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SAMENVATTING 

Uit metingen van de thermomagnetische effekten kan men gegevens verkrijgen 

over de vorm van de geleidingsband en het verstrooiingsmechanisme in ontaarde 

halfgeleiders. Onder aanname van een enkelvoudige, isotrope, niet-parabolische 

geleidingsband is dit geprobeerd voor Cd3P2• Het blijkt dat de eenvoudige 

formules, geldend voor hoge degeneratie, niet gebruikt mogen worden. Een 

redelijke overeenkomst van theorie met experiment verkrijgt men, indien 

voor de bandafstand 0.5 eV, de verstrooiingsparameter -I en de effektieve 

massa van de elektronen onder in de geleidingsband 0.04 m genomen wordt. 
0 

Nauwkeurige bepalingen zijn slechts te verkrijgen uit samples met veel 

hogere elektronendichtheden. Gekonstateerd is dat de verstróoiing bij 

110 K gedeeltelijk inelastisch is. Wat betreft de transporteffekten 

zonder magneetveld is een minimum waargenomen in de roosterwarmtegelei

ding. 



1. INLEIDING 

Nadat het onderzoek van de thermomagnetische effekten in Cd
3
As 2 is afgeslo

ten, is een aanvang gemaakt met de studie van deze effekten in Cd
3

P2 ,waar

van hier verslag wordt uitgebracht. Cd
3
P

2 
behoort, evenals Cd

3
As

2
, tot de 

klasse van halfgeleidende II
3
-v

2 
verbindingen en is sinds kort in de belang

stelling gekomen. Het is gebleken dat Cd
3

P
2 

bij lage temperaturen gestimu

leerde emissie kan vertonen met een golflengte van 2.12 ~ml 2 • Tevens blijkt 

met koper gedoopt Cd
3
P2 een gevoelige fotodetektor te zijn bij lage tempera

turen3. Een ander interessant aspekt is, dat er aanwijzingen zijn dat de 

reeks Cd3 (AsxPI-x)Z mengkristallen een halfmetaal-halfgeleider overgang 

vertoont 3• Meting van thermomagnetische effekten, als aanvulling op optische 

methoden, kunnen een bijdrage leveren tot meer inzicht in de bandenstruk

tuur van Cd
3
P2 , met name de toepasbaarheid van het Kane-model. Thermomag

netische effekten zijn bovendien selektief ten aanzien van het verstrooi

Ïngsmechanisme.In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van gepubliceerd 

onderzoek aan Cd
3
P2 , gevolgd door een hoofdstuk gewijd aan de door ons toe

gepaste experimentele technieken. Een beschrijving van de aangenomen banden

struktuur van cd
3
P2 met de theorie betreffende de thermomagnetische effekt

en in gedegenereerd materiaal wordt gegeven in hoofdstuk 4. Tenslotte wor

den de gemeten thermo~elektrische en thermomagnetische effekten beschreven 

en geÏnterpreteerd( hoofdstuk 5 ). 



2. LITERATUUROVERZICHT 
2 

In 1935 rapporteren von Stackelberg en Paulus 4 als eersten over fysisch-chemische 

eigenschappen van Cd3P2 • Het belangrijkste resultaat uit dit onderzoek is de 

bepaling van de tetragonale kristalstruktuur en de roosterkonstanten a en c 

resp. 84.7 nm en 122.8 nm. Uit het heteropolaire en het kovalente karakter 

van de binding in Cd
3
P2 en de bijdragen hiervan tot de bandafstand komt Suchet5 

met behulp van empirische formules tot een schatting van de bandafstand van 

0.5 eV. In 1964 publiceren Haacke en Castellion6 hun werk betreffende de pre

paratuur en eigenschappen van Cd3P2 • Uit de optische absorptie meten zij een 

bandafstand van 0.5 eV bij kamertemperatuur. Uit metingen van het Hall-effekt 

vinden zij dat, tussen 80 K en 500 K, Cd3P2 gedegenereerd n-type is, hetgeen 

ook blijkt uit het verloop van de thermokracht als funktie van de temperatuur. 

Typische waarden voor de elektronenkonsentratie zijn 1023 à 1024 m-3 • De Hall

beweeglijkheid is omgekeerd evenredig met de temperatuur en ligt tussen 0.1 en 

0.3 m2/Vsec bij kamertemperatuur. Voor een één-kristallijn sample met een elek

tronenkonsentratie van 6x 1023 m-3 meten zij een thermokracht van -170 ~V/K bij 

300 K. Voor hogere elektronenkonsentraties neemt de thermokracht af. Bij 3x 1024 

m-3 is deze -110 ~V/K. Onder aanname van een parabolische geleidingsband en 

verstrooiing aan akoestische resp. optische fononen schatten zij de effektieve 

massa van de elektronen bij het Fermi-nivo op 0.06m resp. 0.12m • Teneinde 
0 0 

de elektronenkonsentratie te variëren hebben zij kristallen een temperatuur-

behandeling gegeven, onder toevoeging van cadmium of fosfor. De hieruit voort

komende veranderingen in de elektrische eigenschappen suggereren dat fosfor 

uit het kristal kan diffunderen, waardoor donornivo's gekreëerd worden. Tevens 

zijn samples behandeld met koper bij een temperatuur van 600 °C. Het blijkt 

dat koper als acceptor optreedt in Cd3P2 • Het bleek niet mogelijk op deze 

wijze intrinsiek materiaal te verkrijgen. Uit het verloop van de soortelijke 

weerstand met de temperatuur schatten zij een bandafstand van 0.6 eV bij 0 K. 

Zdanowicz en Wojakowski 7 geven een uitbreiding van het werk van Haacke-Castellion 

en van von Stackelberg-Paulus. Voor de roosterkonstanten vinden zij dat a = 

87.6 nm en c = 127.2 nm. De elektrische eigenschappen van hun samples zijn, 

beneden 300 K, hetzelfde als in 6 , echter de thermokracht die zij meten is 

onafhankelijk van de temperatuur, hetgeen in tegenspraak is met de elektrische 

metingen. Het verloop van de Hall-koëfficiënt en de weerstand,bij hoge tempera

turen, levert een bandafstand van 0.52 eV op. 
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Een bandenstruktuurberekening is uitgevoerd door Lin Chung8 , aan een fluoriet-

achtig rooster van cadmi~ en fosfor met daarop gesuperponeerd een periodieke 

verdeling van fosforvakatures. Er wordt een bandafstand berekend van 0.96 eV • 

Zij vermeldt echter dat E zal afnemen bij het in rekening brengen van de spin-
g 

baanwisselwerking en andere, relativistische, effekten in de Hamiltoniaan. 

De eerste metingen van thermomagnetische effekten aan Cd3P2 , d.w.z. de ver

andering van de thermokracht in een magneetveld, zijn gedaan door Radautsan 
9 

c.s. Onder aanname van een isotrope, parabolische, enkelvoudige geleidings-

band bepalen zij, uit de thermokracht in een hoog magneetveld en de elektro

nenkonsentratie, de effektieve massa mx van de elektronen bij het Fermi-nivo. 

