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Samenvatting: 

Van de menffkristttllen GaSxSe 1_x {x = 0,2; 0,4 en 0,6), die eventtls 

GaS en GaSe een lagenstruktuur hebben, is de geleidingsanisotropie 

G,cjc;z' bepaald,vin donkermetingen"als funktie vs.n de temperatuur. 

Hierbij is Gz. het soortt:'lijk geleidingsvermogen loodrecht op de 

lagen • 

.Ue kristallen zijn via de jodiumtransportmethode vervaardigd en heb

ben de vorm Vélll pla&tjes met een dikte van 10 t.o 55 .)AkW; de gemid

delde diameter is ca. 5 r.lL'1. 

De metingen zijn .uitgevoerd met een hoogohLüge weerstandsbrug vol

gens de methode vun Schnabel. Iv:et de:ze methode is het mogelijk Vé.tn 

dunne plaatvormige kristallen de geleidingsanisotropie en tegelijker

tijd het geleidingsvermogen evemvijdig aan de laeen te bepalen, 

Hij alle kristullen wordt gevonden, dat ~ûi. bij toenemende 

temperatuur daalde, terwijl hij hoge temperaturen de anisatrapie 

van Gas 0 ,
4
se 0 , 6 en Gas 0 , 6se 0 ,

4 
konst<~nt bleek ( ~G"z,?:. 25). Uit 

vroegere metingen bleek de waarde van de aniEotropie konstant 

(ca. 103) vorr GaS, terwijl die van GaSe rond kamertemperatuur een 

honst~nte waarde van 500 had, welke bij toenemende temperatuur afnam. 

In de literatuur worden soortgelijke metinr;en aéin lagenstrukturen 

geïnterpreteercl. in een model, waarbij C&;U;r = )J)L/_1).,. el'l waarvoor 

de beweeglijkheid )J'I, in de richting loodrecht op de logen f xponen

tieel afhnne;t van de temperatuur • .Jaarna&st bleken de genoemde metingen 

aan GaSe te pHssen jn een tweebanèenmodel: Bij voldoend hoge tempe

raturen gaat een hoger gelegen tweede geleidingsband, die weinig 

anisotroop is, nede het gedrag van Cix/CJz bepalen. 

De meetresultaten worden kwantitatief getoetst aan beide modellen. 

Hierbij blijkt een tweebandenmodel voor GaS Se 1 met x ~ 0; 0,6 èn x -x · 
0,4 niet relevant of onw~~rschijnlijk. Veeleer is hier sprake van 

een model, waarin afhankelijk van de .temperatuur een bandgeleidin~ 

en/of hoppingachtige geleiding plaats vindt in de richting loodrecht 

op de lagen. Minder konklusief zijn de resultaten vDn Gas 0 , 2se0 , 8 ; 



hier ZlJn heide modellen mogelijk. De anisotropie geïnterpreteerd 

in een éénbandenmodel ( GJ(/Ûz = Po/)Az ) , geeft voor alle mengkristal

len, in kombinatie met de resultaten van beweegl ijkheidsi:le tingen,. 

uitgevoerd in de richting evenwijdig aan de. lagen, waarden van.f-lz 

die liggen tussen 0,1 en 1 cm2 /Vs. 
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.!.· Iuleiding. 

De kristallen GaSxse 1_x (0 se:;x ~1) zijn halfgeleidende 

III-VI•verbindingen (1]. Ze bezitten een lagenatruk tuur, op 

gr.ond waarvan kan worden verwa.ch t, dat SOI!lJJlige fysische eigen-
S\v~ 

schappenmogelijk een'tt\nisotroop karakter nebben. Zo bleek rond 

kamertemperatuur voor n-type GaSe en GaS de verhouding O'y<ï; 

( 0"~ is geleidingsvermogen itl de lagen; Va loodrecht op de 

la gen) van de o~de 1000 te zijn (8]. 

Voor GaSe neent ~ (ri') sterk af voor toenemende ter.pera.tuur~ 
G:z. 

GaS vertoont in het hele meetgebied een konstante anisotropie 

~ (T) = 10
3• 

De gemeten tt~mperatuursafhankelijkheid van ~z. (T) van GaSe 

kan beschreven worden in een model, waarbij in het soortelijk 

geleidingsvermogen de invloed van twee geleidingabanden merkbaar 

is. Hierbij is verondersteld dat de anisotropie in de beweeglijkheid 

van b&nd 1 aanmerkelijk verschilt van die in béind ~ l "'}i;s ::>~&)• 
De gemeten afname vv.n ~ ( T) voor stijgende tempera tuur korres.-

~·~ )U·~ 
pondeert volgens het model met een overgang van ;:;:;-. n&ar fo•·•: 
Door aanpassing van het nodel aan de metingen zijn de modelpara-

meters te bepalen. 

ftï.. . 
Aangezien van de verhouding foi.:z. de beweeglijkhe-id evenwijdig 

aan de lagen.a.part gemeten kan worden, kan uit de resultut~ri 

van de v,eleidingsanisctropie informatie v1orden verkregen over de 

beweeglijkheid vnn de elektronen in de richtin~ loodrecht op de 

lagen. 

Uit de,literatuur zijn netir.gen van v'lL bekend aan andere lugen

strukturen waaruit meestul de konklusie volgt dat, in plaats van 

met een zwak temperatuurafhankelijke bèweeglijk.heid _JJ.,. rekening 

dient te worden gehouden met een j.)-'1. die exponentieel van de 

temperatuur afhangt. 

Zowel het verschillende gedrag van ~ (103/T) voor GaS en vz. 
GaSe, als de beschouwing van een geleidingamechanisme loodrecht 
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op de lagen, dat duidelijk verschilt van dat evenwijdig &.ön de 

lagen (bandgeleiding) waren aanleiding voor de in dit verslag 

beschreven en bediscussieerde geleidingsanisotropiemetingen. 

De verhouding W; is bepaald voor n-ty.pe mengkrist~:tllen 
GaS Se1.. in het donker als funktie van ~e temperatuur. x -x 

-3-
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l• Kristalstruktuur. 

GaS. s. e 1 -kristallen ( 0 t;x Sïï; t) bezitten een hexagonale x -x 
lagenstruktuur (1). Iedere laag is opgebouwd uit vier lagen. 

De buitenste twee vlakken worden gevormd door Se(S)-atomen 

met een hexagoll&le dichtste pakking, de binnens.te door Ga-atomen. 

(~ie fig. 2.1.1.) 

o s~ (~) 
• 6(1. 

Fig. 2.1.1. 

De 6ard van de binding in zo'n 4-voudige laag is voornacelijk 

kovalent. De zwakke binding tussen de 4-voudige lagen onderling 

is van het Van der ilaalstype. De krista..l~en a, b lopen even

wijdig aun de lagen, loodrecht hierop staat de C-as. 

