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Samenvatting
Aan Cd P werden bij T=300K en T=90K interbandabsorptiemetingen
3 2
verricht en geïnterpreteerd_ in het Kanemodel. Hieruit werd voor T=300K
een bandafstand E =0 ._5 3 t 0 .025eV en voor T=90K een bandafstand
g

.

E =0.56! 0.025eV bepaald, terwijl voor de massa van de zware gatenband
g

een waarde m~ /m 0 =0.5! 0.1 werd gevonden.

1

Eveneens bij T=300K en T=90K werd de vrije-ladingsdragersabsorptie
van Cd P

gemeten, die werd geïnterpreteerd met een klassiek model.
3 2

Voor de massa onder in de geleidingsband leverde dit een schatting op
me/m =0.04 ~ 0.01, die in overeenstemming is met de waarde die Burg vond
0
uit transportmetingen •

•

1

Hoofdstuk 1

Inleiding

Het in dit verslag be'schreven afstudeerwerk, dat werd verricht in .
de onderwerpgroep Materiaalkunde van de Vakgroep Vaste Stof van de T.H.E.,
betreft optische metingen aan Cd P en staat in het kader van het totale
3 2
onderzoekprogramma van voornoemde onderwerpgroep naar de bandenstruktuur
en het verstrooiïngsmechanisme van de reeks mengkristallen Cd (AsxP _x) •
2
1
3
Het werk werd voorafgegaan door afstudeeronderzoeken naar de thermomag-

•

netische effecten bij Cd As en Cd P •
3 2
3 2
Uit de literatuur was over Cd P reeds het volgende bekend:
3 2
Cd P heeft een tetragonale kristalstruktuur (1,2) •
3 2
Het is een gedegenereerde n-type halfgeleider zoals is gebleken uit
elektrische metingen van Haacke en Castallion

(3).

De geleidingsband is niet parabolisch, maar waarschijnlijk van het type
Kane. Dit kon door Radautsan c.s. (4,5) worden geconcludeerd uit metingen
aan preparaten met verschillende elektronenconcentraties.
The rnamagnetische en thermoëlektrische metingen die werden verricht
doo

Burg (6), konden goed worden geïnterpreteerd binnen het Kanemodel,

alsj voor de massa onder in de geleidingsband werd genomen me=0.04m

0
(mol is de rustmassa van het elektron). Voor de verstrooiingsparameter
I

moe:s t worden genomen r=-1 •
Door Haacke en Castallion (3) en door Radoff en Bisshop (?) werden absorptiecurves gemeten bij kamertemperatuur in het golflengtegebied
waar interbandovergangen optreden. In de figuren 1.1 en 1.2 zijn de
door hen gemeten curves weergegeven. Merk op, dat gemeten is met klein
oplossend vermogen en slechts tot lage waarden van de absorptiecoëfficiënt. De waarde van de bandafstand, die uit deze metingen, zonder interpratatie

binnen een bandenmodel, kan worden geschat is: E =0.5 eV.
g

-·Uit fotoluminescentiemetingen, fotogeleidingsmetingen en transmissiemetingen die werden verricht door Bishop, Mooreen Swiggard

(8),

werd

voor de bandafstand bij vloeibare-stikstof- en vloeibare heliumtemperatuur geschat: E =0.6eV.
g

•

fig. 1.1

m~ting

fig. 1.2 meting van Radoff.

van Haacke.
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FIG. 2. Optica! ahsorption endlident (nrdinate) vs photon energy
I
(abscissa) for Cdal'2 at room temperature.
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FIG. 1
Room-temperature absorption constant of
copper-doped Cd3P2 {upper curve) and asgrown Cd3 Pz (lower curve) as a function
of photon energy.

De bedoeling van het afstudeerwerk was nu
1) Het meten van de absorptiecoëfficiënt bij kamertemperatuur en
vloeibare-stikstoftemperatuur , met groot oplossend vermogen en
tot hoge waarden van de absorptiecoëfficiënt.
2) Het toetsen van de geldigheid van het Kanernadel aan deze metingen
en het bepalen van in dat model voorkomende parameters door aanpassing.

3) Het meten van de absorptiecoëfficiënt in het gebied der vrije la-.
dingsdragers en confrontatie van de :hieruit verkregen resultaten
met die uit transportmetingen.

3

Hoofdstuk 2

')

THEORIE

2.1 Het Kanemodel.

1973 kwamen Radautsan c.s. (4) tot de conclusie dat de geleidingsband van Cd P niet parabolisch is. In 1974 werd gevonden (5) dat de
32
In

vorm van de geleidingsband van het type Kane· is. Kane vond voor het
eerst zo'n geleidingsband bij zijn bandenstruktuurberekeningen aan
InSb

(9).

Vanwege de overeenstemming tussen de geleidingsbanden zul-

len we het complete door hem gevonden bandenmodel als hypothetische
bandenstruktuur voor Cd P 2 aannemen. In fig. 2.1. is dit zogenaamde
3
Kahemodel weergegeven.

Fig. 2.1. Schets van het Kanemodel.
Getekend zijn de vier E-k-relaties.
I

•

·C

- - -- ---- -- - - -- -- · -

E=
Ett
---- '<:(;

k

-·- -- ------ - -- - - --· E=-a

Hierin is :

.A spinbaanspli tsingsenergie.
EF de fermieënergie gerekend vanaf de onderkant van de geleidingsband.

--k... de
__E

grootte van de golfvektor van de elektronen.

de energie van de e1ektronen.

De banden C , V1 , V2

V3 zijn isotroop. De energie hangt dus slechts

af van de grootte k van de golfvektor. Binnen dit Kanemodel passen we
nog de volgende vereenvoudigingen toe:

>> E.~ ------------ ----- -- --~ :l k1. I Ä Wlo << E3 - - -------

1 .A
1.

vanwege aanname 1 en omdat wij interbandovergangen bestuderen bij fotonenergieën in de buurt van l:Eg , speelt band V3 voor ons geenrol meer.
De ;f ormules van de banden die wel voor ons van belang zijn , gaan er
als volgt uitzien:

_

- Ëc :._

Ev.t=

i

E~ . +..i . _
V

i e1

Ei.+Of 'P1.k1.'__

~

----- --

s; + 4 pak'"

i V

t;•k~

----- 1 Ev1 = - rw;r,
!

(2 .1)

- - - (2.2)

-- -- -- -- -(2.3)

Hierin is
~p

m;

een matrixelement.
1

de effectieve massa van de parabolische zware gatenband.

De vorm van de banden wordt bepaald door de parameters Eg , Pen
Er zal een betrekking worden afgeleid tussen P , E

1

m~ •

en m·. , de massa
g
e
onder in de geleidingsband. We kunnen dus ook zeggen , dat de vorm

· van de banden wordt bepaald door de set parameters Eg, mè , m; •
1

Deze set parameters noem ik voortaan de bandparameters.

,.

!i

Enkele handzame formules.
Om te beginnen leiden we het verband af, dat bestaat tussen Eg,- P e1;1
m • De effectieve massa wordt gedefiniëerd door (10):
e

- - - - - - -- (2.4)
de energie E. wordt gedefinieerd als de energie van de elektronen
t.o.v. de onderkant van de geleidingsband. In ons geval dus:
f ;:;

Ec.

- - - - - - - - ( 2 .5)

-E 1

Uit (2.1) :.en (2.5) volgt op eenvoudige wijze:

- (2.6)

•

Uit

(2.4)

en

(2.6)

volgt voor de effectieve massa in de geleidings-

band:

- - - - - - - - (2.7)
dus

- - - - - - - - (2.8)

HierFee hebben we het gezochte verband tussen P, E , en m afgeleid.
g
e
Voo~ (2.7) kan nu worden geschreven:

!

rn/ = me (

1 + l.

~)

- -- -- - - - (2.9)

Het verband tussen de elektronendichtheid N en de fermiënergie wordt
gegeven door de integraalvergelijking (11):

N=,:,

("t "'t."• k. T) >I,. l
co

~L

'f'("! pl

VI

- J (-TI) z (~ + p2)
en

p:= ~

De integralen ~k

,.

1

,

f~> ::

- - - - - - - - (2.10)

W'

(I+

(I+ l f11)

K

d"t

exp(CE-tF)/~T)r'

kunnen numeriek worden benaderd, zodat het mogelijk

is om de elektronendichtheid te berekenen als functie van de fermienergie, mits Eg en me bekend zijn.

6
Absorptiecoëfficiënt volgens het Kanemodel.
Algemeen kan voor direkte overgangen van elektronen van een valentieband
naar een geleidingsband een uitdrukking worden afgeleid van de volgende
vorm (12):

k (/)

I MVc ll. (>vG ( hW) ~

(EG )

- - - - - - - - - - - - - (2.11)

Hierin is:
Een matrixelement, dat wordt bepaald door de golffuncties

Mvc

van de toestanden in de geleidingaband c en de valentieband v
waartussen de overgangen plaatsvinden.

~(~w)

De joint-density-of-states. Dit is de dichtheid van paren toestanden, waartussen overgangen niet verboden zijn op grond van
energiebehoud.

Dit is de leegt e graad (1-f ) van de geleidingsband.
0
!n formule (2.11) is aangenomen, dat de valentieband geheel bezet is,
omdat we toch te maken hebben met n-type gedegenereerd materiaal. Tn het
geval van Cd P

hebben we te maken met de overgangen 1 en 2, die in fi3 2

guur 2.2 zijn aangegeven.
Fig. 2.2 De interbandovergangen bij Cd P
3 2

De totale absorptiecoëfficiënt is de som van die, welke het gevolg zijn
van de.ze twee soorten overgangen. De uitdrukking hiervoor gevonden door
Kane luidt:
- - - - - - - (2.12)
Hierin is:

h

De fotonenergie

e De element aire l ading

De brekingsinde x

rY\0

De rustmassa van een elektren

Uit de berekeningen van Kane (9) volgt een recept voor de be.rekening
van het matrixelement Mjc en de joint-density-of-states
als de bandparameters Eg , me , en m~

1

{);eCiiw) , j=1 ,2

gegeven zijn. Als nu de bre-

kingsindex ook nog bekend is , dan kan de absorptiecoëfficiënt K worden berekend. Anders gezegd: " Er kunnen absorptiecurves worden gegenereerd; als functie van de bandparameters."