De metingen zijn verricht bij 90 K. De effektieve massa variëert van 0.55m 
0 

tot 0.60 m bij een toename van de elektronenkonsentratie van 0.4 tot 1.2 x 
0 

1024 m-3• Hieruit kan een afwijking van de paraboliciteit van de geleidinss-

band gekonkludeerd worden. Voorgenoemde publikatie wordt gevolgd door een 

tweetal artikelen1 0 11 van dezelfde auteurs. Hierin interpreteren zij hun 

meetresultaten met een geleidingsband van het type Kane. Bovendien is het 

aantal metingen uitgebreid met resultaten verkregen uit twee preparaten met 
24 -3 hoge elektronenkonsentraties ( 3- 4.7 x 10 m ). De effektieve massa,uit 

de verzadigingswaarde van de thermokracht in een hoog magneetveld, als funktie 

van de elektronendichtheid levert, bij 90 K, een bandafstand op van 0.47 eV 10 • 

Bij kamertemperatuur 11 berekenen zij de effektieve massa onder in de geleidings

band ( m ) voor een aantal preparaten met verschillende elektronendichtheden, e 
onder aanname van een bandafstand van 0.5 eV en verstrooiing aan optische fa-

nonen. De massa m is, binnen 10 %, gelijk aan 0.05 m • Tenslotte dient opge-
e o 

merkt te worden dat zij bij 90 K een tekenwisseling in de verandering van de 

thermokracht gekonstateerd hebben, als funktie van de elektronenkonsentratie. 

Behalve metingen van transportkoëfficiënten, heeft men de optische absorptie 

gemeten van Cd3P2 bij verschillende temperaturen. Wagner c.s. 12 hebben, alvorens 

interband-magnetoabsorptie te beschouwen, een optische bandafstand gemeten van 

0.51 eV bij kamertemperatuur. Zij vermelden dat, vanwege de lage elektronen

kousentratie in Cd3P2 , de Burstein-Moss shift te verwaarlozen is. De tempera

tuurafhankelijkheid van de bandkant in de absorptie is bepaald door Radoff en 

Bishop 3 • Zij vinden, rekening houdend met de verschuiving van het Fermi-nivo 

met de temperatuur, een temperatuurkoëfficiënt van - 3 x 10-4 eV/K tussen 100 K 

en 300 K. Overeenkomstig de resultaten van Wagner 12 vinden zij, bij kamertem

peratuur, een bandafstand van 0.513 eV. Bij 110 K meten zij datE = 0.58 eV. g 



4 
Voor hun berekeningen gaan zij, evenals Wagner c.s, uit van een Kane-banden-

model. Uit luminescentiemetingen aan Cd3P2 , verricht door Bishöp, Moore en 

Swiggard2 en Bishop en Radoff14 volgen waarden voor Eg en~ die in dezelfde 

orde van grootte zijn. Sobolev en Syrbu13 hebben uit reflektie en absorptie 

de diverse mogelijke overgangen, volgend uit de berekening van Lin Chung, 

gemeten. Bij kamertemperatuur meten zij een bandafstand van 0.55 eV, terwijl 

verdere gegevens over hun preparaten ontbreken. 
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3, EXPERIMENTELE TECHNIEKEN 

Het uitgangsmateriaal voor de gebruikte preparaten is poedervormig Cd3P2 dat 

geleverd wordt door Cerac/Pure met een opgegeven zuiverheidsgraad van 99.999 %. 

Dit wordt door ons nog eens gezuiverd via een sublimatieproces in een gesloten 

ampul ( temperatuur 550- 500 °C ), De zuivering kan ook plaatsvinden door mid

del van een open-buis-transport onder doorstroming van argon. De kristalgroei 

geschiedt in een vakuum ampul, die met een konstante snelheid van 1 á 2 mm/dag 

door een temperatuurgradiënt getrokken wordt ( fig. 1 ) 

/::. 
545 °c / J 
.,;;_..;.........;~--_". 

I 

:.,...5 
' 

fig. 1 

I 
I cm..., 
! 

uitgangsmateriaal 

Op deze manier worden cilindrische kristallen verkregen met een diametervan 

4 tot 8 mm en een lengte van 3 tot 5 cm. Tijdens verdere behandeling blijkt 

vaak dat er scheuren en/of "kanaaltjes" in het materiaal zitten. De cilinders 

vertonen vrijwel altijd natuurlijke kristalvlakken aan het laatstgegroeide 

uiteinde. Analyses op samenstelling zijn voor een aantal kristallen verricht 

door A.Bernhardt ( W-Dld ). Hoewel deze mikro-analyses samenstellingen opleveren 

die, binnen de meetnauwkeurigheid, gelijk zijn aan de theoretische waarden 

(cadmium 84.5 gew %, fosfor 15.5 gew% ), is er een tendens naar een klein 

cadmium-overschot. Daar de elektrische en thermomagnetische effekten gemeten 

worden aan rechthoekige staafjes Cd3P2 , worden de kristallen geslepen en, 

desgewenst, gepolijst tot de vereiste afmetingen bereikt zijn. Karakteristieke 

afmetingen zijn 3 x 4 x 20 mm. 

Het is gebleken, dat het niet eenvoudig is om direkt op het kristal kontakten 

te solderen. Een aantal soldeermiddelen is geprobeerd, echter zonder bevredigend 

resultaat. Een oplossing is gevonden door, op de plaats waar men de kontakten 
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wil aanbrengen, elektrolytisch een dun laagje koper aan te brengen7• Aanbrengen 

van de kontakten op het kopervlekje met behulp van een In-Sn legering ( smelt

punt JJ5 °C ) levert dan geen problemen meer op. Ook de eindvlakken worden voor

zien van een koperlaagje. De montage van het preparaat is weergegeven in fig. 2, 

evenals het assenstelsel. 

2 3 

4 

3 
5 ----- --

2 -- -- -- -- 6 

' ' 7 ,_..__ 

fig. 2 

gradiëntoventje, in de vorm van een Zenerdiode met als toevoerdraden 

0.1 mm konstantaandraad. 

2 Stycast; een elektrisch isolerende kunststof met een relatief hoge 

warmtegeleiding (ong. 2 W/mK ). 

3 koperdraad ( 0.1 mm ), voor metingen van Hall-effekt en soortelijke 

weerstand. Dit wordt verwijderd voordat de thermomagnetische effekten 

gemeten worden. 

4 koper-konstantaan thermokoppel ( 50 ~m- 50 ~m ). 

5 indium-laag. 

6 koperplaatje. 

7 koperplaatje, dit kan op de preparaathouder gemonteerd worden. 

De meetopstelling is in wezen zoals beschreven in 15 16 De verschillende 
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effekten kunnen, in principe, als funktie van de temperatuur worden gemeten 

tussen 100 K en 300 K. Daar gebleken is dat de thermomagnetische effekten in 

ed
3

P2 erg klein zijn, is gebruik gemaakt van een andere magneetvoeding, zodat 

het maximaal haalbare magnetisch veld nu 1.84 tesla is. Het veld is geijkt 

met een N.M.R.-methode. Om storende induktie- en thermospanningen zo klein 

mogelijk te houden zijn extra voorzorgen genomen. Er is gebruik gemaakt van 

koper-koper verbindingen en,waar nodig, thermospanningsvrije soldeer. De 

spanningen worden gemeten met een Keithley 148 nanovoltmeter met een eigen 

batterijvoeding. Digitale uitlezing gebeurt met een Hewlett-Packard 5265A 

voltmeter. Op deze wijze kunnen alle spanningen tot op 0.1 ~V afgelezen wor

den. De temperaturen worden gemeten met koper-konstantaan thermokoppels, omdat 

de thermospanning hiervan praktisch onafhankelijk van het magneetveld is en 

vrij groot: bij 100 K is deze 20 ~V/K, bij kamertemperatuur 40 ~V/K. Voor om

rekening van spanning naar temperatuur worden tabellen van het National Bureau 

of Standardsl 7 gebruikt. Boven 300 K was het nodig te extrapoleren. Dit is 

gedaan met een Ze- graadspolynoom aanpassing. Wil men zeer nauwkeurige metingen 

verrichten dan is het nodig elk thermokoppel te ijken. 