GaSe en GaS zijn twee modifikatievormen van kristallen, die op

gebouwd zijn uit dergelijke lagen. Ze verschillen door de wijze 

waarop de 4-voudige lagen ten opzichte Vf,n elkaar gestapeld 

zijrt. Vo.or GaSe bestaah de e. ~- en voor GaS de p -modifikatie. 

In de mengkris tallen-reeks GuS Se1 ligt de overgang van ~. '6 x -x 
naar ~ -struktuur bij x ~ O, 3 (2] • 

... 4-
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i· Geleidingsanisotropie. 

In Se -

Uit literatuur zijn een aantaLm€tingen van de anisotropie 

in het soort~lijk geleidingsvercogell van lagenstrukturen 
' bekend: i1anleiding voor het uitvoeren van deze metingen 

is de te verwachten anisotropie, terwijl daarnaast het ge

leidingsmechanisme in de richting loodrecht op de lagen 

onbekend is. In het onderstaande wordt een kort overzicht 

gegeven van deze metingen en de resultaten. 

A takishiev DJ: Bepaald werden er en de Hallkonstante .Ra 
zowel evenwijdig als loodrecht op de C-as. De mltnier waarop 

gemeten is, wordt niet vermeld. De beweeglijkheid~~(~) 

vertoont, voor voldoend hoge temperatuur, een gedrag dat 

in overeenstemming is met het verstrooiingamodel voor 

lagenstrukturen afkomstig van Fivaz en Mooser. Voor lage 

ter.tperaturen overheerst verstrooiing aá.n geladen onzuiver-
Mj 

heden. Voor de beweeglijkheid ~1(T) werd gemeten: 

Bij T • 100°C is: 

Gowers (4) gaat uit van een kristal, dat in tweeën ge

deeld wordt. Aan de ene helft bepaalt hij met de Van ,de 

Pauwmethóde ~x(T) en n(T). Aan de andere helft wordt twee

punts Uz(T) gemeten. Tenslotte wordt #:r.(T) berekent: 

Het resultaat is, dat: 

Rond kamertempera tuur··geld t: 

)J." ~ ~ o v m.
1/V, 

)J-'1. ~ 'l..\,Ot; ;J-t2 {3oo0\<.)zlo-4v-V\{~ 
)-4--z. 

. ?t/2. 
1!) = De temperatuursafhankelijkheid van .)J~(T) in dit gebied:,M'Z.(~) rv"T 

-5~ 



GaSe 

n-)) type 
P-
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Souder (5]. De anisotropie gemeten aan dikke kristallen 

(100 )J-M) is konstant: 

0'~~, - \1.00 e;-
G"a. wordt tweepunts gemeten. Voor lage temperaturen 

(103/T ) 6) neemt ~/ct~(T) exponentieel af: 

~ : I !.00 ~r (- 66/J,.-r) _) AS~ o,oc.e..V 

Gewag wordt gemaakt van een gemeten variatie in de ~ -ver

houding als funktie van de temperatuur door indiffusie 

van kontak.tmateriaal, waardoor kortsluiting van .de lagen 

optreedt. 

Tredgold (6J: Met de in nevenstaande figuur geschetste kon

ta.ktfigura ~ie wordt. 

( G"11 G":z. ) ~ gemeten [7]. 
De vier kontakten zijn 

collineuir en op onderling 

gelijke afstanden aanre

bracht. Een afzonderlijke 

meting wordt verricht voor 

het bepalen van G"' 
Combineren Vét.n beide. mè tingen 

levert Ûoz. • In het. ge.bied 

450°K < T < 600°K bedraagt 

het verschil in aktiveringsenergie tussen Ûll (T) en G"z. (T) 

voor n-type: 

Dit verschil wordt toegeschreven aan een exponentieel ver

loop van "..U~,( T) volgens 

· flz (i) ~ .2.-Xf (- AE/k:t) 
Voor p-type GaSe word tJlitt:Ogemeten. 

De gevonden AE-waarden worden in verband gebracht met de s.terk ani-

sotrope kristalbindingen: op grond van de sterke binding binnen een. 

viervoudige laag en de zwakke interaktie tussen opeenvolgende vier

voudige lagen, wordt een potentiaalbarrière tussen de lagen a,Étnge

nomen, die aanleiding geeft tot een hopping~chtige beweegl1jkheid 
loodrecht op de lagen. 

-6-
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De variatie van c-yC']. uls fimktie van de temper& tuur 

vun n-type GaSe, gemeten met de methode van Schnabel 

(zie ) • 1 • ) is te beschrijven met een twe~btt.ndenmodel (a]: 

Stel twee konduktiebanden c1 en c2 dragen bij tot het elek

trisch geleidingsvermogen. Voor de verhouding van de gelei

ding Ci)l. (evenwijdig aan de lagen) en G'z. (loodrecht op 

de lagen) geldt dan: 
, 'N,epL 
'""z · A :.A-'u.u 

v ___ __"., 

waarbij verondersteld is, dat de verhoudingen temperatuurs

onafhanke lijk zijn. Verder is aangenomen, dat n1 . en n2 he

paald worden door Boltzmanverdelingen: 

(Ni: effektieve toestandsdichtheden van band i.) 

Voor ~(ï) en Cz(T) afzonderlijk geldt: 

O")l(j} -: U.,lT) l I+ Nl ).(~~ ..t.'I..Ol -b~/.tT)! 
NI )A\.,. \ 

I ~ (J. (, \ i ~";U-.':L ~)(,(.) (-Af-ja,T)l 
Q-1 l1'; -:=:. ,." ~oTJ l I + N, }J-rz. \ ~ 

waarin 
G;._(-r) 1.. r-.J .c-x_p (- ~~F ) 
er., C-r) J 

.. d.npassing van meetresult<•ten van n-type GaSe aan (3.1.) 

geeft voor de paraneters de volgende waarden: 

-1-
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anisotropie in band c1 : 

anisotropie in band c
2

: 

hl· t'11nk. tioneel verband bij tweebandenmodeL 
---------------------------------------
De grafische voors telling van model (3 .1.) is een bij dalen

de temperatuur stijgende funktie: 

t,~ 1-.. t -~;~- ~-- -:-·-- - ---r-··-...... --

(3.1.A.) 

(3.1.B.) 

• 
l 

I 

® 

In de grafiek zijn drie gebieden te onderscheiden: 

Gebied A: 

Hier kan het model volgens (3.1.) henhderd worden door: 

_& 
}Jon. + 

In dit gebied is het model (3.1.) nhuwelijks gevoelig 

voor variatie in N",fo/')J,_p.,~ omdat de term ~j;'~ e,)(p(-A-E,&,-) 

van 1 is. 

