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Sy•nntt&Ma 
Balleffekt.metiDgen zijn verriQ}lt, in het donker, als funktie 

'ft1l de "•mpera~ van n•type kriatallea hBxB•1-x met x-0;2; ··· 
. 0,4 en o,e. 

~-

A. ·· Ket ge<lrag Yan ·de geTonden Hallbeveegl1jkhe1d)'B(!,x)_, 1•meten 
. . 

in de richting nenwijdtc aan de lagen al• hnktie van de tea• 

peratuu.i-, 1• Toor all• x te interpreteren in een model, waar
in. een a.terlce iateraktie Tan de lacU.ncdragere met homopolaire 
optieche fononen een temperatuureat'han.kelijk.heid geeft van: 

)-.tHC T, x )•f/0{~) fexp (hw(x) /lc!)-1 j 
·De grootte Tan de fononenergie l'iw ala funktie van de aaaenetel
lingsparameter x ia in overeenatematnc met uit infraX"Ood ab• 

aorptieatingen bekende vaarden. 
B. De grootte van_fl0 (x} blijkt in de aengltristalleJU"eets lcon.atant 

te zijn voor 0,4"x~1,0 terwijl deze sterk ~oeneemt voor x-0 
en ·x-0,2. Dit aucgereert een.verband aet de rond x.0,3 optr.
den4e at~erancleriDg. 
In. boeTerre laierbij sprake ia van een van x a:thantelijke eftek
tieve maeaa 1• uit d• metingen niet te bepale;n. Ben Yerhouding 

.·. . * ... 
tusen de effektine massa '• JIQ&S/JllGaae ~ ' kunnen het verloop 
van_)'., ala :tunktie van x verklaren. 

Het energiev•~chil tuaeen indirekt• en direkte geleidin&&'band 
(fig.3) neemt ongeveer lineair toe bij toenemende x Tanaf ca 
0,05eV (x=O) tot ca 0,45eV (x-1,0). 
De 1nvloed van de · direkte band op de waarde Tan._,,P.1• waarschijn

lijlt; de altt1veril'Jg8energiln B8 (x), bepaald uit het geleidinge

vemogen d"(10:3 /!) en de Hallbeveeglijlrheidf H(!), zijn hier
mede in overeenetemm1q. 
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Inleiding 

Gas. en Gase zijn hoogohmige h.al~geleiders lllet e~n 1 lagenstrµktuur; de kris

tallen bestaan-uit een opeenstapeling van viervoudige lagen (zie fig. 1.). 

Uitgaaride van het an,isotrope karakter van de stof werd door Fivaz en.Mooser 

(lit. r.), met. betrekkin.g tot het transport van de ladingdtagers evenwijdig 

· aan de taaen, .een verstrooi,ingsthe~rie opgesteld; hierbij wordt de inter

aktie tussen de lagen zwak ,verondersteld. 

De ste.rke temperatuursafhankelijkheid van de Hallbeweeglijkheid, 

µH "2 r;...*; n: 7 2 ,O, gemeten aan Gas en Gase (resp. door Fivaz en Meoser 

:·(lit. l.) en Kipperman (lit. 2.) zijn in dit .model te verklaren. Voor de 

verstrooiing van de ladingdragers zijn voornamelijk homopolaire optische 
' . , . . ', 

fononen van bel,,a,t:tg, gepolariseerd in de richting loodrecht. op de lagen. 

De grootte van de beweeglijkheid is voor p-type Gas en Gase ongeveer gelijk 

(circa 20 cm2/li/s bij T = 3oo°K); Voor n-type is deze aamnerkelijk verschil

lend (resp. 20 en.750 c~2 /Vs ,bij T • 3oo0 i). 
Onder andere gericht o.p dit verschil zijn Halleffekt · metingen aan de meng..: 

kristallenreeks Gas Se
1 

(n-type; jodium ,getransporteerd, 4 mg:Jv.1lit~ I J) •. ; . x ~ ' ~ 
•ls funktie van de temp.eratuur. De gevonden temperatuursafhankelijkheid 

wordt gekonfronteerd met de uft infra-rood absorptie en reflektiemetingen 

bepaalde fonon energie 1 terwijl tevens aandacht wordt besteed aan de grootte 

van de HatlReweeglijkheid als funktie van de s~enstelling . 
• 

Van. de reeks GaS se
1 

is o.a. bekend dat bij Gas en Gase de lagen. op ver-x· -x 
schillende wijze gestapeld zijn., deze verandering van de struktuur vindt 

plaats bij :x:~ 0,3 (zie fig. 2; lit. 12). Uit optische absorpdemetingen 

van Aulich e.a. (U~. i.)) ::blijkt dat voor transport metingen mogelijk met 

meer dan een geleidingsband rekening gehouden moet worden (zie fig. 3.). 
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') TheorJ.e;· 