Uit de -theorie van hoofdstuk 4 volgt dat men de bandafstand kan bepalen, indien 

metingen gedaan worden aan preparaten met grote onderlinge verschillen in 

elektronenkonsentratie. De door ons gegroeide kristallen blijken alle een 

elektronenkonsentratie te hebben in de orde van 1023 à 1024 m-3• De Hall

beweeglijkheid, bij kamertemperatuur, ligt tussen 0.2 en 0.3 m2/Vs.Door 

de kristallen een temperatuurbehandeling te geven, al of niet onder toe

voeging van elementen zoals: fosfor, cadmium, zwavel, kwik of koper, 

kunnen de elektrische eigenschappen heinvloed worden, ofschoon in veel 

gevallen geen eenduidige resultaten verkregen zijn. Daartoe werden enkele 

preparaten in een vakuum pyrex of kwarts ampul, met de eventueel toegevoegde 

stof, gedurende enige tijd op een temperatuur tussen 350 °e en 550 °e 

gehouden. Bij de keuze van temperatuur en stofhoeveelheid is ervoor gezorgd 

dat de dampdruk niet groter dan I atmosfeer word. Voor annealing met koper 

wordt dit elektrolytisch aangebracht op het gehele kristaloppervlak. Tijdens 

de temperatuurbehandeling met fosfor blijken whiskers aan het sample te 

groeien. De waargenomen veranderingen in de elektronendichtheden zijn 

kwalitatief in overeenstemming met6 7 • Dit is niet het geval met de variaties 

in ~H • Annealing in vakuum of met cadmium levert een toename van n. Een 

afname van n wordt verkregen door het sample een temperatuurbehandeling 

te geven met koper of fosfor. De invloed van annealing met koper is 
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ook onderzocht door Radoff en Bishop 18 aan dunne preparaten. Het 

bleek hun dat het koper boven 400 °C opgenomen wordt in het kristal 

en zich daar schijnbaar homogeen verdeelt. Bovendien bleken niet 

alle koperatomen aanleiding te geven tot vermindering van de elek

tronenkonsentratie. Aan onze kopergedoopte samples is gekonstateerd 

dat de elektronendichtheid langzaam in de tijd afneemt, tevens konden 
19 -3 zeer lage elektronendichtheden verkregen worden (orde 10 m ). 

Langzame afkoeling en gedurende lange tijd ( 2 à 3 weken ) boven 

kamertemperatuur bewaren lijkt voldoende om stabiliteit in de elek

tronenkonsentratie te verkrijgen. 



4. THEORETISCHE ACHTERGRONDEN 
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1. Bandenstruktuur 

In het algemeen kan de vorm van de geleidingsband beschreven worden 

door 

À(e) = E a .. k.k. 
-r ~J ~ J 

De energie e en de golfvektor k worden gerekend vanaf het minimum 

(4.1.1) 

van de band À(û)=O. De funktie À is alleen afhankelijkvan de energie 

en beschrijft de niet-paraboliciteit. In principe kunnen de koëfficiën

-ten a .. ook afhangen van e. Er bestaan sterke indikaties dat de 
~J 

geleidingaband van Cd3P
2

, eveneens als bij Cd
3
As

2
, niet-parabolisch 

is2 9 10 11. Uit metingen van het Shubnikov-de Haas effekt bij lage 

temperaturen 19 blijkt dat er geen merkbare anisotropie bestaat in 

de effektieve massa. De transportkoëfficiënten zullen uitgerekend 

worden voor een niet-parabolische band van het type Kane. Kane20 heeft 

berekend dat de bandenstruktuur van InSb, in de buurt van k=O, beschreven 

kan worden door de vergelijkingen 

Hierin is 

e' = -e 
g 

e'(e'+ eg)(e'+eg+b)- k
2
P2(e'+eg+Ïb) = 0 

e'= E 
fl.2k2 

2m 
0 

Eg de bandafstand bij k=O 

b de spin-baan wisselwerkingsterm 

P een matrixelement dat de koppeling tussen 

geleidingaband en valentieband aangeeft 

(4.1.2) 

(4.1.3) 

In fig. 3 is deze struktuur weergegeven : een (lichte) niet-parabolische 

geleidingaband c, een zware-gatenband v
1

, een lichte-gatenband v2 en 

een afgesplitste valentieband v
3

. Men kan verschillende kondities 

onderscheiden, waaronder (4.1.3) overgaat in een kwadratische vorm 

en de oplossing voor de geleidingaband de volgende eenvoudige gedaante 

krijgt: 

4Eg E'2 2 
( E' + ) ='k (4.J.4) 

áP2 Eg 
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fig. 3 

De parameter a neemt voor ~>>E , ~<<E 
8 g g 

en E 1 <<E è ? 1 resp. de g 3 . 
waarden 3 , 4 en b aan, met 

b = 
E + ~ 

4( g 3 ) 
E + ~ g 

2 2 
0 d 1 . d . . 1 k . 1\ k . (4 1 4) n er ve:waar oz1ng van e vr1Je-e e tronenerg1e 

2
m mag 1n • . 

E 1 Vervangen worden door E· De oplossingen hiervan zÎjn een eerste-

orde-niet-parabolische geleidingsband c en een ten opzichte van c 

gespiegelde lichte-gatenband v2 (fig. 4 ). Voor grote bandafstand 

wordt de geleidingaband parabolisch. 

De definitie van de effektieve massa mx in een isotrope stof is 

( x) -I _ I 
m --

1i2k 

dE 
dk (4. 1.5) 
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c 

k 

fig. 4 

Hiervan gebruikmakend kan men (4.1.4) ook schrijven als 

2m 2 
e ( E + E ) = k2 

112 Eg 

(4.1.6) 

2ti2e met m = ~2 , de effektieve massa onder in de geleidingsband (bij k=O). 
e aP 

Voor de geleidingaband levert (4.1.4) de oplossing 

Via de definitie van mx en de relatie 

waarin kf de golfvektor van een elektron met de Fermi-energie is, 

is eenvoudig in te zien dat voor hoge degeneratie geldt : 

(4.1.7) 

(4.1.8) 
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x 2 4 2 4 2 ~ liJ. . 41i. e: Afl. (31T }3 • nt m g + 0 = 
x m2(aP2)2 2 aP2 

1- m m 
0 0 

mo 

Hieruit mag gekonkludeerd worden dat, indien het linkerlid van (4.1.9) 

versus nt een rechte lijn oplevert, de bandvorm van het type Kane is. 

Uit de helling en het snijpunt van de rechte met de vertikale as is dan 
2 de band-afstand te bepalen alsmede de parameter aP • 

2. Transporttheorie22~5 

Voor een isotrope stof met een rechthoekige geometrie kunnen de 

galvano- thermomagnetische effekten gedefiniëerd worden met behulp van 

(4.2.1). Het bijbehorende assenstelsel is vastgelegd in fig.2 van 

hoofdstuk 3. 

i i .SB i .T -NiB.T V T -K -K a x 

Qy i .SB i NiB.T i V T K -K a. .T y 
= 

E 
i -NiB i -~B J a p 

x x 

E NiB i ~B i 
J y a. 

p y 
~ 

De warmtestroomdichtheid wordt met Q aangeduid, de elektrische stroom

-dichtheid met J. De diverse effekten hebben, historisch, de volgende 

benamingen: 

warmtegeleiding: i = -K .V T x 
, waarbij V T= J 

y x = J 
y 

= 0 

(4.1.9) 

(4.2.1) 

(4.2.2) 
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i De verandering van K in een magneetveld wordt ook wel het Maggi-

Righi-Leduc effekt genoemd. 