Gebied B. 

Hier luidt de benadering: 

);..b (1 + 
_,Mp .. 

-a-
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Nu is het model ongevoelig voor de parameter N~)jtt/\, . / ... ft."'. 
om soottgelijke redenen als voor gebied A. 

Als in het beschikbare temperat~ursgebied de anisatrapie 

variëert op de manier zoals in gebied A of B, kan een vrij 

nauwkeurige waarde gevonden worden voor Af: • Hesehouwen 

we bijvoorbeeld model (3.1.A.) dan wijkt Ci~ (103/T) 
N,. fl•z · . c:~ 

af van een kenstante als N, p,"L ..e...xf' (-1>€/J..T) ten 

opzichte Vbn 1 merkbaar wordt. 

Bij deze temperatuur zijn vele kombinaties van 
N., }-li'll. 

en AE" r~ogelijk. Daarnaast is echter de kromringin dit 

temperatuuregabied 

het verloop van 

van belang. Dit resulteert in een, bij 

G"./G z. p&ssende konbinatie • Hekenkundig 

verlo0pt dit als volgt: 

()" )J.,y. 

G";z: - }At'Z. N._,..u.u ...e-)(r.:> c ... ~~!J.c. i) I+ 
N, ).to"'. ~ 

PVrj = Na. .M:a." ..st..:IC.~ {- bE./~T ~ -I N., y., ... 

zodat: 

("J A E 

Aangezien bij een gegeven verloop van Gy6-z. als funk tie 

van de ten:pera tuur onbekend is of en in hoeverre een van 

beide teroen kan worden verwaarloosd, is bij de uitwerking 

van de metingen, waar nodig uitgegaan van model (3.1.) en 

werden alle parameters berek•nd. 

Hiervoor werd gebruiY. geMaakt van ePn computerprogramma, 

dat met een kleinstekwadratenmethode, een zo goed mogelijke 

aanpassing v&n de funktie geeft hij de gegeven meetresul

taten. De op deze wijze bepaalde partt.meters worden dtm ver

geleken met die, welke uit benadering (3.1.A.) of (3.,.1;,;B.) 

volgen. Aangenon:.en wordt nu, dut bij een sterke afwijking 

van de parameters de gebruikte benadering niet geldig. is. 

-9-
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~· Hallbeweeglijkheid 

(4.1.) 

(4.2.) 

(4.~·) 

Het gedrag van de hallbeweeglijkheid)A.,. tlt,T) , gemeten in 

de richting van de. lagen als funktie van de tempera tuur is 

vo0r de mengreeks GaS Se 1 te interpreteren in een mcdel, x -x 
wcarin verstrociing van de lsdingadragers aan homopolaire op-

tische fononen is verenders teld [9]: 

In het model (4.1.) is verondersteld, dat slechts één gelei• 

dings.band voor ...u~t."T) van belang is. Indien echter ~~ (1o}fr) 

kun woTden beschreven in een tweebandenmodel, is het afhankelijk 

van ~.':t. en de "tweebandenparameters" of een weinig anisotrope 
_,...-IL 

band merkbaar is in de tempera tuursafhunkelijkheid van _.,.u..,. Cï) • 

;>tellen we dut voor de hallbeweeglijkheid twee banden beschouwd 

dienen te worden, dan geldt: 

" 1.. ('1, }A I~ 1- Y\ t. }.A-a. 'I-

(\, J.A·~ + t'lt, }'1-I.'J. 

Schrijf ..,.UJT) hls: 

.).J.~ e-n -==- »,.){ Ci'). { ( T]. 

Evenals voor ~odel (3.1.) zijn de parameters weer temperatuure

onafhankelijk verondersteld. Direkte konfrontatie van deze 

parameters met die uit de G_, /G'z. -kromme is mogelijk als aan

geneoen wordt dat )J.". ~ :,.M.drift. Het verloop van de door 

(4.3.)· gedefinieerde funktie f(T) is schematisch in de volgende 

figuur weergegeven: 

-10-
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~T~ 
.2• Meetmethode. en opstellinh• 

De metingen zijn verri.cht volgens de vierpuritsmethod~ Vl:in 

Schnabel [to]. 
Men brengt daartoe op het kristal ter dikte w vier kon

takten (diameter 2a) aan. 

y 

rLS)~L~ 
ck&n·AB 

--~u~JmuaL---~WF~!a_il~l 
~ ~ ~· 

z 

(a) fig. 5. 1 -1 • (b) 

I 
rmzpa 

w 

T 

De kol,takten liggen twee aan twee tegenovE:r elkaar •. De 

onderlinge afstand van de kon takten (zie .figuur) bedraagt 

s. 

Vcor een isotrope stof (G;c .. Gy ... ~) geldt voor de in 

fig. 5.1.2. gedefinieerde W.arstanden h~-~iu: 

L ~B l .J,~ j777771 

ijl) nc n~· .. :fi 
Va'1) y,D 

r<l: - r<,, = I~ :r:,.., 
(a) fig. 5.1 2. (b) 

- '! 1-



(5.1.1.) 

(5.1.2.) 

(5.1.3.) 

* (5.1.2.) 

* (5.1.3.) 
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GC ot) 
R.L .. 

7ïV.IG;c. 

lt // 
\4 ( o.\ 

• 
iï w var. 

RJ. /R 11 '"' fCo.) 

F, G en H zijn getabelleerde funkties en zijn alleen af

hankelijk van de afmetingen vb.n het kristal. 

