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Samenvatting 

In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van metingen aan hete elektronen in 
GaAs I AlGaAs -hetero junk ties. Deze metingen zijn gedaan met behulp van gepulste elek
trische velden om opwarming van het rooster door energie-overdracht van de elektronen 
op het rooster te voorkomen. Verder zijn de metingen verricht met de tweepuntsmethode 
omdat deze methode de mogelijkheid biedt om tijdsopgelost te meten. 

Door middel van het geometrische magnetoweerstandseffekt is de mobiliteit van de 
elektronen bepaald als funktie van het elektrische veld. Dit is gedaan bij verschillende 
temperaturen en elektronenconcentraties. De resultaten gaven het verloop te zien zoals 
verwacht kon worden. Voor lage velden blijkt de mobiliteit afhankelijk te zijn van zowel 
de temperatuur als de elektronenconcentratie en voor hoge velden blijken deze parameters 
(vrijwel) geen invloed te hebben op de mobiliteit. 

Uit tijdsopgeloste metingen blijkt dat in sommige preparaten bij 77 K en hoge elek
trische velden oscillaties in de stroom optreden. Andere preparaten geven slechts een enkele 
dip aan het begin van de stroompuls te zien. Omdat de frekwentie van de oscillaties niet 
afhankelijk is van de lengte van het preparaat. kunnen ze niet verklaard worden met een 
eenvoudig negatief differentieel weerstandseffekt. Een mogelijke verklaring is gegeven door 
Cooper en Thornber door naast een negatief differentieel weerstandseffekt parallelle geleid
ing in het AlGaAs aan te nemen. 

Tot slot is gezocht naar een mogelijkheid om de nauwkeurigheid van de gebruikte 
opstelling te vergroten. Met behulp van een modulatietechniek en een lock-in blijkt het 
mogelijk om de nauwkeurigheid met een faktor 10 te vergroten van ongeveer 2 mV tot 
0.2 mV. 
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1. Inleiding 
Het onderzoek in de halfgeleiderfysica richt zich. sinds de ontwikkeling van geavan

ceerde kristalgroeitechnieken als Molecular Beam Epitaxy (MBE) en Metal Organic Chemi
ca} Vapour Deposition (MOCVD). steeds meer op lager dimensionale systemen. Zo wordt 
er tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de eigenschappen van het tweedimensionale 
elektronengas (2DEG). Hierin treden namelijk effekten op die in het driedimensionale geval 
niet optreden. zoals het quanturn Hall-effekt. Verder is het 2DEG ook vanuit technologisch 
oogpunt van belang. omdat de mobiliteit van de elektronen veel groter kan zijn dan in 
bulkmateriaaL waardoor snellere transistoren gemaakt kunnen worden. 

Een 2DEG kan vervaardigd worden door. bijvoorbeeld met MBE-technieken, een 
scherpe overgang te maken tussen twee halfgeleiders met verschillende bandafstand, zoals 
GaAs en Alx Ga 1-x As (fig. la). Door het AlGaAs te doteren zal het Fermi-niveau in beide 
halfgeleiders anders liggen. Hierdoor zullen de vrije ladingsdragers gaan bewegen en zal er 
een herverdeling van de lading optreden waarbij het Fermi-niveau in beide halfgeleiders 
gelijk wordt. Door deze nieuwe ladingsverdeling ontstaat er bandbuiging aan het interface 
van de twee halfgeleiders. Deze bandbuiging leidt tot de vorming van een potentiaalputje 
aan het interface. De elektronen zullen nu ingevangen worden in dit putje. Omdat de ener
gie van de elektronen in de richting loodrecht op het interface gequantiseerd is en er nog 
maar twee vrijheidsgraden zijn. spreekt men van een 2DEG (fig. lb). 

A B 

---- -Ef 

n-AlGaAs GaAs 

fig .1. Een schematische weergave van het ontstaan van een 2DEG aan het GaAs I AlGaAs
interf ace. (a) De bandafstand en de ligging van de Fermi-niveau's in GaAs en gedoteerd 
AlGaAs als deze niet in kontakt staan en (b) het potentiaalputje dat gevormd wordt als GaAs 
en gedoteerd AlGaAs in kontakt staan. 

Door nu tussen het gedoteerde Alx Gal-x As en het GaAs een laagje ongedateerd 
Alx Gal-x As te groeien. kunnen de elektronen in het 2DEG gescheiden worden van de 
donoren waarvan ze afkomstig zijn. Deze scheiding vermindert de Coulomb--verstrooiing 
aan de donoren aanmerkelijk. waardoor bij lage temperaturen (het gebied waar Coulomb-
verstrooiing het belangrijkste strooimechanisme is) veel hogere mobiliteiten haalbaar zijn 
dan in het driedimensionale geval. Dit heeft geleid tot het idee van de produktie van een 
zeer snelle transistor. de HEMT (High Electron Mobility Transistor). Omdat deze 
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transistoren echter klein ( ..._ lf.i.m) zijn. ontstaat reeds bij lage spanningen een groot elek
trisch veld over de transistor. Dit laatste blijkt in de praktijk een probleem te zijn omdat 
de mobiliteit van de elektronen sterk afneemt als het elektrisch veld toeneemt. Door dit 
veld neemt de energie van de elektronen namelijk toe, waardoor nieuwe strooimechanis
men. waarvan polaire optische fononverstrooiing het belangrijkst is, van belang worden. 
Hierdoor wordt de mobiliteit sterk gereduceerd. 

Voor lage elektrische velden wordt vaak een theoretische beschrijving met de relaxa
tietijdbenadering toegepast. Hierin gaat men uit van een verdelingsfunktie van de elek
tronen die slechts een kleine afwijking van de Fermi-Dirac-verdelingsfunktie heeft. 
f = f oCE .TL) + f 1 (hierin is E de energie van de elektronen, TL de roostertemperatuur 
en f o de Fermi-Dirac-verdelingsfunktie en f 1 een kleine afwijking van de Fermi-Dirac
statistiek). De relaxatietijd 7 die in deze benadering gebruikt wordt. is een maat voor de 
snelheid waarmee afwijkingen van de Fermi-Dirac-statistiek teniet worden gedaan als het 
elektrisch veld wordt af gezet. 
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I 

R·2!11!5TA 

N1•2.4 rtollcm·2 

THEORY 

aft er LEl ,o 1 al. • 

ELECTRON TEMPERAfURE MOOd. 
.t .I ,L 

10 100 1000 

ELECTRIC FIELD Ex IV/cml 

fig.2. De gemeten getwrmaliseerde mobiliteit (de md>iliteit gedeeld door de laagveldwaarde 
van de md>iliteit) als funktie van het elektrische veld, vergeleken met het EI'M en het model 
van Lei en Ting. Het EI'M (gestippelde lijn) blijkt voor lwge waarden van het elektrisch veld 
grote afwijkingen met de meetrerultaten te vertonen, terwijl het model van Lei en Ting 
(getrokken lijn) vrijwel over de meetpunten heen valt /HIR88]. 

We spreken van hete elektronen als de energie van de elektronen. bijvoorbeeld door 
de aanwezigheid van een elektrisch veld. beduidend groter is dan de roosterenergie. In dat 
geval is een theoretische beschrijving met de relaxatietijdbenadering. door niet-lineaire 
effekten. niet meer toereikend. Een veel gebruikte theoretische beschrijving is het elektron 
temperatuur model (ETM). Hierin gaat men. evenals in de relaxatietijdbenadering. uit van 
een Fermi-Dirac-verdeling van de elektronen over de verschillende toestanden. Echter. dit 
is dan niet de Fermi-Dirac-verdeling bij de roostertemperatuur (zoals in de relaxa
tietijdbenadering). maar de verdeling bij de hogere elektrontemperatuur. Voor de rest is het 
model identiek aan de relaxatietijd benadering. Een belangrijke tekortkoming van dit 
model is dat enkele strooimechanismen die voor hoge elektrontemperaturen van belang 
zijn. zoals polaire optische fononstrooiing. doordat ze inelastisch zijn. principieel niet met 
het ETM te beschrijven zijn. Optische fononverstrooiing is namelijk een proces dat zich bij 
een bepaalde vaste energie (deze energie is 36 meV voor polaire optische fononen in GaAs) 
afspeelt. Doordat elektronen die deze energie hebben een optisch fonon kunnen aanslaan. 
zal het aantal elektronen dat een energie heeft die groter is dan de optische fononenergie 
sterk gereduceerd zijn ten opzichte van de Fermi-Dirac-statistiek. Dit laatste is de oorzaak 
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ervan èlat het ETM. dat in eerste benadering gebruik maakt van de Fermi-Dirac
verdelingsfunktie. niet goed voldoet voor hete elektronen. Een betere theoretische 
beschrijving wordt gegeven door Lei en Ting [LEI85A. LEI85B. LEI85C. LEI86]. Zij nemen 
de Hamiltoniaan van het gehele systeem als uitgangspunt en maken geen aannamen over de 
verdelingsfunklie van de elektronen. In figuur 2 worden de resultaten van beide modellen 
vergeleken met gepulste Hallmetingen van Hirakawa en Sakaki [HIR88]. Het is duidelijk 
dat de beschrijving van Lei en Ting beter met de experimenten overeen komt. 

In een 2DEG treedt buiten de strooimechanismen die van belang zijn in het driedi
mensionale geval nog een aantal mechanismen op die juist te maken hebben met de tweedi
mensionale aard van de struktuur. Allereerst is er reai-space transfer (fig. 3a). waarbij de 
elektronen zoveel energie hebben dat ze vanuit de put naa: het AlGaAs verdwijnen. Verder 
kunnen de elektronen ingevangen worden in gelokaliseerde toestanden aan het interface 
(fig. 3b). Er is ook nog verstrooiing naar het GaAs mogelijk. waardoor het tweedimen
sionale karakter van het 2DEG verloren gaat (fig. 3c). En tot slot kunnen de elektronen 
nog aangeslagen worden tot hogere subbanden (fig. 3d). 

