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Samenvatting 

Een experimentele studie van de potentiaalverdeling in een tweedimensionaal 

elektronengas onder Quanturn Hall-condities wordt in dit verslag gepresenteerd. Het 

tweedimensionale elektronengas is gerealiseerd in een GaAs/AlGaAs-heterostructuur. 

De experimenten zijn vergeleken met de numerieke resultaten die berekend zijn met 

een bestaand model voor het Quanturn Hall effect. Dit semi-klassiek model gaat uit 

van een inhomogene elektronendichtheid. Lokalisatie wordt hierbij buiten be

schouwing gelaten. De Hall-weerstand en de magnetowcerstand worden berekend uit

gaande van een lokale resistiviteitstensor. 

De potentiaalverdeling op de contacten van een preparaat met een rechthoekige 

Hall-bar-geometrie, die is voorspeld door het model, is experimenteel geverifieerd 

waarbij de aandacht is uitgegaan naar de temperatuurafhankelijkheid van het 

Quanturn Hall effect. 

De stroomverdeling in een bepaalde preparaatgeometrie kan door het model, in 

combinatie met de wetten van Kirchhoff, worden voorspeld. Met deze stroomverdeling 

en de berekende Hall- en magnetoweerstand is de potentiaalverdeling op de meetcon

tacten berekend. Deze berekende potentiaalverdeling is vervolgens vcrgeleken met de 

gemeten potentiaalverdeling. Met het hier gepresenteerde model kunnen de stroom

verdelingen in een aantal verschillende geometrieën worden verklaard. 

Met experimenten is aangetoond dat metallische contacten de potentiaalverdeling in 

een tweedimensionaal elektronengas sterk beïnvloeden. In bepaalde geometrieën met 

grote contacten blijkt de tweepuntsweerstand kleiner te zijn dan de Hall-weerstand. 

In dit verslag wordt een model gepresenteerd dat het stroomverloop langs contacten 

beschrijft. Dit model is experimenteel geverifieerd m.b.v. een preparaat met een groot 

contact en geeft een redelijke beschrijving voor de verschijnselen die nabij contacten 

worden waargenomen onder voor het Quanturn Hall effect gebruikelijke condities. 
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1. Inleiding 

In 1980 werd door Klaus von Klitzing een geheel nieuw verschijnsel ontdekt, dat het 

Quanturn Hall effect wordt genoemd. Hoewel er voor 1980 al veel onderzoek was ge

daan aan halfgeleiders, zorgde de ontdekking van het Quanturn Hall effect toch voor 

een grote verassing. Het duurde enige maanden voordat experts in dit vakgebied een 

bevredigende verklaring konden geven. Sinds die tijd zijn er talloze experimenten uit

gevoerd om inzicht in dit verschijnsel te krijgen. Deze experimenten hebben weer geleid 

tot de ontwikkeling van een groot aantal verschillende modellen. 

In het kader van het promotie-onderzoek van Drs. R. Woltjer is een geheel nieuw 

model voor het Quanturn Hall effect ontwikkeld, dat sterk verschilt van de andere 

modellen. Tijdens het afstudeerwerk, dat in dit verslag wordt beschreven, is getracht 

dit bestaande model experimenteel te toetsen. Allereerst is hierbij de aandacht uitge

gaan naar de temperatuurafhankelijkheid van het Quanturn Hall effect. Het accent van 

het afstudeerwerk lag echter bij de stroom- en spanningsverdeling in verschillende 

geometrieën. Bij de experimenten is gebleken dat de aanwezigheid van grote metalen 

contacten invloed heeft op de stroom- en potentiaalverdeling in de buurt van zo'n 

contact. Hiervoor is tijdens de afstudeerperiode een model ontwikkeld dat in een be

nadering de stroomverdeling in de buurt van een metalen contact beschrijft. 

In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt een algemene inleiding gegeven over het 

Quanturn Hall effect. Dit hoofdstuk is voornamelijk bedoeld voor lezers die niet ver

trouwd zijn met het Quanturn Hall effect. Het hierboven genoemde model van het 

Quanturn Hall effect zal in hoofdstuk 3 worden toegelicht. Tevens zal in dit hoofdstuk 

een uiteenzetting worden gegeven van het model dat de stroomvcrdeling in de buurt 

van contacten beschrijft. De experimenten en berekeningen, die zijn uitgevoerd om 

beide modellen te testen, zijn te vinden in hoofdstuk 4. Het verslag wordt afgesloten 

met een aantal conclusies en suggesties die te vinden zijn in hoofdstuk 5. Appendix A 

bevat de gegevens van de gebruikte preparaten. Appendix B geeft een gedetailleerde 

uitleg betreffende een suggestie die gegeven wordt in hoofdstuk 5. 
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2 Het Quanturn Hall effect 

Bij een temperatuur van een paar Kelvin en bij sterke magneetvelden treedt bij een 

tweedimensionaal elektronengas een verschijnsel op dat afwijkt van de verschijnselen 

die optreden bij een driedimensionaal elektronengas. Dit nieuwe verschijnsel wordt het 

Quanturn Hall effect genoemd en is in 1980 ontdekt door Klaus von Klitzing (ref. I), 

die daarvoor in 1985 de Nobelprijs ontving. 

In dit hoofdstuk zal eerst een korte beschrijving worden gegeven over een manier 

waarop zo'n tweedimensionaal elektronengas kan worden gecreëerd. Daarna zal het 

gedrag van een tweedimensionaal elektronengas in een magneetveld worden be

schreven. In paragraaf 2.3 zullen de voor het Quanturn Hall effect karakteristieke 

verschijnselen worden getoond. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de beschrijving 

van een model voor het Quanturn Hall effect, dat gezien kan worden als de meest 

geaccepteerde verklaring. 

2.1 Het tweedimensionale elektronengas 

Een voorbeeld van een halfgeleiderstructuur, die veel gebruikt wordt om een 

tweedimensionaal elektronengas te realiseren, is de GaAs/AlGaAs-heterostructuur. 

Deze structuur bestaat uit een GaAs-kristal waarop epitaxiaal een laag AlxGa1.xAs is 

gegroeid. Hierbij is x de fractie aluminium, die doorgaans de waarde 0.3 heeft. De 

GaAs-laag is soms onopzettelijk zwak p-type gedoteerd, terwijl het AlxGa1_xAs juist 

wel opzettelijk n-type is gedoteerd om ervoor te zorgen dat de geleidingsband 

elektronen bevat. De geleidingsband van het AlxGa1.xAs ligt in energie hoger dan die 

van het GaAs, waardoor de elektronen van het AlxGa 1_xAs naar het GaAs gaan. Dit 

heeft tot gevolg dat er een elektrisch veld ontstaat, omdat de donoren in geïoniseerde 

toestand achterblijven in het AlxGa 1_xAs . Er treedt buiging op van de geleidingsbanden 

vlakbij het grensvlak. Het elektronentransport van het AlxGa 1_xAs naar het GaAs gaat 

door totdat de Fermi-niveaus in beide halfgeleiders aan elkaar gelijk zijn. In evenwicht 

vertoont de geleidingsband van de samengestelde halfgeleiderstructuren een 

discontinuïteit in de buurt van het grensvlak (zie figuur 2.1 ). 
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figuur 2. I : Bandendiagram voor een GaAs/AlGaAs-heterostructuur 
(energie als functie van de z-richting). Het enkel 
gearceerde gedeelte is het GaAs. Het dubbel gearceerde 
gedeelte is het AlÎGaHAs . E~ geeft de bandafstand 
aan van beide ha fgeletders. l::'.F is het 
Fermi-niveau. Si dtent als dotering. 'Spacer' is de 
ongedateerde laag AlxGa1_xAs . 

In de zo gecreëerde , bijna driehoekige, potentiaalput zijn de elektronentoestanden 

gequantiseerd in de richting loodrecht op het grensvlak. In de beide andere richtingen, 

evenwijdig aan het grensvlak, gedraagt een elektron zich als een vrij elektron met een 

effectieve massa die vrijwel gelijk is aan die van een elektron in bulk GaAs. De 

elektronen vormen een zogenaamd tweedimensionaal elektronengas. Voor de energie 

van zo'n elektron kan worden geschreven: 

li2 
2 2 

E = Ex + Ey + Ez n = -- (kx + ky) + En 
' 2m 

(2.1) 

= componenten van k-vector 
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h 

m 

= constante van Planck gedeeld door 2n 

= effectieve massa van het elektron 

De vorm van de potentiaalput bepaalt het aantal niveaus in de put en ook de energie 

van deze niveaus. Meestal ligt het Fermi-niveau juist onder het tweede quantisatie

niveau en wordt alleen het onderste niveau door elektronen bezet. Dit is ook het geval 

bij de preparaten die zijn gebruikt bij de experimenten die in dit verslag worden be

sproken. 

