij n-InSb met vergelijkbare elektronen

concentratie. Ook voor Cd 3As 2 is de verandering in 

de periode lineair met de druk voor het gemeten druk

gebied. Voor o//jOOlj treedt geen anisotropie op in 

de periode. 

Tot slot nog een enkele opmerking en suggesties om

trent de meetstok. 

De wrijvingskrachten Z1Jn klein zoals uit de resul

taten blijkt. Deze wrijvingskrachten kunnen nog ver

minderd worden door de 0-ring afdichting te vervangen 

door een balgafdichting. 

Verbeteringen aan de meetstok zijn nog mogelijk. Op 

dit moment is het niet mogelijk de meetstok in een 

koude cryostaat in te brengen. De lucht in de meet

stok kan niet makkelijk weggepompt worden. Door nu 

een pompaansluiting bovenaan de meetstok te maken 

kan dit wel. Zo wordt vastvriezen van de drukas voorko

men. N.B. Er dienen dan ook gaten boven in de binnen

buis gemaakt te worden. 

Een andere verbetering betreft montagegemak. Doordat 

de teflonplaatjes, waartussen het preparaat geklemd 

is nu niet vast bevestigd zijn is monteren moeilijk. 

Het zou misschien wenselijk zijn in de drukas van de 

preparaathouder en in de preparaathouder zelf een ka

mer te maken waarin een teflon plaatje gemonteerd kan 

wordeL met. ~~~· kuni~~t ~at, zodat het preparaat direkt 

vast zowel als vertikaal staat. 

Zonder veel modificaties aan te brengen is de meetstok 

geschikt om in de superspoel gebruikt te worden. Dit 

geeft de mogelijkheid om in de longitudinale configu

ratie te meten. 

• 
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Energie-afhankelijke assen van 

het Fermi-oppervlak 

Deformatiepotentiaal 

Amplitudefaktor SdH-oscillaties 

Magnetische induktie 

Deformatiepotentiaal 

Elementaire lading 

Energie 

Effektieve spectroscopische split

singsfaktor 

Konstante van Dirac 

Stroom 

Golfgetal 

Boltzmannkonstante 

Effektieve massa 

Geheel getal 

rustmassa 

Gereduceerde effektieve massa 

Kwantumgetal, elektronenconcentratie 

Boltzmann-verdelingsfunktie 

Matrix-element van Kane. Periode 

oscillaties 

Impulsvektor 

Geheel getal 

Elastische konstante 

Extremaal doorsnijdingsoppervlak 

Temperatuur 

Spanning 

Konstante 

Deformatieterm 

Spin-baan wisselwerking 

Splitsingstaktor 

Spanning 

Geleiding 

Beweeglijkheid 

Hoek 

Faseterm 
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Soortelijke weerstand 

Longitudinaal optische fononfrekwentie 

Cyclotronresonantiefrekw. voor k =o z 
Cyclotronresonantiefrekwentie 

Botsingsrelaxatietijd . 

• 