Righi-Leduc effekt: V T = SB,V T 
y x waarbiJ' Q = J = J = 0 (4.2.3) 

' y x y 

Dit is het thermische analogon van het beter bekende Hall-effekt. 

Seebeck effekt: E 
x 

i = a. .V T 
x 

, waarbij V T = J 
y x 

= J = 0 (4.2.4) 
y 

i i De koëfficiënt a heet ook wel thermokracht. De verandering van a 

in een magneetveld wordt ook aangeduid met longitudinaal Nernst-effekt. 

Transversaal Nernst-effekt:E = NiB.V T , waarbij V T = J = J = 0 y x y x y 

Hall-effekt: E i , waarbij V T V T J 0 = RB.B.Jx = = = 
y x y y 

Soortelijke weerstand: E i J , waarbij V T V T J = 0 = p . = = x x x y y 

De letter i staat voor isotherm, waarmee we bedoelen dat V T = 0. In y 
hoofdstuk 5 wordt hieraan meer aandacht besteed. 

De invloed van bandenstruktuur en verstrooiingsmechanisme op de 

transportkoëfficiënten kan men vinden door de Boltzmann-transport

vergelijking op te lossen. Harman22 beschrijft dit, uitgaande van een 

botsingsrelaxatietijd 

= 1" o,r 

(4.2.5) 

(4.2.6) 

(4.2.7) 

(4.2.8) 

De verstrooiingsparameter r is afhankelijk van het mechanisme waarmee 

de verstrooiing plaatsvindt. Voor verstrooiing aan akoestische fononen, 

polaire optische fononen, neutrale onzuiverheden en geladen onzuiver

-heden is r resp. gelijk aan: r = -3, r = -1, r .= -2, r =+I. ac op n1 cc 
Substitutie van de oplossing van de gelineariseerde Boltzmannvergelijking 

in de integralen voor de stroomdichtheden 

j = (4.2.9) 
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~ j f ~ (e; - e;f} (dk} 3 

81T3 0 
(4.2.JO) 

waarin KL de roosterwarmtegeleiding is, levert de transportkoëfficiënten 

in integraalvorm. Deze theorie is zeer geschikt om het verloop van de 

koëfficiënten als funktie van het magneetveld numeriek te berekenen. Voor 

ons doel is het, voorlopig, slechts van belang de diverse effekten voor 

zeer kleine of zeer grote magneetvelden te beschouwen. Daartoe is de 

theorie van Kolodziejczak c.s~3-2 5 meer geschikt. Zij definiëren een 

anderssoortige transportintegraal zodat,voor extreme degeneratie en 

magneetvelden, eenvoudige analytische uitdrukkingen verkregen kunnen 

worden. In plaats van de koëfficiënten uit te drukken in de relaxatietijd 

T, beschrijven zij de effekten in termen van de beweeglijkheid ~· De 

algemene relatie voor ~ 

~ = .i.!. :x 
(4.2.11) 

m 

wordt. met (4.1.5) en (4.2.8): 

~ = ~o,r 
kr ( de:)2 

dk (4.2.12) 

De koëfficiënten zijn nu, voor een willekeurige bandvorm À(e:) (zie 4.1.1) 

uit te drukken in integralen van de vorm 

Joo élf 3/2 
<A> = (- ~) A(e:) À (e:) de: 

0 

waarin f de Fermi-Dirac verdeling, f 
0 0 

e: - e:f I 
= {exp( ) + 1}- is 

kT 
0 

A(e:) een willekeurige funktie van de energie. 

Substitutie van de eerste-orde niet-parabolische band (4.1.6) en 

gebruikmaking van (4.2.12) voor de beweeglijkheid, geeft aanleiding 

tot het definiëren van de L-integraal, ook wel gegeneraliseerde Fermi

Dirac integraal geheten: 

(4.2.13) 

en 

(4.2.14) 
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z de gereduceerde energie e: 
k T 

0 

n de gereduceerde Fermi-energie 

S gelijk aan 
kT 

0 

e: g 

Aan de eis voor een groot magneetveld is voldaan, indien geldt dat 
- 2 2 kl . ld - 2 2 1 . . b 1' 'kh 'd ~ B >> voor een e~n magneetve moet ~ B << z~Jn. De eweeg ~J e~ 

- <~> 
~ = <l> , hetgeen een gewogen gemiddelde van ~(e:) over alle toestanden is. 

Deze beweeglijkheid komt ook voor in de relatie voor het geleidingsvermogen: 

a = 
p 

= n q ~ (4.2.15) 

en staat algemeen bekend als de driftbeweeglijkheid. In (4.2.15) is n de 

elektronenkonsentratie 

n = 1 
-- <1> 
3'TT2 3'TT2 ( 

2m k T e o 
fl2 

t 
) 

0 t 
L 

0 

De hall-konstante in een klein magneetveld heeft de gedaante 

met 

ar 
~ (0) =- --

2 -2 
a = ~ I ~ r 

nq 

(4.2.16) 

(4.2.17) 

(4.2.18) 

en wordt in een hoog magneetveld gelijk aan 

een Rall-beweeglijkheid ~H te definiëren 

• Het is gebruikelijk 
n q 

= a 
r 

Voor de thermokracht, zonder magneetveld, vindt men 

i a (0) 
k 

o ( < z~ > _ n ) 
q < 1.1 > 

k [1 1 (r+5)/2 
0 -2 

= q o
1

(r+S)/2 
-2 

De helling van N~B versus B wordt, voor kleine magneetvelden, 

weergegeven door 

(4.2.19) 

- n] 
(4.2.20) 
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Het Righi-Leduc effekt onder dezelfde voorwaarde is 

s (0) = 

> 

> 

< Z].l 

<].l> 
(4.2.21) 

(4.2.22) 

met het elektronenaandeel in de warmtegeleiding bij B = 0 

KL de roosterwarmtegeleiding 

2 2 <z J.l > < Z].l > 
'1'1 = 

2 < J.l > < J.l > 

2 2 >2 2 
'1'2 

<z J.l > < Z].l < Z].l >< Z].l > 
= + - 2 

< J.l2 > >2 2 < J.l < J.l >< J.l > 

Duidelijk is te zien dat de helling van SB afhangt van de verhouding 

Bovendien geldt zowel voor Nernst-effekt als Righi-Leduc-effekt, dat 

de grootte ervan mede bepaald wordt door de Hall-beweeglijkheid. 

(4.2.23) 

(4.2.24) 

Wat betreft het gedrag van de koëfficiënten in een hoog magneetveld is voor 

ons alleen de thermokracht van belang. 

i k <z > k 1L 1. 5 
(oo) --2.{ } --2.{ 0 } (4.2.25) a. = --- n = - n q < 1 > q 1.5 OL 

0 

Deze is dus onafhankelijk van het verstrooiingsmechanisme en wordt alleen 

bepaald door bandafstand en Fermi-nivo. 

afo 
In het geval van hoge degeneratie gaat~ in (4.2.14) zich als een a-funktie 

ge~ragen • Men mag de L-integralen dan ontwikkelen in een Bethe-Sommerfeldreeks. 