In het ondenttsen4•wordt 1n h•t tort aangegeven ho• men tot 
een ton.le ftll de clrtttl>n••lljijaeid al• tuktie n.n de 
taperatuv, ~, de rtchtinc, nenw1j41g aaa. 4• lagen ~.L. c-•s), 

komt~.Hi•nij wordt .eleehta 44n geleid1npbaD4 lteechouvd ea 
een energieatb&nblljke nl~tietljd Yol.-1 t":: r 0 f e1. 

Daamaaat woJ'dtcaacegeven op vat voor wijze de4r1ft- en 
Bill'beweeglijtheid ill teraen · van ex •wnhaugea, terwijl tor

lftll•• gegeTea worden voor de veNtl'Ooiinc·Taa .elettroaeaaan 
h<>JIQpolaire optiache fonoaeri. 

Steeda sal hierbij naaetde •tweediaeuionale• 'benadering.,... 
·s 

Piva.s •.t llOo•r.de bekende "4rie4iaenaiQDale" vorden veerg--. . 
ven. Dit·laatate, oadat voor11aande geen duidelijkheid l>eetaat 
over de iiOo~te ft.I>. de parueter, die de 1ntera.Jtt1e tuaaen de 
vienoudige 1-c•n aangeett. 

A. ilgeaeen Jtan Yoor de drift'beweeglijkheid, uitgaande V'Ude 
Boltzmann tranaportvergelijld.Dg, vorden atgeleid (zie 

appendix pag.26): J _ t/1c.r -< [ J .v .. 1. do J . d ~ 
M _ '"t'o e e .· . 9._c · · 

/ -'- - ,,....• . .er . j-e_</n£;;,_:;•.u · (1) 

Hierbij 1• 'Yeronderateld, dat een relaxat1et1jd beetaat, die 
. ·~ . ~ 

'9811 de energie af'hangt volgens t'rt~ e · • Indien de E (k) re-

la"ie .:bek:end 18 Qn uit ( 1) de .'beweeglijkheid Worden 'bepaalcl. 

Op grond 'Y8Z1 de aterk aniaotrope lagenatra.kt.ur wordt door 
• Pivaz 6 Mooser 4e diapereierelatie E(k) geaohreTen ala 

~t~.1_ 
C(i; = Lwt..L -+- ..!I~ (eos .J11dz -1) ( 2) 

( sie 'bljlage A). 
De -..bnedte 4Iz kan hie?"bij word.ea gazien ale een -t 
voor dt illteralctie tuseen de viervoudige lagen en word t tleiD ·. 
veron.cl•l"llteld ten opsichte ~ ~. 
De uit (2) afgeleide toe•taad.adichtheid 1• 
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•.1 

N(c) = 
m..L..N2 

· MCOS (1- E ) ·~ ·~<ciz -
.! 7J"""./: t. ~Iz 

. N(t:) h1.J... Nz . = '112 l/4Zz = J. .,,. ~·1 

(sie:ltijlace A) 

Koabbat1e vQ (1) en (2) leTeri Toor 4e beveeglijk.he1cl 

evenwij41g aan de lagea: · . . 
•. . . ' q . ( )e(. ({) rlr~ o(] fa .1.. .: ~ To ./c.T . ~ ! Vf Lfc.1 J . "'.i. 

(~) 

ro. ri.Iz, .1.J·. = ( 1 ~ __!__ {o<+- i, .ix .. t !Y' .'.'"'" .[1, J. r. l !)- ' 
'1 ltr · (-<.'°1)! '-T J)l . n J ) (6) 

Vergelijldrag (6) ia Toor -vereohillellde °' M:tekaacl ale tmak

tie Tan ~ ( z1.,e bijlage I). J!ierui t TOlgt 4at: 

l) pi • ~ voor " • o 
2) ·Q ('f;.-1)..:· .. or¥;<: 1ou.thank•l1Jt·1a ... ·P< .. ke11• 

atant, eodat in di~ •1'1'4 •• Jaa~d geliJk 1• 

aaa: 

