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Samenvatting. 

Het onderzoek omvat het bepalen van de Hallbeweeglijkheid van electrenen 

en gaten in éénkristallijn Galliumsulfide door meting van het Hall

effect en de specifieke geleiding in de richting van de lagen. 

Net de voor dit doel ontworpen meetopstelling ku:men kristallen met 

een weerstand van maximaal 1013 Ohm worden onderzocht in een tempera

tuurgebied van 80 - 700 °K. De kristallen kunnen tijdens de metingen 

worden belicht. 

Jodium getransporteerde Galliumsulfide kristallen vertonen een n-type 

Hall-effect en gesublimeerde kristallen vertonen een p-type Hall-effect 

onder belichting. 

Bij voldoend hoge temperatuur voldoet de verstrooiing van de ladinga

dragers aan het model van Fivaz en Mooser 14 ) voor lagenstructuren. B~ 
deze temperaturen wordt de wisselwerkin:': van de electronen en gaten 

met het rooster veroorzaakt door optische fononen met een energie van 

0.05 eV. Voor -de effectieve massa is gevonden dat m4 ~ 7 1.r m 0 en dat . ) . 
-..."4/, / .2 ...,.,., 

Bij lagere temperaturen domineert de verstrooiing aan '!eladen onzui

verheden. Voor twee jodium t;etransporteerde kristallen is het aantal 

strooiende centra (onder beliçhting) bere~end en bedraagt 1024 m-3 

respectievelijk 1026 m-3. 

Voor sommige 1cristallen treedt bij hoge temperaturen een irreversibele 

omslag van n- naar p-type op. 

*) de index L geldt voor de richting van de lagen. 
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1. Inleiding. 

Galliums,1lfide is een halfgeleider met grote bandafstand en een hexa-
1) D F' h 2) " . 3) R .4) .. gonale lacenstructuur • oor 1sc er , ~am1mura en assan1 Z1Jn 

bandenmodellen ontworpen die gebaseerd zijn op de quasi-tweedimensio

nale structuur van de stof. 

Optische reflectie- en absorptiemetingen zijn o.a. door Brebner5 ) en 

I '1 6 ) 't d SUa1 OW U1 [eVoer • 

Eet onderzoek ~aar de (foto)elektrische eigenschappen van galliumsul

fide is in de g~oep Jaste Stof Fysica reeds uitgevoerd door: 

G.A. van der Leeden 7) : stationaire fotogeleidingsmetingen en analyse 

van de resultaten ·et het r.1odel van ielasens-

,_" . 8) 
,\.l. V1nk 

Duboc. 

corrbinatie van stationaire- en niet stationaire 

fotogeleidings~etincen ten einde informatie te 

ver~rijgen over de relevante ~iveaus en hun 

eigenschap;:;en. 

T.~.~.V. Slie~enbcek9 ): thermo-elektrisc~e metin;en in combinatie met 

geleidingsLetin~;~en en be~·ekening van de effec

tieve toe3tandsdichthaid in èe banden. 

' V ' L' th10) 
\eLe ·•• le donkergeleidings~etingen als funktie van de 

temperatuur ten dienste van Let de:ect-chemisch 

onderzoe:,. 

In dit afstudeerwerk wordt door Letinc van het ?all-effect en de gelei

ding de beweeglijkheid van de ladingsdracers bepaald in het temperatuura

Lebied van 100 - 7~0 °K. De kristallen die voor de exnerimenten worden . . -

cebruikt zijn bereid door Lieth, Van der Heijden en Van Kessel, hoofd-

, l .. , 1 'h . • r1 • t t bl' t. ' ~ 11 ) 'h ' b ~:at:e 1JK vo eens .. et JOu.1lll:: ranspor - en su 1:!18 1e r,roce.:> en •. eo en 

de vorm van plaatjes met een dikte van 'I - 1~~m en een oppervlakte van 
1 2 / 5 - •rO J;: • 

Door deze var~ van de kristallen wordt voor het bepalen va~ het IIall-effect 

d .~., l"'' ' th' '! .. 12)t t en e s;1ec1r J_e,ce r:e e1.:~:.n~~ c e u:e ode van · an u er rauw oet:;epas • 

:e experimenten warde~ uit 2 evoerd in een"toogoj~i~e ~eetopstelling vol

eens }:et ~rinci~e V~n dubbele CO~)ensatie 13 ) ~aarin Vibrating-reed 

clect~o~eters ~Js nul(etectoren worden geb-ui~t. 

0o0r de ho~~ ~eerstand 7an de kristallen ~orden de Metinsen v·1~ het Hall

~ffect en rle ;eleiding uit~evoerd onder instralen van (~and-tand) licht. 

~e resultaten van de exnerimenten word~n getoetst aan het door Fivaz en 

Mooser
14

) ontwikkelde model voor de verstrooiing van ladingsdragers in 

lacen.structu~en. 
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2. Theo~~tische beschouwingen. 

~· 1 • l~~~!~2~!!~~-!~-!~~~~~!~~s!~~~~· 

ld F . ! . 14' 1 ')) 1 . d . Voor lagenstructuren entwikke en 1vaz en '"ooser - een ge e1 1ngs-

theorie die gebaseerd is op de sterke covalente bindingen in de lagen 

en de zwakke 1an ~er ~aalsbindingen tussen de lagen. 

Door de ster1:e ~nisotropie mogen Je transportvercchijnselen in de 

richtin[ van de lagen quasi-tweedi~ensionaal worden ondersteld. Uit hun 

model ~ere%ende~ zij de beweeglijkheid van de la~ingsdraters tengevolge 

van de roostérverstrooiing aan acou'stiscLe-, optische- en polaire modes. 

Ioor deze modes onJerstellen zij ~en energie-onafhan~elijke relGxatie

tijd t:, zol:J.t de" ':::Jllf3ctor r = 1 en èu~:; ::allbeweeg-lijk:-:eid /"K gelijk 

is o.an de driftbe•::eeglijkheid/"". 

Zoals uit de literatuur blijkt, is dit slechts voor weinig driedimensio-

1 t . . ld. 16) na e vers roo11ngsrrocessen ge 1g • 

Voor de acoustische modes, waarbij alleen de trillingen in de richting van 

de lagen een bijdrage leveren, geldt: 

2.1.1 

waarin "t' de relaxatie tijd, "''- de effectieve massa in de lagen, ~ het 

aantal éénheidscellen per oppervla~te eenheid, H~ de massa van de 

éé~hei_dscel, Jl. de geluidssnelheid in de lagen, ~ de deformatie poten

tiaal en ko de constante van Boltzmann. 

·voor de beweeglijkheid/". t· <7 7. ~ _, volgt dan 2.1.2 

/.c tiG = 
2.1.3 

waarin t de ele~e~tairlading. 

De ten~)eratuur:;;afhankelijkheid van ~~~e. voor lagenstructuren wijkt af 

van die voor driedimensionale structuren, waarvoor 

./'"•c ~ r 
- .lh 17) 

2.1.4 

Indien slechts de absorptie van fononen in rekening wordt gebracht dan 

geldt voor de verstrooiing aan de optische modes va~ de roostertril

lincen dat: 

ZL o~l = (t'n liJJ 2
)-' f u;>(o/r)- / J 2. 1. 5 

waarin û)de îre(;Uentie van de relevante fonop.en, ~ de Debyetemperatuur 

(./0 8• Iw) en / 1 ee:1 koppelingsparameter. 
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Voor de beweeglijkheid volgt dan: 

/~ o/)1 = f· ~~IT c..J / zm,J _, { e..r,D(f%-)- f j 2.1.6 

Indien ook de emissie van fononen in rekening wordt gebracht moet aan 

2.1.6 een extra term X(~r) worden toegevoegd. Deze term verandert echter 

slechts langzaam met de temperatuur tussen de waarden 0,7 en 1,0 en is 

dus niet relevant voor de optredende temperatuursafhankelijkheid van de 

beweeglijkheid. 