Worden slechts de eerste twee termen van de ontwikkeling beschouwd, dan verkrijgt 

men de volgende formules voor thermokracht en Nernst-effekt: 

i (0) 
1 i (oo) { 5 - 6y } a. = 3 a. r + (4.2.26) 

i 2 k2T ~~(i~) (oo) ( 
7T )3 0 a. = 3 qh2 2/3 n 

(4.2.27) 
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Ni (O) J 
= J J.lH 

i a (oo) { r+ 2 - 6y } (4.2.28) 

Men kan laten zien dat a uit (4.2.18), onafhankelijk van het Verstrooiings
r 

-mechanisme, gelijk wordt aan 1, zodat dan 

].1 = ].1 
H 

(4.2.29) 

De parameter y is de niet-paraboliciteitsparameter en is gedefiniëerd als 

y = { n 
x 

m 
(4.2.30) 

en kan waarden aannemen tussen 0 en ; afhankelijk van de graad van degeneratie. 

Voor lage Fermi-nivo's mag de geleidingsband (4.1.7) benaderd worden met een 

parabolische band, zodat y gelijk 0 wordt. Voor hoge n wordt de Righi-Leduc 

koëfficiënt 

s (0) = (4.2.31) 

Met behulp van (4.2. 26,28) is eenvoudig in te zien dat 

(oo) (4.2.32) 

Deze formule blijkt, in redelijke benadering, ook voor willekeurige degeneratie 

te gelden26 • 

Bovenstaand formalisme is slechts toepasbaar als de verstrooiing elastisch 

is, waarmee bedoeld wordt dat een elektron bij botsingen een kleine energie 

verandering ondergaat. In deze situatie is het definiëren van een relaxatie

-tijd zinvol. Is de energieverandering niet te verwaarlozen dan heet de 

botsing inelastisch. Dit kan met name optreden bij verstrooiing aan optische 

fononen in niet-gedegenereerd materiaal als de energie van de fononen k e, 
0 

met e de Debije-temperatuur voor optische fononen, van de orde is van de 

energie van de elektronen (orde kT). In sterk-gedegenereerd materiaal 
0 

hebben alle elektronen die meedoen aan de elektrische geleiding een energie 

Ef die, in het algemeen, groter is dan k
0
8, zodat alle botsingen bij benadering 

elastisch zijn. De thermische processen daarentegen hangen essentiëel af van 

het energieverschil 

van de orde kT 27. 
0 

alle bótsingen weer 

van de elektronen ten opzichte van het Fermi-nivo en dit is 

Voor hoge temperaturen geldt weer dat k 8 << k T, zodat 
0 0 

als elastisch te beschouwen zijn. In het gebied rond de 
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Debije-temperatuur kunnen de botsingen inelastisch zijn, waardoor een elektron 

zijn extra energie kwijtraakt door uitzending van een fonon. Korenblit en Sher

tobitov28 hebben de Boltzmanntransportvergelijking opgelost met een komplexe 

relaxatietijd. Het effekt van de inelasticiteit kan op deze manier tot uitdruk

king gebracht worden in een afwijkende beweeglijkheid. Hiervoor voeren zij een 

zogenaamde thermische beweeglijkheid ~T in. Het blijkt dat alle formules ge

handhaafd kunnen blijven indien ~H vervangen wordt door ~T (zie ook 5.3 ) • 



I9 
5. MEETRESULTATEN EN DISKUSSIE 

1. Elektrische en thermische transporteffekten 

Voor een aantal preparaten is de soortelijke weerstand als funktie van de tem

peratuur gemeten. Deze blijkt tussen 100 K en 300 K voor alle preparaten recht

evenredig met de temperatuur te zijn. De elektronenkonsentratie wordt bepaald 

uit het Hall-effekt via (4.2.17): 

~ = 
a 

r 
n q 

waarin a = 1 gesteld is. Voor een waarde van E in de buurt van 0.5 eV en elek-
r 23 

tronenkonsentraties van IO -
24 -3 g 

10 m , blijkt dat a minder dan 5 % afwijkt 
. r 

van 1, voor diverse verstrooiingsmechanismen. ~is voor alle samples negatief 

en, binnen 10 %, onafhankelijk van temperatuur en magneetveld, zodat hieruit 

te konkluderen is dat de preparaten gedegenereerd n-type zijn in het gebied 

IOO - 300 K. Grafiek I geeft de Hall-beweeglijkheid 

'~' J..lH = p 

als funktie van de temperatuur. Het blijkt dat J..lH omgekeerdevenredig met de 

absolute temperatuur is. Waarden voor n en J..lH zijn in tabel 1 opgegeven bij 

1 1 0 K en 300 K. 

I I 0 K 300 K 

preparaat n [10
23 m - 3] J..lH (m2 /Vs] n [Io

23 m-3] J..lH [m2/Vs] 

XVIII kopergedoopt 0.55 0.36 0.58 0. I 6 

V 3. I 0.52 3.2 o. 16 

VII 6.5 0.75 6.8 0.25 

XIV 15.2 0.96 I5.4 0.29 

IX I 7. I 1.00 I 7. I 0.30 

tabel 

De thermokracht is, volgens (4.2.26), voor gedegenereerd n-type materiaal ne

gatief en rechtevenredig met de temperatuur, indien de verstrooiingsparameter 



20 

r konstant is. In grafiek 2 is !ai (O)! als funktie van T uitgezet. De ther

mokracht is gemeten ten opzichte van koper; voor lage thermospanningen is ge

korrigeerd voor de absolute thermokracht van koper. Duidelijk blijkt dat, met 

toenemende elektronenkonsentratie, de helling van !ai (0) I versus T afneemt 

hetgeen konform (4.2. 26,27 ) is. Afwijkingen van de lineaire afhankelijkheid 

treden op voor sample XVIII bij hoge temperaturen. De lage elektronenkansen

tratie kan er de oorzaak van zijn dat (4.2.26), geldend voor hoge degeneratie, 

niet meer 

zowel wat 

i toepasbaar is. De boven beschreven metingen van n, ~H en a komen, 

grootte als wat temperatuurafhankelijkheid betreft, goed overeen 

met de literatuur6 7 9-11. 

Gelijktijdig met de thermokracht wordt de warmtegeleiding gemeten als funktie 

van de temperatuur (grafiek 3 ). Deze vertoont voor alle preparaten een dui

delijk minimum. De gemeten K bestaat uit de som van het elektronenaandeel KE 

en de roosterwarmtegeleiding KL • De grootte van KE is, in eerste instantie, 

te schatten met de wet van Wiedemann-Franz: 

= 
k2 

L {---0-} T a 
2 

e 
(5.1.1) 

2 
TI 

Voor hoge degeneratie wordt het Lorentzgetal L gelijk aan ~ en bedraagt 

KE ongeveer 0.3 W/mK , onafhankelijk van T. Voor minder sterke degeneratie 
2 gaat L afwijken van TI /3 • In het algemeen wordt L kleiner, afhankelijk van 

het dominante verstrooiingsproces. Afwijkingen kunnen eveneens optreden in 

geval van een gedeeltelijke inelastische verstrooiing. Dit heeft een vermin

dering van de elektronenwarmtegeleiding tot gevolg. Beschouwt men vervolgens 

de roosterwarmtegeleiding, door te korrigeren met de maximale waarde van 0.3 

W/mK voor KE , dan blijkt voor de meeste samples het minimum te blijven bestaan. 