~ J. .::; . '!!": (!& r)~ «. /.. .. . . -~ 
3) Q(~. e1) voor 'f'oldoend grote ;~ -n>ldoet ua £P•·"' (~ ;) 

sodat 'l..r.r / 1 . . )- e( • (~) 
_,M.J. = '""""'.t<. •\..~1', •. . ... 
Bij f'oraule (7)1• echter niet YOldaan a.an de lti~ -tOa.l• 

(2) genoemde •-••, ~"-•t Is kl.ein··:t.a ten· opzichte ft1a e • 
In het geval dst .lr£ ~ 1 kaa. ver.gelijking ~)word• benaderi 

l.:r 
door: 

volg~ een beatandedich'\heid 

(8) 

(g) 

(10) 

(3) 

(_ 4) 
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hli;J~ateilen na 8 en 10 l•T•rt dan: 

m,, = ·. £.i 
·· .JI2 dz 

De '••••clijltheid •r•n•1;Jd1g au de lagen Jam clan woi-den 1•-

(ll) 

Ui~ 'boT•JUlt&ande Jam worden pkonkludeeJ'd, d•t a1n ot aeer 
o.ua~eµ3k van de d~aperaie:Nlatie C,'(t) de beweegJJ.,tlLeid 

ennvijdig aan. ''· lac•• tu vorden weerpgnen door fftg•-, . ' , 

lijking ll. . 

Van Mlang ia ~ohter, 4at ex lliet alleeu atJaa,Uell 3k ia van 
het eoortTU"etrooUng-olaaailllle, mr.4a't'«Qot atu.ngt ._ 

cle diapen1erelatie. l'iw.s I Mooaer le14• •i~Tool"H•ld. at, 
dat TC)Or T•N~i'ooiing au altoutinh• ~o~aen .. ·.)-'"" v.> ,~,, 
.a~ afwtjkt ·n1a de noraale · ••n~i,aenaiou.l• • ! -'I. atbaate

U~JrU1t, 4 .. ldat Nee) onafttaakelijk ftll e wor.&t pno•'11· 

.~' : • " •• • • ~< 

";J •. Ill !Mt ·pyal ..... een eners1• •ftulnk•lijk• ftlaxati•"ijd, 111 
. 4~ TON .l" = ro e" bm de V'erboWliag tuaen ~- en drift'beweeg

li~khe~d. won.en bepaal4. Gebru.1.k utend. 't'U.'fOZ'mle 2 weri 
door 11Tas ,.JlooMr a:tgele1d: 

,_AAN ... · 2ot+ I 

~r ::: . ((ex+' )/jz 

tel'Wijl Toor het •driediaensionale" geval gevoilclen'wol'dt: 
. . 

(si• 11teratuu.r no.4) 
/ ~ " - !.!... ( !J. o(. + Jj,.) . it 

~"'r -J'lTra [( oe + ~%JI J 
c. Bet gedrac Tan de Ba.11\neeglijtheid, als tunktie van de ta-

pera~, PJl•t•n door reep. 11nz 4: Mooser en llppenum, 
pvenaa.n~ dat Tentroo11Jsc plaats$dt aan hoaopolaire op
tische ~ononen. 
In ve?"'bfm,d aet het 'bovenetaaade worden hieronder de .fol'JIUlee 

weergepYeaYoor,.µ 4 &J.a hDlcti• wm de"-perat\mr voordit 
etreo11ng••Ma.n111M in de ""1ree.I' en "dr1ed111euion8l•" be ... 

,-,,;_.' 
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·naderiag • 

. 111tp.aa«e ··..u ton.ul.• (2)verd door l'ivu & JIOoa•r atgeleid: 

q · ( ~W/J..T ) . t_ Yn.t. (!z4)z · 
7: ::s t,1f'.m.L IJ3" e - I ' ~ - '-17T .H. N zt.(:ft /,,J y (12) 

zodat 

.)AL= 
C/ .(.:fw )~ /:1 Nx 

w m"& (~)' (13) 
Dez• deto~tie poten~iaalTeretrooing geeft aan, clat kierbij 
die·optiaohe tononen van belanc si3n,.die de laacdikte aodu
leren. 

Ia de nnAdering UD fornJ.e{7Jkan Toor eeuelfde Tentl'Oo1-
1ng ... cban1- de beweeglijkheid geaohreTen wol'da ala: 

. . . = . [ q. t'- D c_-et-u.J] (') ·[.·. .~w/~T J .v· "'). 