Ben anisotroop kristal waarvoor G'ozi f. ~ f C"z, is door 
~~~~•. L 

een geschikte coördinatentransformatie af te beelden als 

een medium, waarvoor Ç'%
1
' = \iz,,' = r;z,' (11]. 

De transforma tie van de z . -coördinaat wordt gegeven door: 
l 

I ( CJ ) 1/,_ J. 
:z.~ :. 

Gï· ~ 
(. -:: I,~.~ 

waarin: 

Voor het geval dat u,.. .. G"'jf G""z.. (zoals op grond VE:n de 

syllll!letrie bij GaS Se 1 kan worden aangenomen) transfor-x -x 
meren (').1.1.) t/r.l (5.1.4.) tot: 

(;, (oL •) 

R.L 1ï wC":~~. 

HC<ll*} 
Hu ïïwG; 

RJ. /Htt = r L cL"*) 

. * ( G")( ),,,_ '!!! 
(j... = CJ... s 

Nu ZlJn lt~ en hn experimenteel te bepalen. 

Uit (5.1.3. )*volgt dun de waarde voor cJ. *. Met deze waarde 

( )* ~ ( )* . berekent men met 5.1.4. V'l' en met 5.1.1. of * . . ( 5 • 1 • 2 • ) ex . 

Opmerkinr;: 

A. De hierboven gegeven formules zijn alleen korrek1;., als 

-12-
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a. Aan de Laplaoevergelijking ~:,.V .. 0 voldaan is. 

!! • a ( S' en ~ zie fig. ( 5. 1 • 1 • ) • 

o. S ( kristaldiameter. 

Aan de eisen ~· en ~· is aandacht geschonken bij het 

uitzoeken van de kristallen en het aanbrengen van de 

kontakten; of aan voorwaarde a. voldaan is, wordt bij - ' 

de metingen afgeleid uit de !AC-VHD-karakteristieken. 

B. Vergelijking van de methode van :;)ohnabel met de -vier

puntsmethoden gebruikt bijandere metingen (zie 3.J.) 

is slechts mogelijk voor de Tredgold-methode [7]. 
Beide methoden maken gebruik van dezelfde oo~rdinaten

transformatie; slechts de kontaktgeometrie verschilt. 

Hierbij verdient de Schnabel-methode de voorkeur, 

omdat zowel V11/rr, als C"x worden hepatlld. hij de TrE-d

goldkonfiguratie is een aparte l:>epal ing van v" nodig. 

In fig. 5.1.3. zijn 'de funkties F, G en H gegeven als 

funk tie van 0( • Tevens is [:angegeven binnen welke grenzen 

,~variëert voor de 3 kristallen waaraan gemeten is. 

Voor de foutenvoortplanting is het verloop van F vun 

belang. Voor de relatieve fouten gelden de volgende re

laties: 

a. f = t.Jojf-
A€.L A'flll 

R..L + ~Ij 

Á (p ... ;o-... \ Ad. 
::. ,_ oL 

0'14/üz. 'b. 

c. 1 • 
t.,b À~ ~ t.!u A V' ... + 11 -=A G + ~ 

':: (; ~ q 
<:Til. 

.o\4 ~ ~A~H + ~ ÄG;. 12J. 
= + o-,.. \4 

of 

~-

d. 
Ac;. ;- A cv-.,. 1 rr.:J 

Ç);Y. (]",._ /r;;-., 

De absolute fout A~uit formule b. wordt via het ver

loop van F door Alog F bepaald (~ie fig. 5~1.3.). 

, 
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Deze fout Ac(. is. bepalend voor .Ólog G en Alog H. 

In fig. (5.1.3.) zijn voor konstante,&)( twee gevallen 

geschetst. Het is duidelijk dat A log F
2 

)' Alog F
1

• 

':'ijdens de metingen wordt vooral ~ bij stijgende 

temperatuur (dalend•«~roter. Volgens a. neemt 4log F dun 

toe. Nu is het verloop van .6log F( o<.) bij de me tingen zo

danig, dat Ad. kleiner wordt. • .ûe relatieve fout A: 
blijkt nagenoeg konstant te blijven. 

Voor de ':Je rekening van <; is steeds gebruik genaakt van c • 2. 

In fig. 5.1.3. is te zien dat in het hele neetgebied 

> A T !Ru ~ at~. 4log G Qlog H •. evens is Tg- T.L , zodat uit c.1. 

en c. 2. volgt dat berekening van C"x. via H nauwkeuriger is • 
.6C"~ 

Uit b. en c.?. wordt tenslotte c-'t. bepaf:1ld. 

De gebruikte opstelling is door Coenen opgebouwd en getest 

(11). Schern&tis~h ziet de opstellil1[; er als volgt uit: 

K = kristul 

S schakelmatrix 

E
1
, E

2 Keithley 

E 
3 

Ke.tthley 

640 

610B 

P1,P
2 = potentiemeters 

Vo .deltL• 50-0,5 

AV = Keithley 

Het kristal K bevindt zich in een lichtdichte oven in 

urgonatmosfeer. De stroor:î door de stroookonta.kten wordt 

met .!!:3 gemeten. De spanningen op de spunningskont&kten 

worden viu potentior:;etf>rs P1 en P
2 

gekompenseerd. De elek

tro~eters E1 en E2 dienen hierhij als nuldetektoren. 

155 

Kei thley 640 zij:, gekozen vanVIege hun hoge ingangsweerstand 

( ) 10 
1~ en kleine nulpuntsdrift ( 25)1-y/24\I.I.AI). 

De verschilspanning AY van de spannineskontakten wordt 

I 

-1J-
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aan de laagohmige uitgungen van de elektrometers ge

meten. 

Met de scha.kelmatrix S is iedere gewenste weerstf~nds

configuratie in te stellen. 

-15-
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6. Metingen algemeen• 

!• Donkermetingen zijn verricht aan n-type GaSxSe 1_x 

(x .. 0,2; 0,4 en 0,6) als funktie van de temperatuur in 

het gebied van kE.4mertemperatuur tot ca. 700°K. De kristal

len zijn vervaardigd met jodiumtransportme.thode 0 3] en 

werden voorzien van opgedampte goudkontakten. Een elek

trisch voldoend goed kontakt werd verkregen door het op

gedampte goudkontakt met Ga te besmeren waarop een wolf

ramkonté!ktdraadje werd lHlll~ebracht. 

b. Bij een kleine anisotropie worden de te meten verschil:

epanningen ~\1. in de H.L -konfiguratie (zie fig. 5.1.2a.) 

klein. De meetbaarheid Vbn deze ~VJ.is dan bepalend voor de 

hoogste temperatuur vun het meetgebied. Dut AV,Lklein wordt, 

is als volgt in te zien: 

Uit c5.1.4.). volgt, dat bij transformatie Y&n anisotroop nabr 

isotroop de dikte transformeert als: 
4- (Ü~ )''t 

"" ::=. \ o=;: w 

~ls de verhouding c;~ "C"root" is dan is ?'\Jz t> ' 
* W/s groot. 

Van de aangelegde spanninp: Vo staat dan een groot deel 