::4==-:: ,,~ 

O)o/ ,,4f 
ftg.3. Schematische weergave van de strooimechanismen van 2D elektronen in een 
GaAs!AZGaAs-heterostruktuur. (a) Real-space transfer naar het AZGaAs; (b) invangst van 
ladingsdragers in gelokaliseerde toestanden in het AlGaAs aan het interface; (c) strooiing 
naar de GaAs-buffer; ( d) strooiing naar hogere subbanden I SCH83 /. 
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ftg.4. Typisthe afhankelijkheden van de mobiliteit van het elektrische veld bij verschillende 
temperaturen en in verschillende preparaten. Deze metingen zijn verricht met behulp van 
ge pulste Hallmetingen I H I R88 /. 
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Het doel van het hier beschreven onderzoek is om metingen te doen aan hete elek
tronen in een 2DEG in een heterojunktie van GaAs en AlGaAs. Hoewel in de literatuur 
veel van dit soort metingen vermeld worden [1~081. KEE82. TSU83. IN085, HIR88]. kun
nen bij de resultaten vaak vraagtekens gezet worden. Zo worden vaak gepulste 
Hallmetingen beschreven. Dit is echter een methode waaraan nogal wat moeilijkheden 
kleven (zie 3.1 ). In figuur 4 zijn enkele typische resultaten gegeven zoals ze met 
Hallmetingen gevonden worden [HIR88]. 

Om de problemen van gepulste Hallmetingen te vermijden. is gebruik gemaakt van de 
tweepuntsmethode (zie 3.1 ). Hierbij zijn slechts twee kontakten op het preparaat gemaakt. 
Ook deze methode wordt in de literatuur vaak gebruikt [IN085, HIR88]. Echter over de 
kwaliteit van de kontakten. die voor deze metingen juist van essentieel belang is. wordt 
meestal niets gezegd. Door ons is de kwaliteit van de kontakten dan ook uitvoerig nagegaan 
(zie 4.1). 

Met de tweepuntsmethode is met behulp van het geometrisch 
magnetoweerstandseffekt (zie 2.2) de mobiliteit van hete elektronen in het 2DEG bepaald 
(zie 4.3). Verder biedt de methode de mogelijkheid om tijdsopgelost te meten. Uit deze 
metingen bleek dat enkele van de gebruikte preparaten bij 77 K en hoge elektrische velden 
oscillaties in de stroom vertoonden (zie 4.2) [HEN89]. Oscillaties in de stroom in een 2DEG 
zijn ook waargenomen door Balkan en Ridley [BAL88]. Echter deze oscillaties waren van 
een andere aard en werden door hen toegeschreven aan het akoesto-elektrische effekt. 
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2. Elektrische geleiding 

2.1. Definities van enkele grootheden 

Als over een preparaat een elektrisch veld Ê wordt gezet. zullen de elektronen in het 
preparaat hierdoor een kracht ondervinden die evenredig is met het elektrisch veld. Door 
deze kracht worden de elektronen versneld. Er treedt echter ook verstrooiing op. die de 
versnelling van de elektronen belemmert. Hierdoor ontstaat een situatie waarin beide kra
chten met elkaar in evenwicht zijn. De elektronen krijgen hierdoor gemiddeld een kon
stante driftsnelheid. waarvoor geldt: 

(1) 

waarin fJ. de mobiliteit van de !lektronen is. Doordat de elektronen nu Èeweg,en zal in het 
preparaat een stroomdichtheid J gaan heersen. Voor het verband tussen J enE geldt: 

Ê := p]. 
] := èT Ë . 

(2) 

(3) 

hierin zijn p en u respektievelijk de soortelijke weerstandstensor en de soortelijke geleid
baarheidstensor. In het geval van tweedimensionale geleiding in het xy-vlak in isotroop 
materiaal. zien deze tensoren er als volgt uit: 

p= 

u= 

Pxx Pxy 

-pxy Pxx 

U xx U xy 

-u X}' U XX 

(4) 

(5) 

De niet-diagonaalelementen van de tensoren zijn in afwezigheid van een magnetisch veld 
gelijk aan nul en worden ongelijk aan nul als over het preparaat een magnetisch veld 
wordt aangelegd. Voor de tensoren geldt tevens dat ze elkaars inverse zijn: 

--1 
u=p (6) 

In geval van tweedimensionale geleiding wordt het begrip vierkantsweerstand R 0 

vaak gebruikt. Dit is de weerstand van een willekeurig geleidend vierkant. onafhankelijk 
van de grootte van het vierkant. Voor deze vierkantsweerstand geldt, als we te maken heb
ben met elektronen als meerderheidsladingsdragers: 

Ro= 
1 

n e fJ. 
(7) 

hierin is n de dichtheid van de elektronen en e de elementaire lading. Nemen we nu een 
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rechthoekig preparaat met lengte l en breedte b dan heeft dit een weerstand R die ge!ijk is 
aan het aantal vierkanten in deze rechthoek vermenigvuldigd met de vierkantsweerstand: 

(8) 

2.2. De geometrische magnetoweerstand 

Wanneer over een geleider een magnetisch veld wordt aangelegd. verandert de weer
stand van de geleider. Allereerst blijken de tensoren a en p afhankelijk te zijn van het 
magnetisch veld (fysische magnetoweerstand). maar verder zullen de elektronen ook ten 
gevolge van het aangelegde magnetische veld gekromde banen beschrijven. waardoor de 
weg die ze afteggen door het preparaat groter wordt en dus ook de weerstand van het 
preparaat groter wordt. Dit laatste effekt heet de geometrische magnetoweerstand en biedt 
de mogelijkheid. mits de geometrie van het preparaat bekend is. om de mobiliteit van de 
elektronen te bepalen. 

Door Kuhrt en Lippmann [LIP58. KUH68] is de grootte van de geometrische magne
toweerstand voor rechthoekige. isotrope preparaten (fig.5) theoretisch bepaald. Hieronder 
worden hun resultaten beschreven. 

In aanwezigheid van een magnetisch veld B geldt voor de stroomdichtheid: 

J = CT 0(B ) Ë - IJ- ( J X B ). (9) 

Deze formule is identiek aan formule (3) als voor CT xx (B) en CT xy (B) de formules voor 
lage magnetische velden. dat wil zeggen zonder quantisatie-effekten. worden gebruikt: 

CT oCB) 
CT XX (B ) = 2 2 • 

1+JJ-B 
(10) 

(11) 

In bovenstaande formules wordt de fysische magnetoweerstand verdiskonteerd door de 
afhankelijkheid van CT 0 van het magneetveld. 

In stationaire toestand ( àB làt = 0 ) geldt volgens de Maxwell-vergelijkingen: 

'V x Ë = ö. (12) 

en uit behoud van lading volgt: 

'V . J = 0. (13) 

Bovenstaande vergelijkingen zijn de drie vergelijkingen waar Kuhrt en Lippmann vanuit 
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gaan. Uit deze vergelijkingen volgt met behulp van vektoranalyse: 

\lXl=O \l · F; = o. (14) 

zodat zowel J als E potentiaalvelden zijn. Nu worden de elektrische potentiaal en de 
stroompotentiaaL respektievelijk ct>(x ,y) en 'IF(x .y ). ingevoerd. Deze voldoen aan de 
Laplace-vergelijking: 

\l 2<l>(x ,y) = 0 \l 2 '1F(x ,y ) = 0. (15) 

Deze twee potentialen zijn via vergelijking 9 gekoppeld. 

~----------·----------~ 

fig.S. De rechthoekige geometrie met kontakten, waaraan gerekend is. De stroom en het elek
trisch veld langs de zijranden zijn ook aangegeven. 

Om het probleem van een rechthoekig preparaat met lengte a en breedte b op te los
sen, moeten nu nog de randvoorwaarden voor een dergelijke geometrie (fig.S) bekend zijn. 
Omdat de kontakten equipotentiaallijnen zijn, zal hier de potentiaalfunktie konstant moe
ten zijn met een waarde die gelijk is aan de spanning. Verder moet de hoek tussen J enE. 
de zogenaamde Hallhoek OH ( tanO H = p.B ), in het geval van een homogeen magnetisch 
veld, over het hele preparaat konstant zijn. Daarom zijn de randvoorwaarden op de zij
randen: 

x= ± ~ 
2 

= ~B, 

zodat het gehele probleem nu in de volgende vergelijkingen samengevat kan worden: 

1. In het vlak : \1 2 ct>(x ,y) = 0 , 

2. Op de rand : ct>(x ,0) = U, ct>(x ,a) = 0, - = J.LB. 

x=±~ 

(16) 

(17) 
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Wanneer deze vergelijkingen worden opgelost. krijgen we de volgende uitdrukking voor de 
relatieve weerstandsverandering ten gevolge van het geometrische weerstandseffekt 
[LIP58]: 

er o(B) R (B) b 
- er 0 ( 0) R ( 0) = a 

1 ZR 
cos(OH) N · 

(18) 

OH 
00 cosh(2-v) 

met ZR f 'TT 
lh dv = 

0 
( 

4
k )2 + (sinh(v ))2 

1+k 

OH 
00 cosh(2-v) 

N f 'TT 
v., dv. en = 

0 (1-k )2 . 2 
( ) 2 + (smh(v)) 
1+k 

In deze vergelijkingen moet k voldoen aan: 

!!. = K([1-k 2Y7
) 

b 2K(k) 

waarin K (k ) de volledige elliptische integraal is. In figuur 6 zijn de resultaten voor enkele 
geometrieen weergegeven. 