/"'-- . 5/i l ~ .n. e '_, . ~ e,, 13 . . 
vaarin: . -J 

fl - tj:,/_ [k,&~) + 1:,:., k.(;~r)] 
-- 2 o ,,.,e V -b 4 T ~ 6 o .,,.., e. V 

•.1 
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t> 1Duanea11v a .,... .. ,. 
4) ••topetelltng. 

Jle 1•\ftikt• aee-opetellinc 1• oPC•ltouv4 t.i~cleu een •ta&e 
wol'atparid aan dit atnu•erwerk. (Zi• 8"ap9'•nlag:~ 
ltouw ftlll een opatell~ TOOi' Ballbev .. gJ.ijklleihaetiac•" .) 

; ( L1 tent11..r no. 5) · 

A.n de .-peet'b•cl1•n.1Dg zijn nog enkele nrl)etenngea aag..
'bracllt. Op )1j~ L en X sijn bloteoh .... ea elektronieoh 
eoheaa .......... 

:B' llfe .. rihoi•. 
De aetiqen •iln.Yerricht Yol.geaa de rterput••thode ftl1 

Van 4er Pemr. (sie literatlm.r 6). 
Voordese •tiagen.werden de kri•tallen·T()onien van rier 
opgedaapte go1ld.kontakten. Op de ko11takten verd Gallia p
ameel'd en ·een·. platina-Rhodilladraai ged~ Yoor nrbiad:big 
aet de uetopetelling. Het platina-Bhodi• (l°") bleet geclu"" 
rende de aet~n te reagenn aet het Gallia, o.p zodanip 
wijze, dat •en breaee verbindinc tu.sen kristal en )tontakt
draad ver4 ....-ormd, wautoor erg v.einlg spanning o•er het 
ltristal .bleef etaan. (Bij kriatal Q1 , Q2, Q'.5 en Q4) ~ 

Jij latere a•tingen werd overgeg&all opWblfraam.draad . 

.f1·~. '-1 

bove"'44nz.ic'-t: kr;stca.l ~a"t 
Jco"'t-.kte i-t 
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De t• aet•n .WMatlU'Mlen sijn gedet1n1••r4 nle•• s 
.· fft-Y1/ ' . · . 

... Bf.jkl) • .·.·· ... · .... . 
. Ij ... 1 

1~ j, k, l • 1, 2, '· 4 

Van der Pau leidt.Toor het eoortelijk ge1•idincnenaogen 
en de Ball-O°'tttQtn1i .Bif· de vol.pD4• bet~en &ts 

0- = .e:: [R'"~•: t?,••J f c~~:::) 
· l(J./ = ~· [ R1~1..1t (e) · ~ R.131 i, ( oJ] 

.·. 
t • ptahlleerde geo•trietml.ktie; t ti••ft een )•

paal.4,e. waarde 'V'Oor een trilltal .. mo•t :tona•t 
blijven gedurende de me._incen. ·· 

De Ballbeveeglijkheid verd afgeleid uit de bet"tklng: 
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5) Meetresultaten. 

Bij de interpretatie wordt uitgegaan van alle meetresulta

ten van de Halll:leweeglijkheidsmetingen van de kristallen. 

GaSxSe1-x met o ~ x ~ 1 en x even. Daarom wordt in het on
derstaande een kort overzicht gegeven van de tijdens deze 

afstudeerperiode verkregen meetresultaten. 

5.1 Mengkristal GaSo,aSeo,2 

{zie bijlage C en D). 
Er zijn donkermetingen verricht aan lwee kristallen 

{VE-12A-Q1 en VE-12A-Q2) Beide kristallen hadden een dik

te van circa 10 ~ m en ui t thermokrachtmetingen en ui t het 

Halleffekt bleek, dat beiden n-type waren. 

Bij hoge temperatuur (T / 500°K) werden de kontakteigen

achappen te slecht om nauwkeurige metingen te doen. 
Het verloop van de beweeglijkheid als funktie van de tem

peratuur vertoont dezelfde sterke temperatuursafhankelijk

heid. 
De beweeglijkheid van kristal Q2geeft bij afkoelen, nadat 

opgewarmd was tot ca 4000K, een aterke daling te zien. 
Voor beide kriatallen is het soortelijk geleidingsvermogen 

bij 300°K even groot. Tot circa 350°K is het verloop te be

schrijven met: 
o Ul exp (- Ea/kT); Ea= 0,60 ± 0,02 eV. 

Bij hogere temperaturen is het verloop zoals gevonden voor 

kristal Q niet eenduidig. 