Dit verloop in de roosterwarmtegeleiding is theoretisch niet verklaarbaar, 

ofschoon ook waargenomen in Fe2+ verontreinigde II- VI verbindingen29 • Meting

en van de warmtegeleiding van Cd
3
P2 zijn niet bekend uit de literatuur. Op 

slechts een plaats30 wordt een kamertemperatuurwaarde van K opgegeven van 

1.6 W/mK, terwijl verdere karakteristieke grootheden van dit preparaat ont

breken. De nauwkeurigheid waarmee K door ons gemeten wordt, wordt op 20 % 

geschat. Deze onnauwkeurigheid is in belangrijke mate te wijten aan de onnauw

keurigheid waarmee de afstand tussen de thermokoppels bepaald kan worden. Dit 

heeft echter geen invloed op het temperatuurverloop. De aanname dat het in de 

diode gedissipeerde vermogen geheel als warmtestroom door het preparaat gaat 

is slechts ten dele juist. De warmte afvoer via de elektrische toevoerdraden 
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aan de diode en via de thermokoppels is vrijwel onafhankelijk van T. Het ge

meten verloop kan slechts veroorzaakt worden door temperatuur afhankelijke 

warmteverliezen ten gevolge van geleiding en konvektie door het "vakuum" en 

door straling. Ondanks het gebruik van een stralingsscherm en de druk van 
-5 -6 10 - 10 Torr, blijkt bij 110 K een temperatuurgradiënt over het preparaat 

te bestaan van 0.2 - 0.5 K/cm, indien geen warmtestroom opgedrukt wordt. Deze 

temperatuurgradiënt is in het gehele temperatuur trajekt gemeten en neemt af 

tot verwaarloosbare waarden boven 200 K. Tijdens de meting van K is hiermee 

rekening gehouden. Daar de warmteverliezen door geleiding door het restgas 

te verwaarlozen zijn, moet deze temperatuurgradiënt voornamelijk veroorzaakt 

worden door straling. Het gevonden verloop is dus vermoedelijk niet het gevolg 

van een systematische meetfout. Het verdient echter aanbeveling deze warmte

geleidingametingen nog eens zeer zorgvuldig uit te voeren in een groter tem

peratuurgebied, eventueel in een andere (grotere) kryostaat (zie ook 5.3). 

2. Thermomagnetische effekten 

Er zijn geen metingen van thermomagnetische effekten aan Cd
3
P2 bekend uit de 

literatuur, behalve de metingen van öa (B) in9-1 1 • In deze paragraaf zullen 
i eerst öa (B) en het Nernst-effekt behandeld worden, daarna het Righi-Leduc 

effekt en de verandering van de warmtegeleiding in een magneetveld. 

De transportkoëfficiënten in (4.2.1) zijn gedefiniëerd onder de voorwaarde 

dat er geen temperatuurgradiënt in de transversale (y-) richting is. Dit noemt 

men de isotherme konditie. De experimentele situatie is echter zodanig dat 

aangenomen mag worden, dat er geen netto-warmtestroom in de y-richting is 

(adiabatische konditie). Met (4.2.1) is eenvoudig in te zien, dat de isother

me koëfficiënten uitgedrukt kunnen worden in de (gemeten) adiabatische door 

de relaties: 

i 
a = 

i 
K 

a 
K 

(5.2. I) 

(5.2.2) 

(5.2.3) 
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Hoe belangrijk het is, rekening te houden met de experimentele kondities waar

onder de effekten gemeten worden, blijkt bijvoorbeeld uit grafiek 5 , waarin 

voor preparaat VII is getoond dat NaB en NiB zelfs een verschillend teken kun

nen hebben. In hoofdstuk 4 is gebleken dat, door meting van de verzadiginga

waarde van de thermokracht in een hoog magneetveld, de effektieve massa van 

de elektronen bij het Fermi-nivo bepaald kan worden, indien de degeneratie 

voldoend hoog is. Voor geen van onze preparaten was een duidelijke verandering 
i van a (B) meetbaar. Daarom is getracht, door meting van het Nernst-effekt, 

i na te gaan of ~a (oo) inderdaad klein is. Immers (4.2.32) geeft het verband 

tussen ~ai (oo) en Ni (0). In de grafieken 4 en 5 is NiB uitgezet tegen B voor 

110 K resp. 300 K. Hierin is te zien dat, zowel bij kamertemperatuur als bij 

110 K, een tekenomslag van het Nernst-effekt optreedt: met toenemende elektro

nendichtheid wordt Ni van negatief, positief. Bij lage temperaturen is dit 

in overeenstemming met een mededeling van Radautsan10, dat ~a (B) van teken 

omkeert. Hoewel dit effekt, in ons geval, bij kamertemperatuur nog duidelijker 

is, is dit niet overeenkomstig de in11 gegeven grafiek van ~a (B) voor prepa

raten met verschillende elektronenkonsentraties. Een schatting uit het Nerost

effekt toont aan dat ~ai (B) inderdaad nauwelijks meetbaar is. De maximale 

hellingen van NiB ( prep. XVIII) bij 300 Ken 110 K bedragen resp. -4 en -5 

~V/K.Tesla. Met de Hall-beweeglijkheden levert dit resp. ~ai (oo) = 25 en 14 

~V/K op. De magneetveld afhankelijkheid wordt gegeven door 31 

= 
2B2 

~H 

+ 2 B2 
~H 

(5.2.4) 

zodat, met het maximaal haalbare magneetveld, ~ai (B) ongeveer 2 ~V/K bij ka-

mertemperatuur en 4 ~V/K bij 110 Kis. Dit is slechts een verandering van I 
i à 2% ten opzichte van de waarden van a (0). 

Uit het voorgaande 

de bepaling van mx 
i mag worden door a 

i i blijkt dat ~a (oo) veel kleiner is dan a (0), zodat voor 

(n) uit (4.2.27) , in eerste benadering ai(oo) vervangen 

(0). Substitutie van de aldus gevonden waarden van mx in 

(4.1.9) leidt zowel bij 300 K als 110 K tot volstrekt niet acceptabele waarden 

van E . De bandafstand is in de orde van 0.5 eV. Dit volgt uit metingen van 
g 

optische eigenschappenl8, Hieruit is gebleken dat de fundamentele absorptie 

niet merkbaar afhangt van de elektronenkonsentratie en de Burstein-Moss shift 

dus te verwaarlozen is. Uitgerekend is voor welke waarde van n de uit (4.2.27) 

bepaalde mx signifikant gaat afwijken van mx{Ef}' onder aanname dat t.g = 0.5eV. 
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Dit is weergegeven voor n ~ 0 in fig. 5 voor S = 0.02 resp. 0.05 ( S = 
k T/E: ) • 

0 g 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0 2 3 4 5 6 

fig. 5 

s = 0.02 
s = 0.05 

7 8 9 n 

De waarde van mx{ n } is bepaald uit 

x 
m = me ( 1 + 2 ~ ) = 

g 
m (1+2Sz) 

e (5.2.5) 