Uitdrukking 2.1.6 geldt alleen voor de verstrooiing aan optische fononen 

als de koppeling tussen de ladingsdrage~s en het rooster zwak is. Hiertoe 

moet de ko1:peli:-.g·sparameter Jz~ o.r . Substitutie van deze voorwaarde in 

2.1.6 levert: 

2. 1. 7 

waarin 1110 de t'ustmassa van het electron en 1~8= hw de fanenenenergie 

in eV. Voldoet de beweeglijkheid tengevolge van de verstrooiing aan 

optische fononen niet 3an de voorwaarde ~z~q~ , àan is er een sterke 

koppeling tussen de ladingsdragers en het rooster waard~or de beweeg

lijkheid sterk zal afnemen en een exponentieel verloop ~et de tempera

tuur zal krijren. 

Bezitten de atomen van het rooster een effectieve lading (ionogene 

b~ndingen), dan kan ook de z •• polaire verstrooiing optreden. 

Hierv~or geldt: 

2.1.8 

waarin/ de Zr~hlichconstante: 

~.en .!'va zijn de diëlektrische con3tanten voor lage, res~oectievelijk 

hoge frequenties. 

/()() 

l' 
l.., 
...... 

~-

o,ot. 1. l.t 

~--- pot. :/. l.i 
'11 
~ ......... oo:--"l....--- t1C. ,1./..J 

'\ ........ 
/()- --------

I 
/()() .zoo 

De resulterende beweeglijk-

. heden voor verstrooiing aan 

res?ectievelijk acoustische-, 

optische- en polaire ~odes zijn 

crafisch weergegeven in fig. 

De beweeGlijkheden zijn bij 

," "Z.( ~ OK ' ~ = J;l genarmeera op 
-.Y z _, _, 

~~ = ..... /() Al . 11' • .J . 

Voor e ia 600 °K ondersteld. 



De verhouding tussen de beweeglijkheid in de lagen e1 die er loodrecht 

op wordt gegeven door: 

2.1.9 

waarin cl..~. de dikte van een laag is en~ de overlapenergie over de 

Van der ~aalsbinding voorstelt. 

2.2. De invloed van de belichting op de beweeglijkheid
1S). -------------------------------------------------

In het algemeen wordt bij de analyse van de resultaten van het onderzoek 

3an foto-halfgeleiders onderstelt dat de beweeglijkheid niet van de 

lichtintensiteit afhangt. Zoals uit de ·experi~enten blijkt is dit niet 

steeds gerechtvaardigd, ~aar moet in zekere belichtinga intensiviteits

intervallen met lichtafhankelijke verstrooiing rekening ·.•1orden gehouden. 

De oorzaak hiervan is dat·tij dominerende verstrooiing aan onzuiverheden 

het aantal strooiende centra door belichtin[ kan worden bernvloed. 

Verwaarlozen we de invloed van de logarithne-termen in de Conwell-
.,. . k f20) n k r . 21) , ' . d .. Aels op en Lroo.s-aerr1ng oenaaer1ng voor e veratroo11ng aan 

geladen onzuiverheden dan is ..-/'"J ,.." 1; _, WG.arin AJ het aantal strooiende 

centra. 

Onderstellen ;·.e .dat de totale beweeglijkheid/' opgevat mag worden als: 

2.2.1 

waarin~. de beweeglijkheid tengevolge van alle processen met uitzon

dering van de verstrooiing aan geladen onzuiverheden, c een evenr~dig

heidsconstante, {/ de werkzame doorsnede van het centrum J. en ~·e het 

oantal ge ioniseerde een tra ~· • 

Voor een donor-niveauJ· dat in thernisch evenwicht met de geleidingeband 

is, geldt: 

2.2.2 

en v~or een niveauJ'dat neutraal is als het electronenfermi-niveau er 

beneden ligt: 

2.2.3 

waarin -::,..·de niveaudiepte en ij" het electrenen fcrmi-niveau. 
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In figuur 2.2.1 is de resulterende beweeglij~:l'1eid /" gegeven als functie 

Vélll E_jn. 

--..... ---------- ~{o} 

--- / ..... 

F" /; . .z . .z. f. 

~· ------ ------- ~· 

-. -·- ·- ·-Efn 

411/ ---------- Ev 

Voor niet-ontaarde l:alfgeleiders wordt-~ gedefinieerd als: 

2.2.4 

Na omrekening met 2.2.4 kan de beweeglijkheid ook worden gegeven als 

funktie van n. Kennen we ook nog het verband tussen de lichtintensiteit 

Uen de concentratie n, dan kan de beweeglijkheid ook gegeven worden 

als funktie van U. 
' Afhankelijk van het aantal, aard en liGging van de niveaus kan de 

beweeglijkheid op gecompliceerde wijze van de lichtintensiteit afhangen. 

Vertoont de halfgeleider een gemengde geleiding, dan wordt de Hall

beweeglijkheid~~ E_·e geven door: 

2.2.5 

waarin~,.o en~" de driftbeweeglijkheid V3n gaten respectievelijk 

electrenen voorstelt. Is nu~", ........ /P , dan zal bij /J ::::;_,.a de Hali-beweeg

lijkheid niet r;Jeer op eenvoudige wij ze sar::.en::-~angen JY:e t /.n P/ /P . 
3ovendien kan door slechts cerince verandering van de lichtintensiteit 

het type-veranderen. 

Een voorbeeld hiervan zijn de experirnent~n van Bube, MacDonald en 

n1 1 9 ) G A b . . l f d . l t ' t ~ anc aan a s, waar 1J ze s rneervou 1ge oms ag op reec • 

Indien n en p niet op dezelfde wijze van de temperatuur afhangen, kan 

ook door temperatuursverandering, bij overigens constante belichting 

de geleiding van type veranderen. 
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3. De meetopstelling. 

3.1. Eisen. 

a) Met de opstelling moeten het Hall-effect en de specifieke geleiding 

van Galliur:tsulfide kristallen worden bepaald volgens de vierpunts

methode van Van der Pauw. 

Bij deze methode moet de stroom door twee contacten en de spanning 

over de twee andere contacten worden gemeten en dienen verschillen

de contactcombinaties te kunne~ worden gekozen. 

b) De isolatieweerstanden van het hoo;:;ohmige circuit moeten groter zjjn 

dan 5.10
14 

Ohm bij kamertemperatuur en de parasitaire capaciteiten 

dienen klein te worden gehouden. 

c) De temperatuur van het te onderzoeken kristal moet continu kunnen 

worden ingesteld tussen 100 °K en 700 °K en moet met een onnauwkeu
o 

righeid van ± 2 K kunnen worien gemeten. 

d) Tijdens de experimenten moet het kristal door een inerte atmosfeer 

kunnen worden omgeven. 

e) De belichting moet zodanig zijn dat golflengte en intensiteit kunnen 

worden gevarieerd. 

f) Het magneetveld moet omgepoold kunnen worden. 