Voor kristal Q2 is voor T /' 550°K de aktiveringsenergie ver

anderd in 1,0 eV. 

5.2 Mengkristal.GaS01 4Se0 ,6 

(zie bijlage E en F). 
De donkeri;netingen zijn verricht aan kristallen VE-36-Q3 
en VE-36-Q4. Beide hadden een dikte van circa 15)lm en wa

ren n-type (bepaald door thermokrachtm~tingen en Halleffekt). 
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Er is een grote spreiding in de meetpunten en het meetge

bied is klein, zodat alechts bij benadering het tempera

tuursverloop van,,.,UH te bepalen is. 

Tot circa 400°K is het soortelijk geleidingsvermogen voor 
beiden weer te geven door: 

0-(/.) exp ( _Ea/kT} ; 

5.3 Mengkristal GaS0 ,2Seo,a 

(zie bijlage G, Hen I). 

Ea = 0,60 ± 0,02 eV. 

De epreiding in de meetresultaten van Berdan (lit.10) 

maakte verdere metingen wenselijk. 

De metingen zijn verricht aan 2 kristallen uit een ver

schillende batch. (P-21-Q5 en VE-lO-Q7}. 
De dikten waren resp. 33 en 30,Pm en uit het Halleffekt 

bleek, dat beiden n-type waren. 

Kristal Q5 was voorzien van 5 kontakten. Dit 5e kontakt 

werd gebruikt bij een tweede montage. 

Ook kristal Q7 is 2x gemonteerd. 

Naast de donkermetingen zij?ll>aan kristal Q1 ook metingen 

gedaan, terwijl het kristal belicht werd met 2,0 eV (=band

afstand GaS0 ,2Se0 , 8 ). Belichting van het kristal was mo
gelijk met een kwarta-halogeen lamp. Balzers smalbandin

terferentiefilters (B20 A= 400-700 nm), grijsfilters 
(doorlaat 0,1 100%) en KG~4 filter zijn gebruikt. 

De Hallmetingen aan Q5 ve~tonen na beide montages bij op

warmen tot 5000K dezelfde lage temperatuursafh.ankelijkheid. 

Deze ie te beschrijven met: 
fat(T} OJ T-o,5 

Boven 5002 K wordt de temperatuursafhankelijkheid groter. 

De metingen aan Q7 geven tot circa 400°K een niet repro

d~cerende stijging te zien. 

Boven 500°K: kanhet verloop beschreven worden met: 

jU.(T) ~ T-1 ,5. 
De metingen onderbelichting vertonen een extra stijging 

tijdens opwarmen. Bij afkoelen is deze verdwenen 

De kristallen Qs en Q1 geven na de twee montages hetzelfde 
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patroon in de ~ te zien bij opwarmen. De oorspronkelijke 

aktiveriligsenergie (resp. 0,60 en 0,20 eV)gaat,na een over
gangegebied1over in 1,2 eV. Afkoelen vanaf hoge tempera

turen (700°K).toont een gelei~elijke afna.me van de aktive

ringsenergie (resp. van 1,2 -> 1,00 eV en 1,2-) 0,60 eV). 
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6) Interpretatie, . 

A. Temperatuursafhankelijkhe.id van. de · beweeglijkheid. 
1 

Voor de interpretatie van)'H(T ,x) beperken we one tot die 

·temperaturen, waar kennelijk roosterverstrooiing optreedt. 

Ale we .de beweeglijkheid ala funk:tie van de temperatuur be

echrijven met 

..,M- "? I 
-"1. 

blijkt n / 1, 5 te zijn voor a.lle kristallen GaS:z:Se1 -x, ter-
wijl n~ 2 ,4 de hoogst gevonden wa.arde ia.(Ga.S. (lit .10)). Naast 

verstrooiing door homopola.ire optische fononen wordt een 
dergelijk sterke T-afhankelijkheid gevonden voor verstrooi

ing aan polair optische f ononen en in het geval van inter

valley-scat tering. Polaire verstrooiing is echter niet waar

schijnlljk, omdat dit, gezien de meetresultaten, ook voor 

~~1;5 zou leiden tot onwaarschijnlijk hoge fononenergiUn, 

zowel in een "driedimensiotia.al" ale "tweedimensionaal" mo

del. 