Het is duidelijk dat bij kamertemperatuur ( S = 0.05) en 110 K ( S = 0.02) 

grote afwijkingen optreden bij gebruik van (4.2.27) voor n < 5. Om een schat

ting te verkrijgen van de grootte orde van het Fermi-nivo in onze samples, 

is het nodig een waarde voor m aan te nemen in (4.2.16). Dit is gedaan met 
e 

de relatie 

m = e 

fl2 E: 
g 

a P2 
(5.2.6) 

met P = 8 x 10-10 eVm en a = 4. Voor veel halfgeleiders wordt, experimenteel, 

deze waarde voor P gevonden3 1 en lijkt een universele konstante te zijn. Schat

tingen in de literatuur blijken op te leveren dat de spin-baan koppelingsener-
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gie ~voor Cd
3

P
2 

in elk geval kleiner is dan de bandafstand32 , waarmee de keuze 

van a gerechtvaardigd lijkt. Dit heeft tot gevolg dat, bij kamertemperatuur, 
23 -3 

het gereduceerde Fermi-nivo bij een elektronenkonsentratie van JO m onge-

0 . V J o24 -3 . 3 ho h F . . b 1.· J. 11 0 veer 1.s. oor n = m 1.s n = • De ogte van et erm1.-n1.vo K 

en dezelfde elektronendichtheden is resp. 1 k T en 9 k T. De konklusie is dat 
0 0 

de theoretische beschrijving van alle effekten moet gebeuren met formules die 

gelden voor willekeurige degeneratie. Zawadzki 31 heeft laten zien dat dit voor 

stoffen met een kleinere bandafstand, zoals InSb, minder snel het geval is. 
i In de grafieken 6 en 7 is, als funktie van n, de thermokracht a (0) van de 

gebruikte preparaten bij 110 resp. 300 K weergegeven. Een redelijke aanpassing 
i l. met een theoretische kromme van a (oo), die niet veel afwijkt van a (0), ver-

krijgt men door, bij 300 K, E = 0.5 eVen m = 0.04 m te nemen. Bij 110 K 
g e o 

zijn dezelfde parameters gebruikt, afgezien van E die om rekentechnische 
g 

redenen 0.47 eV genomen is. Dit is eigenlijk onjuist vanwege het teken van 

de optisch bepaalde dE /dT 3 • Het exakt in rekening brengen van E (T) is in 
g g 

dit stadium nog niet mogelijk. De waarde m = 0.04 m komt overeen met a = 3 e o 
in (5.2.6). Door nu voor de verstrooiingsparameter r = -1 te nemen, krijgt 

men, theoretisch, een tekenwisseling in ~ai(oo) bij een elektronenkonsentratie 

van 1024 m-3 bij 300 Ken bij 1.5 x 1024 m-3 ( 110 K ), hetgeen overeenkomt 

met het gemeten gedrag van het Nernst-effekt. De keuze van de parameters is 

arbitrair. Globaal kan men zeggen dat een kleinere waarde voor r de kromme 
i van a (0) steiler zal doen lopen en verschuiven naar lagere waarden van n, 

zoals in grafiek 6 , 7 getekend is voor het geval dat r = -2. Het snijpunt 

van ai(O) en ai (oo) treedt dan op bij veel lagere Fermienergie. Daar ai(oo) 

gevoeliger is voor veranderingen in de bandafstand dan ai(O) zal, door een 

grotere bandafstand aan te nemen, het snijpunt weer naar beneden verschuiven, 

zodat met een geschikte waarde van m > 0.04 m theorie en experiment weer in e o 
overeenstemming te krijgen zijn. Berekeningen met waarden van bandafstanden, 

verschillend van 0.5 eV, tonen aan dat het verloop van ai(oo) zeer afhankelijk 

is van E bij hoge Fermi-energieën.Tevens geldt dit ten aanzien van de r-af-g . 
hankelijkheid van a 1 (0), zodat het zinvol is te zoeken naar methoden om 

kristallen met hogere elektronenkonsentraties te verkrijgen. Pogingen hier

toe worden reeds ondernomen. Aan de eis n>>l kan ook voldaan worden indien 

de temperatuur voldoend laag is. Hiertoe zal echter de kryostaat aanzienlijk 

veranderd moeten worden. 

Uit het bovenstaande volgt dat, voorlopig, goede overeenstemming met de theorie 
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verkregen kan worden , indien E ~ 0.5 eY, m = 0.04 m en r = -1 gesteld 
g e o 

worden. Dat een waarde voor r gelijk -J gevonden wordt hoeft niet te duiden 

op dominante verstrooiing van elektronen aan optische fononen. Zawadzki26 

laat voor InSb zien dat, indien een aantal verstrooiingsprocessen optreden, 

bijv. aan optische en akoestische fononen, r vervangen dient te worden door 

rop/poE + rác/~ac (5.2.7) R = 
1/pop + 11~ac 

hetgeen betekent dat een geschikte keuze van samenwerkende verstrooiingsmecha

nismen ook tot r = -1 leiden kan. Wil men nagaan met welkesituatie 

men te maken heeft, dan is het nodig meer resultaten te verkrijgen uit een 

groter temperatuur gebied, vooral lagere temperaturen. 

Naast het Nernst-effekt en de thermokracht werden ook de andere thermomagne

tische effekten, te weten het Maggi-Righi-Leduc effekt ( ~Ki (B) ) en het 
i Righi-Leduc effekt, gemeten. In grafiek 8 is K (B) getekend voor prep.IX 

voor 110 Ken 300 K. De grootste waargenomen verandering in Ki is ongeveer 

0.18 W/mK, dit is 8% (IX, 110 K ). Het effekt is klein hetgeen het gevolg 

is van de lage elektronenkonsentraties van de samples. Schattingen van KE met 

de wet van Wiedemann en Franz eerder in dit hoofdstuk doen dit reeds vermoeden. 

Bij lage temperaturen gaat reeds verzadiging van het Maggi-Righi-Leduc effekt 

optreden. 

In grafieken 9 en 10 is de Righi-Leduc koëfficiënt !SB! uitgezet als funktie 

van het magneetveld. Voor alle preparaten is S negatief, hetgeen te verwach

ten is voor n-type materiaal. De helling S(O) neemt toe met toenemende elek

tronenkonsentratie. Dit is ook te zien aan het verband (4.2.31) tussen S en 

KE voor kleine magneetvelden: 

S(O) = ~H 

Eigenlijk zou gebruik gemaakt moeten worden van (4.2.22) voor willekeurige 

degeneratie. Met de eerder genoemde waarden van r en E is na te gaan dat 
g 

de verhouding ~ 2 /~ 1 minder dan 10% lager is dan 1 voorn= 0. Voor zeer hoge 

magneetvelden is het Righi-Leduc effekt nul. Bij 110 Ken in mindere mate bij 

kamertemperatuur is te zien dat !SB! een maximum bereikt. Omdat het Righi-
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Leduc effekt klein is, 1s in sommige gevallen de omrekening van de adiabati

sche naar de isotherme koëfficiënt te verwaarlozén, met name geldt dit voor 

de warmtegeleidingskoëfficiënt (prep. XVIII). De omrekening heeft een extra 

spreiding in de meetpunten tot gevolg ( zie grafiek 5 ). 