Vaak wordt er tussen het GaAs en het n-type gedoteerde AlxGa1.xAs een laag on

gedoteerd AlxGa1_xAs geplaatc;;t. Deze laag wordt meestal aangeduid met de engelse 

naam 'spacer' (zie figuur 2.1 ). Deze spaeer wordt gerealiseerd door eerst een laag on

gedoteerd AlxGa 1_xAs op het GaAs-kristal te groeien en daarna een gedoteerde laag 

AlxGa 1_xAs . Op deze manier wordt de afstand tussen het tweedimensionaal 

elektronengas in het GaAs en de geladen donoren in het AlxGa1_xAs vergroot, wat tot 

gevolg heeft dat de mobiliteit van de elektronen groter wordt. 

2.2 Tweedimensionaal elektronengas in een magneetveld 

Beschouw een tweedimensionaal systeem van onafhankelijke elektronen zonder spin. 

In een magneetveld loodrecht op het systeem kan de Hamiltoniaan van dit systeem als 

volgt worden beschreven : 

1 [ 2 2] H = 
2

m ( Px - eAx ) + ( Py - eAy ) 

met: Px en Py 

Ax en Ay 

e 

= de componenten van de impuls van het elektron, 

= de componenten van de vectorpotentiaaL 

= elementaire lading 

(2.2) 

Hierbij is de effectieve massa van het elektron isotroop verondersteld. In het Carte

sische assenstelsel dat hier wordt gebruikt bevinden de elektronen zich in het xy-vlak 

en staat het magneetveld in de positieve z-richting. In de Landau-ijk wordt de vector-
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potentiaal gegeven door A = ( -yB,O,O) . De impulsoperator in de x-richting 

cammuteert met de Hamiltoniaan, [Px , H] = 0 , zodat voor de oplossing van het 

eigenwaardeprobleem Hl/1 = Et/I voor t/1 kan worden geschreven : 

(2.3) 

met k = ~x • Substitutie van deze uitdrukking in de Schrödingervergelijking geeft 

de volgende differentiaalvergelijking: 

Ecf> (2.4) 

In deze formule zijn de magnetische lengte t 0 = ~ en de cyclotronfrequentie 

wc = ~ gebruikt. De differentiaalvergelijk~g (2.4) is juist de 

differentiaalvergelijking van een harmonische oscillator. De eigentoestanden van de 

Hamiltoniaan H kunnen voorgesteld worden als producten van vlakke golven in de 

x-richting en harmonische oscillatorfuncties in dey-richting. De golffuncties zien er als 

volgt uit : 

(2.5) 

waarbij Hn het Hermite-polynoom is van orde n en Nn een normeringsconstante. 

De energie-eigenwaarden worden gegeven door : 

Ei k = (i + -1 ) hw c ' 2 
(2.6) 

waarbij i de index is van het Landau-niveau. 

Uit de uitdrukking voor t/1 (2.5) blijkt dat deze gecentreerd is rond y = tiJk . Als 

het systeem is begrensd in de y-richting met breedte b, dan geldt 0 < k < ~ . Het 
to 

opleggen van periodieke randvoorwaarden t/J(x,y ) = t/J(x + l,y) in de x-richting 

heeft tot gevolg dat de k-vector wordt gediscretiseerd volgens k = 
2n;k , waarbij 

nk een geheel getal is. Samen met de begrenzing voor de k-vector die hierboven is 

gegeven, volgt hieruit dat het aantal toestanden N in een Landau-niveau wordt gege-
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ven door N = 2~~fi . Het aantal toestanden per oppervlakte-eenheid voor een vol 
Landau-niveau wordt dan gegeven door : 

2 2nt8 

eB 
h 

De vulfactor kan dan worden gedefinieerd volgens : 

V -

(2.7) 

(2.8) 

waarbij fle de elektronendichtheid is per oppervlakte- eenheid. Deze factor geeft dus 

het aantal Landau-niveaus dat gevuld is. 

2.3 Metingen aan het Quantmn Hall effect 

Een geometrie, die veel gebruikt wordt bij metingen aan het Quanturn Hall effect, is 

weergegeven in figuur 2.2. Deze geometrie zal in de rest van dit verslag worden aan

geduid met de Engelse naam Hall-bar. 

Zo een Hall-bar is een rechthoekige halgeleiderstructuur met aan beide uiteinden me

talen stroomcontacten over de gehele breedte van het preparaat. Via deze contacten 

wordt de stroom van en naar het tweedimensionale elektronengas gevoerd. De smalle 

kanaaltjes tweedimensionaal elektronengas, die de verbinding vormen met de Hall

contacten aan beide zijden van deze rechthoekige structuur, worden in dit verslag 

contactarmen genoemd. Aan de uiteindes van deze contactarmen zijn metalen con

tacten aangebracht. Via deze zogenaamde Hall-contacten wordt de potentiaal gemeten. 

De breedte van deze contactarmen is veel kleiner dan de afmetingen van de rechthoe

kige structuur. 

Wanneer er via de stroomcontacten stroom door het preparaat wordt gevoerd en er 

wordt een magneetveld loodrecht op het tweedimensionale elektronengas aangelegd, 

dan ontstaat er tussen twee tegenover elkaar liggende Hall-contacten een potentiaal

verschil. Deze spanning wordt de Hall-spanning V11 genoemd. De spanning tussen 

twee naast elkaar gelegen Hall-contacten wordt de langsspanning VL genoemd (zie 

figuur 2.2). Het verloop van de Hall-spanning en de langsspanning als functie van het 
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figuur 2.2 : Hall-bar-geometrie. Het tweedimensionale elektronengas bevindt 
zich in het xy-vlak. Het magneetveld B staat loodrecht 
op dit vlak. De stroom I loopt in de x-richting via de 
stroomcontacten. De Hall-spanning V11 wordt gemeten 
tussen twee Hall-contacten loodrecht op de stroomrichting. 
De langsspanning VL wordt gemeten tussen twee Hall-contacten 
evenwijdig aan de stroomrichting. 

magneetveld, bij 1.9 Kelvin en een constante stroomsterkte, is weergegeven in figuur 

2.3. 

In figuur 2.3 is ook de vulfactor v aangegeven. De elektronendichtheid is constant, 

zodat de vulfactor omgekeerd evenredig is met het magneetveld. De Hall-spanning 

vertoont vlakke plateaus als de vulfactor een geheel getal is ( v = V0 ). Deze spanning 

. 1· "k V I 25813 b". I d k . d d h IS ge IJ aan: H ~ v , waar IJ e stroomster te IS van e stroom oor et 
0 

preparaat. De langsspanning vertoont oscillaties, de zogenaamde Shubnikov-de 

Haas-oscillaties, waarbij de minima samenvallen met gehele vulfactoren. Voor sterke 

magneetvelden zijn deze minima nagenoeg nul. 

Er kan een Hall-weerstand Ru en een langs- of magnetoweerstand RL worden ge

definieerd: 

(2.9) 

Een tweetal grootheden dat hieraan is gerelateerd zijn de resistiviteitscomponenten 

pJO( en Pxy • Deze zijn als volgt gedefinieerd: 
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figuur 2.3 : Hall-spanning VH en langsspanning VL als functie van 
van de sterkte van het magneetveld, bij een constante 
stroomsterkte, bij 1.9 K. Dit is gemeten aan een 
preparaat met een Hall-bar-geometrie (figuur 2.2). 
Zichtbaar zijn de plateaus in de Hall-spanning en de 
oscillaties in de langsspanning. Bij drie plateaus is de 
waarde van de gehele vulfactor V0 gegeven. 

Pxx - en Pxy 0) (2.10) 

De relatie tussen de weerstanden en de resistiviteitscomponenten wordt voor homogene 

preparaten gegeven door: 

Ru= ~ Pxy (2.11) 

en 
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= I "'P -- XX b PxxD 

met I = de afstand tussen twee naast elkaar gelegen Hall-contacten 

b = de breedte van de Hall-bar 

(2.12) 

De factor D = ~ geeft het aantal vierkanten met afmetingen b x b aan, dat ligt 

tussen de beide Hall-contacten waarover de langsspanning wordt gemeten. In de rest 

van het verslag zal vaak dit symbool D worden gebruikt. 

2.4 Lokalisatie 

In systemen, waarin onzuiverheden aanwezig zijn, zijn de Landau-niveaus verbreed 

zoals aangegeven in figuur 2.4. 

figuur 2.4 : 

Energie 

0"'-----
aantal toestanden 

ToestanJsdichtheid in de Land:m-banden, waarbij het 
gearceerde gebied de gelokaliseerde toestanden 
weergeeft en het niet-gearceerde gebied de 
niet-gelo kalisecrele toestanden. 