In waarnemingEmboek 1

staan op blz. 48 e.v. de berekeningen die zijn uitgevoerd voor het computerprogramma waarmee deze curves kunnen worden gegenereerd.
In de figuren 2.4 en 2.5 zijn enkele gegenereerde curves weergegeven.
De c~es in fig. 2.4 hebben als parameters T=300(K) , E =0.515(eV) ,
m~ 1 /m 0 =0.24 , me/~0 =0.04 en EF

g

is respectievelijk -0.25 , 0.03 en

0.083 (eV). Bij deze drie curves wordt de Burnstein-Moss-shift fraai
gedemonstreerd;. Vooral aan de curve met f.F

=o. ot/3 Ce V) wordt

duide'-

lijk gedemonstreerd , dat bij het zonder meer extrapoleren naar K=O
van; de absorptiecurve , het snijpunt met de horizontale as niet de
''

ju~ste

waarde voor E

g

geeft. De drie curves in fig.2.5 hebben dezelf-

de parameters als die in fig.2.4 , maar voor de temperatuur is genomen T=10(K). De verschillen tussen de overeenkomstige absorptiecurves
in beide figuren

"1~\o\
~ te

verklaren

de fermj: -dirac-functie f

0

uit de verandering van de vorm van

t .g .v. de temperatuursverandering. Het

meest
opvallende verschil
is het optreden van de stap in de curves
I
•

bij T=10(K) met de grootste fermiërierg~eën • Dat deze stap optreedt
is eenvoudig in te zien aan de hand van figuur 2.3
fig.2.3 Verklaring voor het optreden van
de stap in de absorptiecoëfficiënt.
--~

i

,.

\.

fig.2.4 Enkele gegenereerde absorptiekrommes voor T=300(K)
Uitgezet is de absorptiecoëfficiënt tegen de fotonenergie , voor drie waarden van de fermiënergie.

J
fig.

'.I

2.5 Enkele gegenereerde absorptiekrommes voor T=10(K).
Uitgezet is de absorptiecoëfficiënt tegen de fotonenergie , voor drie waarden van de fermiënergie.

k
: (cwi')

~f~o;~;.

. -:-::-::-:-:-.-.:.J-:.:..:..::F+="+ :.::..J=.:=+-0"-+•

!
I •

I

10

Uit de figuur is te begrijpen, dat bij een scherpe grens tussen bezette en onbezette toestanden , overgang 1 kan optreden als :voldaan
is aan de voorwaarde'hW)Ea.tff+IEJ. Omdat V2 symmetrisch is t.o.v. de
geleidingaband C , kan overgang 2 dan optreden als.~LO~ E~+

;t

E.f

Bij lage temperatuur (scherp ferminivo) veroorzaakt overgang 2 een
stap in de absorptiecoëfficiënt. Bij T=90(K) is deze stap ook nog
te zien, hoewel veel minder uitgesproken als bij T=10(K) , terwijl
hij bij T=3üükin het geheel niet kan worden waargenomen. Dit komt
omdat er bij deze temperatuur geen scherpe grens meer bestaat tussen
bezette en onbezette toestanden. De stap is bij InSb experimenteel
waargenomen(13).

•
2.2 Vrije-ladingsdragersabsorptie.
Het klassieke model (14)
De bijdrage van vrije elektronen tot de dispersie f kan worden bere-

kend door deze te beschouwen als harmonische oscillatoren met demping
maar zonder terugdrijvende kracht. Daartoe worden de volgende aannamen gedaan
1. Er zijn alleen elektronen, geen gaten.

2. De geleidingsband is parabolisch.

3. De relaxatietijd
~·

L

van de elektronen is onafhankelijk van hun ener-

gie.

4. Cw't)~ >> 1

,waar#; w de fotonenergie . is.

Onder deze aannamen kan voor de absorptiecoëfficiënt de volgende uitdrukking worden afgeleid

e3
](::.

41TXc.1

N

Yleo (m.,.x f

) • ~~

- - - - - - - - - - - - -(2.13)

Hierin is :

JC
e

Elementaire eenheid van lading.

(.

Lichtsnelheid in vacuüm.

n

Brekingsindex.

Absorptiecoëfficiënt.

fo Diëlektrische constante in vacuüm·.

N

Elektronenconcentratie.

tn~ De effectieve massa van de elektronen in de geleidingsband.

JA Beweeglijkheid van de elektronen.
À Golflengte van het ingastraalde licht.

11
Invloed van de niet parabolici te i t en van de energieafhankelijkheid .
van de relaxatietijd.
Aanname 1. wordt gerechtvaardigd door het feit dat Cd P

3 2

een

gedegene~

reerd n-type halfgeleider is· (3). de geleidingsband is niet parabolisch

(49, zodat aanname 2. ·onjuist is. Voor de

relaxatiet~jd

geldt, dat deze

in het algemeen een functie van de elektronenenergie is, zodat aanname 3.
niet gerechtvaardigd is. Als de verstrooiingsparameter r=-1, dan is aan
voorwaarde 4. voldaan. Voor de berekening van wr als functie van t.
zie waarnemingenboek 2, blz. 21. Zoals reeds gezegd, is de relaxatietijd
~

in het algemeen afhankelijk van de elektronenenergie

~

• Voor de effec-

tieve massa rrfl geldt dit ook. De beweeglijkheid is aan deze twee groothed~n

gerel a teerd volgens de formule:
JA

=

Qt:

t;\ie

•

De relaxatietijd hangt uiteraard ook nog af van het verstrooiingsmechanisme. Het blijkt dat we voor de beweeglijkheid kunnen schrijven:

~I( (f.) ~ JA~t.o

,t
kt'cdr
dl<J

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2.14)

Willen we de energieafhankelijkheid van de effectieve massa en de beweeglijkheid in rekening brengen in de

v~ije-ladingsdragersabsorptie,

dan

moeten we gaan middelen volgens de Boltzmann Transportvergelijking. Zo
wordt gevonden ( 16):
- - - - - - - - - - - - - - - - - (2.15)
Hierbij is gedefinieerd (1'7):

Waarin:
f 0 C~)

kCC)

De fermi-dirac-functie.
Het golfgetal van een elektron met energie.

Door Burg is uitgerekend (18), wat de fout is, die wordt gemaakt als
(2,15) wordt vervangen door (2.13). In feite worden er twee fouten ge1
maakt. Op de eerste plaats wordt {.,.,.1• .,.) vervangen door
•

·•· "

<Wl""). Ct)

IÎl.

De fout , die hiermee wordt gemaakt blijkt verwaarloosbaar te zijn
t.o.v. de tweede fout. Deze wordt gemaakt als de gemiddelde waarde
van de effectieve massa wordt vervangen door de waarde bij het ferminivo. Bij kamertemperatuur bedraagt deze fout ongeveer 1o% in die
zin, dat de waarde .van m~(~~ als hij wordt bepaald met (2.13) te
hoog uitkomt. Bij vloeibare-stikstoftemperatuur bedraagt de fout
slechts enkele procenten.
Quanturnmechanische behandeling.
Een klassiek model zoals beschreven in het voorgaande kan nooit een
volledig adequate beschrijving geven van absorptie door vrije ladingsdragers. Deze is namelijk het gevolg van intrabandovergangen , die
q'liantummechanisch beschreven dienen te worden. Dergelijke overgangen
kunnen alleen optreden in de

aan~zigheid

van kristalimperfecties

zoals acoustische en optische fononen en geladen onzuiverheden (onder kristalimperfecties wordt hier verstaan : alle afwijkingen van
het ideale stilstaande kristalrooster). Elk type imperfectie draagt
bij tot de overgangswaarschijnlijkheid van een elektron van een toeao popt
onz
stand i naar een toestand f : Pif=p ift if + Pif
Met tweede orde storingsrekenig kunnen deze overgangswaarschijnlijkheden worden berekend. Door te sommeren over alle mogelijke toestanden in de geleidingsband , kan een uitdrukking voor de absorptiecoefficiënt worden afgeleid. Deze uitdrukking is afhankelijk van vele
parameters , die verband houden met de bandvorm , de dispersierelaties van de fononen en de eigenschappen van de verontreinigingen.
Een dergelijk model is opgezet voor de Kanebandenstructuur en met
succes toegepast om aanpassingen te vinden voor experimentele gegevens bij InSb (19).

In figuur 2.6 zijn gegenereerde

krommes weer-

gegeven en experimentele gegevens voor het InSb-geval. We zien , dat
de absorptiecoëfficiënt is uitgezet tegen het kwadraat van de golflengte. Voor grote golflengten kunnen de theoretische krommen ( in
de figuur zijn dit de getrokken lijnen ) goed worden benaderd door
rechte lijnen. Voor kleine waarden van de golflengte lopen de gegenereerde krommes niet meer recht

•

Dit heeft ondermeer tot gevolg

dat het geëxtrapoleerde rechte stuk niet door de oorsprong gaat.

., .

13

fig . 2. 6 Vrije- l ad ingsdragersab sorpt i e
in InSb.
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2.3 Theorie van de planparallelle plaat.
Verband tussen transmissie , reflectie- en absorptiecoëfficiënt.
fi~.

2.7 Planparallelle absorberende
plaat.

1 1 l Io 1 l

1

•

~i~~:
1 l 11 1 1 l
We--beschouwen een planparallelle absorberende plaat met dikte d en
absorptiecoëfficiënt K• . Een monochromatische lichtbundel met intensiteit 1

0

valt loodrecht op de plaat. Een intensiteit I wordt door-

gelaten. Rekening houdend met multipele reflecties , maar interferenties verwaarlozend , wordt het verband tussen de trabsmissie

~

, de

reflectiecoëfficiënt Ren de absorptiecoëfficiënt K gegeven door (20):

1: .:: lf- R}" e. -kd

I_

- - - - _·_ - - -(2.16)

I - r,t. e-~kJ

Ontwikkelen we de noemer in een machtreeks , dan kan worden geschreven:
"C

{

= c1_ ~ 1 :t e -kcl ( , _ ~l e:)..kd + . . . . ..

a Is
Als

)

1< d ) I en R = 0. 3 daV! is J ~ I <. 0. 0

kJ>I dan

I

1

kan dus de benaderde formule worden worden gebruikt

- - - - - - -- -- -(2.17)
Hieruit volgt e e n expliciete formule voor K

IS

a-a)~
k = ël1}n ~

- - - - - - - - -(2.1B)
/

Om een expliciete numeriek stabiele formule af te leiden voor K uit
(2.16) , is een wat omslachtige berekening noodzakelijk. Deze wordt

1f[
k
_· =-ël n

4 I'J.t! '-

.
.
=1·
?.. Rl.!. (V (l- R)tJ +4rftr.z.' -+Q- RfzJJ

Opgemerkt dient nog te worden , dat zewel K , -R als

luidt :

- - - - - - -(2.19)
1:

functies zijn

van de golflengte van het opvallende licht.