De meting van stromen en spanningen 

wordt volgens nevenstaand principe 

uitgevoe-rd. 

De stroom door de contacten a en b 

wordt gemeten door de electrometer E3 
met parallel geschakelde weerstand R3. 
De potentialen van c en d worden ge

meten door compensatie met behulp van 

de P?tentiometers p1 en p 2 • De beide 

electrometers E1 en E2 dienen als nul

detectoren. 

De reden waarom dubbele compensatie 

(figuur 3.2.1i in plaats van de meer 

gebruikelij}·~e enl:.:ele compensatie (figuur 

3.2.2.)wordt toegepast zijn de volgen-

de: 

1) de parasitaire capaciteiten kunnen 



zich opladen via het laagohmig 

circuit dat door de potentiometer

schakelingen p 1 en p2 wordt ge

vormd. 

Bij de enkele compensatie zullen 

deze laadstromen door het kristal 

vloeien en de potentiaalverdeling 

beinvloeden. Door de hor;e weerstan

den zijn de bijbehorende tijdcon

stanten zeer groot. 

2) ne compensatiespannin~en kunnen 

laagoh~g worden geÏsoleerd. Bij de 

eru:ele compensatie maken deze spanningen deel uit van het hocgohmig 

circuit en dienen daaröm hocgohmig geÏsoleerd te worden. PraLtisch 

komen dan alleen batterijen in aanmerking. 

3) Fluctuaties in de voedingsspanning en de compensatiespanningen zijn 

gecorreleerd en verstoren het evenwicht niet. Voor het meten van het 

Hall-effect worden spanningen Ubc en Udc van tevoren gecompenseerd 

bij uite;eschakeld magneetveld. De Hall spanning zal zich bij ingescha

keld magneetveld over de beide electrollieters E
1 

en B
2 

verde~en en wordt 

_met behulp van een verschilversterker gesommeerd. 

3.3. ~~~!~~::~!!~· 

a) De kristalhouder. 

De kristalhouder is uitgevoerd zoals in figuur 3.3.1. op schetsmatige 

wijze is weergegeven. Het kristal wordt in de houder eemonteerd op 

een l~arts- of teflondrager. Het elektrisch contact wordt verzorgd 

door verende drukcontacten en vrij afgespannen roestvrijstalen draden. 

De isolatie van deze draden wordt aan de kristalzijde gevormd door 

twee-kwartsbruggen en aan de bovenzijde door een teflonprop in de flens 

van de houder. 

Door deze constructie zijn de isolatieweerstanden groter dan 5.10
14 

Ohm 

met teflondrager en groter dan 10
14 

Ohm met l~artsdrager. De parasi

taire capaciteiten zijn kleiner dan 10 pF. 

De verhitting van het kristal gebeurt elektrisch met een op het koperen 

huis aancebrach te thermocoax wikl:::elin;-;. Het maximaal dissipeerbare 

vermogen bedraagt ca 100 W, hetgeen voldoende is om een temperatuur 

van 1000 °K te kunnen bereiken. 

Afkoeling vindt plaats door sterk afgekoelde lucht via de roestvrij-



I 
iF=il ' ~~ 

l..-..;.....1,~-

1 : I "t. 
I . I 

11 I I I 
I I 

, I 
...,....,...~---......---(, i , ...... ,.,..._-Tl~! 

/ . / ~I/ . . ..,_ 

~~--~~~-) 

i ~, 

~I 

.!._I 
I 

' ' ! 
lil ' ./ 

l I 

J [J J 

// I 

~ ~ 

._fajét. 

tkrmo colt 11 
ver-,.-~;."~ oo" J.kh;z:, 

1-1'1J Yor-~n!JG .f,~,. 

1-Hii"Hol~ll---------- kwllrls L /<!f/o") t:/nyer. 
1""'-'':9-~H-+1--#---------,fr;s/../. 

rr-
~._ ~tkr--------~~·~-----------1 

r/ç. J.3.1. 
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stalen aan- en afvoerpijpjes door een ringvormige kamer in het 

koperen huis te laten stromen. Deze koude lucht wordt verkregen 

door verdamping van vloeibare lucht en wordt door een dubbelwandige 

glazen hevel naar de kristalhouder geleid. 
0 0 

Op deze wijze kunnen temperaturen tussen 120 K en 300 K worden 

ingeste~d. Wordt het onderste deel van het dewar vat gevuld met 

vloeibare stikstof dan kan de temperatuur nog verder worden verlaagd 

tot 80 °K. 

Door het aanleggen van een onder~ruk in de houder is het tempera

tuur-gebied nog uit te breiden tot het triplepunt van stikstof. 

Als temperatuur opnemer is in de drager een ijzer- constantaan thermo

koppel gemonteerd dat via dunne aluminiumoxyde buisjes van het kope

ren huis is ~eisoleerd.· 

Voor de belichting van het kristal is een gedeelte van de dewar niet 

verspiegeld. De lichtbundel wordt via een aluminium spiegel op het 

kristal gericht. De lichtintensiteit kan worden gemeten met een foto

diode die op de drager kan worden gemonteerd. Om bij lace tempera

turen aanslag van het venster in het dewarvat te vermijden wordt de 

ruimte tussen·filterhouder en venster gedroogd met P2o
5

• Om de houder 

~uurstof- en watervrij te houden wordt continu cespoeld met argon, 

die gedeoyideerd is door twee kolommen atief koper (B.T.::>. katalysa

toren) en waaruit de waterdamp door adsorptie is verwijderd met be

hulp van een moleculaire zeef AS (zediet). 

b) De mee·tschakeling (figuur 3.3.2). 

Het kristal wordt via een hoogohmige vierpolige schakelaar, waarmee 

6 contactcombinaties kunnen worden gekozen, met de electrometers ver

bonden. 

De twee electrometers die als nuldetectoren zijn geschakeld zijn vi-
16 

brating-reed instrumenten met een ingangsweerstand van 10 Ohm en 

een parallel capaciteit van 30 pF. 

( -1 -14 ) Als stroommeter 10 - 10 A is een electronische electrometer ge- ~ 

bruikt. Door de relatief kleine parallelweerstand (maximaal 10
11 

Ohm) 

zal de lekstroom van deze electrometer geen invloed op de potentiaal

verdeling hebben. 

De beide geijkte potentiometers zijn uitgevoerd als Kelvin-Varley ver

zwakker met stappenschakelaars en een ttenslags variabele weerstand. 
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De spanningen over de electrometers E1 en E2 (zie 3.2.1) worden elek

trisch geso~~eerd door twee als verschilversterker ~eschakelde schei

dingsversterkers. 

De spanning over de uitgang van deze verschilversterker wordt geregi

streerd op een recorder. Op deze wijze kunnen Hall spanningen van ca 

1 mV nog worden gemeten • 

.&/t;. J.J. 2. 

De temperatuur van het kristal wordt gemeten met een geijkt ijzer

constantaan thermokoppel waarvan de spanning wordt gemeten met een 

compensator. 

De onnauwkeurigheid bedraagt ca 1 or< 
'-'• 

Voor de belichting van het kristal wordt een kwarts halogeenlamp gebruikt 

waarvan het langgolvige deel van het spectrum wordt onderdrukt met een 

infrarood filter (Schott en Gen KG 1) en een spectraal filter (Balzers 

DT-bluuw). De intensiteit wordt verzwakt door absorptie grijsfilters 

(Schotten Gen). Het doorgelaten spectr~ heeft een maximum bij 0,47/"m 

(2,6 eV) en een breedte van 0,20~m (1% bij respectievelijk 0,30 en 

0,5o/ m). De totale lichtintensiteit bedraagt maximaal 50 W/m2 • 
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4. Kristal technologie. 