Wanneer vergelijking 18 naar OH ( tanOH=J.LB ) wordt ontwikkeld. vindt men voor 
kleine OH: 

= 1 + J.L2 B2 g a 
b 

hierin is g : een geometriefunktie. waarvoor geldt. als 0 ~ : ~ 0.35 : 

a 
g

b 
a = 1- 0.544 t;· 

(19) 

(20) 

Met bovenstaande formules is uit metingen van de geometrische magnetoweerstand een
voudig de mobiliteit J.L te bepalen. Allereerst kan een gemeten magnetoweerstandskurve 
met behulp van de mobiliteit aan de theoretische kurve (formule (18)) gefit worden. Dit 
levert dan een waarde voor de mobiliteit op. Verder kan ook gekeken worden naar de 
afgeleide van de magnetoweerstand als funktie van B 2 voor lageB-velden (formule (19)). 
dit levert ook een waarde van J.L op. Beide methoden moeten natuurlijk dezelfde resultaten 
geven. 
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fig.6. Resulta1en van de berekeningen van de weerstandsverandering als funktie van het 
magnetisch veld ten gevolge van het geometrisch m.agnetoweerstandseffekt voor rechthoekige 
prepara1en met een lengte-breedte-verhouding van 0.15, 0.30 en 0.60. 
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3. De meetmethode 

3.1. De tweepuntsmeting 

Bij het meten van hete-elektroneneffekten is het van groot belang dat het kristal
rooster niet opgewarmd wordt door energieoverdracht van de elektronen op het rooster. 
Om deze opwarming te voorkomen wordt over het sample geen konstant elektrisch veld 
gezet. maar een kort gepulst elektrisch veld ( ....... 100ns) met een lage repetitief rekwentie 
( ....... 40Hz). In de literatuur worden vaak gepulste Hallmetingen vermeld [HIR88]. Hierbij 
zijn op het preparaat twee stroomkontakten aangebracht en een aantal kontakten om de 
spanning te meten (fig.7). Omdat echter. om lekstromen door deze kontakten te voorko
men. hoogohmig gemeten moet worden aan de spanningskontakten. ontstaat er een meetcir
cuit met lange RC-tijden. Door deze lange RC-tijden is het niet mogelijk om tijdsopgeloste 
metingen te doen. Verder is de interpretatie van de meetgegevens in gepulste Hallopstel
lingen, door allerlei circuitinvloeden, moeilijk [DOR87, STA88]. 

kontakten 

ftg.7. De Hall-geometrie. Op het preparaat zijn twee stroomkontakten aangebracht en een 
aantal kontakten om de spanning te meten. 

Om bovengenoemde problemen te vermijden kan de tweepuntsmeting [MAS86] 
gebruikt worden. Hierbij zijn op het preparaat twee kontakten gemaakt waarover een span
ningspuls gezet wordt. De spanning over het preparaat wordt nu met een sampling oscil
loscoop gemeten en de stroom wordt bepaald door de spanning over een meetweerstand in 
serie met het preparaat te meten. Een voordeel van deze methode is dat er niet hoogohmig 
gemeten wordt. waardoor tijdsopgelost gemeten kan worden. Verder levert het circuit. in 
tegenstelling tot het eerder genoemde Hallcircuit. weinig problemen op. De problemen bij 
deze metingen zitten in het preparaat. dit moet namelijk goede ohmse kontakten hebben 
met een lage weerstand. Tevens moeten de kontakten homogeen kontakt maken met het 
2DEG. 
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3.2. De opstelling voor hoogveldmetingen 

De opstelling waarmee de metingen verricht zijn. is schematisch weergegeven in figuur 
8. Het prepara~t bevindt zich in een cryostaat die met vloeibare helium en stikstof gevuld 
kan worden. zodat bij temperaturen van 300. 77 en 4.2 K gemeten kan worden. De 
pulsgenerator levert pulsen tot een spanning van 8 Volt, met een duur van 100 ns. een 
stijgtijd van 4.5 ns en een pulsrepetitief rekwentie van 40Hz. Deze pulsen worden via 
coaxkabels naar het preparaat geleid. Met een sampling oscilloscoop kan de spanning in het 
circuit op verschillende plaatsen gemeten worden. waarna de resultaten verder met een 
computer verwerkt worden. Tot slot kan met de elektromagneet een konstant magnetisch 
veld tot 0.8 Tesla over het preparaat gezet worden. 

trigger 

! ., 
a 

rr====l sampling 
oscilloscoop 

ftg.8. Een schematische weergave van de gebruikte opsteUing. 

preparaat so.n. 

ftg.9. Het elektrische netwerk waarin het preparaat is opgerwmen. Het preparaat is de enige 
niet-aangepaste impedantie in het circuit. 
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Het elektrisch netwerk waarin het preparaat is opgenomen is weergegeven in figuur 9. 
De pulsgenerator zet spanningspulsen over een serieschakeling van het preparaat en een 
bekende meet weerstand. Door nu de spanningen V 1 en \,. 2 met de sampling oscilloscoop te 
meten kan de stroom en de spanning m het preparaat bepaald worden. Hiervoor geldt 
namelijk eenvoudig: 

Vpreparaar = V 1 - V 2 • 

v2 
] preparaar = ~ · 

meet 

De coaxkabels zijn overal karakteristiek afgesloten. behalve bij het preparaat. zodat de 
impedantie van het preparaat de enige niet aangepaste impedantie is. Een gevolg hiervan is 
dat er reilekties kunnen optreden aan het preparaat. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat het geheel uitvoerig getest is [STA88]. 

3.3. De preparaten 
De gebruikte preparaten zijn MBE-gegroeide heterostrukturen van AlGaAs en GaAs. 

De opbouw van de preparaten is weergegeven in figuur 10. Aan het interface van GaAs en 
AlGaAs ontstaat het 2DEG. In tabel 1 en 2 staan de gegevens van de verschillende sam
ples. Het preparaat W25 is in Eindhoven gegroeid door M. Leys en de overige preparaten 
zijn door G. Weimann gegroeid in Darmstadt. De kontakten zijn vervaardigd door W. Prost 
in Duisburg. 

n -AlxGa1-xAs: Si 

GaAs- Buffer 

Sl- Substro te 

fig.JO. De lagenstruktuur van de gebruikte preparaten. Op het GaAs/AlGaAs-interface 
ontstaat het 2DFJ:;. 
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materiaal 1554 1556 1557 W25 

j cap [nm] 20 20 20 18 
I doped layer [nm] 50 54 50 40 

spaeer [nm] 6 6.4 6 20 
buffer [nm] 1000 1000 1000 4000 
Al-fraktie 0.39 0.31 0.39 0.33 
datering [ 1 018cm -J ] > 1.2 - > 1.2 -

Tabel i. Laagdikten, aluminiumfraktie en datering van de verschillende preparaten. 

preparaat T[K] n [toism -2] JL[m 2 /Vs] 
300 6.9 . 0.815 

1554 77 5.6 10.68 
4.2 - -
300 6.6 0.8465 

1556 77 6.3 10.42 
4.2 - -

300 6.7 0.868 
1557 77 6.0 11.06 

4.2 - -
300 3.36 0.805 

W25 77 2.39 10.0 
4.2 2.41 19.3 

Tabel 2. Elektronenconcentratie en má>iliteit bij lage elektrische velden van de verschillende 
preparaten. 

Op het materiaal zijn enkele rechthoekige strukturen met verschillende lengten en een 
breedte van 100JLm geëtst (fig.11). zodat van ieder preparaat verschillende geometrieën 
beschikbaar zijn. 

,um 0 50 0 
10 (or 1) 0 'L, 

coax1al '' diSk '' '' 
cable "r res1stor 

~AuGeNi 0 2 DEG 
contact 

fig.ll. De geometrie waarin de kontakten gevormd ZLJn. Tevens is het elektrische circuit 
aangegeven dat gebruikt is in de experimenten. De pulsgenerator levert een spanning Vin en 
deze wordt gemeten op V out. De stroom door het preparaat wordt gemeten met behulp van 
V current . De gestippelde weerstanden kunnen worden toegevoegd om de invloed van de 
meetweerstand op de resultaten na te gaan. 
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Zoals reeds gezegd. is bij de tweepuntsmeting de k~aliteit van de kontakten van 
groot belang omdat deze kontakten steeds meegemeten worden. Het is echter met de 
tweepuntsmethode niet mogelijk om het gedrag van de kontakten te scheiden van het 
gedrag van het preparaat. Om toch iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de kontak
ten en de grootte van de kontaktweerstand hebben we verschillende mogelijkheden, die 
echter geen van alle harde uitspraken mogelijk maken. Allereerst is het van belang dat de 
IV-karakteristiek van de preparaten onder omkering van de stroom symmetrisch is. Als 
dat namelijk niet zo is. komt dat waarschijnlijk door diodewerking van de kontakten. 
Verder kunnen we drie methoden gebruiken om de grootte van de kontaktweerstand (in 
ons geval wordt voor de kontaktweerstand steeds de weerstand van beide kontakten 
samen genomen) af te schatten: 

- Als de weerstand van preparaten van hetzelfde materiaal met verschillende lengte 
gemeten wordt. kan hieruit de kontaktweerstand afgeschat worden door de weerstand naar 
lengte nul te extrapoleren. In ons geval is de weerstand gemeten van twee preparaten met 
een lengte van bv. 15 f.J.m en 30 f.Lm zodat we hieruit. onder de aanname dat alle kontak
ten dezelfde weerstand hebben. de kontaktweerstand kunnen bepalen: 

Re = 2 R t5~.wz - R 30~-<m · 

- Als we aannemen dat de geometrie van het preparaat goed bepaald is dan kunnen 
we de weerstand van de kontakten ook bepalen uit: 

l 
Re = R gemeun - R 0 b · 

- Tot slot kunnen we de kontaktweerstand afschatten door de theoretische magne
toweerstandscurve te fitten aan de gemeten magnetoweerstandscurve. Dit gaat echter alleen 
goed als Re niet te veel van de preparaatweerstand verschilt of groter is dan de 
preparaatweerstand. In de praktijk komt het er op neer dat deze methode alleen bij 4.2 K 
werkt. 