tussen de spanningskon tak ten. Bij hoge tempera turen is ct.,/Gz. 
klein. Dan is ~ook klein, met als gevolg dat 4~k1ein 
is. 

c. Na montage van het kristal bleek vaak dat grote stroomfluk

tu&ties bij het meten vu.n H.t en R11 optraden. Door verwarmen 

tot ca. 100°C ken hierin vaak verhetering worden gebracht. 

-16-
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~· Meetresultaten. 

In het onderstaande wordt in het kort voor ieder kristal het 

kris talnummer en de dikte aangegeven.. Waar m.ogel ijk worden de 

waarden van de aktiver~ngsenergieën bepaald uit 0"(103/':')

krommen volgens Cl,_ exp(- Ef.fi~ aangegeven. De notatie Ex en Ez 

heeft respektievelijk betrekking op G".x en Gi • 
Aangezien voor de meetresultaten van belang is, in welke richting 

de temperatuur wordt gevarieerd, is de temperatuurge.schiedenis 

van de kristallen vermeld. Bovendien wordt verwezen n&ar de 

bijbehorende grafieken in de bijlage. 

Op grond van anisotropiemetingen werd door Kippt:rman e.a. (eJ 
een tweebandenmodel voorgesteld (zie 3.2.). Vooruitlopend op 

de meetresultaten zij hier vermeld, dat voor het GaS 0 , 2se 0 , 8-

kristal eenzelfde model mogelijk is. Hierdoor is min of meer 

historisch een stundaärdprocedure ontstuan, waarbij de metingen 

ook voor andere kristallen aan het genoemde model werden getoetst. 

Daarnaast geven de metingen aan GaS [e] a&n, dat de anisotropie 

aän één band werd gemeten. Dit was een reden om de metingen a&n 

de mengkristallen ook te vergelijken met het éénband-model, 

waarbij o/rrz. = fo~z.. op grond van de literatuur dient bovendien 

te worden nagegaan in hoeverre de metiriv,en met een sterk v8n de 

temperatuur afhankelijke )A-zin overeenstemming zijn. 

In deze paragraaf worden bij iederkristal de w.aarden 

'van de parameters gegeven, zoals deze zijn verkregen 

volgens formule (3.1.) en volgens formule (3.1.A.) c.q. (3.1.B.). 

Uit een vergelijking van deze twee groepen wordt gekonkludeerd in 

hoeverre bepaalde waarden no~ zinvol zijn. 

Bij een discussie van het verloop van ~(103/T) voor de verschil

lende mengkristallen zullen ook de me tingen aan GaS en GaSe [eJ 
betrokken worden. Dit vooral,omdat mag worden verwacht, dat bij 

een niet al te grote variatie van de samenstellingsparameter x,een 

traceerbaar verloop in h~ t ge me ten gedrag optreedt. Bovertdien is 

'bij de metingen aan GaS en GaSe weinig aandacht besteed aan de 

reproduceerbaarheid, wat extr!:i.polerend vanuit de tijdenSd(fZe 

-17-



afstudeerperiode verkregen metingen nodig blijkt. 

Daarom wordén in het onderstaande ook kristallen GaS en GaSe 

opgenomen. 

Kris tal P11 • (40 !. t.,)}"m 

Fig. A: ~ ( \0~) 
O"'Z 

ÇFig. B: 

l );) 
U~ ( IOifr) 

Voz ( \oJfr) 

Wegens kontaktmoeilijkheden werd het kristal tot ca. ~oooc ver

warmd. Daarna zijn metingen verricht vanaf kamertemperatuur tot 

180°C. Boven 180°C (tot 260°C toe) was AVJ. nie.t meer te bepalen 

(zie 6.b.). 
Bij afkoeling vanaf 180°C liet een der kontukten los,waarna de 

metingen a.an dit kristal werden gestan.kt. 

~ N~,Mu 
W,)lu. ).t~ ll~ ! 

rJ.]i;r. N • .u. .. AAs. ... . "t.IJJ 
Model volgens 3. 1 • '" \.,ll-10.., 1.4,1"11 '-10 o.•B 

3.1.A. l-1~ / &t 
3.~.10 / o.'-l 

3.1.B. niet meer uitgevoerd 

Uit de discrepantie tussen de waarden van 4 E kan worden gekon

kludeerd, dat bij een tweehan.denmodel rekening moet worden; ge

houden met alle parameters. 

----------------------~-------------------·--------------------

~!:!~!~1-~2~_{y~~~2· ('-10 ± 5) ,u.m 

Fig. C: g: ( IOifr) 

Fig. D: O"x l ID
3fr) E)( =- l,o~V 

Fig. E: c-2 ( to
3
/-;) E 1 -::: 1,11LV 

Als funktie van de tijd zijn de volgende temperatuurstraj~kt•n 

doorlopen: 
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(j) 300°C ) T > 100°C. 

In dit gebied zijn de aktiveringsenergieënz E • 1,0eV 
x 

E • 1,1eV z 

(!} 1 oooc ( T ( 220°C. 

:O:::owel G".".(103/T) als G"z(103/T) reproduceren met de re .. sultaten 

in(D. 

G) 60°C < T < 380"C. 

Het kristal werd bij kamertemperatuur belicht (wit licht). 

Daarna zijn donkermetingen herhaald. In eerste instantie 

was bij kamertemperatuur meten niet mogelijk; st.room en/of:. 

spanningsfluktuaties waren hiervan de oorzaak. 

Verwarmen tot 90°C bracht verbetering. Toen was meten vanaf 

60°C nogelijk. 

De ~ ( 103 /T) en G"z. ( 1 03 /'r) zijn groter dan bij t~el i jke 

tempera turen in geval(!) en@ 

De anisotropie ~is t.o.v. G} en~. ruwweg een faktor 10 

gr0ter. BijT ~ 120°C zijn~ en G"z. duidelijk im~tabiE:l d.w.z. 

tijdsafhbnkelijk. C·ck u" daalt als funktie van de tijd. 
<Jz. 

Dit verschijnsel is hij T~220°C verdwenen. Voor nor hogere 

temperaturen sluiten zowel V" als Vz. aan op de metingen van 

0 en® De anisotröpie wordt konstant. 

Voor de modelaanpassingen ZlJn alleen de reproducerende resul

taten, bepaald tijden<> trajekt(D en(]), gebruikt: 

~ ~ .. ~~ ~IL &J t.El&"JI r-------- ... I ... ~& r'll _ 

:ode 1 3. 1 • 31 I o"~ 1014 
I 31 o.~o . 

Model 3 .1.8. / ~Oa /T~2 o.n 

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

~~!~~~~-~~~L~Y~l~~2 · (S 5 ± 1 ).,.urn 
Fig. F: '1:!(\rff-r) 

0"'%. 
Fig. G: O'lt ( ,c/fr) 
r'ig. H: G1:. ( \tlfi) 
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De meetvolgorde was: 