Of de metingen qua temperatuursafhank:elijkheid wijzen op 

intervalley-scat\ering werd tijdens deze afstudeerperiode 

niet onderzocht. Deze mogelijkheid kan niet zonder meer wor

den uitgesloten, maar lijkt minder waarschijnlijk, omdat zo

wel voor p-type a.ls n-type Gas .)'H op dezelfde wijze van de 

temperatuur afhangt. Dit is ook het geval voor p en n type 

Ga.Se. 
Bovenstaande heeft ertoe geleid de meetresultaten te verge
lijken met de theoretisch te verwachten fa'H( T) in het geval 
van homopolaire optisohe "9:erstrooiing. Uit (13) en (14) volgt: 

( :J:t..J/-4.T ) 
~ (/) e _, (Hi) 

Uit vergelijking van de gevonden T-afhankelijkheid met uit 

infra-rood absorptie en reflektie metingen verkregen f onon

energi~n blijkt, dat de hoogenergetische fononen in overeen

stemming zijn met de Halleffekt metingen. Daarom is bij de 
verdere uitwerking van de meetresultaten uitgegaan van (13) 
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en (14), waarin voorti.J de hoogste fononenergie werd. gesub

sti tueerd.. Hierbij zij opgemerkt, dat deze fononen gepolari
seerd zijn in de richting loodrecht op de lagen. 

Naast genoemde procedure ward ~ok aan de hand van standaard
krommen nagegaan, welke fononenergie in redelijke overeenstem

ming' zou zijn met de metingen. Hieruit bleek de nauwkeurig

heid van de ui t de Halleffekt metingen bepaalde :t t.J ongeveer 

10%, waarbij de twr,R. binnen het nauwkeurigheidsgebied ~an 
;/.:,,.;lag. 

In tabel l zijn de volgens A bepaalde waarden van~0~ en 

-t"t.>r.R. weergegeven, waarbij 

flo =,,PH(exp "!_~r. -1)-1 

·voor wat betreft het verloop van de Hallbeweeglijkheid al.a 

funktie van de temperatuur blijkt, dat verstrooiing van de 

ladingsdragere aan homopolaire optische fononen mogelijk is. 

Een vergelijking met de gevondent~1r-waarden maa.kt dit zeer 

waarschijnlijk. 

B. De theoretische waarde van)A0 volgt uit de formulas (13) en 
(14). Uitdrukking (14) bevat behalve de term (exp -tu/kT_l) 

nog een aantal temperatuursafhankelijke termen. In het tempe

ratuursgebied van 300-700°K werden deze termen berekend met 

de volgena bovenstaande gevondent/J -waarden. Hieruit blijkt 

de temperatuursafhankelijkheid van deze termen verwaarlooe
baar klein is. Ter vergelijking kunnen (13) en (14) geschre'!" 
ven word.en als resp. 

6, 0 'f. Z> 

(V:~)' (£;,/Q )' 
( =t_ t.J/Lr ) . e - i 
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Zowel wat de afhankelijkheid van de temperatuur betreft ale oo~ 

de waarde vanJ-L0 bestaat er nauwelijks onderscheid tusaen een 
tweedimensionale- en driedimensionale benadering. Daarom wordt 

in het onderstaande voor de interpretatie van de grootte van 

f'-D uitgegaan van: 
I - - c.c>nsfai-ite 

Uit bovenstaande kan word.en gekonkludeerd, dat de variatie van 

Ao<x> gezien moet Worden ala een verandering van c~ -~)· 
a. ""'• 

x ~im~ ,...,.,0 .t.~u/ev) /-fo(cv~') ~ ~~ (~j-) m.L ;> 
li't1 c> 

0 0,0375, 0,040 60 2,35 0,07 
0,2 0, 118 0,040 19 4,0 0,24 
0,4 0,390 0,040 5,8 7, 1 0,78 
0,6 0,460 0,040 4,9 7,4 0,92 
0,8 0,465 0,042 4,6 7,5 0,93 
1,0 0,465 0,043 5,0 7,3 0,93 

De ondergrens voor ,.,,,~ wordt berekend met de voorwaarde g2< 0,5 
""'o . 

(lit.I). 

Voor de waarden bij x=O en 1,0 zie lit.10 

voor de waarden bij x=0,4 en 0,6 zie lit.9. 

Gas en Gase 

In het temperatuurgebied van 300-700°K werd voor n-type Gas door 

Kipperman de waarde van 

krachtmetingen: 

m...L.(n-GaS)=5m0 

Dit levert met (16) voor 

de effektieve maasa bepaald uit thermo-

Ea de waarden l,5ev;~ 
Q. 