In de groep Vaste Stof Fysica worden door Lieth, Van der Heijden en 

Van Kessel drie methoden toegepast voor de bereiding van galliumsul

fide ~~nkristallen, t.w. de jodiumtransport-, de sublimatie- en de 

gradie~tstollingsmethode. 

Als uitgangsmateriaal wordt steeds polykristallijn GaS gebruikt dat 

in zorgvuldig gereinigde kwartsampullen onder v8cuum wordt verhit. 

Dij het jodiumtransportproces worden enkele milligrammen jodium per 

kubieke centimeter buisvolume toegevoegd. De uiteinden van de horizon

taal gepl8atste buis worden op een temperatuur van respectievelijk 

930 °e en 850 °C gebracht, 

Door de reversibele chemische reactie: 

en diffusie treedt er een netto transport van .GaS op n0ar het "koude" 

uiteinde van de buis, waar het kristalliseert in de vorm van dunne 

plaatjes. Het jo~ium wordt waarschijnlijk in relatief grote hoeveel

heid ingebouwd (jodium is spectrachemisch niet aantoonbaar, wel 

m.b.v. radioactief jodium of activeringsanalyse). 

Bij het subli:1atieproces worden de t:.i teinden van de kwartsbuis verhit 

tot respectievelijk 920 °e en 90? 0 e. Door d~ffusie treedt er een 

transport van gasvormig GaS op naar het "koude" uiteinde van de buis. 

De stof kristalliseert in de vorm van hexagonale staafjes en dunne 

plaatjes. 

Bij het ~radient-.3tollen wordt het uitggngsmateriaal in een aluminium

oxyde vaatje gedaan en geplaatst in de vertikaal opgestelde kwartsbuis. 

Het geheel wordt op een temperatuur eetricht die varieert van 970 °e 
aan de onderzijde tot 1000 °e aan de bovenzijde van de buis. Het geheel 

wordt nu net een snelheid van 1 °e per uur afgekoeld tot 900 °e. Aan 

de onderkant begint ~:iemvorming op te treden en de smelt zal naar boven 

toe uitkristalliseren. De verkregen ingot blijkt niet &ênkristallijn, 

maar er zijn wel gebieden te onderscheiden die als zodanig kunnen 

worden gesepareerd. 
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Spectrachemische analyses hebben aangetoond dat de kristallen uit het 

jodiumtransport- en sublimatieproces voornamelijk de elementen Si, Fe, 

Al en Mg als verontreinigingen bevatten (zie tabel) ~.et concentraties 

van ca 1018 cm- 3 • Kristallen uit de s~elt blijken sterker verontreinigd 

en bevatten naast de genoe~de elementen ook nog Na, Cu, Pb en Sn. 

I ! I ' 
i 

X a : .Si Fe J.l :;u 1 Pb i Sn Hg 
: I I ; 

l I 
I 

i 1.10
13 I ~.1017 4.îo 17 I 1.10

18 
jodiumtransport l'!A ! N:~ UA :rA 

! I ; I 
' 

1.1o
13 l :-.1o

17 1'7 
1.10

18 I 

i I sublimatie NA I } . •. 1 0 I ; ;;:. I XA HA 
I l 

r:,r'1Jiën t-stollen 
?('I 

3.1c
18 :. 1018: ') 1018 ' 1017 I 'c 1("'1 18

1 3 1019 : 1.1o
18 1.1 O'-~ . i ' . l '- . i • V ~ • l 

NA = niet aanwezig concentraties in cm- 3 

-~. _'"J. 3e lee tie van }:rist3llen. -----------------------
Or': de methode V(m Van der Pauw met eni[e ::auwkeurigheid te itunnen toe

:asse:1 moeten de kristallen een constante dikte hebben en moet hun op

pervlakte groot zijn in verhouding tot de aangebrac~te contacten. 

Bij dunne i<ristallen van 1 - 3 ~ m een jodium- of sui,limatiebatch treden 

doorga::ms di~:te .variaties op van 50 - 100;~, l-:ristallen van 5 - 10/ m 

ditte vertonen kleinere dikteverschillen. Kristallen uit de smelt hebben 

een dikte die varieert van 0,1 tot 1 ~~. Diktevariaties kunnen hier wor

den geelimineerd door klieven van de kristallen. De aan te brengen con

tacten ~etben om technologiscbe ~eden een minimale dia~eter V8n ca 

C·,4 rr~. ·::'m aanvaardbare o :nauwl·:~uri~_;teden t~ ver}~rijgen moet de gemid

delde dia:;eter van het >:ri.3tal groter zijn dan '"' à lt ~r·. 

7oor de bomo~eniteit wordt het kristal geselecteerd op zijn helderheid 

in doorzicht. De bepaling van de dikte-afmetingen vnn de kristallen 

gebeurt mechanisch met een ~ikrokator SY 510-4 met seringe reetkracht 22 ). 

Lengte a~~etincen worden bepaald met behulp van een microscoop met ver

plaats~are objectplateau • 

. ~~.Contacten. 

Voor jodiumgetransporteerde kristallen wordt indium als contactmateriaal 

toege~·-ast dat door opdo::;~1en o) r,et ':rist'Jl wordt gebracht. Na opdampen 

worden de contacten in vacuum gelegeerd op en 300 °C ;edurende 30 

minuten en daarna voorzien van een dun laagje goud om oxyd~tie tegen 

te gaan. 

I 
! 
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De spanningavol bedr9a~t ca 50\ en de fluctuaties zij~ kleiner Jan 10 rnV. 

De toe;assing van EFlegeerde indiumbolletjes (eventueel met 2~6 ~s) 

is door de geringe mechanische sterkte niet aan te bevelen. 

Gal:iumcontacten vertonen een e:eringe spanningaval over de contacten 

maar leveren vrij grote contactfluctuaties van 10 - 20 mV. Ze zijn 

daarom voor weerstandsrnetinc goed bruikba3r, v:or Eall-metingen daar

entegen niet. 

Voor gesublimeerde kristallen warde~ goud en ko0er als contactmate

ri3al Gebruikt. Het coud wordt door opdampen aantebracht en gelegeerd 
0 op 350 C tedure~de 20 minuten in vacuum. Na lereren wordt opnieuw 

een laagje goud opgedampt. De span~ingsval over de contacten bedraagt 

ca )0% e~ de fluctuaties zijn kleiner dan 2 mV. Het ko~er wordt op 

dezelfde WijzP aanfebracht, ~aar levert slechtere Contacten dan GOUd 

en is daarom slechts voor één 1;ristal 2:e1~ruikt. 

Voor kristallen uit de sMelt worden goud en een mengsel van indium en 

kwik toegepast. net goud wordt op dezelfde wi$ze aangebracht als bij 

de cesublimeerde iristallen. De spanningaval over de contacten is 

echter cr:Jter. 

Betere contacten VPrkrijgt men door een mensel van indium en kwik in 

de vorm va~ ~leine druppeltjes op het oppervlak aan te brengen en te 

leeeren op 350 °C gedurende 20 minuten in een 3rgon atmosfeer. 

5et kwik verdampt cedeeltelijk en er vormt zich een halfvast contact. 