Tijdens het meten blijken de kontakten vaak niet van goede kwaliteit te zijn. Na 
langdurig meten neemt de kontaktweerstand meestal toe. terwijl afkoelen vaak funest is. 
Zo waren van preparaat W25 alleen metingen bij kamertemperatuur mogelijk, omdat 
afkoelen de kontakten te erg verslechterde. 

3.4. Hoogveld-meetmethode met behulp van een lock-in 

Omdat de nauwkeurigheid van de meetmethode beschreven in 3.2 beperkt is (2mV ). 
is gezocht naar een nauwkeurigere meetmethode. In [KAH77] en [KAS77] staat een opstel
ling beschreven die gebruik maakt van een nauwkeurige loek-in-techniek. In figuur 12 is 
deze opstelling weergegeven en in figuur 13 staan de elektrische signalen op verschillende 
plaatsen in het circuit. Het ingangssignaal van de sampling oscilloscoop wordt gemoduleerd 
door een wisselend magneetveld (een konstant magneetveld met er op een klein oscillerend 
magneetveld met frekwentie f mod gesuperponeerd, B = B 0+ B 1cos(27r f mod t) ) over het 
preparaat te zetten. Het uitgangssignaal van de sampling oscilloscoop zal nu ook een com
ponent met frekwentie f mod bevatten. Deze component is evenredig met de afgeleide van 
het signaal naar het magnetisch veld [GIE88]. De grootte van dit signaal kan met een lock
in zeer nauwkeurig bepaald worden. Als nu het konstante magneetveld B 0 met behulp van 
een sweepgenerator langzaam wordt opgevoerd. kan het uitgangssignaal als funktie van het 
magnetisch veld bepaald worden. 
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fig.J2. Schematische weergave van de opstelling voor hoogveld-metingen met een loek-in. Het 
signaal dat naar de sampling oscilloscoop gaat, wordt met een klein wisselend magneetveld 
gemoduleerd. Het uitgangssignaal van de sampling asciilosroop gaat naar een loek-in. De 
veranderingen in de opstelling ten opzichte van de opstelling van figuur 8 zijn gestippeld 
weergegeven. 

0 25 50 

t(m5ec) 

43Hz 

430Hz 

fig.J3. De elektrische signalen op verschillende plaatsen in het circuit bij een modula
tiefrekwentie van 43 Hz en een samplefrekwentie van 430 Hz. Van boven naar beneden 
staan respektievelijk: ( 1) het magnetisch veld dat gemoduleerd wordt met een frekwentie van 
43 Hz, (2) de sample-spanning die het tijdstip aangeeft waarop gesampled wordt, (3) de 
spanning die de sampling oscillosroop moet meten, (4) de uitgang van de sampling oscillos
coop en (5) de uitgangsspanning van de loek-in. 
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Een probleem bij onze metingen was dat er geen superspoel aànwezig was waarin het 
magnetisch veld gemoduleerd kon worden. Daarom is het signaal op een andere manier 
gemoduleerd. namelijk door het tijdstip in de spanningspuls waarop gemeten wordt met 
een frekwentie f mod te varieren van voor de puls (\' = 0\') naar de puls (V= Vpuls )· Hier
door komt er op de ingang van de lock-in een signaal te staan dat de frekwentie f mod heeft 
en waarvan de amplitude evenredig is met de grootte van de gemeten puls. Hiermee kan 
dan de grootte van de stroom door het preparaat als funktie van het magnetisch veld 
bepaald worden. De superspoel die gebruikt is. kon een magneetveld tot 4 T leveren en het 
preparaat stond in direkt kontakt met vloeibaar helium. 

Uit metingen bleek dat de pulsrepetitiefrekwentie een grote invloed heeft op de ruis 
in het signaal (fig.l4). Om een goed signaal met weinig ruis te krijgen moet deze frekwentie 
groter zijn dan 1 kHz. Deze hoge frekwentie bleek niet te leiden tot een merkbare verhog
ing van de roostertemperatuur. Verder bleek dat de modulatiefrekwentie vrijwel geen 
invloed heeft op de ruis in het signaal. 

B (a.uJ 

2 

3 

4 

ftg./4. De invloed van de pu.lsrepetitiefrekwentie op de ruis in het gemeten signaal. De 
pu.lsrepetitiefrekwentie bij de verschillende signalen is: (1) 11kHz, (2) 2.3 kHz, (3) 520Hz, 
(4) 216Hz en (5) 89Hz. Boven een repetitie/rekwentie van 1 kHz blijkt de ruis vrijwel niet 
meer af te nemen. De modulatiefrekwentie bij deze metingen is 21.2 Hz en de integratietijd 
van de lock-in 3 s. 

Tot slot kan worden gekonkludeerd dat met de grotere nauwkeurigheid van deze 
opstelling ( 0.2m V) in de toekomst. wanneer een superspoel beschikbaar is die wel een 
modulerend magneetveld kan leveren. wellicht hot magnetophonon resonanties gemeten 
kunnen worden in een AlGaAs /GaAs -heterojunktie. Deze resonanties zijn namelijk nog 
niet in de elektrische weerstand van een 2DEG gemeten. wel zijn ze met behulp van een 
bolometer waargenomen [HA W89]. Frijns heeft dit effekt proberen te meten in de stroom 
van een 2DEG door de gemeten stroom als funktie van het magneetveld numeriek te 
differentieren [FRI88]. Met een modulerend magneetveld zou echter direkt het 
gedifferentieerde signaal gemeten kunnen worden. terwijl tevens de hier beschreven 
methode veel nauwkeuriger is dan de methode die door Frijns is gebruikt. Deze heeft 
namelijk de methode gebruikt die in 3.2 is beschreven. 
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4. Resultaten 

4.1. De kontakten 

In deze paragraaf wordt nagegaan of de kwaliteit van de kontakten van de verschil
lende preparaten goed is. Met goede kontakten worden in het vervolg kontakten bedoeld 
waarvan de kontaktweerstand kleiner is dan de preparaatweerstand en die onder omkering 
van de stroom het zelf de gedrag vertonen. 

Allereerst is de laagveldweerstand R 0 van de verschillende preparaten bepaald bij een 
gelijkstroom van 10 J.LA. Deze laagveldweerstanden zijn gegeven in tabel 3. Tevens staan 
in deze tabel afschattingen van de kontaktweerstand. 

W25-D4 W25-D5 1554.1 1554.2 

15J.Lm 30J.Lm 15J.Lm 30J.Lm l5JLm 30JLm 15J.Lm 30J.Lm 

R 0 [0] 448 447 848 177 348 176 348 

300K R 0 l!b [0] 347 347 693 166.7 333.4 166.7 333.4 

R/ [0] 101 100 155 10.3 14.6 9.3 14.6 

Re2 [0] 46 46 6 6 4 4 

Ro [0] 22.9 40.3 19.3 43.3 

17K R 0 llb[O] 15.7 31.4 15.7 31.4 

R/ [0] 7.2 8.9 3.6 11.9 

R/ [0] 5.5 5.5 4.7 4.7 

Ro [0] 12.0 22.9 14.0 19.9 

4.2 K R 0 llb[O] 
R/ [0] 
R/ [0] 1.1 1.1 8.1 8.1 

1556.1 1557.1 1557.2 1557.4 

15J.Lm 30J.Lm 30J.Lm 60JLm 30JLm 60JLm 15J.Lm 30J.Lm 

R 0 [0] 174 345 414 819 395 684 183 344 

300 K R 0 l!b[O] 168 336 322.4 644.8 322.4 644.8 161.2 322.4 

R/ [0] 6 9 91.6 174.2 72.6 39.2 21.8 21.6 

R/ [0] 3 3 9 9 106 106 22 22 

R 0 [0] 32.9 59.8 36.8 56.8 24.2 36.3 

17K R 0 l/b[O] 14.3 28.6 28.3 56.5 28.3 56.5 14.1 28.3 

Re1 [0) 4.6 3.3 8.5 0.3 10.1 8.0 

R/ [0] 6.0 6.0 16.8 16.8 12.1 12.1 

R 0 [0] 14.7 23.4 

4.2 K R 0 l/b[O] 
Re 1 (0) 
R/ (0] 6.0 6.0 

Tabel 3. De gemeten (R 0 ) en de berekende (R 0 l /b) laagveldweerstand van de preparaten. 
Hieruit zijn ook afschattingen gemaakt van de kontaktweerstand, namelijk 
R/ = R 0-R0 l /b en R/ = 2Rz-Rzz (zie 3.3). 
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Over het algemeen geven de twee manieren om de kontaktweerstand te bepalen geen 
echte grote verschillen. Bij de preparaten 1557.1 en 1557.2 blijkt echter wel een redelijk 
groot verschil op te treden. Dit komt waarschijnlijk doordat de vierkantsweerstand van de 
preparaten bepaald is met de waarden voor de mobiliteit en de elektronenconcentratie die 
door de fabrikant zijn opgegeven. De gebruikte preparaten zijn echter gemaakt van een 
ander stuk van de wafer. waardoor de mobiliteit en de elektronenconcentratie kunnen ver
schillen van de opgegeven waarde. Bij het uitwerken van de resultaten is dan ook steeds 
R/ als kontaktweerstand genomen. Deze geeft namelijk een waarde voor de kontaktweer
stand die niet beïnvloed wordt door variaties binnen de wafer. 

Het is voor de verwerking van de magnetoweerstandsmetingen (4.3) van belang dat 
de kontaktweerstand onafhankelijk is van zowel het elektrische als het magnetische veld. 
Uit gepulste hoogveldmetingen bleek dat de kontaktweerstand inderdaad onafhankelijk is 
van het elektrische veld. 