SchlUter berekende uit de door hem voorgestelde bandenstruktuur 

van~ -Gase: 

waarbij 
'2> Y' 

'Ui. (~a.-~ .. ) de deformatiepotentiaal is voor gaten, dwz. 
'j),. 
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de verandering van de ligging van het maximum van de boven

ste valentieband bij verandering van de af stand tussen de 

Ga-atomen. Analoog hieraan heeft %h (Ga-Se) betrekking o:p 

een verandering van de afstand tuaaen de Ga en Se atomen. 

Wat betreft de door ons berekende waarde kunnen we zeggen, 

dat deze vergeleken met de berekende waarden van GaSe de 

goede orde van grootte heeft • 

. Aangezien de waarde van m.J. (n-GaS) in overeenstemming ie met 
. WI 

de door Jfamiura {aJ voorgestelde bandenstruktuurJworden de 
meetresultaten voor n-type GaSe vergeleken met de m~ (n-GaSe) 

waarde uit genoemde bandenstruktuur. Dit levert: 

m.J. (n-GaSe) = 4 m0 

c& - o· 6 ev;Jl 
~ - , ,., St..··\.< cu.u.lfJJ~ 

Wordt daarentegen voor( t 1 ~nzelfde ~ waarde voor de deformatie-

potentiaal aangenomen ale voor het Ga.S dan volgt: 

m~ (n-GaSe) = 1,7 m0 

C. GaSxSe 1_x 

In het verloop van,,.u0 als funktie x, uitgaande van GaSe (x=O), 

daalt~0 sterk van 60 cm2/Vs naar ca 5 cm2/Vs bij x=0,4, ter

wijl voor 0,4f x ~ 1,0 de waarde van~0 nagenoeg konstant im 
(zie fig.6). Uit de waarde van ,,U. 0 kan, gebruik ma.kend van de 

theorie van Fivaz & Mooser een benedengrens voor de waarde 

m.J. worden bepaald. Deze is in tabel 1 vermeld. 

Invloed direkte band. 
In het voorafgaande werd steeds verondersteld, dat slechts 

met ~~n geleidingsband (indirekte) rekening gehouden hoeft te 

warden. De variatie van /Ao ale funktie van x werd daarbij 
toegeschreven aan de x-afhankelijkheid van (~~) van deze "' .... 
band. 

Absorptiemetingen van Aulich e.a. (fig.3) tonen a.an, dat' het 
energieverechilAE tussen de direkte en indirekte band onge
veer lineair toeneemt met toenemende 'X van ca 0,05 eV voor 
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Gase tot ca 0,45eV voor GaS. Dit betekent, dat het waarsehijn

lijk is, dat bij kleine x de direkte band van invloed is. 

Hoe groot de invloed is op de waarde van ,;l"o hangt af van de 

verhouding van de beweeglijkheden ~..Li (indirekt) en ~...Lo£ 
(direkt). De uit bandenberekeningen afgeleide waarden van 

de effektieve massa's voor de direkte en indirekte geleidings

band vanj\-GaSe zijn nagenoeg gelijk, terwijl beide banden 

eenzelfde karakter hebben. Dit wijst erop, dat voor de~· -

struktuur de beweeglijkheden /A-..Li en fl..Ld nauwelijks verschil

len. Of dit ook geldt voor de £,y-struk:tuur is niet bekend. 

Het verloop;l-£0 (x) suggereert een verband tussen de rond 

x=0,3 optredende stru.ktuursverandering (zie inleiding) met de 

waarde van )",,(:x). 

Verdere informatie over de invloed van de direkte band kan 

word.en verkregen uit de metingen van het eoortelijk geleidings

vermogen: indien geleiding ook via de direkte band plaats

vindt· kan een hogere aktiveringeenergie Ea in het verloop van 

q~u (103 /T) optreden. Daarom zijn uit de qfaN -grafieken de 
waarden van Ea bepaald en ala funktie van x in fig.5 weerge

geven. Hierbij moet worden opgemerkt, dat niet alle Ea-waar

den reproduceerbaar waren, terwijl het afhankelijk bleek van 

de voorgeschiedenis van het kristal of naast de hoge Ea

waarden van ea l,OeV ook de lagere (Ea= 0,6eV) werden gevon
den. Bovendien zijn sommige aktiveringsenergi~n bepaald uit 

een betrekkenlijk klein gebied vantr-waarden. Dit ie vooral 

het geval voor de lage Ea-waarden van Gaso,2Se0 ,a. 
Uit figuur 5 blijkt, dat voor alle kristallen een aktiverings

energie rond 0,6 eV wordt gevonden, terwijl voor alle x een 
hoge E8 -waarde van ca 1.0 eV kon worden bepaald. De tendens, 
die uit het verloop van.de hoge aktiveringsenergie ala funktie 

van :x kan word.en waargenomen, is, dat deze eniSSL.ns toeneemt 
bi,j afnemende x. 