Er ontstaan banden, waarbij het centrum van deze banden samenvalt met het 

Landau-niveau. Deze banden worden Landau-banden genoemd. Een model, dat veelal 
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gebruikt wordt om het Quanturn Hall effect te verklaren, gaat uit van twee ver

schillende soorten elektronentoestanden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gelo

kaliseerde toestanden en niet-gelokaliseerde toestanden. Het zijn alleen de elektronen 

in de niet-gelokaliseerde toestanden die kunnen deelnemen aan het elektrisch transport 

tussen de contacten. In dit model wordt gesteld dat de gelokaliseerde toestanden alleen 

in de flanken van de Landau-banden liggen en de niet-gelokaliseerde toestanden alleen 

in een smal gebied in het centrum van de Landau-banden (zie figuur 2.4). 

Het ontstaan van plateaus in de Hall-weerstand kan als volgt worden verklaard. 

Wanneer het magneetveld wordt gevarieerd, verplaatst het Fermi-niveau zich t.o.v. de 

Landau-banden. Wanneer nu bij een bepaalde sterkte van het magneetveld het Fermi

niveau in het energiegebied van de gelokaliseerde toestanden ligt (in de flanken van 

de Landau-banden), worden bij een lage temperatuur door een kleine verandering van 

de magneetveldsterkte alleen gelokaliseerde toestanden bezet. Het aantal elektronen 

dat deelneemt aan het elektrisch transport is constant, waardoor de Hall-weerstand een 

constante waarde heeft. Zolang het Fermi-niveau in de flank van een Landau-band 

(gelokaliseerde toestanden) ligt is de Hall-weerstand constant. 

Het feit dat de magnetoweerstand klein is bij die sterktes van het magneetveld waarbij 

de plateaus in de Hall-weerstand optreden, is als volgt te verklaren. Het Fermi-niveau 

ligt in de flank van een Landau-band wanneer er in de Hall-weerstand plateaus ont

staan. De elektronen in de niet-gelokaliseerde toestanden hebben dus veel energie no

dig om een onbezette toestand te bereiken door verstrooiing. Dit leidt dan tot een 

minimale magnetoweerstand. 

De Hall-weerstand wordt vaak gebruikt om de elektronendichtheid ne te bepalen, 

waarbij uitgegaan wordt van de relatie RH = nBe voor 11B > > I (zie ref. 2). f1 
e 

is de mobiliteit van de elektronen. De Hall-weerstand op de Quanturn Hall-plateaus 

blijkt nu dezelfde waarde te hebben als de waarde die verwacht wordt bij vrije 

elektronen, terwijl een aantal elektronen gelokaliseerd is en niet aan de geleiding deel

neemt. Hoe de Hall-weerstand in geval van lokalisatie toch de juiste waarde kan 

hebben, is als volgt in te zien. Het verlies aan stroom vanwege de gelokaliseerde toe

standen wordt gecompenseerd door een toename van de snelheid van de elektronen in 

de niet-gelokaliseerde toestanden (zie referenties 3 en 4). 

Het mechanisme van lokalisatie kan als volgt worden begrepen. Beschouw een sys

teem met willekeurig verdeelde verstrooiingscentra. Deze centra geven een fluctuerende 
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potentiaal, die wordt verondersteld glad te zijn op een schaal die vergelijkbaar is met 

de magnetische lengte t n ( zie paragraaf 2.2). De elektronenbeweging kan in een 

magneetveld worden opgesplit5t in een snelle cyclotronbeweging en een langzame be

weging van het middelpunt. Wanneer gesteld wordt dat Pxx = 0 , beweegt dit mid

delpunt vanwege de Lorentzkracht in een richting loodrecht op het elektrische veld. 

Er kan dus gesteld worden dat de elektronen langs equipotentiaallijnen bewegen. In 

het geval van een gladde potentiaal zijn er equipotentiaallijnen die gesloten contouren 

vormen. Dat wil zeggen dat elektronen op deze equipotentiaallijnen rondjes blijven 

bewegen rond één vast punt. Dit geeft dan aanleiding tot gelokaliseerde elektronen. 

De elektronen bewegen rond potentiaalbergen en potentiaaldalen. Er bestaan echter 

ook potentiaallijnen die niet gesloten zijn. Zij lopen op de grens tussen de bergen en 

de dalen (langs de zadelpunten). Deze open equipotentiaallijnen bevatten de niet

gelokaliseerde, stroomvoerende elektronen. Voor een korte beschrijving van deze 

theorie met verwijzingen, zie referentie 5 in de literatuurlijst. 
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3. Theorie 

3.1 Nieuw model voor het Quanturn Hall effect 

Het model voor het Quanturn Hall effect, dat hier wordt besproken (ref. 7), gaat niet 

uit van lokalisatie, maar van een inhomogene elektronendichtheid. Wanneer op een 

bepaald pad tussen de stroomcontacten de elektronendichtheid dusdanig is dat de 

vulfactor (2.8) geheel is, dan is de weerstand van dit pad zeer laag. Volgens de wetten 

van Kirchhoff loopt in zo'n geval (bijna) alle stroom via een pad met gehele vulfactor. 

De Hall-spanning staat dan (bijna) geheel over dit pad. 

Het transport wordt in dit moelel beschreven door een resistiviteitstensor, die afhangt 

van de vulfactor. Een inhomogene elektronenelichtheid impliceert direct een plaatsaf

hankelijke vulfactor en daarmee een plaatsafhankelijke resistiviteitstensor. De Hall- en 

langsweerstanel kunnen berekend worden door integratie van deze resistiviteitstensor 

en de stroomdichtheid, waarbij deze laatste wordt bepaald uit de wetten van Kirchhoff. 

3.1.1 Het magnetotransport 

Het elektrisch transport in een tweedimensionaal systeem kan worden beschreven 

met een resistiviteitstensor e of met zijn inverse, de conductiviteitstensor fL. Deze 

tensoren worden isotroop verondersteld, zodat ze in het tweedimensionale geval twee 

onafhankelijke componenten bevatten. De relatie tussen het elektrische veld en de 

stroomdichtheid wordt clan gegeven door : 

(3.1) 

De relatie tussen de diverse componenten van beide tensoren wordt gegeven door : 

Pxx - en Pxy (3.2) 
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In het model, dat hier wordt gepresenteerd, worden de spanningen berekend door 

integratie van de lokale resistiviteitstensor van een tweedimensionaal elektronengas. 

De Hall-spanning in een rechthoekige Hall-bar-geometrie wordt dan gegeven door : 

(3.3) 

De x- en de y-coördinaat geven respectievelijk de lange en de korte zijde aan van de 

rechthoekige Hall-bar-geometrie (zie figuur 2.2). De totale stroomsterkte, die in de 

x-richting loopt, wordt gegeven door : 

I = J Jx(x,y)dy (3.4) 

Deze uitdrukking is onafhankelijk van x, vanwege behoud van stroom. Voor de 

Hall-weerstand R 11 kan dan de volgende uitdrukking worden gevonden : 

VH 
I 

I [ -Pxy(x,y)Jx(x,y) + Pxx(x,y)Jy(x,y)]dy 

JJx(x,y)dy 

Voor de magnetowecrstand geldt : 

I [Pxx(x,y).Tx(x,y) + Pxy(x,y)Jy(x,y)]dx 

J.Jx(x,y)dy 

(3.5) 

(3.6) 

Als de resistiviteil<>tensor homogeen is over het preparaat, dan gaat uitdrukking (3.5) 

over in: 

Rxy - Pxy I + cotan811 

JJy(x,y)dy 

JJx(x,y)dy 

- 13 -
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waarhij 011 = arctan( Pxy ) de Hall-hoek weergeeft. Het gedeelte tussen haken he
Pxx 

schrijft de geometrische correctiefactor. 

Voor de magnetoweerstand geldt in het homogene geval: 

Pxx 

f.rx(x,y)dx + tan euJJy(x,y)dx 

f Jx(x,y)dy 

3.1 .2 De lokale resistiviteitstensor 

(3.8) 

De resistiviteitstensor, die in het hier gepresenteerde model wordt gebruikt, is bepaald 

met de zelfconsistente Bom-benadering. Voor een beschrijving van deze theorie zie re

ferentie 6. De uitdrukkingen die gebruikt worden voor axx en ayx zijn vereenvoudigd 

met betrekking tot deze zelfconsistente Bom-benadering. Uit deze axx en (Jyx kunnen 

Pxx en Pxy worden berekend volgens de relaties (3.2). De vereenvoudiging die gebruikt 

is betreft de verbreding van de Landau-niveaus. Als het bereik waarbinnen de ver

strooiingscentra nog van invloed zijn klein is t.o.v. de golflengte van de elektronen

golffuncties, dan is de Landau-niveau-verbreding r onafhankelijk van de 

Landau-niveau-index i. 