Om na te gaan of de kontaktweerstand ook niet van het magnetische veld afhangt. is 
getracht deze te bepalen bij verschillende magnetische velden. Hierbij is voor verschillende 
magnetische velden 2R 30}/.m- R bO}J.m van preparaat 1557.2 gemeten bij een stroom van 
1 O,uA door het preparaat. Echter in dit verschil zit. behalve de kontaktweerstand. nog een 
geometrisch weerstandseffekt door het verschil in geometrie van een 30,um en een 60,um 
preparaat (2.2). De grootte van dit geometrisch effekt is berekend. In figuur 15 staan het 
verschil 2R 30}/.m- R bO}J.m-R/(B = 0) en genoemd geometrisch effekt uitgezet. Hieruit volgt 
dat de verandering in het gemeten verschil toegeschreven kan worden aan het verschil in 
geometrie van de preparaten en dat er dus geen verandering van de kontaktweerstand 
optreedt. Op grond hiervan kan dus gekonkludeerd worden dat de kontaktweerstand niet 
merkbaar van het magnetisch veld afhangt. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat 
bovenstaande resultaten gevonden zijn bij laagveldmetingen (10,uA door het preparaat) en 
dat de situatie bij hoge elektrische velden anders kan zijn. 

60 

• 
40 

~ 20 • 

0~~~~~--------~------~--------~ 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 

B[T] 

fig.15. Het gemeten verschil 2R 3o!lm-R 60!lm verminderd met de kontaktweerstand R/ in 
afwezigheid van een magneetveld als funktie van het magneetveld (A). Deze meetpunten 
bevatten zowel de verandering van de kontaktweerstand als funktie van het magneetveld, als 
het geometrisch effekt ten gevolge van de verschillende geometrie van het 30 ,um en het 
60 ,um preparaat. De getrokken kurve geeft het berekende geometrische effekt weer. Omdat 
de meet punten en de kurve goed met elkaar overeen stemmen kan gekonkludeerd worden dat 
de kontaktweerstand niet merkbaar van het magnetisch veld afhangt. 
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In figuur 16 zijn de I-V -karakteristieken van enkele van de gebruikte preparaten 
weergegeven. Deze zijn alle symmetrisch onder omkering van het elektrisch veld. Verder 
vertonen ze het verwachte verloop: voor lage velden gedragen de preparaten zich ohms. 
terwijl de stroom voor hoge elektrische velden verzadigt ten gevolge van fononcreatie. 
Verder blijkt dat deze verzadiging bij lagere velden optreedt als de temperatuur verlaagd 
wordt. Dit komt doordat de mobiliteit van de elektronen voor lagere temperaturen hoger 
is, zodat de elektronen al bij lagere velden voldoende energie hebben om fononen te 
creëren. De gebruikte preparaten waarvan de I-V-karakteristiek niet is weergegeven ver
tonen een vergelijkbaar gedrag. 
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ftg.16. De I-V-karakteristiek bepaald met behulp van gepulste elektrische velden van (a) 
preparaat 1554.1 (30 p.m) bij 4.2, 77 en 300 Ken (b) preparaat 1557.4 (15 p.m) bij 77 en 
300 K. 

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat bovenstaande preparaten en hun kon
takten van goede kwaliteit zijn. In figuur 17 is een voorbeeld van de I-V-karakteristiek van 
een preparaat met slechte kontakten gegeven. De karakteristiek is duidelijk niet sym
metrisch onder omkering van de stroom. 
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ftg.17. De I-V-karakteristiek van preparaat 1557.6 (15 p.m) bij 77 K. De karakteristiek is 
duidelijk niet symmetrisch onder omkering van de stroom. 
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Tot slot is in figuur 18 de invloed van belichting op de\1-V-karakteristiek gegeven. 
Door deze belichting kan namelijk de elektronenconcentratie in het 2DEG persistent ver
groot worden (PPC-effekt) [NAT86]. Zoals te verwachten was. verzadigt de stroom nu op 
een hogere waarde. terwijl tevens de laagveld waarde van de weerstand kleiner wordt. 

20r------------------r----------------~ 

10 
-o- 30 ms bel. 

-t.- 10 s bel. 

<( E 0~----------------~----------------~ 

-10 
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fig.18. De invloed van belichting van het preparaat op de I-V-karakteristiek. Zoals te 
verwachten is, verzadigt de stroom door het preparaat na belichting bij een lwgere waarde. 
De metingen zijn verricht aan preparaat 1556.1 met een lengte van 15 f.Lm bij 4.2 K. 

4.2. De pulsvorm 

4.2.1. Algemeen 

Omdat met de beschreven opstelling tijdsopgeloste metingen verricht kunnen worden. 
is het interessant om te kijken hoe een stroompuls er uit ziet als funktie van de tijd. als er 
een gepulst elektrisch veld over het preparaat wordt gezet. Door anderen zijn namelijk al 
verschillende tijdsafhankelijke effekten in de stroom in een 2DEG waargenomen. Zo meet 
Staring [ST A88] een piek in de stroom aan het begin van de puls. Dit effekt is ook door 
anderen [KEE80] waargenomen en wordt door Staring toegeschreven aan injektie van elek
tronen vanuit de kontakten. Balkan en Ridley [BAL88] hebben oscillaties in de stroom in 
een 2DEG waargenomen als funktie van de tijd. Deze oscillaties werden door hun toe
geschreven aan het akoesto-elektrisch effekt. hoewel de waargenomen frekwentie hiervoor 
eigenlijk te hoog is. De tijdsafhankelijke metingen zijn door ons verricht bij drie tempera
turen. te weten 300 K. 77 K en 4.2 K. 

Allereerst blijkt dat bij een temperatuur van 300 K de stroom- en spanningspuls in 
alle prepara ten gelijk van vorm zijn (fig.19). onafbank el ijk van de grootte van het elek
trische veld. De weerstand van het preparaat is dus konstant in de tijd. zodat we mogen 
aannemen dat de mobiliteit f.L en de elektronenconcentratie n ook konstant zijn. In de vol
gende paragraaf geven magnetoweerstandsmetingen nog eens een bevestiging van het kon
stant zijn van de mobiliteit. 
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ftg.19. De stroom- en spanningspuls in preparaat 1557.1 (30 JLm) bij een temperatuur van 
300 Ken een veld van 1.4 kV/cm. De stroom- en spanningspuls zijn gelijk van vorm. 

De metingen bij 77 K laten daarentegen een heel ander beeld zien. Voor lage elek
trische velden zijn de stroom- en spanningspuls. net als bij 300 K. gelijkvormig. Verhogen 
we het veld echter verder ( > 1000 V /cm) dan ontstaan er in preparaat 1557 zaagtandvor
mige oscillaties in de stroom. Eerst ontstaat er een enkele dip aan het begin van de stroom
puls. Het aantal dips neemt bij verdere verhoging van het veld toe. totdat de hele puls 
gevuld is (fig.20). In de preparaten 1554 en 1556 bleef bovengenoemd effekt beperkt tot 
een dip aan het begin van de stroompuls. In de volgende paragraaf zal verder ingegaan 
worden op deze oscillaties. 
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ftg.20. De stroom als funktie van de tijd in preparaat 1557.1 bij een elektrisch veld van 1.2 
kV/cm. De stroom oscilleert met een frekwentie van 200 MHz. 
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Bij 4.2 K meten we iets vergelijkbaars als met 77 K. \'oor lage velden zijn de stroom 
en spanningspuls weer identiek. maar voor hoge velden ontstaat er in preparaat 1554. 1556 
en 1557 een dip in de stroom (fig.21). Bij 4.2 K zijn echter nooit opeenvolgende dips waar
genomen. 
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ftg.21. De dip in de stroom aan het begin van de stroompuls in preparaat 1554.2 (15 J.Lm) als 
funktie van de tijd, bij een temperatuur van 4.2 Ken een elektrisch veld van 2.3 kV/cm. 
(N.B. de stroom wordt niet negatief, maar is negatief ten opzichte van het gebruikte referen
tiepunt) 

4.2.2. Stroomoscillaties bij hoge elektrische velden 

Zoals hiervoor reeds gezegd is. ontstaan bij materiaal 1557 bij 77 K en hoge elek
trische velden zaagtandvormige oscillaties in de stroom en ontstaat in materiaal 1554 en 
1556 een dip aan het begin van de stroompuls. Het is wellicht mogelijk dat verhoging van 
de veldsterkte in laatstgenoemde preparaten ook zaagtandvormige oscillaties zou veroor
zaken. Met de gebruikte pulsgenerator kan echter het elektrische veld niet verder verhoogd 
worden. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de eigenschappen van deze oscillaties en 
hun afhankelijkheid van parameters als elektronenconcentratie. lengte van het preparaat. 
magnetisch veld en elektrisch veld. 

Allereerst blijkt dat de oscillaties alleen optreden bij preparaten met goede kontakten 
met een lage weerstand. Voor preparaten met hoge kontaktweerstanden treedt een gedrag 
op zoals door Staring [STA88] gevonden is: aan het begin van de stroompuls ontstaat een 
piek. waarna de stroom afvalt naar een konstante waarde. Dit gedrag is door Staring toe
geschreven aan injektie van elektronen vanuit de kontakten. 