•
Foutenvoortplanting bij de berekening van de absorptiecoëfficiënt.
We beschouwen twee soorten fouten.
A. Fouten , die niet het gevolg zijn van afwijkingen van de planparalle lli te it.
B. Fouten , die het gevolg zijn van het wigvormig zijn van de kris-· , ~ tallen.
ad A; De fout in de absorptiecoëfficiënt wordt gegeven door : ·

tik=~;~~ f).. X;_
Eej straightforward berekening

Xi.:::: r, IHJ\ d
leert nu

~;: 4J +ia(~ ZJ
1-

6

- - - - - - - - - - -(2.20)

2

HiJrin is c=(1-R) •
I
ad !B. We maken een afschatting van de fout, die het gevolg is van
het niet planparallel zijn van de absorberende plaat. We doen
de volgende aannamen :
1. Het kristal is wigvormig (zie figuur 2.&).
2. Een rechthoekig oppervlak wordt homogeen verlicht met intenI

si te i t I •
0
I
fig. 2.8 Wigvormig kristal.

r-·

I

··_

do

l

.,L---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

X::O

I

Ó

Het grondvlak van -- het kristal heeft oppervlak 1. b • De d i kte van het
kristal als functie van x wordt gegeven door :

d(X) :::: do + "-1/Jd

X -

·lid

Voor de doorgelaten intensiteit kunnen we nu de volgende integraal
opschrijven :

l

--z =(1- ")
J~. h I -k(~x -rdo -Arl)
., o TT' o e
2{

Uitwerken levert :

Si\/\~ (k~d)

t

T

'- ' :=

0

Hierin is :
1:ol :: (1- R)2

OK

Ad

- - - -(2.21)

kJ 0
e --

-r 1e
I gemeten transmlSSle.
..
Inte rferentieformu le.
I

Ale preparaten planparallel ZlJn , kunnen in de transmissie (en rel

flectie ) interferenties worden waargenomen. Een maximum treedt op ,
I
al~ bij loodrechte inval voldaan is aan de voorwaarde :

Hierin is :
n

Brekingsindex.

d

Dikte van het kristal.

À

Golflengte van het monochromatische licht.

Uit deze voorwaarde k a n eenvoudig de volgende praktische formule worden afgeleid :

- - - - - - - - - - -(2.22)
Hierin is

- ~l, Àt Golflengten van tvvee maxima •
. Ll. ~ Aantal maxima tu s sen die behore nd bij ~ 1 en ..\ l. plus

1.

Reflectiecoëfficiënt bij loodrechte inval.
De reflectiecoëfficiënt R wordt bij loodrechte inval gegeven door(21):

.~ _ en- 1)~ + x
-

(.V\ + 1)'2.

2

+ x~

- - - -(2.23)

Hierin is :
l

n Brekingsindex.
XExtinctiecoëfficiënt.
Tussen de absorptiecoëfficiënt K en de extinctiecoëfficiënt

bestaat

hetvolgende verband - (22) ~ :

k=

i

wx
c.

-(2.24)

I

-.._

Hoofdstuk 3

MEET1ffiTHODE EN PREPARATUUR VAN KISTALIEN.

3.1 Transmissiemetingen.
Deze metingen werden verr-icht op drie bestaande opstellingen , welke
elders uitvoerig staan beschreven (23 ,24, 25 ).
De opstellingen N.L. (24) en ' C,.E. (23).

1

Dit zijn beide in de groep gebo~de opstellingen van het type single
beam. Om de gedachten te bepalen is in fig. 3.1 een principeschema
getekend.
fig. 3.1 Het principe van een single beam
opstelling.
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Het eerst nog vers terkte detectorsignaal wordt in een f asegevoelige
versterker gecorreleerd met het referentiesignaal. Hierdoor heeft
achtergrondl i cht geen storende invloed en raken we ook veel ruis kv1ijt.
Eerst wordt het signaal gemeten met het preparaat in de opstelling ,
dit levert

I(À).

Daarna wordt h et signaal gemeten zonder preparaat in

de opstelling, dit levert I (,\).De transmissie volgt dan uit: : ·
0

it (À)= I(À)/1 0 ()0 • Beide opstelligen zijn geschikt voor metingen bij
kamer- , vloeibarestikstof- en vloeibareheliumtemperatuur. De opstelling N.L. heeft z:i.jn g olflengtebere ik tussen À =1.3

/'M1 en A-3·5 ~·

Het oplossend ve rmogen van deze ops telling bedraagt

0.003~pe r

mm

spleetbreed te , terwi jl ops t el ling C .E . werkt van 3-25 /M") me t oplo ssendJ
ve rmog en van_ c. a. 0 . 2 ~/mm~

'9
De Beckmann I.R.

4250 (25).

neze volledig automatische double beam spectrofotometer heeft een golflengtebereik van

2.5 tot 50 ~m • De resolutie is ongeveer 5.10-3prn •

De nauwkeurigheid in de gemeten transmissie bedraagt ongeveer 1%.

3.2 Meting van de brekingsindex.
Uit formule (2.22) is direct. te zien, dat de brekingsindex kan worden
bepaald uit uit het interferentiepatroon (indien aanwezig) in de transmissie van een

kri~J.tal.

Hiervoor is het nodig de dikte .·van het kristal

te kennen. Bij dikke kristallen kan deze nauwkeurig worden gemeten met
een micrometer. Omgekeerd is het mogelijk om uit het interferentiepatroon
de dikte van een kristal te bepalen mits de brekingsindex bekend is. Dit
is van belang bij dunne preparaten.

3.3 Reflectiemetingen.
Op de beckmann I.R. 4250 kunnen ook reflectiemetingen worden verricht.
De wijzigingen , die hiervoor zijn aangebracht staan uitvoerig beschreven in een stageverslag (26) •. In figuur 3.3 is het principe weergegeven.
fig. 3.3 Principe van de reflectiemetingen
op de Beckmann.
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3.4 Preparatuur.
Het uitgangsmateriaal werd in chemisch zuivere vorm bij de industrie
gekocht. Het wordt verder gereinigd door sublimatie in een gesloten
ampul. Uit het aldus gereinigde materiaal worden eenkristallen verkregen
doo een ampul met Cd P met kleine snelheid door een zeer bepaalde tem3 2
peratuurgradiënt te trekken. De zo verkregen eenkristallen zijn cilindrisch met een diameter van 4 tot 8 mrn en hebben een lengte van c.a.

30 mm. Deze staafjes worden in plakjes van ongeveer 1mm dikte gezaagd.
Het tot nu toe beschreven deel van de preparatuur werd steeds verricht
door dhr. P. Nouwens. De plak jes eenkrist a llijn Cd P -van 8mm diamete r
3 2
en met een dikte van 1 mm moeten nu op de ge wenste dikte gebracht en

ÁD

planparallel gemaakt worden • Voor het overzicht- · is het nuttig om
hierbij onderscheid te maken tussen dikke (d:> 100 flm) en dunne preparaten (d<IOOf'm) •
Dikke preparaten.
De preparaten worden op een doorn (d.i. een massieve .mêssing cilinder)
geplakt , die op een instelbare polijsthouder · kan worden gemonteerd.
Als plakmiddel werd meestal hars gebruikt • In een later stadium werd
deze vervangen door kaarsvet omdat dit een lager smeltpunt heeft en
niet zo snel wordt aangetast door polijstvloeistof. De doorn is voordat het preparaat erop wordt geplakt ingeslepen op de lepmachine. Het
preparaat wordt nu eerst geschuurd en daarna gelept op schijven , die
geladen zijn met diamantkorrels van resp. 6 en

1~diameter.

Daarna

wordt het preparaat omgaplakt en de tweede kant ondergaat hetzelfde
procédé , met dit verschil , dat het schuren en leppen zolang wordt
voortgezet tot het preparaat de gewenste dikte heeft.
Dunne preparaten.
Bij het vervaardigen hiervan werden als dragers optisch vlakke ,plan-

paral~elle

, safieren plaatjes gebruikt , die in het gewenste gebied

vold+nde transparant· ·zijn en een zeer goede warmtegeleiding hebben
bij

~age

temperaturen. Op de reeds beschreven wijze werd een preparaat

gesc~uurd en gelept , waarna het met cellulosecapraat op de drager werd
'

gepl~kt. Cellulosecapraat is voldoende transparant , kan in dunne lagen
I

worden opgebracht en is bestand tegen lage temperaturen. Daarna werd
het op de gewenste dikte geschuurd en gelept. Dit blijkt goed te gaan
tot een preparaatdikte van ongeveer 25

~~

• Wordt daarna nog verder ge-

gaan , dan brokkelt het preparaat snel ?Lf , , om spoedig geheel van de drager te verdwijnen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit , dat het cellulosecapraat wordt aangetast door de polijstvloeistof (Hyperez type W ,
van de firma Engis l.t.d.). Hieruit blijkt al , dat het plakmiddel bij
het vervaardigen van dunne preparaten een belangrijke plaats inneemt.
Een ideaal plakmiddel zou moeten voldoen aan de volgende eisen :
1. Het moet een laag smeltpunt hebben , zodat het preparaat niet al te
zeer verhit hoeft te worden bij het 9pplakken •
2. Het smeltpunt mag ook weer niet zo laag zijn , dat de plak tijdens
het polijsten smelt door de wrijvingswarmte , die hierbij vrijkomt.
3. Het moet in dunne lagen (enkele micrometers dik) . opgebracht kunnen
worden.