Je spanningavAl bedraagt ca 30~·en de fluctuaties zijn ~leiner dan 

5 m'l. 

:::> t t · v ·r · ' 23 ) t d t d b · h ~.ecen e .:r.e ~ne;en v:H1 an ,eJ..nen onen aan a e <Jrr~ere oogte van 

de joèiumcctransporteerde ':ris tallen met indium 1,0 eV bedraagt. 
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5. Hetingen en meetresultaten. 

Voor willekeurig gevormde kristallen met uniforme dikte d geldt, bij 

gebruik van vier opeenvolgende randcontacten 1, 2, 3 en 4, dat de soor

telijke weerstand 

De functiefis getabelleerd, zodat met 5.1.1. r is te berekenen bij 

bekende R
1432 

, R
2143 

en d. 

De Hallbeweeglijkheid ~~wordt gegeven door: 

wa~rin ~z~ de Hallspanning over de contacten 2 en 4 en B het mag

netisch veld loodrecht op de lagen. 

De Hallconstante RH= - tint (n-type halfgele,ider) kan worden berekend 

door combinatie van 5.1.1. en 5.1.2. 

Onderstellen we dat de Hallfactor r = 1 voor de optredende verstrooi

inzsprocessen, dan kan het aantal ladincsdragers worden berekend volgens: 

t 
n::: --

A;..·t 

t, ... 

~h,; 

Als controle op de homogeniteit van het kristal en de kwaliteit van de 

contacten kunnen de gemeten waarden getoetst worden ao.n de volgende 

relaties: 

en 
5.1.6. 

De geometrie van de contacten wordt zodanig gekozen dat bij weerstands

meting het spanningsverschil tussen de beide spanningscontacten rela

tief groot is. Door de onregelmatige vor$ van de kristallen is het niet 

steeds mogelijk de contactfiguratie zo te kiezen dat de Van der Pauwse 
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weerstanden gelijk zijn. Bij de experimenten varieerde de verhouding 

van deze weerstanden tussen de waarden 1 en 3, zodat de geometrie

functie f ligt tussen 1,0 en 0,9. 

Om de contacten te onderzoeken wordt van een voldoend aantal combina

ties de I-V-k~ral:teristiek opgenomen. Zijn één of meer contacten blok

kerend, dan wordt het kristal van nieuwe contacten voorzien. Voor de 

beoordeling van de homogeniteit wordt onderzocht of voldaan is aan de 

relaties 5.1.5. en ~.1.Q. 

De volgorde van de experimenten is zodanig dat bij l;:amerterc.p~;;ratuur 

wordt begonnen met het meten van de twee weerstanden, die nodig zijn 

voor de berekening van f>, en het meten va;~ de Hallspanning die nodig 

is voor de berekening van A',." en n of p. Vervolgens wor~t een lagere 

temperatuur in~;esteld, door sterk afgekoelde lucht door de houder te 

laten stromen, en wordt de meetcyclus herhaald. Dit wordt voortgezet 

tot voldoende meetpunten zijn verl~regen en de minimumtemperatuur is 

bereikt. Tijdens het verwa!'men tot kamertemperatuur worden nog enkele 

controlemetingen gedaan. 

Vervolgens wordt de houder verwarmd tot boven kamertemperatu-:;r door een 

stroom door de ther~ocoaxvtihl(eling te sturen. Zijn voldoende meetpunten 

bij hogere temperatuur verl~regen en is de maximumtemperatuur bereikt 

dan wordt de houder weer afgekoeld tot kamertempera tw;.r. 'rijdens dit 

afkoelen worden enkele controlemetingen uitgevoerd. 

Zowel tijdens afkoelen als tijdens o~warmen van het kristal wordt de 

ruimte rond het kristal gespoeld met argon. 

Vooral bij lage temperaturen blijkt belichting noodzru:elijk door het 

exponentieel toenemen van de donkerweerstand met ~r. 
Zijn alle el~ctrische metingen aan hèt kristal uitgevoerd dan wordt de 

dikte gemeten (achteraf omdat beschadiging kan optreden) en;<> , ~N en 

n of p berekend met respe~tievelijk 5.1.1., 5.1.2. en 5.1.4. 

5.3. Meetresultaten. 

a) Jodium getransporteerde kristallen. 

De resultaten van de metingen aan twee jodiumgetransporteerde Y~istal

len zijn gegeven in ~e figuren 5.~.1., 5.3.2. en 5.3.3. 
Ke 28/1 jodium concentratie: 4 mg/r.ll. ("schoon") 

J9 /1 jodium coneen tra tie: 6 mg/ml. ("vuil"). 
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Deze kristallen vertonen beide een n-type Hall effect, zowel onder 

belichting als in het donker. Thermokracht-metingen geven eveneens 

n-type geleiding uan. 

Bij hogere temparettuur volè.oet/Hn aan: (zie figuur 5. 3.1.) 

M 6 { r/ ) -1, ~ - +' z _, _, / "'"' = / /J()() /0 hl j/ .T 

Bij lagere temperatuur treedt een afwijking op en ga~t de verstrooiing 

aan onzuiverheden domineren. 

Kristal J9/1 vertoont beneden ca. 170 °K een abnormaal gedrag. 

In figuur 5.3.3. is de concentratie van de ladiné~sdragers ~egeven als 

functie van de temperatuur (n = n ( 1/T ) ) met de lichtintensiteit 

als parameter. Voor beide kristallen is de activeringsenergie 0,35 eV. 

Het vlakke verloop van de concentratie bij lagere temperatuur wordt 

veroorzaakt door de foto-eigenschappen van de centra (foto-electronen, 

-gaten). 

Voor F~istal J9/1 is in figuur 5.3.2. de Hallbeweeglijkheid gegeven 

als functie van de lichtintensiteit bij een temperatuur van 210 °K. 

b) Gesublimeerde kristallen. 

Aan drie gesublimee~de kristallen zijn Hall-effect- en weerstandsme

tingen uitgevoerd. 

Twee kristallen uit batch H.N 177 ("schoon") vertonen een p-type Hall

effect. Hun beweeglijkheid verschilt echter een factor 2. 

Kristal HN 170/2 ("vuil") vertoont bij lace temperatuur een n-type 

Hal!-effect, maar bij hogere temperatuur een p-type Hall-effect (niet 

reversibele omslag bij 400 °K). 

Bij hogere temperatuur wordt de beweeglijkh"id voor gesublimeerde kristal

len gegeven door: (zie figuur 5.).4.~ 

De gegeven uitdrukY~ng geldt voor de hoogst gemeten waarden van~N 

De concentratie van de ladingsdragers als functie van de temperatuur 

is weergegeven in figuur 5.3.5. 
Voor de beide kristallen uit de patch HN 177 is de activeringsenergie 

0,7 eV en voor kristal H~ 170/2 bedraagt dez'e 0,~, eV. 

In figuur 5.3.6. is ·voor kristal HN 1'f()/2 de fotostroom 5t' als functie 

van de lichtintensiteit U gegeven. Voor n-type geleidinG treedt bij 
hogere lichtintensiteiten een helling 1,0 op en voor p-type geleiding 
e~n helling 0, 7. De fotostroom is twee}lUnts gemeten. 
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6. Interpretatie van de meetresultaten. 