Als we een dip van de zaagtandvormige oscillaties uitvergroten, dan kunnen we 
boven op de zaagtandvormige oscillatie ( .._ 200MHz) nog een andere. snellere sinusvormige 
oscillatie ( .._ 2.5GHz) zien (fig.22). De amplitude van deze snelle oscillatie blijkt toe te 
nemen als de gebruikte meetweerstand Rmeer kleiner wordt. Echter verder blijkt deze oscil
latie door geen van bovengenoemde parameters merkbaar heinvloed te worden. Deze oscil
latie treedt wel altijd samen met de langzame oscillatie op en verdwijnt als deze langzame 
oscillatie verdwijnt. Omdat de snelle oscillatie geen invloed ondervindt van de hierna 
genoemde parameters. heeft hetgeen nu volgt steeds betrekking op de langzame oscillaties. 
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Verhoging van het elektrisch veld heeft tot gevolg dat de frekwentie van de oscillatie 
toeneemt en vervolgens verzadigt (fig.23). De elektronenconcentratie. die met behulp van 
belichting van het preparaat gevarieerd is. blijkt geen invloed te hebben op de frekwentie. 
Wel ~:eeft een verhoging van de elektronenconcentratie een verlaging van de drem
pelwaarde van het elektrisch veld waarbij het effekt optreedt te zien (fig.23). 
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jig.22. Een uitvergrding van de eerste dip in de stroom in figuur 20. Boverwp de dip zien we 
een sinusvormige oscillatie met een frekwentie van ongeveer 2.5 GHz. Deze snelle oscillatie 
blijkt alleen van de meetweerstand af te hangen en verder door geen enkele parameter 
beïnvloed te worden. 
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jig.23. Het tijdsverschil tussen de twee eerste dips in de stroom bij preparaat 1557.2 
(30 t.J.m) als funktie van het elektrische veld. Tevens is de invloed van belichting bepaald. 
Het tijdsverschil blijkt af te nemen als het veld toeneemt en gaat voor hoge velden naar een 
waarde van ongeveer 2.5 ns. Verder blijkt belichting van het preparaat de drempelwaarde 
voor het ontstaan van dips te verlagen. 
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Aanleggen van een magnetisch veld zorgt eerst voor een vermindering van de ruis in 
de oscillaties. Indien echter het veld verder verhoogd wordt ( > 0.5 T ). verdwijnen de 
oscillaties. De frekwentie blijkt slecht zeer gering heinvloed te worden door het magnetisch 
veld. Bij verhoging van het magnetisch veld lijkt de frekwentie iets groter te worden. 

De lengte van het preparaat blijkt geen invloed te hebben op de frekwentie (fig.24). 
Een korter preparaat geeft wel meer ruis in de metingen te zien. Dit laatste kan waar
schijnlijk worden toegeschreven aan de relatief grotere invloed van de kontakten op de 
meetresultaten voor korte preparaten. 
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fig.24. De stroomoscülaties in preparaal 1557.4 bij twee verschillende lengten van het 
preparaal nl. 15 J.Lm en 30 J.Lm en een elektrische veldsterkte van resp. 2.2 kV /cm en 1.1 
kV Iem. De lengte van het preparaal blijkt geen invloed te hebben op de frekwentie van de 
oscillatie. Verder heeft het verschil in elektrisch veld ook geen invloed op de frekwentie 
omdat het veld zo hoog is dat we in het gebied zitten waar de frekwentie niet meer verandert 
ten gevolge van het elektrische veld. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat bij 4.2 K nooit echte oscillaties zijn waargeno
men. maar dat het effekt beperkt bleef tot een dip aan het begin van de puls (fig.21). Het is 
wellicht mogelijk dat een verdere verhoging van het elektrisch veld. wat met de gebruikte 
pulsgenerator niet mogelijk was. wel leidt tot een opeenvolging van dips. 

Een verklaring voor bovengenoemd effekt is voornamelijk gezocht in negatieve 
differentiele weerstandseffekten. zoals het Gunn-effekt [SEE82]. Hierbij is het van belang 
dat er twee gebieden zijn met verschillende mobiliteit. In het geval van het Gunn-effekt is 
er. behalve het minimum in de bandenstruktuur bij k = 0 waar de elektronen een hoge 
mobiliteit J.L 1 hebben. nog een andere vallei waar de elektronen een veel lagere mobiliteit J.L 2 
hebben (fig.25a). Voor lage elektrische velden zullen de elektronen zich in het minimum bij 
k = 0 bevinden. Als het elektrische veld verhoogd wordt krijgen ze echter zoveel energie 
dat ze kunnen overgaan naar de satelliet-vallei. Voor hele hoge velden zullen vrijwel alle 
elektronen in deze satelliet-vallei zitten. De mobiliteit zal voor lage velden (alle elektronen 
bevinden zich dan in het gebied met hoge mobiliteit) gelijk zijn aan J.L 1 en voor hoge velden 
(alle elektronen bevinden zich in het gebied met lage mobiliteit) gelijk aan J.L 2 • Tussen deze 
t wee uitersten ligt het overgangsgebied. waarin de mobiliteit van J.L 1 naar J.L 2 gaat 
(fig.25b). In dit overgangsgebied kan. zoals uit de figuur volgt. gelden dat de driftsnelheid 
van de elektronen afneemt als de elektrische veldsterkte toeneemt (dv /dE <0). Als dit zo 
is. dan treedt in dit gebied een niet-evenwichtstoestand op. Als over het systeem een 
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gemiddeld elektrisch veld Epem wordt aangelegd dat in dit overgangsgebied valt. dan zullen 
de elektronen zich verdelen- over twee gebieden met verschillende veldsterkten E 1 en E 2• 

die zich elk in een evenwichtssituatie bevinden (fig.26 ). Hierdoor ontstaat er een domein 
met een hoog elektrisch veld dat door het preparaat loopt (fig.27). Wanneer dit gebied aan 
het einde van het preparaat komt dan heeft dit een verandering van de gemeten stroom tot 
gevolg. terwijl aan het begin van het preparaat een nieuw domein wordt gevormd. Dit 
domein loopt weer naar het einde van het preparaat. zodat op deze manier oscillaties 
gevormd kunnen worden. 
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fig.25. (a} De centrale vallei en de satellietvallei in de geleidingsband van GaAs. De pijlen 
geven overgangen van elektronen aan tussen de valleien onder emissie of absorptie van een 
fonon. (b} De driftsnelheid als funktie van het elektrische veld voor een geleidingsband met 
twee valleien. V oor lage velden zijn alle elektronen in de centrale vallei met rrwbiliteit p. 1 en 
voor lwge velden in de satellietvallei met mobiliteit p. 2 . In het overgangsgebied kan negatieve 
differentiele weerstand optreden (kurve 2). 
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fig .26. De instabiele situatie in het geval van negatieve differentiele weerstand. De 
veldsterkte E over het preparaat geeft een instabiele situatie. Hierdoor zal er een domein 
ontstaan met veldsterkteE 1 en een domein met veldsterkte E 2 . 
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ftg .27. Een schematische weergave van het elektrische veld en de elektronenconcentratie als 
funktie van de plaats voor een hoogveld-domein dat naar rechts beweegt. 

Een tekortkoming van deze verklaring is echter dat een nieuw domein pas gevormd 
wordt als het oude het einde van het preparaat bereikt heeft en verdwenen is. Hierdoor is 
de oscillatiefrekwentie omgekeerd evenredig met de lengte van het preparaat. Dit laatste 
komt niet overeen met onze resultaten. die geen afhankelijkheid van de preparaatlengte te 
zien geven. 

Stel nu echter dat parallel aan het 2DEG een geleidende laag is. die ook in verbinding 
staat met de kontakten, dan zal het veld parallel aan het 2DEG door polarisatie van deze 
geleidende laag ondanks de vorming van domeinen toch konstant zijn. De domeinen wor
den dan namelijk door deze polarisatie geneutraliseerd en de veldsterkte parallel aan het 
2DEG zal overal dezelfde waarde Egem (=V /l) hebben (fig.28). Hierdoor is de veldsterkte 
aan het begin van het preparaat altijd hoog genoeg om domeinen te vormen. Als er een 
domein gevormd is. wordt direkt een nieuw domein gevormd. waardoor niet de lengte van 
het preparaat. maar de snelheid waarmee domeinen gevormd kunnen worden bepalend is 
voor de gemeten frekwentie. Deze laatste verklaring is afkomstig van Cooper en Thorober 
[C0085A. C0085B]. 
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ftg.28. Het effekt van een geleidende plaat parallel aan het hoogveld-domein van figuur 27. 
Door polarisatie van de parallelle plaat zal het veld evenwijdig aan het vlak waarin het 
domein beweegt, konstant zijn. Eaangelegd geeft het veld weer dat door het aanleggen van een 
spanning over het prepaal veroorzaakt wordt (Eaangelegd = V /l ). E2DEG geeft het elektrische 
veld weer dat veroorzaakt wordt door de verdeling van de elektronen in het 2DEG ten 
gevolge van een negatief differentieel weerstandseffekt (zie ftg .27 ). EparalleJ geeft het veld 
weer ten gevolge van polarisatie van de paralle geleidende laag. E ZDEG en Eparallel heffen 
elkaar op, zodat het veld in het preparaat overal gelijk is aan Eaangelegd. 
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Tot slot komen we dan op de vraag wat in ons \geval die geleidende laag zou zijn. De 
enige manier om zo'n laag in ons geval te krijgen. is als er parallelle geleiding optreedt in 
het preparaat. De preparaten waarin de oscillaties zijn waargenomen zijn. hebben een elek
tronenconcentratie waarbij parallelle geleiding op zou kunnen treden. Of er inderdaad par
rallelie geleiding optreedt. zal nog worden uitgezocht. 

4.3. Magnetoweerstandsmetingen 

4.3.1. Algemeen 

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is. kan door middel van magnetoweer
standsmetingen de mobiliteit van elektronen in een preparaat bepaald worden. Bij de inter
pretatie van deze metingen blijkt echter nog een probleem op te treden. 