Dit heeft tot gevolg dat deze verbreding niets anders is dan de levensduurverbreding. 

r = J_l_ hw _h_ = efz J 2 B 
n c !scat m n f1 

met : !scat 

f1 

= vcrstrooi ingstijd, 

= mobiliteit. 

(3.9) 

Wanneer ook nog de koppeling tussen de diverse energieniveaus wordt verwaarloosd, 

zien de componenten van de conductiviteitstensor er als volgt uit : 

_e: Io + _1 )J[ _ a f(E) J[ 1 _ ( _E -_Ei,u )
2

] dE 
n h . 2 oE r 

t,(J 

(3.10) 
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3 

= ~-L_c_ ~(i+-1 )J[- 8f(E) J[t-( E-Ei,cr )2] 2 dE (3.11) 
B n2h hwc ~ 2 oE r 

1,0" 

(Jyx 

hierin is f(E) de Fermi-Dirac-verdelingsfunctie. 

Als nu de spin van de elektronen wordt meegenomen, dan vindt er een Zeeman

splitsing plaats van de Landau-niveaus. De energie van de Landau-niveaus wordt dan 

gegeven door: 

met (J - + -1 of 
2 

1 
2 

(3.12) 

eh 
waarbij Jln = het Bohrmagneton is met m0 de rustmassa van het elektron. 

2m0 
gt is de versterkte g-factor. Jn een tweedimensionaal systeem kan de g-factor worden 

versterkt door de wisselwerking tussen de elektronen met spin up en die met spin down. 

In een eenvoudige benadering wordt deze versterkte g-factor gt voor het Landau

niveau i gegeven door : 

(3.13) 

waarbij Li1 en Lir uitdrukkingen zijn die aangeduid worden met de Engelse term 

'self-energy'. Ze hebben betrekking op elektronen met respectievelijk spin down en spin 

up. vi1 en vi1 zijn de vulfactoren voor beide soorten elektronen in het Landau

niveau i. De chemische potentiaal in de Fermi-Dirac verdelingsfunctie ./(E) in (3.10) 

en (3.1 I) wordt bepaald uit de eis dat de integraal van f{E) over alle energieniveaus 

Ei,., gelijk moet zijn aan de elektronendichtheid. 

Met deze uitdrukkingen (3.10 t/m 3.13) kunnen de conductiviteitscomponenten zelf

consistent worden berekend. De resistiviteitscomponenten kunnen vervolgens worden 

berekend met (3.2). Het verloop van deze resistiviteitscomponenten als functie van het 

magneetveld is weergegeven in figuur 3. I. 

Hierin zijn de scherpe minima in Pxx te zien, die optreden bij een gehele vulfactor. 

Deze Pxx en Pxy kunnen gebruikt worden in de uitdrukkingen voor Rxy (3.5) en voor 

Rxx (3.6). 
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figuur 3.1 : De berekende resistiviteitscomponenten in arbitraire 
eenheden. Opmerkelijk zijn de scherpe minima in Pxx die 
optreden bij een gehele vulfactor. 

Er dient opgemerkt te worden, dat bij deze Bom-benadering de effecten van lokali

satie niet zijn meegenomen in de conductiviteitscomponenten. 

3.1.3 De ééndimensionale benadering 

De moeilijkheid om m.b.v. de wetten van Kirchhoff de tweedimensionale stroom

verdeling te berekenen was aanleiding om in een eenvoudiger, ééndimensionale bena

dering de effecten van de inhomogeniteiten kwantitatief te bekijken. 

Beschouw een oneindig lange Hall-bar met een elektronendichtheid die alleen varieert 

over de breedte van het preparaat : ne(x,y) = ne(y). In dey-richting is het preparaat 

begrensd met breedte b. In principe wordt het preparaat dan verdeeld in oneindig 

lange stroken met verschillende elektronendichtheden. Binnen één strook is de 

elektronendichtheid constant. Dit heeft tot gevolg dat voor de stroomdichtheid kan 

worden geschreven : Jy(x,y) = 0 . 

- 16-



In plaats van een gedetailleerde beschrijving van de elektronendichtheid ne als 

functie van y, wordt er een statistische verdeling van ne-waardes aangenomen. De 

verdeling wordt Gaussisch verondersteld volgens: 

(3.14) 

waarbij no de gemiddelde elektronendichtheid is en bn een maat voor de spreiding 

in de elektronendichtheid. De integratie over y in uitdrukking (3.5) kan vervangen 

worden door een integratie over ne, waarbij gebruik gemaakt wordt van de relatie 

d: ~ G(ne)dne . Hierbij is b de breedte van het preparaat. Deze relatie kan ook 

geschreven worden als dne = 1 dy = H(y) dy , omdat de elektronendichtheid 

alleen afhangt van de y-coörJi~J~t~ In principe wordt gesteld dat er lokaal een 

dichtheidsgradiënt bestaat die afhankelijk is van y-coördinaat, maar er wordt geen 

uitspraak gedaan over de exacte vorm van deze afhankelijkheid ( H(y) is een on

bekende functie ). Gebruik makend van het feit dat Jy(x,y) = 0, geldt volgens 

K irchhoff voor de stroomsterkte in de x-richting: 

(3.15) 

waarbij Ex(B) de lokale elektrische veldsterkte is in de x-richting, onafhankelijk van 

x en y. De Hall-weerstand, die gemeten wordt over de gehele breedte van het preparaat 

wordt dan gegeven door : 

(3.16) 
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De magnetoweerstand per vierkant wordt gegeven door : 

(3.17) 

Dat lokalisatie in deze ééndimensionale benadering is uitgesloten, is als volgt in te 

zien. De inhomogene elektronendichtheid kan gezien worden als zijnde veroorzaakt 

door een inhomogene verdeling van de donoren in het AlxGa1_xAs . Er is aangenomen 

dat de inhomogeniteiten alleen optreden in één richting, zodat gesteld kan worden dat 

de equipotentiaallijnen evenwijdige lijnen zijn. In paragraaf 2.4 is gebleken, dat het 

voor de daar besproken vorm van lokalisatie noodzakelijk is dat de 

equipotentiaallijnen gesloten contouren zijn, zodat geconcludeerd kan worden dat in 

dit ééndimensionale model deze vorm van lokalisatie onmogelijk is. 

3.1.4 De herverdeling van lading 

Als met de in de paragrafen 3.1.2 en 3.1.3 beschreven formules een berekening wordt 

uitgevoerd, dan blijkt dat de chemische potentiaal Pc een sprong maakt bij een gehele 

vulfactor. Wanneer uitgegaan wordt van een inhomogene elektronendichtheid, dan 

komt dit neer op een sprong in de chemische potentiaal tussen gebieden met een vul

factor net boven de gehele vulfactor i (met Pc~ (i-+- 1/2)hwc) en gebieden met een 

vulfactor net onder i (met Pc~ (i - V2)hwc ). In evenwicht kan deze situatie niet voor

komen. De sprong in de chemische potentiaal ( 11pc ~ hmc) zal gecompenseerd worden 

door een herverdeling van de elektronen. De grootte van dit effect kan geschat worden 

met behulp van de volgende sterk vereenvoudigde modelsituatie (zie figuur 3.2). 

Stel nu dat de elektronendichtheid lineair toeneemt met de plaats in het preparaat 

zoals aangegeven in figuur 3.2. In het midden is de vulfactor een geheel getal. De 

elektronendichtheid kan als volgt worden weergegeven: 

inL(l -+- o:x) = i e: ( 1 -+- o:x) (3.18) 
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figuur 3.2 : Vereenvoudigde situatie waarmee het effect van de 
herverdeling van lading kan worden afgeschat. De 
elektronendichtheid nc neemt 
hierbij lineair toe met de plaats (gestreepte lijn). 
De chemische potentiaal llc maakt 
een sprong bij ~ehcle vulfactor (getrokken lijn). 
De elektronen m het recht gearceerde 
gebied (rechts) verplaatsen zich naar het schuin 
gearceerde gebied (links), waarmee een energiewinst van 
t111c gepaard gaat. De herverdeling 
strekt zich uit over een afstand d. 