Du.idelijk hogere energiUn werden aan GaSo.2Seo.s kristallen 
gemeten. Op grond hiervan is het mogelijk de gemeten waar

den van Gase en GaSo,2Se0 ,8 toe te schrijven aan de direkte 
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band, waarbij het energieverachil A E voor Gase te klein is 
om waargenomen te kunnen word.en. 

D. Afwi3kingen J4(T) van (exp 1i1J/kT-l), 
I . 

De gemeten)l/T ,x) krommen wijken aan de lage temperatuur-

kant af van het theoretische verloop,7'~(exp 11~/kT-l), 

Voor krietal Au-1· GaSo,6se0 , 4 werd nagagaan in hoeverre de 
invloed van verstrooiing aan geladen verontreinigingen een 

rol speelde. Verondersteld werd, dat geldt 
_J_ = _I_ _ _I_ 
fa f ~ H ,,,,<./opt. 

waarin: /-ti beweeglijkheid bij impuri ty-veretrooiing 
/fA 14 de gemeten beweeglijkheid 

~o,t. beweeglijkheid bij verstrooiing aan op
tische f ononen 

volgene deze fortnule werd.J'L1(T) bepaald: 

~,· = /
1 
8 10- 2 T i,f" c h-ofv.s 

Vergelijking met de Conwell-Weisakopf formula (zie lit.7) 
voor verstrooiing aan geladen verontreinigingen 

~ .r:. 3/z. 
!t (t" o!.,.) l 2. { T) 

~i -= ~ J/i m v~ .N'.. a 3 

Yi IJ ..1.. l.J. 
levert voor (mi) Af.· •& _ 3 l:"'1o · £;& : /1 t. ID CW. . 

Dezelfde procedur~ toepaseend voor kristal Au2-Gaso, 4s~o,6 
leverde eveneene een temperatuursafhankelijgheid 

,,,AA- c. Cl:> T I, :i 

waarbij werd gevonden: 
.J.. \ ~ Al,. - ,., - 3 

- ) . ~ - S", 8 I 0 C ~ 
o Cr 

Bij de kristallen Ga.So,aSeo,2 bleek geen afwijking voor)/H(T) 
van het theoretische verloop. De afwijking bij lagere tempe

raturen voor de kristallen Ga80,2Seo,s daarentegen bleken 
slechts te beschrijven met hoge T-machten, cq exponenti~le 

temperatuursafhankelijkheden voor "#1(T)", terwijl noch de 
donkermetingen noch de metingen onder band-band belichting 

in dit temperatuurgebied reproduceerden. 



Konklueie •• 

1) Krietallen GaSxSe1-x uit dezelfde batch geven dezelfde 
meetresultaten. 

2) Uit de temperatuureafhankelijkheid van de beweeglijkhe1d 

~H(T)=,...U,(exp(flcJ/kT)-1) volgt, dat verstrooiing plaatsvindt 

door homopolaire optische fononen. 
3) Bij lage temperaturen (T < 3000K) wordt de verstrooiing aan 

geladen verontreinigingen van belang. Toepassen van de 
Conwell-Weisskopf formule geeft voor x=0,4 en 0,6 een aan
tal impurities van ca 1016 cm-3. 

4) De met standaardkrommen, (exp fl'-' /kT.,.1 ) , gevonden f ononener
gi~n 'fie..> komen binnen de nauwkeurigheidsgrenzen overeen met 

de gevonden waarden uit het infrarood. 

5) de waarde van_,P0 is konetant voor 0,4f x~ 1,0; bij kleinere 

x neemt .JA. 0 st erk toe. De vera.ndering van ,,,;U-o kan warden toe

geschreven aan: 

a) een van x afhankelijke effektieve elektronenmassa voor 

de indirekte geleidingsband, 

b) de voor kleine x van invloed zijnde direkte geleidings

band. 

De laatste verklaring is in overeenetemming met de aktive
ringsenergHfn, die ui t de grafieken er ( io3 /T) zijn be~ 

9.f'-M paald. 
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