4. Het mag niet oplossen in de polij stvloeistof.

t1

5 • ·~rn het meetgebied moet het voldoende transparant zijn.
6. Het moet tegen lage temperaturen best and zijn.
Ï· Bij lage temperaturen moet het de warmte goed geleiden. ·

8. Het moet goed plakken.
Cellulosecapraat voldoet aan de eisen 1,2,3,5,6 en 8 •. Zoals gezegd wordt
het wl aangetast door de polijstvloeistof , maar dit gebeurt l angzaam.
Toch is dit de beperkende bij het dun maken van de preparaten. De slechte
warmtegeleiding is niet zo 'n bezwaar , omdat de plaklaag maar dun is.
Koperdope van de preparaten.
Voor het vervaardigen van preparaten met lage elektronenconcentraties
werd gebruik gema akt van Cu als materiaa l om te dopen. Elektrolytisch
werd een laagje koper op het preparaat aangebracht. De hoeveelheid , die
wordt opgebracht kan worden geregeld met de sterkte van de elektrolysestroom en

~e

tijd gedurende welke deze loopt. Daarna werd het preparaat

ingesmolten in een ampul , die vacuüm was gezogen. Tenslotte werd deze ampul enige dagen bewaard bij een temperatuur van 500 graden Celsius. We mogen dan aannemen, dat het Cu homogeen in het plaatje gediffundeerd is(2?).
Meten van de elektronenconcentratie en de beweeglijkheid.
De elektronenconcentratie en de Hallbeweeglijkheid van de preparaten werd
in een aantal gevallen gemeten met de vierpuntsmethode van van der Pauw.
Voor een beschrijving van deze methode verwijs ik naar de literatuur hierover (28).

Hoofdstuk 4

RESULTATEN EN DISCUSSIE.

4.1 Reflectiemetingen.
Een typische ·reflectiekromme is weergegeven in figuur 4.1. Merk op, dat
de reflectiecoëfficiënt R constant is in het voor ons belangrijke golflengtegebied '-·0

<À< 15 flh'l .

Van dit gegeven zal bij de berekening van de absorp-

tiecoëfficiënt uit de transmissie gebruik worden gemaakt. Op . de interpretatie van R met de golflengte in het gebied >.>.15'/Jm zal hier niet worden ingegaan.
fig. 4.1 Een typische reflectiekromme voor Cd P •
3 2
Uitgezet is de reflectiecoëfficiënt van kristal P-1-1 als functie
van de golflengte •

··<

4.2 De Brekingsindex.
Uit interferenties , waargenomen in de transmissie van een drietal preparaten , werd op de in 3.2 beschreven wijze de brekingsindex bepaald. Na een
korte beschrijving van de voorgeschiedenis van de preparaten , worden in
tabe 1 4.1 de resultaten weergegeven.

P-3- 17 Dit preparaat werd gedeeltelijk gecompenseerd door Cu-dope. De

23

hoeveelheid opgebracht Cu zou , als het geheel en homogeen in het kristal
24
was gediffundeerd , een dichtheid Ncu=10 m- 3 veroorzaakt hebben. zowel voor
als na het compenseren werd de brekingsindex bepaald.
P-9-29 Ook dit preparaat werd gecompenseerd , het aantal opgebrachte Cuatomen was ongeveer tien maal zo groot als het aantal vrije elektronen ,
dat zich oorspronkelijk in het kristal bevond •
t a be 1

4

.1 De

. d ex a 1 s r'unc t.1e van d e go lfl e ngte.
b re k"1ngs2n
golflengteinterval
brekingsindex