~Gedeeltelijk irtélástischè'vétstrooiing 

In het hoofdstuk over theoretische achtergronden is een gedeelte gewijd aan 

de inelasticiteit van verstrooiingsprocessen, die tot uiting komt in een ther

mische bewe~~lijkheid ~T afwijkend van de Hallbeweeglijkheid. Korenblit en 

Shertobitov laten zien dat de magneetveld afhankelijkheden van thermokracht 

en warmtegeleiding, in het geval van inelastische verstrooiing, beschreven 

kunnen worden door 

= (5.3.1) 

i = Ó.K · (oo) (5.3.2) 

Tevens laten zij zien dat uit het algemene verloop van Nernst-effekt en Righi

Leduc effekt in een magneetveld ook een thermische beweeglijkheid volgt tege

lijk met waarden voor lö.ai (oo) I en KE met 

I 
+ 

~T 
• B2 

Ni(B) 
= 

lö.a i ( "") I • ~T lö.ai(oo) I 
(5.3.3) 

KE + KL KL 
• B2 = + -- • ~T 

S (B) KE ~T 
KE 

(5.3.4) 

Daar een magneetveld afhankelijkheid van de thermokracht niet gemeten is aan 

onze preparaten, is (5.3.1) niet toepasbaar. Grafiek 11 geeft het verband tus

sen B2/lö.Ki(B) I en B2 voor sample IX bij 110 K waaruit, met een kleinste kwa

dratenmethode, een schatting van KE en ~T wordt verkregen.Uit (5.3.4) zijn 

eve~eens waarden voorKEen ~T te verkrijgen. (zie ook graf.Il) Bepaling van 

lö.a1 (oo)l en ~Tuit het Nernst-effekt bij 110 Kis, ter illustratie, weerge-
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geven voor prep, XVIII (grafi.ek J 2}, De resultaten van deze extrapolaties zijn 

, indien binnen redelij~ grenzen een rechte kon worden bepaald, gegeven in 

tabel 2. Soortgelijke extrapolaties zijn ook gedaan voor de metingen bij 
· - · · ·2 2 

kamertemperatuur. Echter,doordatde waarde van pT B niet voldoende hoog is, 

komt het karakteristieke verloop van de thermomagnetische effekten niet dui
delijk tot uiting.- Een bepaling van KE , llla.i(oo) I en JJT uit (5.3,1-4) bij 

300 K is daardoor erg onnauwkeurig; waarden worden daarom niet vermeld. 

Vergelijkt men de waarde van JJH met de op diverse manieren bepaalde 

thermische beweeglijkheden, dan valt op dat voor alle preparaten ( uit

gezonderd XVIII ) de verhouding JJT/JJH tussen 0.5 en 0.75 ligt , het-

geen een sterke aanwijzing is dat het verstrooiingamechanisme bij 110 K 

gedeeltelijk inelastisch is, 

4. Konklusies 

Er is in de roosterwarmtegeleiding als funktie van de temperatuur een minimum 

waargenomen. Het is nog niet zeker, of dit verloop niet mede veroorzaakt wordt 

door een temperatuurafhankelijke warmteuitwisseling in de kryostaat, Mogelijk

heden tot zeer nauwkeurige warmtegeleidingsmetingen worden beschreven door 

Powell c.s. 33 , De thermomagnetische effekten, gemeten aan onze preparaten, 

mogen niet beschreven worden met formules geldend voor hoge degeneratie. 

Hierdoor wordt een nauwkeurige bepaling van de bandafstand zeer bemoeilijkt. 

Aanpassing van parameters levert dat men een redelijke overeenstemming, zowel 

biJ' 110 K als bij 300 K, met de experimenten krijgt voor E = 0.47- 0.50 eV1 g ':l-11 
r = -1 en m = 0.04 m , Vergelijkt men dit met de resultaten van Radautsan 

e o 
dan valt de door hun gebruikte waarde m = 0.05 m op. Deze waarde van m , e o e 
toegepast op onze resultaten, geeft een grotere diskrepantie tussen theorie 

en experiment. Opmerkelijk is ook dat zij, bij kamertemperatuur, geen teken

wisseling in tla.i(B) waargenomen hebben, hetgeen theoretisch wel het geval 

moet zijn. Dit kan echter het gevolg zijn van niet toegepaste korrekties 

betreffende de omrekening van de adiabatische naar de isotherme koëfficiënt. 

Een korrekte bepaling van de band afstand uit de thermokracht is alleen mo-
24 -3 gelijk indien samples met hoge ( > 5 x 10 m ) elektronenkonsentraties 

beschikbaar zijn. Mogelijkheden hiertoe zijn: doping tijdens het groeiproces 

en temperatuurbehandelingen, Aan de voorwaarde voor hoge degeneratie ( EF>> 

k T ) kan ook voldaan worden door de metingen te verrichten bij lage tempera
a 

turen ( < 100 K ), Hiertoe zijn ingrijpende wijzigingen aan de kryostaat 
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nodig. Tenslotte is uit.de thermomagnetische effekten bij JJOK gebleken dat 

de verstrooiing bij 4eze temperatuur ~edeeltelijk in~lastisch. is. Bij kamer

temperatuur zijn ten aanzien van een eventuele inelasticiteit in de verstrooi-
. .. 

Ïng geen uitspraken te doen, daar het beschikbare magneetveld niet hoog genoeg 

is. 

preparaat XVIII V VII IX XIV 

J.lH 0.36 0.52 0.75 0.96 1.0 

i 
J.lT(N ) 0.35 0.2 0.3 0.7 

J.lT(S) 0.3 0. 1 0.55 0.5 0.55 

i 
J.lT(K ) 0.7 0.55 

i 11a (co) (Ni) 17 16 I 1 0 

i 11K (co) 0.25 0.30 

i 11K (co) (S) 0 0.5 0.2 0.4 0.35 

tabel 3 

In bovenstaande tabel zijn de beweeglijkheden in m2/Vs , de verandering van 

de thermokracht in ).lV/K en de verandering van de warmtegeleiding in W/mK bij 

110 K gegeven. Achter de grootheden is, indien niet direkt gemeten, vermeld 

uit elk effekt deze verkregen zijn. 
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LIJST VAN SYMBOLEN 

a als bovenindex: adiabatisch 

a parameter, afhankelijk van à en E 
g 

B magneetveld, in z-richting 

e absolute waarde van de lading van het elektron 
~ 

E elektrisch veld 

f verdelingsfunktie 

f Fermi-Dirac verdeling 
0 

1ï konstante van Dirac 

i isotherm, bovenindex 
~ 

J elektrische stroomdichtheid 

k golfvaktor elektron 

k konstante van Boltzmann 
0 

L Lorentz-getal 

m rustmassa van het elektron 
0 

mx effektieve massa van het elektron 

m effektieve massa van het elektron bij k = 0 
e 

n elektronenkonsentratie 

P matrix element, beschrijft de koppeling tussen geleidings en 

valentie band 

q lading van het elektron ( -e ) 

r verstrooiingsparameter 

S Righi-Leduc koëfficiënt 

N Nernst koëfficiënt 

~ Hall koëfficiënt 

T absolute tem~eratuur 

z gereduceerde energie 

thermokracht 

E/k T 
0 

8 gereduceerde band afstand k T/E 
0 g 

E 

niet-paraboliciteitsparameter 

spin-baan wisselwerkings energie 

energie 

Ef Fermi energie 

E bandafstand 
g 



Tl gereduceerde Fermi energie 

e Debije-temperatuur van optische 

K warmtegeleidings koëfficiënt 

I':E elektronen warmtegeleiding 

KL rooster warmtegeleiding 

ll beweeglijkheid 

llH Hall beweeglijkheid 

llT thermische beweeglijkheid 

p soortelijke weerstand 

a soortelijk geleidingsvermogen 

T botsingarelaxatie tijd 

À funktie van e: 

fononen 