6.1. Het tweedimensionale model van Fivaz en Mooser. 

In dit model zijn de relaxatietijden voor d~ roosterverstrooiing onaf

hankelijk van de energie van de ladin~sdragers (zie 2.1.), zodat dan 

de uitdrukkingen voor de Hallbeweeglijkheid (5.3.1. en 5.3 .. ~.) ook 

gelden voor de driftbeweeglijkheid 

a. Jodium getransporteerde kristallen. 

Deze l~istallen vertonen in het temperatuureebied van 80 - 500 °K een 

n-type Hall-effect,zowel in belichte als in onbèlichte toestand. 

Voor voldoend hoge temperatuur wordt de Hallbeweeglijkheid gegeven 

door 5. -~ .1. 

1. Acoustische verstrooiinh. 

De temperatuursafhankelijlmeid van dit type verstrooiing wordt gegeven 

door 2.1.;,. Bij voldoend hoge temperaturen is de optredende tempera

tuursexpenant echter -2,4, zodat acoustische verstrooiing hier niet 

dominerend is. 

Bij lagere tesperatu~r wordt de beweeglij'~heid niet meer gegeven door 

5.3.1., maar treedt een positieve temperatuursafhankelijkheid op. 

Het optreden van verstrooi~g aan geladen onzuiverheden is daar waar

schijnlijker. 

2. ~olaire verstrooiing. 

De bindin~en in het kristalrooster van GaS zijn voor een gedeelte van io

nogene aard, waardoor polaire verstrooiing van de ladings<~agers zou 

kunnen optreden. 

Vergelijking van de experimentele waarden van de bewee~lijkheid met de 

theoretische waarden van het model voor polaire verstrooiing leidt tot 

een fonenenergie 'tw = 0,09 eV. bij T = 300 °K. 
' 

Vergelijken we deze fonenenergie met de uit de literatuur bekende waar

den van andere (soortgelijke) stoffen, dan blijkt dat dergelijke hoge 

fonenenergieën slechts voorkomen bij materialen die zijn op~ebouwd uit 

lichte elementen (b.v. NiO en ZnO). 

Om deze reden zal de polaire verstrooiing in GaS geen belangrijke bij

drage rleveren. 
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3. Verstrooiing aan optische fononen. 

Voor de bepaling van de fonenenergie en (ie pre-exponentiële factor 

van 2.1.6. gaan we uit van de standaardkromme 

& _, _, 

hf V J' 

en laten deze do:lr tran.3 a:i(.; zo çoed r:;o ,·el.i..ji: sar:·~nv:lllen met de 

experimentele l':r(jJnrrte v.:::.n de bewee:lijL:.e: d. Hi ·ruit zijn dar de on

bekencien te berel~enen. (l.li:l7.~:' L0t.Jode vr.;.n :J.anr,nssJ.n,< Ü> toer:eiicht in 

bijla~e 1). Op dez~ wij~e v~nde~ wo ?oor ie fsncn0ner~,eiw = 0,os eV 

en voor de factor: 

Ver.::;c .Lij kj_:) Vé;.n de~>e f vno:nenerr'::i.c met 'ii c V~1 n ;-.. n de re lagenstruc-

turen en ! cOSe j .leert ria t Iw 
'-

zec:r :üeG CJ.o:~e .... ij:: ii_; 

Infra-rn-:-.:::: absor~·'.le X:!C tir. en ( :.Ji t ·~evo •rd OO:", zo•:1c '- jodiu 1 ·etranspor-

tele al)sorpti(~ pü:k b ,;j ' ~. •• o<? 1J 

de voorwé\arde 

• ook voldoen aan de voorwaar~e 

in , • '1 . ... le•·t:·rt voor 

9) V(••'"'·· b:._; C" .. 'n+ .. 'r,,» .. ,t .. _.,tt.l'.<>,,. y:,Yj ._.;~, rlee 1 re··ult··t~"' (r>ffec·-. . ~ . ·-- - . " ~ .... ·.'. .. ~ ,_, .... ·' -'' ' .. " .. 

:net ve..t'\ïan ·.c infra-rood metingen kan worden ge-

kr-t uit..zo·Hierir,. v<'.n .... 'l'ji)/,;;. v.;:>rtonen de:-:t; k::.L3ta..~.:e~l in h·: ter:~ er·~

tu·,r.;eo:l.ed van t;n- '/Ou 0ï~ ec:~ r-çy.t:e Hol,l.··effect. zov:t:l be':icht. -- ,-~ 

onbeli eh t. 

. en ue-

Volgens dd=e~fd~ redena~.n~ als in ~ :: Lc!:lf'r voor 
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gesublime.·rde krist2llcn de acoustische- en polaire verstrcoii~~ n~et 

in aam.Jerking. 

Het en r: 2: ' 
)•_./•'--• kan voor optisc~e verstrooiing een fononener~ie : 

I, w = 0,05 eV worden bereJ~end. Het 2. i. ri. en r). 1.2. it;eldt vcnr de ef 'ec-

tieve massa van de gaten in de r.i.chtin1: vnn de la.'~~en hl~~ 

hJ~ j, > .J .lho 

.Sanenva t tend kan 1•;or,ien gec·-·ncl udeerd lat zovrel voor jod..;.. un r-e tra:1S-

rorteercte nls voor cesl,blüceerde :V..ri..;;taller. de verstrooiir:.·: vët~ de ln

din ;sdraS'e;'S wordt V<=L'oorza..~~L, doór opt.ü,che fonen en. 

strooiin_ is de optredende bcweecJ.,ijl:\.lieid ooJ.t. ~4) bcschri:ven, maar d""! 

__;rote anisotropie van de c-:··: eir.in_ (Oh /O'"_t. ~ 10() ) en d.c O'~rcb~nóe 

effcct:>vo tolèctandsdi c!i!.:-.e .d
9J maakt het driedimensionele model niet 

waarschijnlijk. 

2:Je tij l' c: 40(1 °K or·t!•ede;; )e O!'l!sl.a:~; V()Or 1:r.L.::;tal ;::; 1"1C'/2 .Ls o,,):: voo; 

andere 1-"..rist::~llen 'lit: de::A b· ... ca vtaL".r;;o€nY.en 
9 

) , afhanl:>"li.ik ':c-..n d0 

war~tebehandelin~ 

ook voor bij ~nJe 

en le;c~~rroce~. Scnze:f~~ verschijnsel rloet zich o .• 
25) 

en worrlt d.::!nr veroorzaakt ctoor dJ.ffusie van V':.>:"-

,.- .:- JPrt!!:e:1i:1.· van ht:" 1 :r:.tal ~'~rooi•:::de centro. 
---------------------------~---------------

va:1 ~ .• _~.:. res~·~ctiev~J..ijl: c:.· •..• d.e -'lorden v':rocr:zaakt door de ver-

strooiin'r, aê~n .çeladen onzui Vt-:r.h:den. 

On.J.erstellen 1•e dat V>•)z· de~;e verstrooi in de Con1-;el!.- 'eiss::.opf ~ 0 ) be-

sluitend optische fononen en onzuiverheden geldt: 
I 

+-
/"of>l 

\vaar:i.n /'" de resui. Lere~ue b(?'.:H;'e,:lijkhe~ o, 

e ,, .. 
c. r -2,'1 

/opt = " 

= c7 r 

= CJ. _ 

_ , . . .. • f \..: • 

en: 

(.., • · ..• 1 • 

~.2 ... _. 