(D 11 0 o C > T ) 30 o C • 

Voor aktiveringsenergieën: E = 0,9eV 
x 

E = 1 ,oev z 
Voor l~ge1 temperuturen buigen Gi en G'z. af. 

(]) 50oc < T < 280°C. 

Ci~ enCJ~ reproduceren in vergelijking tot(2} 

VI( ( 1 o3 /T) bere ik t voor hoge tempera tuur .t:ten konstante 
v-~ 

waarde. 

û) 280°C > T > 40°C. 

Ten opzichte vanC) en@ Zl.Jn G; en Cix geda.lild. De &kti

verinesenergieën zijn gestegen: E - 1,1eV 
x 

E = 1,1eV z 
Voor lage tempera turen buigen G'~ en G.z.. af. 

~ N~ belichten bij kamertemperatuur werden de donkermetingen 

• hervat voor temperaturen 

GJC en Ç zijn t.o.v. alle voorafgaande metingen, bij deze-lfde 

temperatuur, groter. 

De aktiveringsenergieën (tot 10~/T = 3,05) zijnz 

E = 0,5eV x 
E .. 0,5eV z 

W.odelaanpassing: 
)Á~ N2. J.AI.)( 
.})t"l.. N, J.A,t.. 

~odel 3.1. 100 109 

N~ JJ.t:z #1.1-

N, iU•z. )Aii 

1010 18 

/:;E 
te..V) 

0,6 

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

-20-
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GaSe en GaS [e]: 

~ .... ~ tJa. )Lu ~ c~~) GaSe: ..Mrs. ~' ).Auc. ·· N\ ,}4"L 1.~ 

2.1 o3 :· 

4.104 
~odel 3·'- 500 25 0,4 

!Model 3.1.A 500 L1.1 o4 o.6 

~as: 103 

~1~"- 3. 'p ~ ~ 0!-t~~~ ~ oJ..., ~-
M)l 'Dt,waarde ~y.w: 2.10 u. (.f . (J r QAM.f f'l .~ .-".u..t"· Yr·,rsJ 

.. ~ .... ..a.-·J....~;.&a.\J- ~(-t),v~l..'-· 1 ' 
Voor het verloop van ~(103/T) is deze waarde niet re~e.L,., 
zoals uit de modelaanpassing 3.1.A. volgt. 

1\La...AAM ~~ 
Bij de diskussie worden de waarden Ft,JA,l en 'Pi"~- als bovengrens 

aangehouden. 

1.2. Nauwkeurigheid van de parameters volgend uit de modelaanpas~ingen. 
' De aanpassingen volgens (3.1.) zijn deels verkregen door computer

verwerking van de meetresultaten. In hoeverre het model "past" 

bij de meetresultaten, is globaal te zien aan de kwHdratensom 

van de verschillen tussen het aungepaste model en de meetresul

taten. De grootte v&n deze kwadratensom zegt echter not; niets 

over de nauwkeurigheid van de par&meters: immers di verse kOJ:tbi

naties van parameters kunner. tot eenzelfde kwadratensom leidtm. 

Tocb is een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid van de. para

meters: We herhalen de berekeningen met behulp van het cornputer

progrumm& enige keren. llit levert iedere keer een andere kombi

natie van parameters. Bchter, de waarde van een aantal parameters 

varieert bij alle modeluitkomsten nauwelijks. Dat zijn de waar

den van AE, de limietwaarde voor lage temperlituur ~ (bij 

x = 0, 2 -kris tal) en de 1 i mie ten Ht:1./;J. .. 7.. :voor hoge tempera tuur 

bij de kristallen Gas 0 , 4~e 0 , 6 en GaS 0 6se0 4
• Significante 

. ' ' N"'JA.....w. t..~ variaties treden alleen op 1n de grootheden t-.1, )A,,. en N, _M,x.. 

Bij Gas 0 , 2se0 , 8 zijn de vari&ties ca. 20/~; bij x = 0,4-kr-ist&l 

ongeveer een faktor 2. Het verschil is te verklaren met de spreiding 

in de meetpunten (zie figuur A respektievelijk c). Bij het kristal 

Gas 0 , 6~e 0 , 4 zijn de variaties in ~T)A.g.en ~~Jt-.&ca. een faktor 10: 
NI .fhr. NI )MJ. 

-21-
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Zoals in figuur F te zien is, verschuiven de~ (103/T)-krommen 

evenwijdig voor de aangegeven temperatuurstrajekten. Dit bete

kent, dat de AE-waarde volgens model (3 .1.) bij alle kurven 

dëzelfde waarde heeft. Volgens dit model is de verschuiving een 
. . N,·~. Nt"_},.N",..". 

gevolg van het veranderen van ""•}""'"- en NIP\~· 

.iJeze parameters behorend bij aanpassing aan kurve (i). (zie figuur F) 

blijken een faktor 4 kleiner te zijn dan die van kurve 0) Voeg 

daarbij een faktor van ca. 2, die uit modelaanpassing van kurve 

@ volgt, dan resulteert dit in een onnauwkeurigheidefaktor van 
ongeveer 
~UWL ;y.,'k 

10 in de opgegeven tabelwaarden 

res pek tievel ijk N.oz.f"='!c"- voor 
N, }A-•..,_ 

-22-
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Q. Diskussie van de meetresultaten. 

Zoals ia het voorgaande werd aangeduid, .wordt in de li,tera tuur 

de variatie van de geleidingsanisotropte, als funktie van de 

temperatuur bij verschillende lagenstrukturen enerzijds geinter

preteerd in een tweebanctenmodel, anderzijds in verhand gebracht 

met een exponentieel van de temperatuur afhangende beweeslijk

beid in de richting loodrecht op de lagen. Daaroo worden in het 

onderstaande de meetresultaten vergeleken mE:!t hèide interpreta

ties. 

In de overziehtsfiguur I zijn de 

voer alle mengkris tallen. 

Qi ( 1 o3 /'11
) -krommen weergegeven 

Ûz 

A. Bij toepassing van het tweebandenmodel volgen.uit de metingen 

de in tabel 8.1. weergegeven parameterwaarden. Voor de bepalin8 

hierVbll is de procedure gevolgd zoals in 3.3. is beschreven. 

~ 'N~x 
~ }J ... 2 N. #•• 

0 '5'00 
3 

~ i.~ro 

.l 4 
0. ,_ 10 2. 10 

3 
Q.'-1 310 10 

O·b 190 IO 
~ 

3 
I. 0 10 -

Tabel 8.1. 

Op grond van de waarden van 

aantal konklusies mogelijk: 

1. ~-~-2!~! Het verloop van 

sotropiè van de 

-23-

~"' )Aaa ~ AE (e..V) ~'3- ...V.. t.Z. 

~. \04 ~ !i') 0}4 

~ 
s. 10 40 0/1 

IOI.f 31 o, ~ 

ID 
10 

t8 o,{, 

- - -

~ (103/T) geeft aan, dat de ani-
~ .. 

hogere band ge me ten wordt. De 
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beweeglijkheid »x(T), zoals gemeten met .het hall-
2 