Dit probleem treedt op door de gebruikte opstelling. De pulsgenerator zet namelijk 
spanningspulsen over een serieschakeling van het preparaat en de meetweerstand (500). 
zodat de spanningspuls zich. afhankelijk van de weerstandsverhouding. verdeelt over de 
meetweerstand en het preparaat. Wordt nu een magnetisch veld over het preparaat gezet. 
dan wordt de weerstand van het preparaat groter (magnetoweerstandseffekt). Hierdoor zal 
een groter deel van de spanning die door de pulsgenerator geleverd wordt over het 
preparaat komen te staan en een kleiner deel over de meetweerstand. Dit heeft tot gevolg 
dat de magnetoweerstandsmetingen eigenlijk niet bij konstant elektrisch veld gedaan zijn. 
maar dat het elektrische veld toeneemt als het magnetische veld toeneemt. Voor lage elek
trische velden heeft dit geen gevolgen. omdat het preparaat zich dan ohms gedraagt en er 
geen weerstandsverandering optreedt door de verandering van het elektrisch veld. Het 
enige effekt wat we dan meten is een toename van de weerstand ten gevolge van het 
magnetoweerstandseffekt. Als het elektrisch veld zo groot is dat de stroom verzadigd is. is 
bovengenoemd effekt ook slechts van gering belang omdat de weerstand van het preparaat 
dan beduidend groter is dan de meetweerstand. waardoor de spanning over het preparaat 
(vrijwel) konstant blijft tijdens de meting. Er kunnen echter wel problemen optreden in 
het gebied waar het preparaat overgaat van ohms gedrag naar zijn verzadiging. als de weer
stand van het preparaat tevens niet beduidend groter is dan de meetweerstand. Dit houdt 
in dat de magnetoweerstandsmetingen bij 4.2 K in dit gebied niet betrouwbaar zijn. 

In figuur 29 zijn magnetoweerstandsmetingen gegeven aan preparaat 1557.4 met een 
lengte van 15 J.Lm bij 77 K en verschillende elektrische velden. Voor lage velden vertonen 
de metingen het gedrag dat door de theorie (hoofdstuk 2) voorspeld wordt: eerst neemt de 
weerstand toe met het kwadraat van het magnetisch veld en voor hoge magnetische velden 
neemt hij minder toe. Voor hoge elektrische velden treedt een afwijking op van de theorie. 
De weerstand neemt nu voor hoge B namelijk meer dan lineair met het kwadraat van het 
elektrische veld toe. Dit superlineaire gedrag kan niet met de theorie verklaard worden en 
heeft misschien te maken met de weerstand van de kontakten [MAS86]. 

De magnetoweerstandsmetingen blijken onafhankelijk te zijn van het tijdstip in de 
puls waarop ze gemeten zijn. Dit is een bevestiging van de konklusie dat de mobiliteit op 
ieder tijdstip in de puls even groot is. 
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ftg.29. Magnetoweerstandsmetingen aan preparaat 1557.4 met een lengte van 15J.Lm bij 77K 
voor hoge en lage elektrische velden. Voor hoge velden blijkt er een afwijking op te treden 
van de theorie: in tegenstelling tot het sublineaire gedrag dat de theorie voorspelt en dat de 
magnetoweerstandsmetingen voor lage velden laten zien, neemt de weerstand voor hoge mag
neetvelden meer dan lineair toe in het kwadraat van het magneetveld 

Uit de magnetoweerstandsmetingen kan nu op twee manieren de mobiliteit van de 
elektronen bepaald worden. Allereerst is de raaklijn aan de kurve van de relatieve weer
standsverandering als funktie van B 2 evenredig met J.L 2 (formule 19). Verder kan ook de 
theoretische magnetoweerstandskurve met behulp van de mobiliteit gefit worden aan de
meetresultaten. In figuur 30 zijn metingen aan preparaat 1557.4 ( 15 J.Lm) bij 77 K gefit 
aan de theoretische magnetoweerstandskromme. Inderdaad blijkt dat voor de verschillende 
elektrische veldsterkten alle meetpunten over elkaar heen vallen en overeen komen met de 
theoretische kromme als de invloed van de magnetische veldsterkte genormeerd wordt met 
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behulp van de mobiliteit (de horizontale as in de figuur is niet B 2 maar (J.LB )2
). Beide 

genoemde methoden om de mobiliteit te bepalen geven dezelfde resultaten voor de mobili
teit. 

Uit de goede overeenkomst tussen experiment en theorie in figuur 30, kunnen we 
konkluderen dat het transport gedomineerd wordt door de ladingsdragers van een sub
band. Zijn namelijk meerdere soorten ladingsdragers van belang. dan meten we met het 
geometrisch magnetoweerstandseffekt een gemiddelde voor de mobiliteit dat voldoet aan 
[MAS86]: 

En;J.L? I (l+J.L/B 2
) 

r_n;J.L; I (1+J.L?B 2
) 

waardoor fitten met een vaste waarde van J.L geen goede resultaten zou geven. 
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fig.30. De gemeten magnetoweerstand voor verschillende elektrische velden en de theoretische 
magnetoweerstandskurve. Als Jwrizontale as is (J.LB )2 genomen, waardoor de theoretische 
kurve voor alle velden dezelfde is en de gemeten punten met behulp van de mobiliteit gefit 
kunnen worden aan deze kurve. De theorie en het experiment blijken goed met elkaar overeen 
te stemmen, slechts voor Jwge velden blijkt een afwijking op te treden (zie ook figuur 29 ). 

Het eerder genoemde superlineaire gedrag voor hoge elektrische velden (fig.29) kan 
niet verklaard worden door aan te nemen dat meerdere soorten ladingsdragers van belang 
zijn. Indien namelijk bovenstaande vergelijking meegenomen wordt in de theorie van 
magnetoweerstandseffekt dan blijft het gedrag sublineair [MAS86]. 
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4.3.2. Mobiliteit 

ln tabel 4 staan de waarden van de mobiliteit voor lage elektrische velden (bij een 
de-stroom van 10 J.LA door het preparaat) die bepaald zijn met het geometrisch 
magnetoweerstandseffekt. In deze tabel staan ook de waarden die door de fabrikant zijn 
opgegeven. 

300K 17K 4.2K 

J.lopg J.Lrm J.lopg IL.pm J.lopg 11-rm 
m 2/Vs m /Vs m 2/Vs m /Vs m 2/Vs m !Vs 

W25-D5 l5J.Lm 0.805 0.669 10.0 19.31 
30J.Lm 0.805 0.662 10.0 19.31 

1554.1 15J.Lm 0.815 0.81 10.68 9.7 
30J.Lm 0.815 10.68 9.2 16.4 

1554.2 15J.Lm 0.815 0.759 10.68 16.7 
30J.Lm 0.815 10.68 

1556.1 15J.Lm 0.8465 0.731 10.42 16.4 
30J.Lm 0.8465 0.730 10.42 

1557.1 30J.Lm 0.868 0.7 11.06 
60J.Lm 0.868 11.06 

1557.2 30J.Lm 0.868 0.83 11.06 12.0 
60J.Lm 0.868 11.06 

1557.4 15J.Lm 0.868 0.98 11.06 11.8 
30J.Lm 0.868 0.89 11.06 11.2 

Tabel 4. De waarden van de mobiliteit voor lage elektrische velden, zoals ze bepaald zijn met 
het geometrisch weerstandseffekt J.lgem en de door de fabrikant opgegeven waarden J.lopg. 

De opgegeven en de gemeten waarden voor de mobiliteit blijken. op enkele uitzonder
ingen na. steeds minder dan 10% van elkaar te verschillen. Grotere afwijkingen komen 
waarschijnlijk voor doordat de opgegeven mobiliteiten aan een ander stuk van de wafer 
bepaald zijn. Verder kunnen de grote relatieve afwijkingen bij 300 K verklaard worden 
doordat het bepalen van de mobiliteit, omdat het geometrisch magnetoweerstandseffekt 
hier klein is (de mobiliteit is namelijk veel kleiner dan bij lagere temperaturen), relatief 
veel onnauwkeuriger wordt. Dit alles in acht nemend kunnen we concluderen dat magne
toweerstandsmetingen. ondanks de moeilijkheden die de kontakten veroorzaken. redelijk 
goede resultaten van de mobiliteit mogelijk maken. 

Aan de verschillende preparaten is nu de mobiliteit als funktie van het elektrisch 
veld gemeten. Deze metingen zijn met gepulste elektrische velden verricht. In figuur 31 
staat de mobiliteit van de elektronen in de verschillende preparaten bij 300 K uit als 
funktie van het elektrische veld. De mobiliteit voor lage velden verschilt redelijk veel (tot 
30%) in de verschillende preparaten. Toename van het elektrische veld leidt vervolgens tot 
een afname van de mobiliteit. Deze afname wordt veroorzaakt door kreatie van fononen in 
het GaAs. Omdat de energie van de fononen in het GaAs voor de verschillende preparaten 
hetzelfde is, verklaart dit ook dat de mobiliteit van de verschillende preparaten voor hoge 
elektrische velden gelijk aan elkaar is. 
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fig .31. De mobiliteit in de verschillende preparaten als funktie van rwt elektriscfw veld bij 
een temperatuur van 300 K. Voor hoge velden gaat de mobiliteit in de verschillende prepara
ten naar dezelfde waarde. 

In figuur 32 is voor enkele preparaten de mobiliteit voor verschillende temperaturen 
gegeven. Verlaging van de temperatuur heeft een grote toename van de laagveldmobiliteit 
tot gevolg. Dit is de temperatuurafhankelijkheid van de mechanismen die voor lage velden 
de mobiliteit bepalen. Wordt het veld echter verhoogd dan zien we weer dat kreatie van 
fononen in het GaAs de mobiliteit gaat bepalen. Hierdoor zijn de mobiliteiten voor hoge 
velden. onafhankelijk van de temperatuur. weer gelijk aan elkaar. 
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fig.32. De mobiliteit van de elektronen in preparaat 1554.1 (15JLm) en 1557.4 
(15JLm. 30JLm) bij verschillende temperaturen als funktie van rwt elektrische veld. 
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Verder is ook de invloed van de elektronenconcentratie op de mobiliteit nagegaan. De 
elektronenconcentratie is gevarieerd door het preparaat gedurende een bepaalde tijd te beli
chten (PPC-effekt) [NAT86]. De resultaten voor preparaat 1556.1 bij 4.2 K staan in figuur 
33 weergegeven. Een hogere elektronenconcentratie blijkt te leiden tot een grotere mobili
teit. Dit kan verklaard worden doordat de Coulomb-verstrooiing aan de donoren. die voor 
lage temperaturen de mobiliteit beperkt. afgeschermd wordt door de elektronen. Dit effekt 
is natuurlijk groter naarmate de elektronenconcentratie hoger is. Voor hoge velden zien we 
weer dat de mobiliteit voor alle situaties dezelfde wordt. 
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fig.33. De invloed van belichting op de mobiliteit van de elektronen in preparaat 1556.1 
( 15J.Lm) bij een temperatuur van 4.2 K. 