Er wordt uitgegaan van de niet-evenwichtstoestand met een sprong in de chemische 

potentiaal zoals aangegeven door de getrokken lijn in figuur 3.2. De elektronen in het 

energetisch hoger gelegen Landau-niveau (met energie (i+ Y2)hwc) kunnen energie 

winnen door de onbezette toestanden in het Jager gelegen Landau-niveau (met energie 

(i- Y2)hwc) te bezetten. De elektronen in het recht gearceerde gebied (rechts in figuur 

3.2) kunnen ongeveer 11!1c ~ hwc aan energie winnen door in de reële ruimte naar links 

te bewegen. Hierbij worden de toestanden in het schuin gearceerde gebied (links in 

figuur 3.2) bezet. Aangezien de donoren in het AlxGa 1_xAs niet mobiel zijn, treedt er 

een ladingsscheiding op. Dit leidt tot een evenwichtstoestand wanneer de Coulomb

energie gelijk wordt aan de originele stap in de chemische potentiaal. Deze Coulomb

energie eV kan afgeschat worden met een model, dat hieronder wordt beschreven. 
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Aangezien in twee dimensies de capaciteit tussen twee lijnladingen evenredig is met 

ln(r), met r de onderlinge afstand, hebben de vorm van de ladingsverdeling en de af

metingen van het modelsysteem slechts een kleine invloed op de schatting voor de 

Coulomb-energie. 

Beschouw een systeem dat bestaat uit een tweetal cilinders met straal a, die op een 

afstand d liggen. De ene cilinder is positief geladen met lading + Q, de ander is negatief 

geladen met lading -Q. Deze lading komt overeen met het totaal aantal elektronen dat 

van het hoger gelegen Landau-niveau naar het lager gelegen niveau gaat. a is de af

stand tussen de elektronen en de positieve donoren in het AlxGa1_xAs (a ~ 1 OOÁ ). d 

is de afstand waarover deze herverdeling van elektronen zich uitstrekt (zie figuur 3.2). 

De Coulomb-energie cV wordt nu bepaald uit het quotiënt van de lading Q en de ca

paciteit C van dit cilindersysteem. 

eQ 
eV = c 

d 

e f.2 
tXennxdx 

lfl~ocr 
(3.19) 

ln( ~ ) 

De evenwichl<;situatie wordt bereikt als eV - 1'1/lc, zodat de scheidingsarstand d in 

benadering gegeven wordt door: 

d{m) ~ 6 x 104J l1f1c(eV) 
tX(m -l)nrtm-2) 

(3.20) 

Dit komt overeen met enkele honderden nanometers voor condities die gebruikelijk 

zijn als het gaat om het Quanturn Hall effect ( ne ~ 5.1 015m 2, 

!1pc ~ 5meV , tX ~ 105m- 1 ). De hervcrdeling in de nabijheid van een gebied met een 

gehele vulfactor zorgt ervoor dat zo'n gebied met een gehele vulfactor zich uil<;trekt 

over een afstand van enkele honderden nanometers. 

Bij de berekeningen wordt deze herverdeling van lading meegenomen door de verde

lingsfunctie G(ne) (3.14) bij gehele vulfactor te vermenigvuldigen met een factor die 

uit de bovenstaande schatting kan worden verkregen. 

In hoofdstuk 4 zal blijken dat het Quanturn Hall effect met dit ééndimensionale 

model kan worden beschreven zonder het concept van lokalisatie. 

Voor meer informatie betreffende dit model, zie referenties 7 en 8. 
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3.2 De invloed van contacten 

Bij de meeste metingen aan het Quanturn Hall effect wordt ervoor gezorgd dat de 

invloed van de contacten op de metingen zo klein mogelijk is. In paragraaf 4.4.3 zal 

een experiment worden beschreven waarbij een preparaat met grote stroomcontacten 

is gebruikt,- zodat de bovengenoemde invloed niet meer te verwaarlozen is. In deze 

paragraaf wordt een model gegeven waarmee een poging wordt gedaan om de 

stroomverdeling in de buurt van contacten te beschrijven. 
-

De hoek tussen de equipotentiaallijnen V equi en de stroom J wordt gegeven door 

de relatie: L (Vequil J) = arctan( PPxx ) (zie ref. 9). De equipotentiaallijnen in een 
xy 

halfgeleider in de buurt van een ideaal metalen contact ( Pxx = Pxy = 0) lopen even-

wijdig aan dit contact. De hoek tussen de stroom en de equipotentiaallijnen is ongelijk 

nul als Pxx i= 0 in het tweedimensionale elektronengas. Dit houdt in dat er in dat geval 

stroom het contact ingaat. 

Beschouw nu een gedeelte van een tweedimensionaal elektronengas dat aan één zijde 

wordt begrensd door een ideaal metalen contact (zie figuur 3.3). De pijlen in figuur 3.3 

geven slechto; schematisch de stroomrichting weer en niet de exacte stroompaden. 

De wet van Maxwell ~Ê.ds = 0 ,toegepast op de integratieweg ABCD, geeft: 

JB fD J.A 
PHJ(x + L\x)ds - J, PxyJ(x)ds + Pxx.J(x)ds = 0 

A C D 
(3.21) 

- -
De kring ABCD is zo gekozen dat AB .l J en CD .l J . Het lijnstuk BC ligt in het 

metaal vlakbij de metaal/halfgeleider-overgang. DA ligt in het tweedimensionaal 

elektronengas vlak onder de rand. 

Wanneer nu wordt aangenomen dat Pxy en Pxx niet plaatsafhankelijk zijn en er 

wordt overgegaan op een dimensieloze lengteschaal D = ~ (het aantal vierkanten), 

dan gaat (3.21) over in: 

dl(D) 
Rn l + R 0 I(D) = 0 co 

(3.22) 

Hierbij zijn de symbolen RH voor de Hall-weerstand en Ro voor de langsweerstand 

per vierkant genomen om deze te kunnen onderscheiden van de lokale 

resistiviteitscomponenten Pxy en Pxx . De niet-lokale grootheden Rn en Ro zijn de 
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figuur 3.3 : Een gedeelte van een tweedimensionaal elektronengas in een 
halfgeleider dat grenst aan een metalen contact. 
Het gearceerde stuk geeft een deel van het metalen 
contact weer. De kring ABCIJ. is de gebn1~kte 
integratieweg, waarbij AB 1 J en CD 1 .J 
b is de breedte van de halfgeleider. 
I ( D ) is de stroomsterkte. De pijlen geven 
schematisch de stroomrichting weer. 

weerstanden die bij experimenten worden gemeten. Vanaf nu zullen steeds deze sym

bolen worden gebruikt. 

Formule (3.22 ) kan ook op de volgende manier worden geïnterpreteerd. De langs

spanning, die bij het metaal wordt opgebouwd tussen x en x+ ó.x, wordt gecompen

seerd door een Hall-spanning die ontstaat doordat er stroom het contact ingaat. (3.22) 

kan ook als volgt worden geschreven: 

di(D) 

do 
Ro 

--1(0) 
Ru 

(3.23) 

Oplossen van deze differentiaalvergelijking, uitgaande van de voorwaarde dat 

1(0) = 10 , geeft: 

I(D) = J0cxp(- ~~ D) (3.24) 
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De vereenvoudiging, die in dit model zorgt voor de grootste fout, is de aanname dat 

het metaal weerstandsloos is. In het Quanturn Hall regime kan het in reële situaties 

voorkomen dat de langsweerstand in het metaal veel groter is dan die in de halfge

leider. Dit heeft echter weinig invloed op de stroomverdeling, omdat in het geval dat 

in de halfgeleider de langsweerstand bijna nul is, de stroom toch voor het grootste ge

deelte langs en niet via het contact gaat. 

De aanname dat de lokale resistiviteitscomponenten Pxy en Pxx niet plaat~afhanke

lijk zijn heeft geen significante consequenties, tenzij er systematische gradiënten zijn in 

het preparaat. Een inhomogene resistiviteitstensor heeft alleen invloed in het Quanturn 

Hall regime, maar in dat geval is er altijd minstens één stroompad waarvoor Pxx = 

0. Dit heeft tot gevolg dat (bijna) alle stroom via dit pad en niet via het contact zal 

gaan. 

Relatie (3.24) kan nu toegepast worden op twee speciale gevallen, waarin het contact 

in het ene geval stroomvoerend is en in het andere geval niet-stroomvoerend. Beschouw 

nu de geometrie zoals die in figuur 3.4 is weergegeven. 