6.~.~. 

r.:. .. 2 .... 
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voor C0 en CJ) levert een uitdrukkin- op vocH' het <::rntal strooiende 

centra UJ• Toepassine op de beide ';enoemde kr.i..st.a..Llen levert voor 
2h -3 ~~ -3 F.::e 28/1 een NJ = 10 · m en voor J9/1 een ;rJ ::: 10~- r.1. • 

Deze aantallen s;elden slechté~ voor de belicr1:.e toestand (U = 50 N/m2 ). 

De aantaJ.len voor be.i.ich.,e en o:1belich1.e tnestand kunnen sterk ver

schiller.. 

Vercelijken we rJ 21• - '% 
"' 1U · r:' .; v_m .~ .. :~ 2t /I net de concentrat les van ver-

ontre!..ni;:::in;_;en in tal:.~el <t..î., da7t zien we dat .Si, Fe, .n en Hg in vol

doende hoevee ... Lt::den aamiezi•; zijn om de berekende concentratie te vor

men. Bovendjen hev"tterr de jodium ~etransportee~de l~is~allen waar-
)(, 

scüijnlijk grote hoeveel~rede11 jor!.illtJ ~net een concentrat.:.e van ca 10~ · m 
?' 

Voor kristal J9/1, waat"\rdül" NJ = 10'"b m- komen alleen de ele!:lAnten 

,iodiun en natrium (en evenL:c~c: siliciU!1) -

aanner.:Unr;. 

(I;e batch J9 :Ls br:reid vole':f~DG de nourle" rn~t•,ode en bevat nn.:1st de in 

de tvbel genoemne e~eMenten ook no~ natrJ.um (en siliciu~) net een con-
. 2~ -~ 

centr~~~e van ca 10 ~ · ). 
-

Een bev<est: ~ln~:; van de verstrooiin,--;- ~an -~elu.den onzuive:r-he<ien levert 

ool ... de lich tin tem>i tei tsa fhanlcelijkhe id v~n1 tJe br~wee ;.iljkheid, c;eme ten 

aan J9/1 bij een tenplö'l"i1 tuur van 210 °K (::ie f1.guur ,-. _..". • ) • 

Uit deze fif';'HUr zien ;..;e dnt de beweeglijkheid torne,··nt bij c:roter wor-

~ende lichtintensit~it, heteeen ~vrdt veroorzaakt do0r verandering van 

de bezetting van de ;;.rrooieaue centra •. : jn deze Cèntra in t'i~rmJsch 

eve:1wich t r.1e t .; ~ n de;· b,_J.nden, (b.v. alo hoofdrecombinatie via een ander 

ni ve8U I•laa tsvindt; ~ian wr•rdt net aental be.c:;cbreven door ~:. • '. 
-.2() -::S ~ 

Substitutie van het aant.al ·ctrooiende centr;l NJ = 1\_. ra in .:: ••• 1. 

geeft een :::cho.ttin · van de ven::;tr.:)oiini_";Sdoorsnede Sj van het een ~;rum. 

A{~). = (/hft). ~. {!' ~· 
J - c; 

Onáerste.t.len -... ,e dat t~* : ro en V = HY' n, s. ,1LJ.n volr:t dat . ~0 th 

I!' de be 

te onaersch0.t.aen. 

a. T < 1<...'0 
/' 

o •• ... 

) 

m'-·. 

, GaAs 1::)) leert dé. t de~e waarde 

{ f'~ 'ü11r "'. ·". 1.) zijn drl~ gebieden 

centr:t neer. .. 
-

de c.e<'q.>ex•a twt:-· en V•'roorza:'.l:t een ner:;1 t, .€vo tel"l-
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het a<.n tal strooiende centra verandert slechts 

weinig met de -;:.emperatuur. De bewee~lijkheid 

heeft een positieve tenperntuursafhanl:e.djkheid. 

de roosterverstrooiinc domineert en worrJt v•..:r

oorzaukt Joor optisc~e fononen. 

Door het gebruik van gelijkstroom voor de metingen zullen bij niet

isotherme condities de overgangen van ongelijke materialen van invloed 

zijn. Door relatief grote meetspanningen te kiezèn is de onnauwkeurig

heid ten gevolge hiervan bij weerstandsmeting te verwaarlozen. Bij het 

Hall-effect wordt de invloed van deze ther~ospanning geëlimineerd door 

ompolen van het magneetveld (zie voor Ettinghausen en -P~ltiereffect 

6.4.). 
Door vervui.linr: van de isolatlemate:r:.a";:o:' in ie :lou,ler (stofdeeltjes, 

voci1t) 1-.:.an de vr:rm:l.nderde iiiOlfl ticweer.s taud in de orde komen van dP. 

J-:r·stalweerstand <10
12 

0!1:.:J en f uten introd,Jceren. 

In het onderstaande wo.I"dt aen scha. t t.~n,_:, ;~eceven van de onnnuwkeurir~heden 

dj e in de met :..n:::: van de 1Jenoem3e _:;roo!.::,"-len J:u:>.nen optreden. 

1. De stroom door het l~~~~al wordt ~e~etqn liet ~en electrometer waarvan 

de onna ..:.w.i:e1'ri,.:heid 1;; hodr,wc;-t. ,;;:. j cenidcte:.d c;ebrui'V:: or de na l v~ 

eindwaorde i::; de fout ca 25(. 

2. IJe spannint~ over de s~·a·.dncscuntacten wordt cerneten door coMpensatie. 

De onnauw1\ettrLgl:eid in elk der comrensaties·, anninJen bodr.::~.nc:t 50 oV, 

:zodat c!e fout in een versclüls:"~a~uün; van 10 V ca 1;; bedraa.-~t. 

3. De Eall::>t·:=mnin~ W·)rdt ber•an.Ll met _een onnau··,i~euri;_;;1eid van ca 5~;. 

i_;eze rc<l.atj ,~f gc.x:in·;e fout vu:,,·dt bereikt door ijld.nc van het gehele 

circuit. (zi~ f.l. ,uur ~.:c. :. '. 
·~. Het :ïa;:F,etv~,:.u .. c)rd. c-e!l'ete:-! met e•"I'l ·~l er:en.s ûausoeter '' 234 waar

v:\n de onnauwl:t:;o·.::.·if;heid 2 .. · bedr<·act. 

5. Je kr~st<:~J d:Lk~e •wrdt r;;et <'en t 0:l.·::-ran ~i·" van ca 1/"' m bepaald. Vooral 

voor ·iUJ!'''' k:-_ .. ot;·u.ler· .i.,, oe r·~'-'-"'"J'·'ve fout Pre; g:ror;t, ~~en twet-; ,c 

fCUlve:.1'rvn ..!.:1 de r . .L.kt·: Vvr .. :: .. dt: s.r.:-fi.lCi:':t!l.:, ·;:ao.r:.loor ee:1 _:er;ti.ade.l.Üe 

dL:(::- no·.·t :.· .- .. 1en ·in~,,:::vo~rJ. 
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6 • .Ue temperatuurme1:.ine; heeft een onnauwY:euri,;heici van 1 a 2 °::, af

hankelijk van het bereik. 

7. De geometriefunctie f kan tot o; 1 ;..•o.=-df.'n bepaald 11i t de .c;rafi~k 

f = f (R
1
/R

2
). VerbeterinG is ~ogelij)~ docr t2-bellerJ..nD. 