effekt, zou dan "U,_x ( ~ 1 0°m /Vs bij kamertempera-

tuur) zijn, zodat de orde van grootte Yan )J,,.r::t10-e 

bedraagt. Zo'n kleine waarde van de beweeglijkheid 

zou betekenen, dat de gemiddelde vrije weglengte 

kleiner is dan de atoomafstand, hetgeen niet in 

overeenstemming is met een bandgeleiding. 

2. ~-=-! 1 Q: Een t•eebandenmodel is hier niet relevant. De uit 

halleffektmetingen bekende »x(T) bedraagt bij 
:G 

· cm / kanertemi>eratuur ca. 10 Vs. 

2.· ~-:_Q1 Q: Zoals eerder werd vermeld, is uit de a: (103/T)-kromme 

geen zinvolle bepaling van~~~ mogelijk; de 

verroe lde waarde ·van 2.1 o3 is een bovengrens. Een 

discussie van Ns.»t..7.=11304 is nauwelijks mogelijk, 
(IJ, )Ac'J. 

omdat bewe~glijkheden in de richting loodrecht op 

de lagen niet apart zijn gemeten. Op grond van de 

anisotropiemetingen is een tweebandenmodel mogelijk • 

.1.. ~-~-Q!~: Op grond van de gevolgde procedure voor het bepalen 

van de parameterwaarden blijkt de waarde v&n 

N~~~t..~~:~2.104 zinvol: de metingen geïnterpreteerd 

in een tweeb8ndennodel, geven aan dat in het tenpa

ratuurgebied Wllarin t~erd gemeten, de overgang 

~~ ~ ~1..plants vindt. Hierdoor is het moge

lijk~ na te ~~aan in hoeverre een hoger ge leger: 

weinig anisotrope geledingeband van invloed is op 

de halleffektmetingen )J.y., (T). (Zie (4).) 

De tabelwaarden zijn hiervoor in formule (4.2.) 

gesubstitueerd .• De funktie f(T) (zie (4.3.)) is als 

funktie van de temperatuur in figuur J weerge-
Nt. -3 3 geven voor 'Ni = 10 en 10 • De twee extreme 

N._ d · · d t · t d · . ~ -waar en zlJn genomen, om a Ul e anlso-
1 • • N,.)J.t~ 

trop1emet1ngen slechts een grootte van ~ volgt, 
_,M.t._ l'h f'J'IY.. 

en niet een waarde van fol'l-" Tevens is in figuur J 

de funktie f(T) weergegeven, die uit de halleffek~ · 
J.IAU.. 

-24-



-24-

metingen werd bepaald [ 9). De overeenstemn.ing 

tussen. f(T) en f(T) . t . is slecht. 
. ~A~ an1so rop1e 

Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat juist 

bij lage temperaturen de halleffektmetingen wel een 

sterke afval van de beweeglijkheid geven, m~:~.ar dat 

deze metingen slecht reproduceren; voor de bepaling 

van f(T)hall is gebruik gemaakt van een "gemiddelde" 

)J .. x< T) -kromme. 

Uit de f(T)hall werd bij een AE .. 0,4e.~de waarde 

van N"")Na.-. :bepaald. Deze .bedroeg .')1:.1 0 • 
N,)A.,x.. 

2• ~-=-21 1: Analoog aan het X c 0,2-kristal werd ook. hier na~ 

gegaan of de halleffektmetingen met het tweebanden

nodel in overeenstemming zijn, als hierbij de tabel

waarden worden gebruikt. Hieruit bleek een discre

pantie tussen f(~)h 11 en f(T) . t . a an1so rop1e. 
Zo groot,dat een tweebandenmodel onwaarschijnlijk is. 

Samenv~ttend kan worden gekonkludeerd, dat op grond van de geme

ten geleidingsanisotropie het tweebandenmodel voor GaSe ~n 

GaS 0 2se0 8 mogelijk is. Bevestiging hiervan op grond van het 
' ' . gedrag Vbn oe hallbeweeglijkheid )Ju (T) is niet goed mogelijk • .,x . 

Voor de mengkristallen GaS, Gas 0 , 6se0 ,
4 

en Gas 0 ,
4
se0 , 6 is een 

tweebandenmodel niet relevunt( GaS~niet mogelijk (Gas
0

,
6

se
0

,
4

) 

of erg onwaarschijnlijk (Gas 0,
4
se0 , 6 ). 

B. ~ongEzien de meetresultaten v~n een aant~l kristallen niet in 

het tweeban~ennodel te interpreteren zijn, wordt als benadering 

verondersteld, dat het gedrag van de geleidingsanisotropie al

leen bepaald wordt door de beweeglijkheden. 

Hiervoor is: 

weergegeven in figuur K voor alle mengkristallen. VoorJUx(T) 

.wordt gebruik gemaakt van de halleffektmetingen van o.a. van 

Beekhoven [9] en zijn de gegevens gebruikt zoals deze. in 

tabel (e.z.) zijn weergegeven. De temperatuursafhanke~~jkheid 

van de beweeglijkheid wordt hierbij gegeven door: 
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"'"""')/.lc.T ' 
.f'"• (ï,><'l "f"o ("<) ~ Q_ - 1 } • 

x i;w )Jo 
(A-v) (c,..,.,.."ÁJ~~ 

o.o o,oL4o 6o 
o. .2. Ot0"40 1_4 

{). fj. o, 0'40 5,& 

o. 6 o.o~o J.,lg 

1.0 o.o.4.3 .. ~.o 

Tabel 8.2. 

Het gebruik van deze tabelwaarden is in principe alleen ge

rechtvaardigd voor het mengkristal GaS
0 6se

0 4
: van dit krist&l 

' ' ' werd, na de &nisotropiemetingen, ook de hallbeweeglijkheid even-

wijdig aan de lagen bepaald. De resultaten hiervan zijn in 

overeenstemming met de betreffende tabelwaardeatui t tabel 

(B.2.). Dit was aLmleiding on te veroaderstellen, dat het ge

bruik van de halleffektnetingen ook voor de kristallen ~~t 

andere mengverhoudingen geoorloofd is. 

Aldus handelend, blijkt uit figuur K, dat "-.lle kristallen 

(GaS uttgezonderd) de waarde van ).lz(T) te liggen tussen 0,1 

en ,cm /Vs. Voor x = 0,4 en x = 0,6 is bij voldoende hoge 

temperatuur de geleidingsanisotropie konstant, waaruit kan 

worden gekonkludeerd, dat hier ..,U~(T) ongeveer op dezelfde 

wijze van de temperatuur afh~ngt als ~~(T). Dit duidt 

(ook voor de ~-richting) op bandgeleiding, met een verstrooi

ingsmechanisme, dat qua temperatuursafhankelijkheid nauwelijks 

verschilt van dat evenwijdig ann de lagen. 

Bij dalende temperatuur ~ordt voor alle krist&llen (GaS en 

GaSe uitgezonderd) een sterke afname van )-A-&(T) gevonden • 

Dit gedrag k~n beschreTen worden met )J.,. ~A (- E/ T). 
.. exp 