We kunnen konkluderen dat de resultaten voor de mobiliteiten die bepaald zijn met 
het geometrisch weerstandseffekt voor lage velden redelijk goed zijn (er treden afwijkingen 
op tot ongeveer 10%). Verder sluiten de de-metingen goed aan op de resultaten die de 
gepulste metingen voor lage velden geven. Voor hoge velden voldoet de mobiliteit aan de 
verwachtingen: onafhankelijk van het preparaat. de temperatuur en de elektronenconcen
tratie gaat de mobiliteit naar dezelfde waarden. Voor het tussenliggende gebied kan het van 
belang zijn dat in sommige gevallen het elektrische veld gedurende de meting groter wordt. 
Voor 77 K en 300 K zal dit wellicht (bijna) geen invloed hebben omdat de weerstand van 
het preparaat dan toch groot is. Dat deze metingen inderdaad goed zijn wordt bevestigd 
door de goede overeenkomst tussen de theoretische magnetoweerstandskurve en de 
meetresultaten (fig.30). Voor 4.2 K is het wellicht interessant om de metingen met een 
meetweerstand van 1 0 te verrichten. zodat de spanning over het preparaat vrijwel konstant 
is tijdens de meting. 



4.4. Metingen met de lock-in-techniek 

Met de opstelling die in paragraaf 3.4 is beschreven. zijn alleen metingen gedaan van 
de hoogte van de stroompuls als funktie van het magnetisch veld. De resultaten hiervan 
staan in figuur 34. Door de geometrie van het gebruikte preparaat (b = 10014 m . l = 6014m ) 
meten we voornamelijk p,Y. Dit levert voor lage elektrische velden Quanturn-Hallplateaus 
op. die voor hoge velden smaller worden en langzaam verdwijnen. Dit is een bekend ver
schijnsel [SAK84] en wordt veroorzaakt doordat ten gevolge van de opwarming van het 
elektronengas de verdelingsfunktie niet meer scherp afvalt. maar over enkele Landau
niveaus afvalt. Hierdoor kunnen geen quantisatie-effekten meer optreden. 
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fig.34. De grootte van de stroom door preparaat W25 (6014m) als funktie van het magnetisch 
veld bij een temperatuur van 1.4 Ken een groate van de spanningspuls over het preparaat 
van (1) 0.1 V, {2) 0.2 V, (3) 0.3 V. (4) 0.4 V en (5) 0.5 V. Voor lage velden treden Quanturn
Hallplateaus op (met pijlen aagegeven), die voor hoge velden verdwijnen. 
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5. Konklusies 

Het meten van hete-elektroneneffekten wordt bemoeilijkt door de grote gepulste elek
trische velden die ervoor gebruikt worden. Enerzijds treden er problemen op met betrek
king tot de opstelling omdat er niet hoog-ohmig gemeten kan worden. Dit zou namelijk 
leiden tot grote RC-tijden, waardoor het circuit de aangeboden puls niet snel genoeg kan 
volgen en er dus ook niet tijdsopgelost gemeten kan worden. Dit circuitprobleem is door 
ons opgelost door de tweepuntsmethode te gebruiken. Anderzijds treden er problemen op 
met betrekking tot de kontakten op het preparaat. Dit houdt in dat de kontakten een lage 
weerstand moeten hebben, homogeen kontakt met het 2DEG moeten maken en onder om
kering van de stroom dezelfde eigenschappen moeten hebben. Door ons is alleen gemeten 
aan preparaten waarin aan deze eisen, voor zover dat nagegaan kon worden, voldaan was. 

Met behulp van het geometrisch weerstandseffekt is de mobiliteit van de elektronen 
in de verschillende preparaten bepaald. Allereerst kan worden opgemerkt dat de magne
toweerstandsmetingen goed overeenkomen met de theorie. De theoretische kurve kan 
namelijk met slechts een parameter. de mobiliteit J.L, gefit worden aan de metingen. Echter 
voor hoge elektrische velden treedt een afwijking van de theorie op: de theorie voorspelt 
een sublineair verloop van de relatieve weerstandsverandering als funktie van het mag
neetveld in het kwadraat, terwijl uit de metingen een superlineair verloop volgt. Voor dit 
laatste is geen verklaring gevonden, maar het kan te maken hebben met de weerstand van 
de kontakten. 

De gemeten waarden voor de mobiliteit geven voor lage elektrische velden (niet
gepulst) resultaten die goed (binnen 10%) overeen komen met de waarden die door de 
fabrikant zijn opgegeven. Bij 300K treden echter grotere verschillen op. maar deze kunnen 
worden toegeschreven aan de grotere relatieve onnauwkeurigheid van de magnetoweer
standsmetingen voor samples met lage mobiliteit. 

De hoogveldmetingen van de mobiliteit (gepulst) sluiten goed aan op de laagveld
metingen. Verder vertonen ze voor heel hoge velden ( > 1000V /cm) het verwachte verloop: 
door de kreatie van fononen in het GaAs gaat de mobiliteit onafhankelijk van elektronen
concentratie. temperatuur of preparaat naar dezelfde waarden. Voor velden in het gebied 
waar het gedrag van het preparaat van Ohms gaat naar de verzadigingswaarde van de 
stroom. kunnen voor preparaten met een lage weerstand (Rpreparaat- Rmeer) problemen 
optreden omdat het veld over het preparaat dan verandert tijdens de meting. Hierdoor is 
het wellicht interessant om de metingen bij 4.2K met een kleinere meetweerstand te verri
chten. 

Uit tijdsafhankelijke metingen bleek dat de stroom- en spanningspuls over het 
preparaat voor 300K gelijkvormig zijn. Echter bij 77K treden in preparaat 1557 oscillaties 
op in de stroom als het elektrisch veld een drempelwaarde overschrijdt. Bij 4.2K blijkt 
slechts een dip in de stroom op te treden aan het begin van de puls. Een mogelijke ver
klaring voor de oscillaties wordt gegeven door Cooper en Thornber. Voor deze verklaring is 
het echter noodzakelijk dat in het preparaat parallelle geleiding plaatsvindt. Of er inder
daad parallelle geleiding in de gebruikte preparaten optreedt zal nog nagegaan worden. Er 
kan echter wel gezegd worden dat de elektronenconcentratie zo hoog is dat parallelle 
geleiding tot de mogelijkheden behoort. 



6. Literatuur 

[BAL88] Balkan en Ridley. Semicond. Sci. Techno!. 3. 507 (1988) 

[C0085A]Cooper en Tbornber. IEEE EL Dev. Lett. 6. 50 (1985) 

[C0085B] Cooper en Thornber, IEEE MIT-S Digest, Int. Microwave Symp .. St. Louis 
(1985) 

[DOR87] Van Doremalen, Afstudeerverslag TUE (1987) 

[FRI88] Frijns. Afstudeerverslag TUE (1988) 

[GIE88] Giessen, Afstudeerverslag TUE (1988) 

[HA W89] Hawker, Kent, Challis. Henini en Hughes, J. Phys.: Cond. Matt. 1, 1153 
(1989) 

[HEN89] Hendriks. Staring. Van Welzenis, Wolter, Prost. Heime, Scblapp en Weimann, 
AppL Pbys. Lett. 54, 2668 (1989) 

[HIR88] 

[Il\'081] 

[IN085] 

[KAH77] 

[KAS77] 

[KEE80] 

[KEE82] 

[KUH68] 

[LEI85A] 

[LEI85B] 

[LEI85C] 

[LEI86] 

[LIP58] 

[MAS86] 

Hirakawa en Sakaki, J. AppL Pbys. 63, 803 (1988) 

Inoue. Hiyamizu, Hida. Hasbimoto en Inuisbi. J. de Pbys. C7. 19 (1981) 

Inoue. Sakaki en Yosbino. AppL Pbys. Lett. 47.614 (1985) 

Kablert en Seiler. Rev. Sci. Instrum. 48. 1017 (1977) 

Kasai. Shirakawa en Hamagucbi. Tecbn. Repts. Osaka Univ. 28. 157 (1977) 

Keever. Drummond. Hess. Morkoe en Streetman. Electron. Lett. 17. 93 (1980) 

Keever, Kopp. Drummond, Morkoe en Hess, Jap. J. Appl. Pbys. 21. 1489 (1982) 

Kubrt en Lippmann. Hallgeneratoren. Springer-Verlag 1968 

Lei enTing. J. Pbys. C18. 77 (1985) 

Lei enTing. Pbys. Rev. B32. 1112 (1985) 

Lei. Birmanen Ting. J. AppL Phys. 58, 2270 (1985) 

Lei. Zhang. Birmanen Ting. Pbys. Rev. 833.4382 (1986) 

Lippmann en Kubrt. Z. Naturforschg. 13 a. 462 ( 1958) 

Masselink. Henderson. Klem. Kopp en Morkoc. IEEE Trans. EL Dev. 33. 639 
(1986) 

[NAT86] Natban. Solid-State EL 29. 167 (1986) 

[SAK84] 

[SCH84] 

[SEE82] 

[STA88] 

[TSU83] 

Sakaki. Hirakawa. Yoshino. Svensson. Sekigucbi, Hotta en Nisbii. 
Surf. Sc. 142. 306 (1984) 

Scbubert. Ploog. Dambkes en Heime. Appl. Pbys. A33, 183 (1984) 

Seeger. Semiconductor Physics. Springer-Verlag 1982 

Staring.Afstudeerverslag TUE (1988) 

Tsubaki. Livingstone. Kawasbima. Okamoto en Kumabe. Sol. St. Comm. 46. 517 
(1983) 