De potentiaal van het onderste contact is nul, omdat deze aan aarde ligt. De potentiaal 

op punt B bestaat uit een Hall-spanningsbijdrage van de stroom langs het contact 
R 

11exp (- _Q_ 0 1) en een bijdrage van de Hall-spanning van stroom 12 • Deze po-

tentiaal is ~~\ijk aan : Vn = 11exp (- RRo ot)R11 + 12R11 , waarbij 0 1 het aantal 
11 

vierkanten langs het contact is. Het potentiaalverschil tussen B en C is de langsspan-

ning die wordt opgebouwd door de stroom 12 en is gelijk aan : Ync = 12R 0 D 2 , 

waarbij 0 2 het aantal vierkanten is dat tussen de beide contacten moet worden mee

genomen. Het potentiaalverschil tussen C en D is gelijk nul, omdat hier geen stroom 

loopt en de potentiaal op het contact overal gelijk is. Het potentiaalverschil tussen de 

beide contacten, gebruik makend van 3.24, is dus gelijk aan : 

(3.25) 

Voor B-velden, waarvoor R 11 > > R 0 D 1 , geldt: 
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o, 

figuur 3.4 : Speciale geometrie. De zwarte gedeeltes geven de metalen 
contacten weer. De lijnen met pijlpunten geven 
schematisch de stroomrichting weer. 
I is de stroomsterkte van de toegevoerde stroom. 
I1 en I2 zijn de stroomsterktes in 

elk van de beide takken. 0 1 en 0 2 
zijn de aantallen vierkanten zoals aangegeven. A tot en 
met D geven plaatsen aan op de rand van deze geometrie. 

Met I = I1 + I2 • In deze uitdrukking is te zien dat het stroomcontact zorgt voor 

een negatieve bijdrage die evenredig is met de magnetoweerstand R 0 . Wanneer nu in 

een bepaalde geometrie 0 1 > 0 2 , dan wordt er tussen A en Deen spanning gemeten 

die kleiner is dan de Hall-spanning. 

Beschouw nu een andere geometrie, zoals die is weergegeven in figuur 3.5. 

De stroom loopt nu van contact I naar contact 2, terwijl contact 3 zwevend is. Wan

neer de stroom langs contact 3 gaat, loopt er een gedeelte van de stroom het contact 

in. Hierbij is dezelfde redenering gevolgd als aan het begin van deze paragraaf. Nu 

voert het contact geen stroom, dit in tegenstelling tot de vorige geometrie, zodat be

houd van stroom eist dat de stroom de halfgeleider weer ingaat zoals dat aangegeven 

is in figuur 3.5. Als deze stroom het contact verlaat in de rechterhoek, wordt hierbij 
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A c 

figuur 3.5 : Speciale geometrie. De zwarte gedeeltes geven de metalen 
contacten weer. De lijnen met pijlpunten geven de 
stroomrichting aan. I is de stroomsterkte van de 
toegevoerde stroom. 0 1 en 0 2 
zijn de aantallen vierkanten zoals aangegeven. 
I, 2 en 3 geven de stroomcontacten aan. 8 is een punt op 
contact 3. A en C zijn de Hall-contacten. 

een Hall-spanning opgebouwd met een grootte I'R11 • De stroom I' is, vanwege het 

behoud van stroom, juist gelijk aan de stroom die over de gehele lengte van het contact 

de halfgeleider verlaat en het contact ingaat. Anders gezegd : de stroom I' is gelijk aan 

het verschil van de stroom die aan het begin van het contact stroomt en die aan het 

eind nog over is. In formulevorm : 

(3.27) 

Het totale spanningsverschil tussen 8 en C, rekening houdend met de langsspanning, 

bedraagt: 

V8c ~ 10R11 [ I- cxp(- ~~ o 1)] + I0R 0 o2 (3.28) 

In gebieden waar R 11 > > R 0 o,, dus voor sterke magneetvelden, geldt dan : 

(3.29) 

- 25 -



Het potentiaalverschil tussen A en 8 wordt gegeven door : 

(3.30) 

Dit houdt in dat beide potentiaalverschillen voor sterke magneetvelden een langs-
. . d V f ( 0 ' + 02) . d V spannmg te zten geven, maar at Be een actor 

02 
groterts an AB. 

Een meer gedetailleerd model voor de stroomverdeling nabij contacten wordt be

schreven in de referenties 10, 11 en 12. 
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4. Experimenten 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de experimenten worden beschreven die uitgevoerd zijn om 

het hier gepresenteerde model te toetsen. De enige preparaat-afhankelijke parameters 

die in het model worden gebruikt, zijn de gemiddelde elektronendichtheid no (3.14) 

en de mobiliteit 11 (3.9). Deze parameters worden uit de metingen aan de diverse pre

paraten gehaald. De elektronendichtheid wordt bepaald uit de periode van de 

Shubnikov- de Haas-oscillaties, terwijl de mobiliteit wordt berekend uit de waarde van 

de magnetoweerstand bij een zwak magneetveld. De derde invoerparameter is de tem

peratuur, die dus alleen experimentafhankelijk is. Voor de g-factorversterking (formule 

3.13) is gekozen voor de maximaal gevonden waarde grac = 16 (ref. 13). De enige 
go 

onbekende parameter in dit model is de spreiding in de verdeling van de 

elektronendichtheid over de breedte van het preparaat ( bn in formule 3.14). Als 

waarde hiervoor is 2.6% van de gemiddelde elektronendichtheid genomen. 

De gebruikte preparaten zijn gemaakt van GaAs/ Al GaAs- heterostructuren, die ge

groeid zijn met MBE (Molecular Beam Epitaxy) en MOCVD (Metal Organic Chemica! 

Vapour Deposition). Een voorbeeld van zo'n heterostructuur is gegeven in figuur 4.1. 

Het tweedimensionale elektronengas bevindt zich, zoals aangegeven is in figuur 4.1, 

op de GaAs/AlGaAs-overgang. Met een mesa-ets wordt dan in dit materiaal een 

geometrie geëtst. Een voorbeeld van zo'n geometrie is weergegeven in figuur 4.2. 

Hierin is ook het bovenaanzicht gegeven, wat dus in feite de geometrie van het 

tweedimensionale elektronengas weergeeft. In de hierna volgende paragrafen zal steeds 

de geometrie van het tweedimensionale elektronengas op een dergelijke manier worden 

gegeven. Een gedetailleerde weergave van de geometrie van de gebruikte preparaten, 

alsmede een tabel met gegevens, is te vinden in appendix A. Hierna zal steeds het 

volgnummer uit deze tabel dienen als vcrwijzing naar de betreffende preparaten. 

Allereerst zal in paragraaf 4.2 een beschrijving worden gegeven van de opstelling zo

als deze bij de diverse metingen is gebruikt. Paragraaf 4.3 geeft de meetprocedure weer. 

De eerste serie metingen, die in paragraaf 4.4.1 worden gegeven, betreft de tempera

tuurafhankelijkheid van het Quanturn Hall effect. In paragraaf 4.4.2 wordt met behulp 
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figuur 4.1 : 

figuur 4.2 : 

250 Ä GaAs 

400 Á n+ AlGaAs 

200 Ä AlGaAs 
----------------- 2DEG 

--- 4 JJm GaAs .-IJ 

Substraat 

Voorbeeld van een GaAs/ AIGaAs-heterostructuur. 
De stippellijn geeft het tweedimensionale elektronengas 
(2 DEO) aan. 

Een uitgeëtste geometrie. Het gearceerde gebied is het 
AlxGa1_xAs De bovenste laag GaAs, die in figuur 4.1 is 
aan~egeven, is niet getet<:cnd. De stippellijn geeft de 
liggmg van het tweedimensionale elektronengas aan. 
Het bovenaanzicht van de uitgeëtste geometrie is rechts 
weergegeven. Dit geeft dus de geometrie van het 
tweedimensionale elektronengas. 
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van een parallelschakeling van twee preparaten met een Hall-bar-geometrie getest of 

het gebruik van de lokale resistiviteitstensor en het gebruik van de wetten van 

Kirchhoff in combinatie met de ééndimensionale benadering zinvol is. Het moelel 

wordt in paragraaf 4.4.3 verder getest aan de hand van een speciaal preparaat waarvan 

de geometrie afwijkt van de Hall-bar. In paragraaf 4.4.4 wordt de invloed van con

tacten op de stroomverdeling experimenteel bestudeerd. Het moelel dat in paragraaf 

3.2 is gepresenteerd, zal in deze paragraaf worden geverifieerd. 
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4.2. Opstelling 

De gebruikte meetopstelling bestaat uit een cryostaat waarin de te meten preparaten 

worden geplaatst. Onder in de cryostaat bevindt zich een supergeleidende magneet die 

gekoppeld is aan een magneetbesturing. De meetgegevens worden recht<;treeks geleverd 

aan een dataverwerkingssysteem, die daarna verder worden verwerkt en worden opge

slagen. Voor de temperatuurafhankelijke metingen is gebruik gemaakt van een stabi

Iisatieregeling. Bij een aantal metingen zijn naast het dataverwerkingssysteem een 

drietal voorversterkers gebruikt. In de hierna volgende paragrafen zullen de diverse 

delen van de opstelling nader worden toegelicht. 