preparaat

,\1
P-3-17

À1.
3·4

3-9

3.56

3.36

3·4
6.0

3.56
3.46

7.0

3.46

7.0

8.0

3.48

8.0

9.0

3.35

9.0

10.0

3.46

10

12

3.51

12

14

3.50

17

20

3.86

20

22

4.10

voor compenseren
1

P-3-17
na compenseren

5·0
6.0

P-9-29
na compenseren

5·0
6.0

6.0

3·55

7.0

3-30

8.0

9.0

3.59

9.0

10.0

3.5 7

10

11

3.58

1.1

14

3.61

16

20

3.89

20

22

4.00

Uit de metingen aan P-3-17 voor en na het compenseren kan worden geconcludeerd , dat de brekingsindex niet veranderd door Cu-dope. Verder valt het
op , dat voor

~~~5~

de brekingsindex toeneemt met de golflengte,terwijl

men op grond van de reflectiemetingen zou verwachten dat hij afnam. Dit
effect wordt misschien veroorzaakt door de Cu-dope. Door Radoff en Bishop
(7) werd eerder voor 3<.\<c:P f"Wl een waarde n= 3.8 gevonden voor de brekingsindex

terwijl de Vries (29) n=3.7 vond voor ).S<À<&~. Blijkbaar verschilt
de brekingsindex nogal van preparaat tot preparaat. Voor mijn verdere
berekeningen heb ik n=3.6

t

0.2 genomen.

4.3. Temperatuurmetinge n en van der Pauwmetingen.
Door Thijssen (30) werd gevonden, dat de temperatuur van kristallen die
.

rondom met G.E-kit waren geplakt op het kristalplaatjè, in goede benadering gelijk was aan vloeibare s_tikstoftemperatuur. Door mijzelf werd eenmalig een temperatuurmeting verricht aan een preparaat dat gemonteerd was
in opstelling C.E., waarvan de kryostaat toen was gevuld met vloeibare
stikstof. "De temperatuur die werd gemeten met een Cu-Constantaan thermokoppel bedroeg toen T=90K. Daarom wordt aangenomen dat de temperatuur van
de preparaten bij LN -metingen steeds 90K bedroeg.
2
In tabel 4.2. zijn de resultaten we ergegeven van de van der Pauwmetingen,
die aan de diverse preparaten werden verricht.
Tabel 4.2. Resultaten van de van der Pauwmetingen (T=300K)
preparaat

n/1o 24 (m- 3 )

2

1-f (m /Vs)

P-1-1

1.4

o.n

P-3-2

1.3

0.15

P-3-3

0.14

P-3-4

1 ·4
1.3

P-3-14

1.3

0.23

P-3-17 Cu-dope

0.3

0.02

P-3-18

1 •2

0.24

P-x-5

1.2

0.24

P-13-15

2.1

0.10

P-13-20

1 .8

0.23

P-13~23

2.1

0.15

P-13-27

1 .8

0.26

0.22

4.4. Berekening van de absorptiecoëfficiënt.
Met formule (2.18) of (2.19) kan de absorptiecoëfficiënt worden berekend
uit de gemeten transmissie. Op grond van de meting van de reflectiecoëfficiënt, die slechts was bedoeld als kwalitatieve meting , werd voorReen
constante waarde genome n. Voor golflengten groter dan 15 JAM

werd geen

absorptiecoëfficiënt berekend. De gebruikte waarde R=0.32 werd berekend met
formule ( 2.23 ) met n=3.6, de in paragr a af 4.2. gevonden ge middelde waarde
v an de brekings index. Deze berekende waarde van R is overige ns steeds in

goede overeenstemming met de gemeten waarden . (zie fig. 4.1)
Ten einde een indruk te krijgen van de fout in de absorptiecoëfficiënt t.g.v. de afwijking van de planparallelliteit van de kristallen,
werd met formule (2.21) de relatieve fout in de transmissie die hiervan
het gevolg is, berekend. In tabel 4.3 is deze
de absorptiecoëfficiënt zelf. Voor

fl

gegev~n

d werd genomen

fl

als functie van
d=2!'-'WI

en Ad=1 fAWI

•

Tabel 4.3 Relatieve fout in de transmissie t .g .v. niet planparallelliteit
van de kristallen.

Ad= 1 ~~-

Ad=afm _

i: - 'to

k(cm .. ')

"C -1:o

to

~ J(cW~-'J

100

ó.ooo

100

o.ooo

1000

0.002

1000

0.007

2000

0.007

2000

0.026

3000

0.015

3000

0.061

5000

0.042

5000

0.175

10000

0.175

10000

0.813

'to - -

Uit tabel 4.3 kan worden geconcludeerd, dat in het meetgebied (K<3000 cm- 1 ),
de niet-planparallelliteit van de kristallen van weinig belang is.
Met formule (2.20) kan de fout in de absorptiecoëfficiënt worden
berekend. De absolute fout in de dikte wordt bepaald door de eigenschappen van de gebruikte micrometer. Op grond van de ijking van de micrometer
nemen we hiervoor

~d=!

1fAM. De relatieve fout in de dikte wordt dan nog

bepaald door de dikte zelf. Op grond van het feit dat de transmissiemetingen,
die op de verschillende opstellingen werden verricht aan dezelfde preparaten,
over het algemeen goed op elkaar aansluiten, nemen we aan dat de relatieve
fout in de transmissie kleiner is dan

3fo.

Op grond van de metingen van

de brekingsinde x en de spreiding hierin, kunnen we stellen R=0.32 ~ 0.02,
2
zodat é=(1-R) =0.46! 0.03 zodat we voor de relatieve fout in c krijgen:
Ac/c=6%.

Voor (2.20) kan nu worden geschreven :
.4K/K=1/d + 0.09 I (Kd)

waarin: d in fAW'

en K in ~WI- 1

•

In tabel 4.4 is de relatieve fout in de absorptiecoëfficiënt uitgezet als
functie van K en d. We zien hierin dat we in ons meetgebied een relatieve
fout van ongeveer 10% in K hebben.

Tabel 4.4 De relatieve fout in de absorptiecoëfficiënt.

r--

---r

i d (fA' m)

:

100

1

-- -----..- ---------·······--------···--(%)- - - - --· .
r-------ll.--K/K
--· ------------

---------------------1
K( cm- )

---- - ~
.

20
20

1

i

f

100

10

500
1000

14

8

i

5_:____

__j ____co ___________________

20

_1_

Een foutenbron waarmee we in onze beschóuwingen niet direct rekening
hebben gehouden is verstrooiing. Vaak wordt deze (althans in theorie)
verrekend met een verstrooiingafaktor A. In plaats van formule (2.17)
wordt dan geschreven:
- --~ - - - - - - (4.1)
Het moet nu mogelijk zijn om de faktor A(1-R)

2

experimenteel te bepalen,

door bij hetzelfde preparaat de transmissie te meten bij verschillende
diktes:
't1=A(1-R)

t,.= A ( 1-R)

2
2

Voor het quotiënt van deze twee transmissies kan nu worden geschreven:
't,
Ya_=

e

-K(d1-d2)

Hieruit kan K dan onafhankelijk van A en R bepaald worden omdat:
1

. 't

K d2-d1oln
.. - ...

(4.2)

t:~

-"'

Substitutie van (4.2) in (4.1) levert:

LJ_
A ( 1-R)2== Jd2-d1

ln .!!.) .d
"tz

•

- - - - - - - - - (4.3)

Pogingen om met (4.3) de verstrooiïngsfaktor A te bepalen zijn spaak gelopen
op mijn onvermogen om bij eenzelfde preparaat de transmissie bij verschillende diktes te meten. Bij het voor de tweede maal dunner maken,
ging het preparaat altijd kapot. Overigens kan de fout door verstrooiing verrekend worden als fout in de transmissie. Aan (2.20) zien we
dan, dat hij voor grote waarden van K geen rol meer speelt, zodat we
ons hierover niet teveel zorgen hoeven te maken.
In figuur 4.2 worden twee absorptiecurves gepresenteerd. Het zijn
metingen bij kamertemperatuur aan een gecompenseerd (P-9-29) en een
niet gecompenseerd (P-1-1) kristal. Voor golflengten kleiner dan 2.5

prn

overheerst de interbandabsorptie. Door de Burnstein-Moss-Shift is
de interbandabsorptiek romme van het gecompe nseerde preparaat verschoven naar grotere golflengten ten opzichte v a n de kromme .van het niet
gecompenseerde preparaat. De absorptie bij g olflengten tussen 2.5 en
15 ..W\ wordt voornamelijk veroorzaakt door vrije-lading sdragersabsorptie. Bij het gecompenseerde preparaat verdwi jnt deze absorptie bijna
geheel. Bij dit prepa r aat zien weLechter een . extra absorptie voor golflengten tussen 2.5 en 10 jAM, welke waarschijnlijk wordt veroorza akt
door impurity-absorptie door ·het koper.
Figuur 4.2 Typische absorptiekrommes voor Cd P 2 •
3
Uitgezet is de absorptiecoëfficiënt, als functie
van de golflengte.

4.5 Interbandabsorptie.
De interbandabsorptiemetingen werden geïnterpreteerd in het Kanemodel.
Zoals beschreven in paragraaf 2.1 geeft dit model de mogelijkheid om absorPtiekrommes te genereren als functie van de temperatuur , de brekingsindex ,
de fermiënergie en de bandpararoe ters Eg , mv en me •.Bij de gemeten absorptie1
krommes werden de best passende theoretische krommes gezocht. Gelukkig hoefden hierbij niet alle grootheden en parameters die de theoretische krommes
bepalen gevarieerd te worden . Een aantal kon tijdens het aanpassen worden
vastgelegd op grond van voorkennis , verkregen uit

expe~imenten

van anderen

of uit eigen metingen. Allereerst is er de temperatuur , die we als experimentele conditie in de hand hadden en die gemeten werd. De brekingsindex
werd bepaald uit eigen metingen , zoals reeds vermeld is in paragraaf 4.2.
Op de derde plaats hebben we de massa onder in de geleidingsband. Door Burg(6)
werd hiervoor bij zowel T=300K als T=110K uit transportmetingen een waarde bepaald ,qie gelijk is aan me/m =0.04. Hij vond dus geen temperatuuraf0
hankelijkheid in m • Door Radautsan c.s.(5) werd bij Tc90K voor m gevone
e
den : me/m =0.048 • We kozen voor de waarde van Burg , omdat deze bepaald
0
is uit metingen aan hetzelfde materiaal , waaraan ook de optische metingen
werden verricht. Overigens heeft m volgens het Kanernadel wel degelijk terne
peratuurafhankelijkheid. Deze is af te leiden uit formule (2.8) • Nemen we
aan , dat in deze formule de parameter P onafhankelijk is van de temperatuur
dan heeft volgens (2.~) me dezelfde temperatuurafhankelijkheid als E •
g

Volgens (2.8) geldt dan:
- - - - - - - - - -(4.4 )
Nu werd door Burg een constante waarde gebruikt voor E

g

, namelijk E =0.5eV.
g

Uit optische metingen was bekend (zie ook ·de inleiding ) , dat dit bij benadering de bandafstand bij kamertemperatuur is , terwijl E

g

dalende temperatuur. In feite heeft Burg dus de
van E

g

toenemmt bij

temperatuurafhankelijkhe ~d

en daarmee die van m verwaarloosd. De door hem gevonden waarde
e

me /m =0.04 is dus het. meest correct voor T=300K. Daarom werd tijdens het
0
aanpassen m (T) gekoppeld aan E (T) volgens formule (4.4) , waarbij
e
g
E (T=300K)=0.5eV werd genomen en m (T=300K)=0.04m • Tenslotte hebben we de
0
g
e
femiënergie • Deze werd met betrekking (2.10) berekend als functie van de
elektronendichthe;M , voor

p =0.05

enp =Ó.02;

p wordt

gedefinieerd door

p:: ~T zodat

p =0.05

overeenkomt met T=298K en Eg=0.5 (eV) en

p =0.02

overejnkomt met T=138K enE =0.6(eV). De reden voor de keuze van de temg

peratuur T=138K in plaats van T=90K is, dat de transportintegralen die
nodig zijn voor de berekening van éF als functie van N,

~or

deze tem-

peratuur getabelleerd stonden. Bovendien bleek de grafiek van E.f tegen

N weinig meer te veranderen bij verdere temperatuurverlaging, zoals blijkt
uit de grafiek van

Ep