2.. :Oe relatieve lichtinten~' i t-e_:_ t wordt :i."1geste:._d met absorptie grijs

filter waarvan de tolerantie ca 5% be~raaft. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de onnauwkeurigheid in het aantal 

ladingsdragers en de spe~ifieke geleiding wordt bepaald donr de dikte

meting en de dikteprofi-lerinF;. Bij een di)çte van. ~tl kan de totale fout 

ca 25% bedragen. 

De onnauwl:eurigheid in de Hallbeweer;lijl:heid wordt bepaald door de 

dikteprofilering en door 1, 3, 4 en? en bedraac;t ca 10>. Vooral bij 

kleine Hallspannincen zullen optredende spanningsfluctu~ties nog een 

extra fout intro1uceren. 

Bij het aanleegen van elel:trische en mar;netisc:1e velden zuJlen niet 

alleen de gewenste effecten optreden, m<o.é\r zich ook neveneffecten voor

doen die een storende invloed op de metin~·:en kun•·,en hebben. 

Vloei;;. er een· elektrische stroor.1 door het kristal, dan zal er aan de 

contactovergangen warmte worden ontwikkeld tengevolge van het Peltier

effect, waardoor er een ter,:peratuursgradJ..~3nt over het ~:r.:..stal zal ont-

staan. 

Door_ het Jeebeekeffect zal deze temperatuursgradiënt een extra e:panning 

over de spannin:scontacten verocrza:en. 

Leg ,-en we bovendien loodrecht or, de stroorarichtin1~ noc een magnetisch 

veld aan, dan treedt niet alleen het Hall-effect op,maar ook het 

Ettinshausen effect. 

Dit laatste effect veroorzaa}r.t een tewperatuursr:radiënt in de richtin-s 

van het Hallveld, waardoor ten~evolce van het Secbeekeffect een extra 

spannint, aan de ïlal.: .. contac'ten wor•Jt .r;etntroduc··c~:r-:1. 
De p:-enoemde effecten zi,in slechts te verm.i~·len als onder zuiver iso

therme con di ties wordt :~:emetPn. In de gebru.il:te houder worr: t niet aan 

deze con di tie voldaan, zodat een schattin : van r-e noemde ef :'ecten nood

zakelijk js. 
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ittinghau~en effect. 

De t,Too Lte van het Halispanni np, 4 bedraagt 

waarin l de stroomdichtheid. 

Het Ettinghausen effect veroorzaa;~:. een ter: i( eratuursgradiënt: 

waarin ,e; de .:;t tin.~hausen coëff:icitmt. is. 
~ ... 

Door deze crnd T ontst<nt een ti· •. :rmospam:in::: ~ ="'·.P.Jx8. 

Wë<arJr: o<. de JeebecLco;~fficien L. 

Voor - .... J...L.B = 

Voor roosterverstrooilnc ~eldt: J> ,; A-0 T . I . "" =-'zyz;,N 

en voor on~uiver~erlen verstrooi~nG: ?a r 1z ~r ; ,/'N 

26i 
waarin 1l. de wç;rr..teseleid.l n ·scoëff.icient 

Cot..Ábin& tie van (---. • --. , / ... 

= 

Voor :.;a.;.; celdt: 

.Subst.i tutie in •. ·., • ~:~eeft: 

-J < /() 

.. - • • 1. 

r , . . .:.., .. ' 

(, . : ... 

~. •t-. ; • 

( . 
Het =tt~n~hauben effect ~s dus vucr he~ me~en van het Hal eff~ct te 

}e~tier effect. 

De invlo..;d van bet ~elt.:ier effect in cocb~:,ut..J..e met .3eebec-.effect c,r de 

Arr ;er = 

voor een r;-type iwlf .::;eleJ..de r. 

31Jbs t ~ t 11e:ren we voor Ga~/ ue ,:Jaxi::W<d 
21-l - ·' 

grootheaen: n-::: 10 w.· 

' 

I ~(7' ;rr I -.J < //) -

,. 
t • • ... •. 

Je invloed van het ie:•l_,-:· +:ffe 't o·· 'J•· SJ;ecifi_·Le -elei ii.ng is dus 

ook te verwuarlozen. 
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~-. Conclusies. 

De beweeglijkheid van de ladin;::sdra~~ers i:1 Galli umsulfirle blijkt voor 

hogere temperaturen te voldoen aan het door Fi vaz en J.~ooser on twiÈ.kelde 

model voor de verstrooilng in lacenstructuren door transversaal ~epo

lariseerde opticche fononen. 'Ji t deze theorie volgt een fononenGrgie 

~w-= 0,05 eV. 

Deze fononenert-;ie is in overeenst ernmint; r1et àe resul t.a ten van infra-rood 

absor}; b. eme ti neen. 

Bij la.:;ere tet'lperntue"en caat de verstroe-ins ann seladen On7-uiverh"den 

dol!lineren. Om het geer r.li.l.iceerde verloop van de beweer,lijkheid :::et de 

tem)er::.t.uur, zoals waarsenemen bij !'let jodiu.':î getransporteerde kristal 

J9;1, te v~"rklaren. is een onde:'zoek vetn de fo :.oee1ei.:1ing nodic. 

Tevens is een ui tbrei,:.i:; van de Hall~ffect netin,.,en n:nar laeere te:.J

peraturen gewen:·c;L. 

Voor het vurkleinen van de onr:nu\vkeuri:;;heid va:1 de mee tresul ta t<.:>n nnP.ton 

de d.i.kteVh.l.'iat.l.es van de l:rif:,tallen worden ver:ni!lderd. 

Vanwege de optredenrie (deels irre,te:csi't:.ele) vernr:derin~en Vdn de 1:rl.sta1-

len bij hoge temperatu.,tr i.s een uni :'or!'tle kr~stalv ;orhereini:'1,~; nooc1?,at:el ): 

om de rcsul taten V<ll1 de e~:perimen:.en t:lct elk:.ar in vcrbélnd +..'.' .kun:cen 

brengen. (zoals Halleffect, -(foto) c;eleidi;t, .;>n thert:tokracn t). 

Een andere :.-.o,:eli,jk)H:-.t•.i is het verrichten va:; de verschil~cnJe metin~~en 

in ~6n opstellini• 
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B.ijlage 1. 
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\-- ./r-""~"""JJ .... ..,,..,...,.., 

\ 
\ 
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L _.a.~- _ _!!.D__ _ ~ _ ~-·-~ rt•kJ 

Door de keuze van de ~ogarithmische schaal langs beide assen volgt de 

varhouding van de pre-exponentië~e factoren respectieve~jk Debye-tem

paraturen van de experimentele• en standaardkromme uit ~· verschuivinB 
van de assen. 

Uit figuur B.2 vo~gt: 

en voor de fonenenergie r~ in eVa 



Bijlage 2. 

De fononenergie kan ook als volgt worden berekend: 

het gemeten verloop van de beweegll.jkheid/""" voldocd:>aan de u.itdrukld.ng: 

~ ·/~ { ?fr.) -/' B.1.1. 

Dit is de ontwikkeling van.2.1.6. rond T • T
0 

met 

j8 • {.t~/J~~~)exp(tw/1,/;) B.1.2. 

Sltp{.(~jl.r.)- I 
en 

Substitutie van~ • 2,4 en T
0 

• 300 °K in B.1.2. geeft eveneens een 
. "'-' 0 05 V f + a .I .1.. A ·f' a ·' _, fononenergl.e ".., • , e • en een ac.,.or 1 (",,IA) J' ..,~) • , .,. . /iJ ~ 11 -.t • 