4.2.1 Cryostaat 

De gebruikte cryostaat is een 10 tesla-systeem van Oxford Instrument<; Limited. Het 

is een metalen constructie met een tweetal vacuumschermen en een vloeibaar stikstof

mantel. De preparaatruimte bevindt zich op de as van de cilindervormige cryostaat. 

In deze preparaatruimte kunnen de preparaten met behulp van een preparaathouder 

worden ingebracht. Onder in de cryostaat is de solenoïdale magneet in een verticale 

positie geplaatst, om de preparaatruimte heen. De plaatsing van de magneet en de 

lengte van de preparaathouder zijn zodanig dat het preparaat midden in het centrum 

van de magneet kan worden geplaatst. De magneetruimte staat in contact met een 

vloeibaar heliumreservoir, bovenin de cryostaat. De onderkant van de preparaatruimte 

wordt omgeven door een ruimte die via een ventiel is verbonden met het 

heliumreservoir. Dit wordt de 1.5 Kelvin-pot genoemd. Door deze pot af te pompen 

en door een juiste instelling van het ventiel, is het mogelijk om de preparaatruimte af 

te koelen tot 1.5 Kelvin. 
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4.2.2 Magneet 

De supergeleidende magneet is gewonden in een solenoïdale vorm van een draad be

staande uit een Niobium-Titaan legering in een beschermende koperen matrix. De 

magneet wordt bekrachtigd m.b.v. een voeding die gestuurd wordt door een regelaar. 

Met dit systeem kan gezorgd worden dat het magneetveld met constante snelheid toe

of afneemt. Voor de specificaties van de diverse onderdelen zie tabel 4.1. 

tabel 4.1 

specificaties van het magneetsysteem 

Magneet: 

- maximaal centraal veld 8.4 T bij 4.2 K 

10 T bij 2.2 K 

- homogeniteit 

Voeding 

Magneetregelaar 

100 p.p.m. binnen een bol met 

een diameter van I cm. 

2126 Superconducting Magnet Power Supply 

van Oxford Instruments Limited. 

5403 Magnet Controller 

van Oxford lnstruments Limited. 

4.2.3 Temperatuurstabilisatie 

Zoals reeds in paragraaf 4.2.1. is vermeld, kan m.b.v. de 1.5 Kelvinpot de tempera

tuur van de preparaatruimte worden ingesteld door een geschikte instelling van het 

ventiel en de pompsnelheid. Om te zorgen voor een constante preparaattemperatuur 

is er een stabilisatieregeling in het systeem opgenomen. Deze bestaat uit een tempera

tuurafhankelijke capaciteit die op de buitenkant van de preparaatruimte is bevestigd, 

een regeleenheid en een verwarmingselement. Deze laatste is eveneens op de buitenkant 

van de preparaatruimte gemonteerd. De regeleenheid vergelijkt de capaciteit van de 
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opnemer met een interne, instelbare capaciteit en stuurt het verschil, na versterking en 

omvorming, door naar het verwarmingselement. De uiteindelijke preparaattempera

tuur is bepaald met een geijkte opnemer die op de preparaathouder is bevestigd. Het 

betreft hier een temperatuurafhankelijke weerstand die gemeten wordt met een weer

standmeter die ervoor zorgt dat de dissipatie in de sensor zeer Jaag is. Voor de spe

cificaties, zie tabel 4.2. 

Temperatuuropnemer 

( preparaatruimte ) 

-type 

Regelaar 

Verwa rmingse lemen t 

Temperatuuropnemer 

( preparaathouder ) 

Weerstandmeter 

- dissipatie sensor 

Tabel 4.2 

Specificaties tem peratu urstabilisatie. 

CS-400 GR Cryogenic Capacitor 

van Lake Shore Cryotronics Incorporated 

Strontium Titaan glasceramische capaciteit 

CSC-400 Cryogenic Capacitance Controller 

10 ohm, 10 Watt weerstand 

I 00 ohm Allan Bradley koolweerstand 

Potentiometric Conductance Bridge 

van S.H.E. Corporation Cryogenic 

minder dan 0.1 pW 

4.2.4 Dataverwerking 

Oe acquisitie, verwerking en opslag van de gegevens is gedaan met behulp van het 

model 4400 systeem van EG&G PARC. Het acquisitiegedeelte van dit systeem wordt 

gevormd door een Boxcar Averager Mainframe met vier Gated Integrator modules, 

waarmee vier signalen simultaan kunnen worden opgenomen. De verwerking en opslag 
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wordt verzorgd door een Signa) Processor. Deze stuurt de Boxcar Averager en ont

vangt de digitale gegevens van de modules. De gegevens kunnen dan als functie van 

de tijd op een beeldscherm worden weergegeven. Ook kunnen er diverse operaties op 

de gegevens worden uitgevoerd, zoals vermenigvuldiging, integratie en differentiatie. 

De gegevensopslag vindt plaats met een floppy disk-drive. Voor de specificaties van 

de Gated Integrator modules, zie tabel 4.3. 

lngangsimpedantie 

Gate width 

Bandbreedte ingang 

Systeem ruis 

Tabel 4.3 

Specificaties Gated Integrator modules 

I M.Q, 30 pF 

2ns- 20 ms 

oe- IOO MHz 

Resolutie analoog naar digitaal : 

500 11Y rms bij 2 ns gatewidth 

25 11V rms bij 20 ns gatewidth 

12 bit5 

16 bit5 na middeling van vele metingen 

4.2.5 Voorversterkers 

Bij een aantal metingen, waarbij een zeer hoge ingangsimpedantie was vereist, is ge

bruik gemaakt van een drietal voorversterkers van EG&G PARC. Het betreft het 

model 113 Low Noise Pre-amp. De specificaties zijn weergeven in tabel 4.4. 

lngangsimpedantie 

Uitgangsimpedantie 

Versterking 

-Nauwkeurigheid 

Bandfilter 

Tabel 4.4 

Specificatie voorversterker 

I G .Q, 15 pF 

6oo n 
instelbaar x 10 - x 104 

bij geijkte standen ± 2 % 

instelbaar Oe- 300 kHz 
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4.3 Meetmethode 

De metingen zijn als volgt uitgevoerd. Een stroom met bekende stroomsterkte wordt 

via een stroomcontact aan het preparaat aangeboden. Het andere stroomcontact ligt 

aan aarde. De spanningen aan de zijcontacten van het preparaat worden allen t.o.v. 

dit geaarde stroomcontact gemeten. Ongewenste gelijkspanningen, zoals thermos

panningen, kunnen geëlimineerd worden met de volgende procedure. Met een 

pulsgenerator wordt een blokgolfvormige spanning via een I Mn weerstand aan het 

preparaat toegevoerd. Dit wordt schematisch weergegeven in figuur 4.3. Met het 

4400-systeem van EG&G PARCis het dan mogelijk om de spanning te bepalen wan

neer de stroom door het preparaat nul is en ook als deze maximaal is. Het verschil van 

de spanningen wordt dan verder beschouwd als het gemeten signaal. Het 4400-systeem 

ontvangt hierbij van de pulsgenerator een synchronisatiepuls. 

Met een herhalingsfrequentie tussen de 200 en 300 Hz worden de vier spanningen in 

vier modules tegelijk gemeten en gemiddeld. Iedere seconde wordt deze gemiddelde 

waarde dan gedigitaliseerd en opgeslagen in het geheugen van de Signa! Processor. Op 

deze manier worden de vier spanningen als functie van de tijd opgeslagen. Wanneer 

nu gelijktijdig het magneetveld met constante snelheid toe- of afneemt, is het mogelijk 

om de gemeten spanningen als functie van het magneetveld op te slaan. 

Door aan de vier ingangen hetzelfde signaal aan te bieden, is het mogelijk om de 

modules relatief t.o.v. elkaar te ijken. Vervolgens kunnen de modules absoluut worden 

geijkt door de hoogte van de plateaus in de Hall-spanning te meten en deze vervolgens 

om te rekenen naar weerstandswaarden, uitgaande van het feit dat de hoogte van de 

Hall-plateaus wordt gegeven door R11 = 25813/i n. Met deze ijkprocedure kunnen 

de gegevens dan worden weergegeven als weerstandswaarden als functie van het mag

neetveld. 
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I MO RO\CII 

Averaper 

Mainfrarnr 

Pulsgenerator 

figuur 4.3 : Schematische weergave van de meting. Als voorbeeld 
is de meting weergegeven aan een preparaat met een 
Hall-bar-geometrie. 
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4.4 Resultaten 

4.4.1. Temperatuuratltankelijkheid 

De temperatuurafhankelijkheid van de Hall-weerstand en van de magnetoweerstand 

is bepaald met behulp van een drietal preparaten bij vijf temperatuurinstellingen. Dit 

is gedaan met de preparaten l t/m 3 (zie appendix A). Elk van de preparaten heeft een 

Hall-bar-geometrie. De temperatuur is gestabiliseerd met behulp van de in paragraaf 

4.2.3 beschreven temperatuurstabilisatie. 