tegen N bij T=O(K), welke zonder transportintegra-

len berekend kan worden met de volgende eenvoudige formule, die geldt
voor oneindig hoge degeneratie { 7l =
N=

fitt k/

B.:

v.>

) :

waarin~ het golfgetal bij het ferminivo is, en formule (2.5). In figuur

4.3 zijn de grafieken voor T=300K, T=138K en T=OK getekend; de grafieken
voor T=138K en T=QK zijn (vooral voor grote waarden van N) maar weinig
t.o.v. elkaar verschoven.
Fig. 4.3 De fermiënergie als functie van de elektronenconcentratie.
tegen de elektronenconcentratie
E =O .5ev
g

genomen bij

30
Bij niet gecompenseerde preparaten kan de elektronendichtheid word e n gemeten , , de fermiënergie kan dan in figuur 4.3 worden opg ezocht. Bij gecompenseerde preparaten k an de elektronendichtheid niet worden bepaald met een
van der Pauwmeting, omdat deze preparaten mogelijk gemengde geleiding vertonen.
De parameters die we nu nog over hebben en die ·dus soor aanpassing bepaald moeten worden, zijn Eg en m~

1

(en er bij gecompenseerde preparaten).

De invloed, die deze parameters hebben op de . theoretische krommes wordt

ge~

demonstreerd in appendix 1. Deze resumerend kunnen we zeggen:
- Een toename van E

heeft een verschuiving van de kromme evenwijdig aan

g

., · zichzèlf tot gevolg, welke van de zelfde orde is (en in de zelfde richting)
als de aangroeiing van E •
g

- Voor kleine veranderingen van E:F geldt hetzelfde als voor veranderingen
in E • Een toename veroorzaakt een verschuiving naar hogere energie.
g

Hierdoor zal een fout in
gevonden waarde van E

m~

een evenzo grote fout in de door aanpassing

tot gevolg hebben.

g

Een verandering van

f:F

1

beïnvloedt niet de ligging en slechts in geringe

mate de helling van de krommes, terwijl het onderstuk va.n de krommes
er niet merkbaar door beïnvloed wordt.
Metingen aan niet gecompenseerde prepa raten.
In figuur 4.4 wordt een overzicht gegeven van de metingen aan de preparaten P-3~9 (T=300K, T=90K) en P-x-5 (T=300K). In tabel 4.2 zien we, dat
24
deze preparaten een elektronendichtheid N=(1o3!:. 0.1).1o m- 3 hebben. In
figuur 4.3 lezen we af, dat dit overeenkomt met de fermiënergie
fF=0.08:!:0.005(eV) voor kamertemperatuur en· EJ:=0.09!:0.005eV voor T=138K;
deze laatste waarde van éF nemen we ook voor T=90K. De aangegeven fout in
(~is

op grond van de spreiding in de elektronenconcentratie. De getrokken

lijnen in figuur 4·4 zijn de gevonden aanpassingen voor T= 300K en T=90K.
In tabel 4·5 zijn de waarden van de diverse 'grootheden en parameters, die
deze krommes bepa len, weergegeven.
Tabel 4.5 Waarden van de parameters v an de theoretische kromme s, waarmee
de metingen aan niet gecompenseerde preparaten zijn a angepast.
me/m0

300

tF( eV)
0.08

0.04 ·

g
0.53

90

0.09

0.042

0.56*

T(K)

*

E (ev)

*

m~ 1 /m0
0.5 '*
0.5

De van een ster voorziene waarden werden bepaald door aanpassing.
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Figuur 4.4 Interbandabsorptie van niet gecompenseerd Cd P 2 •
3
Uitezet is de absorptiecoëfficiënt als functie van de
fotonenergie. De getrokken lijnen zijn met het Kana-model
gegenereerde absorptiekrommes.

3l

Bij het aanpassen zijn we begonnen met de kamertemperatuurmetingen, omdat we verwachtten dat de invloed van storingen, zoals spanningen in het
kristal, bij de hoogste temperatuur het minst hinderlijk zou zijn. Door
deze storingen verwachtten wij namelijk een variatie van E , als functie
g

van de plaats in het kristal, in de orde van enkele

~rocenten

A E =0 .01eV. Bij kamertemperatuur is deze waarde voor fl.E
g

g

van E :
g

kleiner dan

k 0 T, terwijl hij bij T=90K groter is dan k T, . zodat we bij deze laatste
0
temperatuur het meeste hinder zullen hebben van de storingen.
Omdat we weten, dat E

g

en m~
V

1 - de

vooral de plaats van de kromme beïnvloedt

helling (zie appendix 1), werd eersteE

g

gevarieerd tot de

theoretische kromme zo goed mogelijk door de metingen lag. Daarna werd -de helling van de kromme bijgeregeld door mv
werd E

te veranderen. Tenslotte
1
nog een weinig veranderd om de fit te vervolmaken.

g
Om de theoretische kromme te vinden behorend bij de metingen bij

T=90K werd slechts Eg gevarieerd, terwijl m;

constant werd gehouden.
1
Er is namelijk geen reden om aan te nemen, dat m: sterk temperatuuraf1
hankelijk is. Bij andere halfgeleiders met parabolische banden is zo'n
sterke temperatuurafhankelijkheid van de effectieve massa ook nooit wàargenomen. We zien nu, dat de zo gevonden theoretische kromme een steiler
verloop heeft dan de gemeten kromme; door kleine variaties Vtan m:

kon
1
dit niet bijgeregeld worden. Waarschijnlijk wordt dit effect veroorzaakt

door de reeds genoemde distributie van E

g

in het kristal, waardoor de

resulterende absorptiekromme een minder steil verloop krijgt dan de absorptiekromme van een ideaal kristal. Zoals reeds aangeduid komt dit effect bij kamertempera tuur niet aan he t .licht door de brede staart t.g.v.
de overheersende fermi-diracverdeling .
Metingen aan een gecompenseerd preparaat.
In figuur

4·5 zijn de metingen aan het gecompenseerde preparaat P-9-29

weergegeven. De getrokken lijnen zijn de theoretische krommes, gevonden
als aanpassing voor de metingen bij T=300K en T=90K. De waarden van de
grootheden en parameters die deze krommes bepalen staan aangegeven in
tabel 4.6.
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Figuur 4.5 Interbandabsorptie van gecompenseerd Cd P •
32
Uitgezet is de absorptiecoëfficiënt als fuctie van de
fotonenergie. De getrokken lijnen zijn theoretische krommes.

Tabel 4.6 De parameters van de krommes waarmee de metingen aan P-9-29

'

(gecompenseerd) zijn aangepast.

300

tF(eV)
~
. 0.020 .

me/mo
0.040

E (eV)
g
0.5 3

n\.1/mo
0.50

90

. 0.035

0.042

0.56

0.50

T(X)

*Deze waarde is door aanpassing gevonden.
Voor de kamertemperatuurkromme werden alle parameters hetzelfde genomen
als bij de kamertemperatuurkromme van de niet gecompenseerde preparaten,
behalve de fermiënergie. Deze werd door aanpassing bepaald op

f~=0.02eV.

We zien dat de fit in de staart van de absorptiekromme niet goed is.
Dit komt doordat daar de impurity-absorptie van het koper op de interbandabsorptie is gesuperponeerd, zoals duidelijk in figuur 4.2 te zienis
voor 3 < ~

< 8 f-tWI •

Tenslotte de kromme behorend bij de metingen aan P-9-29 bij T=90K.
Deze moet als sluitstuk dienen, als controle voor de reeds gevonden parameters. Voor de parameters E ,~ . en m werden dezelfde waarden genomen
.
g v1
e
als bij de kromme van de niet gecompenseerde preparaten bijT=90K. De
waarde voor tF (T=90K) werd bepaald met figuur 4. 3 uit de waarde t'J:(T=300K)
die reeds werd gevonden door aanpassing. We zien tussen de met deze parameters en waarden voor EF en T gegenereerde kromme en de gemeten kromme
een fit, die niet slechter is dan de fit tussen gemeten en gegenereerde
kromme bij de niet gecompenseerde preparaten bij dezelfde temperatuur.
Temperatuurafhankelijkheid van de bandafstand, E •

g-

Wij hebben gevonden E (T=300K)=0.53eV en E (T=90K)=0.56eV. Voor de afgeg

g

leide van de bandafstand naar de temperatuur vi~den we hieruit:
~E /LlT= -1.4.10- 4 (Ev/K). Hierbij is een lineair verloop van E met de
g

g

temperatuur verondersteld. De ze waarde voor /J. E /!!.T vinden we dus bij
g

interpretatie van de absorptiemetingen in een bandenmodel, rekening houdend met de verandering van de fermiënergie met de tempera tuur. Laten we
nu eens kijken, hoeveel deze waarde verschilt van dïe, welke we vinden
als de metingen niet geïnterpreteerd worden in een bandenmodel en als we
geen rekening houden met fermistatistiek. We beschouwen daartoe de transmissiemetingen bij vari abele temperatuur aan P-9-29, die gegeven zijn
in figuur 4.6. De temperaturen tussen T=90K en T=300K werden verkregen,
door de kryost aat door het altijd aanwezige warmte-inlek te laten opwarmen nadat de vloeibare stikstof uit de kryostaat verdampt wa s. Dit opwarmingsproces v erliep zo langzaam, dat een transmissiekromme kon worden
gemeten, zonder dat de temperatuur van de koude vinger (gemeten met een
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Figuur 4.6 De transmissiekromme van preparaat P-9-29 als functie van
de temperatuur.
Uit de

transmiss~e

criteria ,_E

g

wordt op twee manieren , volgens arbitraire

bepaald. Bij de eerste methode wordt E
.

g

bepaald

uit het snijpunt van de transmissiekrommes met de lijn L =1o%.
Bij de tweede methode wordt E

g

bepaald door het rechte stuk

van de transmissiekrommes te extra.poleren naar

't.

=o%.

i
1;

temperatuurgevoelige weerstand) merkbaar veranderde. We trekken in figuur
4.6 de rechte t =1o%: de bij de snijpunten van deze rechte met de transmissiekrommes behorende waarden van ~OU nemen we als waarden voor E
.

g

bij

de betreffende temperaturen (zie ook fig. 4.6). In figuur 4.1 zijn deze
waarden uitgezet als functie van de temperatuur. We Yinden een rechte lijn,
zodat !J.E /I!.T constant is met waarde: .ÄEg/ll.T=-2.8.10- 4 (eV/K). Deze waarg

de, die een factor 2 verschilt met die welke we hebben gevonden uit de
nette interpretatie van de metingen, komt goed overeen met de waarde die
werd gevonden door Radoff en Bishop (31) door straight-lino-extrapolatie:
f1E /f1T=-3.10- 4 (eV/K). De methode ~ - van de straight-line-extrapolatie die
g

Radoff en Bishop gebruikten om E

g

te bepalen houdt het volgende in: Het

rechte stuk in de transmissiekromme wordt geëxtrapoleerd naar transmissie
t:

=afo , het snijpunt met de -f!w-as levert Eg • Passen we deze methode toe

op onze transmissiemetingen aan P-9-29

, dan vinden \~ ( zie ook de figu-

4

ren 4.6 en 4.1 ) ~E /~T=-4l10- (eV/K). De conclusie uit dit alles is , dat
g

de waarde , die wordt gevonden voor ~E~AT als de metingen worden geinterpreteerd in een bandenmodel rekening houdend met de verandering van de fermienergie met de temperatuur , aanzienlijk verschilt van de waarden die worden gevonden uit de transmissiemetingen zonder interpretatie in een mo-,
del , maar waarbij de waarden van E

g

op dubieuze wijze worden bepaald volgens