De waarden van b.~jn in de onderstaande tabel weergegeven. 
a."' A 
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~1/\1~) (fl;V) 

x A ~E ". 
o, Cl 80 ~ o,l t)l 

0 I 1.1 4 ~ O,I.LV 

O,b l'l -::. o,J a, V. 

Tubel 8.3. 

Een duidelijk afwijkend gedrag vertoont het GaSe: komend 
0: 

van lage temperaturen neemt )Jz.(T) af ( ~ = konstant), waarna 

een sterke stijging optreedt, analoog aan Gas 0 , 2se0 , 8 • Voor 

wat betreft de kristallen GaS Se 1 (x • 0,2; 0,4 en 0,6) x -x 
is het gevonden gedrag als funktie van de temperatuur in 

overeenstemming met literatuurgegevens, zie (3.1.). 

Een belangrijk verschilpunt is echter,. dat de metingen bij 

hogere temperaturen een normaal verstrooiingsmechanisoe 

doen veronderstellen. 

Konkluderend kan dan ook worden gezegd, dat de resultaten 

van de anisotropiemetingen, geïnterpreteerd als ~ .. ~ , 

laten zien, dat de verstrooiing evenwijdig en loodrecht 9P 
de lagen bij hoge temperaturen,.qua temperatuursafhankelijkheid 

nauwelijks verschillend zijn, zodat hier van bandgeleiding kan 

worden gesproken. Een duidelijk andere verstrooiing treedt op 

bij lagere temperaturen, gezien de sterke afname van }Jz(T). 

Dit is in overeenstemning met een model, waarbij een transport 

van elektronen in de richting loodrecht op de lagen vooral be

~epaald wordt door een potentiat.tlbarrière tussen opeenvolgende 

viervoudige lagen. De beweeglijkheid }J.z.( T) hEeft hierdoor als 

funktie van de temperatuur een aktiveringskarakter. Een verdere 

interpretatie v;:;n deze result<:.ten wordt niet gegeven, gezien 

ook de onderstaande opmerkingen. 

1. Als we de gevonden ...Mz( T) -kronmen beschouwen als funktie 

van de mengverhouding is een systematisch verloop op te 
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merken: bij afnemende x verschuift het gedeelte v1-m de 

kromme, dat kan worden weergegeven met: ).1& C."t) ll'-- Jt..Xf\ (- .Aé/ ... T) 

naar hogere temperaturen (zie figuur K). 

2. Gezien in samenhang met de mengkristallen x = 0,2; 0,4 en 

0,6 is het gedrag Vtln ,}Az(T) voor Ga.Se duidelijk an<.iers. 

Dit hangt samen met de konstante anisotropiewaarde, die 

voor lagere tempera turen ge me ten is. Dit was eell.._ reden om 
U"a-

deze metingen nade:r te beschouwen, vooral G; en '«ls funktie 

van de tempern tuur ... afzonderlijk (zie onderstaande fi-

gu:ur). ..~ . 
.tl.,._....;--....-...--------=:--N'.o q; I 

_, t\li1 
------------~~~·· 

-l 
---------~·· 

-· _..,.._ ...... 
,.-' 
-.0 

----lh> 

u. ).b ~.o 5.'1. 10 ifr 
Hieruit blijkt, dat juist in het temperatuurgebied waar 

~Cï7. konstant iA, de kroMmen G;,(103/T) en ÇJ~-(103/T) een 

afwijkend gedrag vertonen. Een soortgelijk gedrbg werd 

tijdens hHlleffektmetingen gevonden in de Cî;(103j'l')-krommen 

voor alle mengkristallen. Hieruit hleek het verloop yan 

(j~ (103/T) afhankelijk te zijn van zowel de tenperatuur. 

als belichtingsgeschiedenis van het kristal. Aangezien 

grote verschillen in de OX.-waEJrden optraden, als na .een 

meetcyclus het kristal werd belicht,(zie onderstaande figuur) 

···~ 

~ I 
t I 

I l-_1\ •. IL~ 
1.......".....,~ • 

I 
I 
I 
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werd bij de metingen aan de kristallen x ~ 0,4 en 

x ~ 0,6 na een meetcyclus het kristal belicht en daarna 

de anis otropie opnieuw ge me ten. 

De resultaten hiervan zijn in de figuren D"E' en 6,\-\ 
weergegeven. De konklusie hieruit is, .dat de metingen 

pas weer reproduceren wanneer het kristal op voldoend 

hoge temperutuur is geweest. 

Aljngezien hier aan de hand van het gedrag van het soorte

lijk geleidingsvermogen gee1eten evenwijdig aan de lagen, 

als funktie van de temperatuur, nadere informatie ov~r de 

reproduoeerbaarheid van de anisotropiemetingen word~ ver

kregen, is het v1.1n belang op te merken, dat ~(103/'1}. 
krommen), zoals deze volgen uit de anisotropiemetingen 

zelfs in overeenstemming zijn met die, welke aan andere 

kristallen van dezelfde samenstelling via Hnlleff~ktme

tingen worden verkregen. 
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.2• Konklusiea. 

a. De geleidingsanisotropie is 

• temperatuur voor de n-type 

(x= 0,2l 0,4 en 0,6). 

gemeten als funktie van de 

mengkristallen GaS Se
1 x -x 

b. De meetresultaten, getoetst aan een tweeb~ndenmodel ener

zijds en een één-banàmodel,met mogelijk een sterk van de 

temperatuur afhankelijke beweeglijkheid in de richti~g lood

recht op de lagen anderzijds, geven aan dat~: 

1. G~s 0 , 4se 0 , 6 en Gas 0 , 6se0 ,
4 

het é~nbandmodel voldoet en 

dat voor 

2. Gas0 , 2se0 , 8 zowel een éénband- als een tweebandenmodel 

de resultaten van de geleidinftsanisotropiemetingen dekt. 

c. De eerder vermelde metingen aan GaS passen niet goed .in ht~t 

geheel van die van de mengkristHllen, zodat extrapolatie VÜ.l 

de mengkristallen v1.maf Gas 0 , 6se 0 ,
4 

niet mogelijk is. 

Herhalen van de metingen in de verbeterde opstelling is 

noodzakelijk. 

d. Nagegaan di~nt te worden in hoeverre het mogelijk is,.dat in 

een beperkt temperatuurgebied het geleidingsmechanisme 

verandert van bandgeleiding n&ar een hoppingachtig transport 

van elektronen in de richting loodrecht op de lagen. 
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