arbitraire criteria -en waarbij geen rekening wordt gehouden met de verandering van de fermiënergie met de temperatuur.
Tot besluit van deze paragraaf nog een korte beschouwing van de nauwkeurigheid in de bepaling van fF. Tn figuur 4.3 zijn de grafieken getekend
van Ef als functie van de elektronendichtheid voor T=300K en T=138K waarbij E

g

(T=300K)=0.5eV enE (T=90K)=0.6eV is genomen. EigenliJK hadden we
g

(achteraf gezien) voor de berekening van de grafieken moeten gebruiken;
de combinaties: T=300K, E =0.53eV en T=90K, E =0.56eV. Achterag hebben
g

g

we deze krommes inderdaad uitgerekend en getekend in figuur 4.8. We zijn
nu dus in staat na te gaan wat de

.gemaakte fout in de bepaling

vant~

is geweest door figuur 4.3 te gebruiken in plaats van figuur 4.8. Daartoe zijn in tabel 4.1 voor enkele waarden van de elektronendichtheid N
de waarden voor de fermiënergie die werden verkregen uit figuur 4.3 en
figuur 4.8 met elkaar vergeleken. We zien dat de fout die hiermee gemaakt
2s, in het niet valt met de fout in

metingen (zie pag.3o).

~F

t.g.v. de fout in de van der Pauw-

Figuur

4.7 De bepaling van AEgiAT.
Uitgezet is E

g

als functie van de temperatuur. E

g

werd volgens

twee verschillende criteria bepaald.
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Fig. 4.8 De fermiënergie als functie van de elektronenconcentratie.
Uitgezet isEF tegen N voor T=300K en T=90K. Hierbij werd

E =0.53 eV respectievelijk E =0.56 eV genomen.
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Tabel 4.7 Fout in de bepaling van de fermiënergie.
Voor enkele waarden van de elektronenconcentratie worden bij
T=300K en T=90K , de waarden voor EF die zijn verkregen uit
de figuren 4.8 en 4.3 met elkaar vergeleken.

T=300K
N/1024
uit fig. 4.8

T=90K

I

I

I
I

I

I

I

uit fig 4-3

uit fig 4.8

I

0.6

0.043

1 .o

0.06.7

1 3
0

0.082

I

I
I
I

I

I
I

uit fig. 4-3

0.042

0.057

I

0.066

0.078

I

0.0(8

0.093

I

0.092

0.081

I
I

I

0.056

· 4.6

Vrije-lading sdragersabsorptie.

In.grafiek 4.9 is voor kristal P-13-16 de absorptiecoëfficiënt uitgezet
tegen het kwadraat van de golflengte voor T=300K en T=90K. In grafiek 4.10
is dit gedaan voor kristal. P-x-5.
We zien op de eerste plaats, dat in het golflengtegebied van À={ fM"
tot À =15 J-U»de gemeten absorptiekrommes in goede benadering rechte lijnen
zijn, die echter niet door de oorsprong gaan. De vergelijkingen van de gevonden lijnen zijn dus van de vorm:

In tabel 4.8 zijn voor de verschillende gemeten preparaten, voor de verschillende temperaturen , de numerieke waarden

van~

en

p uitgezet.

Tabel 4.8 De experimenteel gevonden waarden voor de parameters, die de
absorptierechten bepalen •
. -1

(((cm

2

/ m)

p(cm- 1 )

Kristal

T(K)

P-13-16

300

3.8{

-110

2.0

P-1 3'-16

90

2-54

- 63

2.0

P-x-5

300

1 ·9 3

20

1•2

P-x-5

90

1.20

32

1 .2

P-1-1

300

2.19

- 19

1.4

P-3-3 ·

300

1.91

28

1.4

P-3-4

300

1.89

11

1.3

2

Völgens (2.13) geldt ~ooN/(m,.. fA)• Bij kamertemperatuur werden N en~
gmeten (zie tabel 4.2), zodat m* berekend kan worden uit "'-(T=300K),
N(T=300K) en ~(T=300K). Bij T=90K werden N en~ niet gemeten, maar omdat
de elektronenelichtheid bij een gedegenereerde halfgeleider niet verandert
als functie van de temperatuur kan worden gesteld :
N(T=90K) =N(T=300K).
Door Burg (6) vrerd dit experimenteel geverifiëerd voor Cd Pi. De beweeg3
lijkheid bij T=90K kon worden berekend uit die bij T=300J<: met de relatie:

fA

ooT

-1

,

die werd gevonden door Haacke en Casteliion (3) en die werd bevestigd door
de metingen van Burg{6).
T = 90K •

De waarde van m*kon dus ook worden berekend voor

In tabel 4.9 worden de berekende waarden van m-l'(T=300K) en

m*(T=90K) gegeven.
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Figuur 4·9 Vrije-ladingsdragersabsorptie van preparaa t P-13-16 bij

Tc300K en T=90K. Uigezet is de absorptiecoëfficiënt te gen
het kwadraat van de golflengte.
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Figuur 4.10 Vrije-ladingsdragersabsorptie van P-x-5 bij T=300K en T=90K.
Uitgezet is de absorptiecoëfficiënt tegen het kwadraat van
de golflengte.
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Tabel 4.9 Effectieve massa's, bepaald met het klassieke model voor
vrije-ladingsdragersabsorptie.
Preparaat

T(K)

m*/m

P-13-16

300

0.065

P-13-16

90

. 0.044

P- x- 5
P- x- 5

300

0.061

90

0.043

P- 1- 1

300

0.074

P- 3- 3

300

0.087

P- 3- 4

300

0.067

0

''1

Eigenlijk hadden we in plaats van formule (2.13) formule (2.15) moeten
gebruiken • Dit betekent in feite, dat we
_L

(rw)l

p

( IW'1 IA

) hebben vervangen door

en vervolgens de streepjes , die aangeven dat we te maken heb-

ben met de gemiddelde waarde van de effectieve massa en de gemiddelde waarde van de beweeglijkheid, hebben weggelaten. Burg (18) heeft uitgerekend ,
dat hiermee slechts kleine fouten worden gemaakt(enkele procenten).
De volgende stap is, dat we stellen dat de bepaalde waardes van de gemiddelde effectieve massa's
ferminivo's

gel~j~

zijn aan de effectieve massa's bij de

~

Burg (18) heeft uitgerekend, dat hiermee bij T=90K een te verwaarlozen
fout wordt gemaakt, maar dat bij T=300K de gemiddelde waarde van de effectieve massa 10 procent groter is dan de waarde van de effectieve massa
bij het ferminivo. We hebben bij T=300K gecorrigeerd door te nemen:

9 *
m* ( E.r ) =1Ö.m
Uit de aldus verkregen schattingen voor de effectieve massa bij het ferminivo kan met formule (2.9) een waarde voor m bepaald worden. Hierbij
e
werden voor de bandafstand de waardes gebruikt, die in paragraaf 4.4 gevonden zijn, terwijl voor de energïe,·de fermiënergie werd ingevuld, welke
voor elk preparaat met grafiek 4.3 werd bepaald uit de elektronenconcentratie. De waarden die we zo uit de metingen aan de diverse preparaten vinden,
· staan in tabel 4.10. ·-Vanwege de grote spreiding in ·.de gevonden waarden
voor m kan geen uitspraak gedaan worden over de werkelijke waarde hiervan.
e
De enige coclusie die we er uit trekken is, dat de bij de aanpassing van de
interbandabsorptiemetingen gebruikte waarde voor m : me=0.04 er niet door
e
uitgesloten wordt.

Tabel 4.10 De effectieve massa onder in de geleidingsband, berekend uit
de effectieve massa bij het ferminivo.
N/1o 24 (m- 3 )

Preparaat

T(K)

m4f ( t F /m )
0

P-13-16

300

0.058

2.0

0.11

0.041

P-13-16

90

0.044

2.0

0.12

0.031

P- x -5

300

0.055

1.2

o.orr

0.043

P- x- 5
P- 1- 1

90

0.043

. 1 .2

0.091

0.032

300

0.06[

1.4

0.085

0.059

P- 3- 4

300

o.o6o

1-3

o.o8

0.046

tF(eV)

me/mo

4·1 Minimum in de transmissie bij lage temperatuur.
Bij de preparaten P-9-31 en P-3-4 , beide niet gecompenseerd , werd in
de transmissie bij T=90K een minimum waargenomen juist voor de inzet van
de interbandabsorptie. Bij kamertemperatuur wordt dit minimum , dat in
figuur 4.11 is gegeven voor preparaat P-3-4 , niet waargenomen.

Bij andere

I

preparaten dan de genoemde is niet naar deze minima gezocht , d.w.z. dat
er 1 iet fijn genoeg is
te

gemet~n

in het betreffende golflengtegebied om ze

unnen zien in de transmissie.
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Bij iets lagere energ ie (flW=0.48eV) werd door Radoff en Bishop (7) een
piekje in de fotogeleidingskromme van gecompenseerde preparaten waargenomen (zie figuur 4.12). In de fotogeleidingskromme van niet opzettelijk
gedoopte preparaten werd dit piekje door hen niet waargenomen. Zij doen
daarom het voorstel, omhet piekje te verkla ren uit diepe Cu-nivo's (0.1eV
boven de valentieband) • Het door ons waargenomen minimum in de transmissie kan hiermee ook verklaard worden. De Cu-nivo's worden dan veroorzaakt
door niet opzette lijk ing ebracht koper. De verschuiving van de fotogeleidingspiek t.o.v. het minimum in de transmissie over 0.02eV kan verkla ard
worden door de kleinere fermiënergieën van gedoopte preparaten. Overigens
zou ,1het ook heel goed mogelijk zijn , dat de diepe nivo' s een heel andere
oorzaak ha dden dan Cu, b.v. fosforvac a tures.
Figuur 4.12 Fotogele idingspi ek , waar genomen dOor Radoff en Bishop.
Uitgezet is het geleidigsvermoge n tegen de fotonenergie.

PHOTOCONDUCT IVITY
IN Cu-DOPED Cd P
3 2
T = 80 °K
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Hoofdstuk 5

Conclusies en suggesties.

In de inleiding van dit verslag werd in een drietal punten de doelstelling van het afstudeerwerk geformuleerd. Ten aanzien van het bereiken van het als doel-gestelde, kan het volgende worden geconcludeerd:
1. Bij T=300K en T=90K werd de absorptiecoëfficiënt gemeten met een op.

lessend vermogen van 0.001eV , tot

waarde~

-1

gecompenseerd materiaal en 2000 cm

van 3000 cm

-1

voor niet

voor gecompenseerd materiaal.

In de literatuur werden tot nu toe slechts absorptiemetingen gepresenteerd bij T=300K, tot waarden voor de absorptiecoëfficiënt van
1
ongeveer 600 cm- voor niet gecompenseerd cd P en ongeveer 1000 cm- 1
3 2
.voor gecompenseerd materiaal.
2. De interbandabsorptiemetingen geven geen aanleiding tot verwerpen van
het Kanemodel. De gemeten interbandabsorptiekrommes konden namelijk
in overeenstemming gebracht worden met theoretische krommes. Hierbij
werd voor kamertemperatuur
een bandafstand Eg =0.53 t 0.025eV bepaald
.
en voor T=90K een bandafstand E = 0.56! 0.025eV. Voor de massa van
g

de zware gatenband werd gevonden m~ /m =0 .5 '!: 0.1.

1 0

Uit de gevonden waarden voor E

g

volgt AE /AT=-1 .4 10-4eV/K.
g

Dit is aanzienlijk lager (een faktor 2) dan de waarde die in de literatuur werd vermeld. Aangetoond werd, dat de bepaling van E

g

vol-

gens arbitraire criteria (zoals gehanteerd in ue literatuur), niet
tot een eenduidige waarde voor AEg /AT leidt.
3. De absorptiecoëfficiënt in het gebied der vrije ladingsdragers werd
gemeten bij T=300K en T=90K. Interpretatie van deze metingen met het
klassieke model, levert geen eenduidig bepaalde waarde voor de massa
onder in de geleidingsband. De bepaalde waarden van m vertonen een
e
grote spreiding, maar liggen wel rond me/m =0.04, de waarde die werd
0
gevonden door Burg (6).
Uiteraard is met dit afstudeerwerk het laatste woord over de halfgeleider
Cd P niet gesproken. Voor mijn eventuele opvolgers heb ik een aantal
3 2
suggesties voor verder onderzoek. Het zijn zaken, waaraan ik niet ben
toegekomen.
Als de absorptiecoëfficiënt tot nog hogere waarden gemeten wordt, dan
kan de stap in de absorptiecoëfficiënt (zie par. 2.1, fig. 2.5) misschien experimenteel worden aangetoond. Hiervoor zouden preparaten v an
ongeveer 10

~m

g emaak t moeten worden, wat met de recentelijk ter b e-

schikkinB gekomen polijstapparat uur we ll i cht moge lijk i s .

ltS

De vrije-ladingsdragersabsorptie verdient verdere aandacht, zowel
experimenteel als theoretisch. Met het huidige instrumentarium, dat
in de groep aanwezig is, is het in principe mogelijk om de vrije-ladingsdragersabsorptie .te meten als functie van de temperatuur in het
gebj.ed tussen kamertemperatuur en vloeibare-heliumtemperatuur. Voorgenomen verder onderzoek naar het verstrooiïngsmechanisme van Cd P ,
3 2
door middel van transportmetingen, maakt het interessant om de vrijeladingsdragersabsorptiemetingen te interpreteren met het model dat
wordt gegeven in formule (2.15) en waarbij rekening gehouden wordt
met de energieafhankelijkheid van de effectieve massa en de botsingsrelaxatietijd.
In de literatuur wordt nooit gesproken over de verstrooiïngsparameter A
bij de bere ke ning van de absorptiecoëfficiënt uit de gemeten transmissie. In paragraa f 4·4 is een betrekkelijk simpele methode gegeven
om deze verstrooiïngsparameter te bepalen uit de transmissiemetingen
aan een zelfde preparaat bij verschillende diktes. De reflectiecoëfi

liciënt R, welke voor de berekening nodig is, kan hierbij bepaald worJen uit interferentiemaxima. De invloed van polijsten en etsen op A
~n

de eventuele golflengteafhankelijkheid hiervan zóu zo onderzocht

Junnen worden.
-

i

~e

invloed van bijvoorbeeld Cu-dope op de waargenomen dip in de trans-

'

rAissie
hw =0.50eV zou onderzocht kunnen worden, om uitsluitsel te ver:
i

krijgen over de oorzaak van de optredende extra absorptie.

Appendix

De invloed van de verschillende parameters op de theoretische
krommes.

De invloed van Eg •_,
In figuur A1 zijn drie theoretische krommes weergegeven, waarvan alle
parameters behalve E

g

E

g

hetzelfde zijn. We zien, dat bij een toename van

de hele absorptiekromme evenwijdig aan zichzelf verschuift naar hoge-

re energie. De verschuiving is even groot als de toename in E • Het is
g

fysisch eenvoudig in te zien, dat dit de invloed van E
een bepaalde overgang eerst optrad bij

hw

g

=E

is; immers a ls

, dan treedt hij na vergro-

0
ting van E met L:J.E op bij hw=E t.6E. Uiteraard geldt dit alleen voor
g
g
g
0
veranderingen van E , die niet te groot zijn, omdat bij grote veranda~
g

ringen van de ba ndafstand ook het ma trixelement P (zie formule 2.8)
merkbaar verandert.
De invloed van mv •__ .
1
In figuur A2 zijn drte theoretische krommes gegeven die alleen een verschi. lende massa van de zware gatenband,

m~ 1 ,

hebben. We zien dat

m~ 1

voor 1 de helling van de absorptiekromme beïnvloedt. Kijkend naar de

kro I es met m: 1=0.6m0 en m;1=0.4m 0 , zien we-~at deze maar weinig uit elkaa~ liggen, vooral in de staart (K< 1000cm ). De door ons gevonden waarde m~ =0.5m

0

ligt nog tussen de waardes voor m~ van deze twee krommes
v1
in. Dp grond hiervan stellen we, dat de nauwkeurigheid in de gevonden
~

1

zeker niet groter is dan 0.1m •
0
1
Dat een toenemende ~ een toeneme nde absorptie veroorzaakt is te

waarde van m!

begrijpen, want als m~

1

1

groter wordt, dan neemt de toestandsdichtheid

in de zware-gatenba nd v1 toe en bovendien wordt de energie a fstand tussen de toestanden in de band v1 en de geleidingsband kleiner (zie ook
het bandenplaatje in de linkerbovenhoek van figuur A2).
De invloed van Ep •
Deze is te zien in figuur A3, waarin drie krommes met verschillende
waardes voor de fermiënergie, maar verder dezelfde parameters getekend
zijn. Bij grotere waardes van E.f wordt de absorptie kleiner, omdat de
bezettingsgraad in de geleidingsband toeneemt. De bovenstukken van de
1
absorptiekrommes (K > 1000cm- ) zijn hierdoor ongeveer evenwi jdig aan
elkaar verschoven. In de staarten van de absorptiekrommes, vooral in het
onderste stuk hiervan, zit echter duidelijk een verschil in hell ing, ze
conve rgeren na ar het punt K=O bij hw =Eg{ I•.·Taar doordat de nauwkeurigheid

Figuur A1. De invloed van E

g

op de absorptiekrommes.

Uitgzet is de absorptiecoëfficiënt als functie van de fotonenergie voor drie •vaarden van E • In het bandenplaatje in de
g

lihke~boverihoek van de figuur is de verandering van Eg sche-

matisch weergegeven.

I

'

\

I

I

i:.

Figuur A2. De invloed van ~

1

op de absorptiekrommes.

Uitgezet is de absorptiecoëfficiënt als functie van de fotonenergie voor drie waarden van

~

1 • In het bandenplaatje in de

linkerbovenhoek van de figuur is de verandering van mv
matisch weergegeven.

I
I

~

I ~~

n~l

,
I
I

I

I

;

/

1

sche-

Figuur A3. De invloed van de fermiënergie op dé absorptiekrommes.
Uitgezet is de absorptiecoëfficiënt als functie van de fotonenergie voor drie waarden van de fermiënergie. In de linkerbovenhoek van de figuur is de verandering van de fermiënergie
schematisch weergegeven in het bandenplaatje.
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-1

van de gemeten krommes voor K < 200cm

te wensen overlaat, hebben we

hier weinig aan om onderscheid te maken tussen de invloed van tr en E ,
g

zodat de fout in de bepaling van fF uit de gemeten elektronenconcentratie (zie figuur 4.3) rech~streeks doorwerkt in de bepaling van E •
g

De invloed van m •
e
De invloed van de massa onder in de geleidingsband, m , is wat gecomplie
ceerder dan die van de parameters E , m* en .de grootheid EF • Door een
g
V1
verandering van m , verandert bij gelijkblijvende E de waarde van het
e
g
matrixelement P (zie ook formule 2.8). Verder veranderen de energieafstanden tussen toestanden in de valentiebanden en de geleidingsband. Tenslotte
verandert door het buigen van de geleidingsband de

~oestandsdichtheid

hierin, waardoor bij gelijkblijvende elekt ronenconcentratie een andere
waarde van

E. F optreedt (zie ook formule 2. 10). In figuur A4 is

E y:.

uit-

gezet tegen de elektronenconcentratie N voor drie waarden van m •
e
Figuur A4

De invloed van m op de grafiek van E.F tegen N.
e
Uitgezet is de fermiënergie als funktie van de elektronendichtheid voor drie waarden van m •
e

SJ

Figuur A5. De invloed van m op de absorptiekrommes.
e

Uitgezet is de absorptiecoëfficiënt als functie van de fotonenergie voor drie waarden van m • In het bandenplaatje in de
e
linkerbovenhoek van de figuur is de verandering van m schemaa
tisch weergegeven~

Voor een bepaalde waarde van de elektronenconcentratie: N=1.3 10 24 (m-3)
werden hieruit de fermiënergieën afgelezen. Met de drie zo gevonden combinaties van m en fF werden de krommes van grafiek A5 gegenereerd.
e
We zien uit deze grafiek in combinatie met hetgeen we reeds weten over

•

de invloed van iF

,

dat de verschuiving van de absörptiekrommes voor-

namelijk teweeggebracht wordt door verhoging of verlaging van het ferminivo, welke het gevolg is v an de verandering van m • Blijkbaar overe

heerst de verandering van

tF

over die van de toestandsdichtheid en

het matrixelement P. We kunnen dus zeggen, dat een fout in m doorwerkt
e

alsof het een fout in f-F was en daardoor weer alsof het een fout in
E

g

was.

Onnauwkeurigheid in de bepaling van

Eg~v

1

•

De fout in E wordt voornamelijk bepaald door de fout in
g

~F ,

die op

zijn beurt twee bronnen heeft:
1. De fout in de meting van N; deze is ongeveer 1o%. Hierdoor wordt
een fout in €p. veroorzaakt

A€F

=t0.005eV.

2. De fout in me. Burg (6) geeft me=0.04m , Radautsan geeft
0
me=0.05m enuit eigen metingen komen schattingen variërend tus0
sen o.o3 en 0.05 m • Met me=0.04~0.01m zitten we dus aan de vei0
0
lige kant. Deze maximale fout van 0.01m in me veroorzaakt een
0
fout van 0.02eV in de fermiënergie.
We kunnen concluderen tot een maximale fout in E
dEg =0.025eV. Wat
g
betreft de fout in m!~' · ; daarvoor geef ik onder voorbehoud en alleen op
grond van de gevoeligheid van de theoretische krommes een waarde
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Lijst van symbolen.
2

c

lichtsnelheid, ook (1-R)

en als index: geleidingsband.

d

dikte van een preparaat.

e

de elementaire eenheid van lading.

E

de energie van de elektronen, gerekènd vanaf de bovenkant van de zware gatenband.

E
g

bandafstand.

Ec' Ev1' Ev2

energie in de aangegeven band .

fo
t=h/2JT

verdelingsfunctie van fermi-dirac.

1 , I
0

respectievelijk opvallende en doorgelaten lichtintensiteit.

K

absorptiecoëfficiënt.

k

golfgetal van de elektronen.

ko

:c onstante van Bolt zmann.

m~~'

effectieve massa.

m'lf

effectieve massa van de parabolische zware-gatenband.

constante van Planck.

v1
m
e

effect ieve massa onder in de geleidingsband.

mo

rustmassa van het elektron.

M

matrixelement van de interbandovergang.

n

brekingsindex.

N

elektronenconcentratie.

NCu

concentratie van koperatomen.

p

matrixelement van Kane.

P-a-b

preparaat nr. b uit staaf nr. a •

r

verstrooiïngsparameter.

R

reflectiecoëfficiënt.

T

absolute temperatuur.

v1 ,v2 ,v3

indices, slaan op respectievelijk zware gatenband, lichte

vc

gatenband en afgesplitste band.
richtingscoëfficiënt van de experimenteel gevonden vrijeladingsabsorptierechte met de X-as.
spinbaansplitsingsenergie.
fout of aangroeiing in de grootheid X.
energie van de elektronen, gerekend vanaf de onderkant
van de geleidingsband.
fermiënergie.
diëlektrische constante in vacuüm.
EF /k T .
0

extinctiecoëfficiënt.
.

'

g olflengte v an het licht.

~

beweeglijkheid van de elektronen.

fvc

joint-densi ty-of-state s.

t
w

relaxatieyijd voor botsingen; ook transmissie.
hoekfrequent~e

van het invallende licht.
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