De metingen voor preparaat I zijn weergegeven in figuur 4.4 voor drie temperaturen. 

De temperaturen waarbij gemeten is dienen als invoerparameters voor de bere

keningen, die gegeven zijn in figuur 4.5. 

-
t -J 

figuur 4.4 : 

1,------------------------------------r10 

o.a 

0.1 

0.4 

0.2 

0 
0 
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-
i 

6 c: 

\ 
_)/. 

........... 

\ >-.. )( 

IX 

' \) 2 

0 
1 2 3 .. 5 6 7 

B (Tesla ) 

Gcmeten Hall-weerstand en langsweerstand per vierkant 
bij 3 verschillende temperaturen. 
T = 1.9 K, 3.6 K en 6 K. 
Deze metingen zijn verricht aan preparaat I. 
Dit is een preparaat met een Hall-bar-geometrie. 
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figuur 4.5 : 

1~-------------------------------,-r10 

0.1 8 

-0.1 6 c 
.:JI. ->-

0.4 4 )( 

Ik: 

0.2 2 

o~--~~~~~--~---+MM~~--~----+0 

0 7 

Berekende Hall-wcerstand en langsweerstand per vierkant 

bij 3 verschillende temperaturen. 

T = 1.9 K, 3.6 Ken 6 K. 

Deze berekeningen zijn uitgevoerd met de waardes voor 

de elektronendichtheid en de mobiliteit van 

preparaat I. Voor de spreiding in de elektronendichtheid 

( bn in formule 3.14) is een waarde 

genomen van 2.6 % van de eerder genoemde 

elektronendichtheid. 

De metingen die verricht zijn aan de preparaten 2 en 3 geven een vergelijkbaar resul

taat. 

De verschillen tussen de gemeten en de berekende curve bij zwakke en sterke mag

neetvelden zijn toe te schrijven aan de gebruikte resistiviteitstensor en niet zozeer aan 

het model. Bij de afleiding van de gebruikte resistiviteitstensor, formules 3.10 en 3.11, 

is de koppeling tussen de Landau-niveaus verwaarloosd (zie ref. 6). Juist bij zwakke 

magneetvelden is deze koppeling van belang. Vanwege het feit dat het model niet meer 

- 37 -



geldig is voor zwakke magneetvelden, zijn de berekeningen voor magneetvelden 

zwakker dan I Tesla niet uitgevoerd. 

Bij sterke magneetvelden is het energieverschil tussen twee opeenvolgende Landau

niveaus groot genoeg dat deze koppeling tussen de Landau-niveaus verwaarloosbaar 

is, maar dan speelt de koppeling tussen de spingesplit5te niveaus een grote rol. De spin 

van de elektronen is alleen meegenomen in de energie van de elektronen (formule 3. J 2). 

Echter dient te worden opgemerkt dat er bij de berekende curves plateaus in de Hall

weerstand verschijnen en ook brede minima in de langsweerstand. Bovendien wordt 

de verbreding van de plateaus en van de minima bij verlaging van de temperatuur 

kwalitatief goed weergegeven. De discrepanties tussen de gemeten en de berekende 

curves kunnen worden toegeschreven aan de vele benaderingen die in dit model zijn 

gebruikt, zoals de ééndimensionale benadering, waardoor lokalisatie ontbreekt. 

Uit de metingen zijn de gelcidbaarhcidscomponenten Sxx en Sxy bepaald en die zijn 

uitgezet in figuur 4.6 met de temperatuur als parameter. Ditzelfde is ook gedaan met 

de berekende gelcidb<~arheidscomponenten en dit staat uit in figuur 4.7. 

,...... 

~ 
N ., 
'-" 

)( 
)( 

Cf) 

figuur 4.6 : 

0.1 

0.4- ~ r r I 
Î ( (\ 

1 
I 0.2-

'\ 
I 

0.0~-------r-------+------~.~------+-~ 

2 3 .. 2 5 
Sxy { e /h ) 

6 

Gcmeten gcleidbaarheidscornponenten Sxx en Sxy met de 
temperatuur als parameter. 
T = 1.9, 2.6, 3.6, 6.0 en 7.3 K. 
Getekend met de gegevens van figuur 4.4. 
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figuur 4.7 : 

0.1,---------------------------------, 

0.4 

0.2 

0.0 

I\' I ~ 
2 4 2 5 

Sxy ( e /h ) 

Berekende geleidbaarhcidscomponenten Sxx en Sxy met de 

temperatuur als parameter. 

T = 1.9, 2.6, 3.6, 6.0 en 7.3 K. 

Getekend met de gegevens van figuur 4.5. 

Het op deze manier parametrisch uitzetten van de geleidbaarheidscomponenten komt 

overeen met de beschrijving die gegeven wordt in de veldtheoretische benadering (zie 

ref. 14). In beide figuren komen, bij lagere temperaturen, de lijnen samen bij gehele 

waarden van Sxy, wat ook voorspeld wordt door de theorie. 

4.4.2. Parallelschakeling van twee preparaten 

De stroomverdeling onder Quanturn Hall-condities is bestudeerd in een parallelscha

keling van twee preparaten met de geometrie van een Hall-bar. Hierbij zijn de beide 

stroomcontacten van het ene preparaat verbonden met die van het andere preparaat 

m.b.v. metalen draden. De stroomsterkte door elk van de preparaten is afhankelijk 
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RTI van de verhouding van de tweepuntsweerstand van beide preparaten . Als de 
RT2 

gemiddelde elektronendichtheid in beide preparaten verschillend is, dan zal deze ver-

houding RRn afhankelijk zijn van de sterkte van het magneetveld. Dus zal ook de 
T2 

stroomverdeling afhankelijk van de sterkte van het magneetveld zijn. 

Uitgaande van de berekende langs- en Hall-weerstand kan de potentiaal op elk van 

de Hall-contacten worden berekend m.b.v. de wetten van Kirchhoff. Om nu te con

troleren of het model de stroomverdeling over twee parallelle preparaten goed be

schrijft, kan een vergelijking worden gemaakt tussen de gemeten en de berekende 

potentialen op de Hall-contacten. 

Naast de parallelschakeling, kunnen ook de Hall-contacten van beide preparaten met 

elkaar worden verbonden. Dit geeft extra mogelijkheden voor de bestudering van de 

stroomverdeling, aangezien er nu ook stroom van het ene preparaat naar het andere 

kan stromen via de Hall-contacten. 

Met de hier beschreven proeven kan getest worden of de wetten van Kirchhoff in 

combinatie met de ééndimensionale benadering gebruikt kunnen worden. Bij de bere

keningen wordt de parallelschakeling van de twee preparaten voorgesteld als een pa

rallelschakeling van twee ééndimensionaal benaderde weerstanden. Het is dan niet 

vanzelfsprekend dat de tweedimensionale wetten van Kirchhoff een goede beschrijving 

geven. Daarnaast kan met deze experimenten gekeken worden of het concept van een 

lokale resistiviteitstensor bruikbaar is. 

Er zijn metingen verricht en berekeningen gedaan waarbij één of meer Hall-contacten 

waren doorverbonden. In deze paragraaf worden echter alleen de resultaten gegeven 

van de situatie waarbij vier van de zes Hall-contacten van het ene preparaat verbonden 

zijn met die van het andere preparaat. Deze situatie is schematisch weergegeven in fi

guur 4.8. Hierin wordt aangegeven hoe de stromen 11 t/m 16 zijn gedefinieerd. 
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figuur 4.8 : 
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/ 

Do 

Parallelschakeling van twee preparaten met een Hall-bar
geometrie. Vier van de zes Hall-contacten zijn 
onderling verbonden. 0 0 t/m 0 5 geven de aantallen 
vierkanten die moeten worden meegenomen voor de 
aangegeven gedeeltes. Aangegeven is de manier 
waarop de stromen 11 t/m 16 zijn gedefinieerd. 
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De vergelijkingen, die gebruikt zijn om deze situatie te beschrijven, geven de 

spanningen weer t.o.v. het geaarde stroomcontact 2. Deze spanningsvergelijkingen zien 

er als volg uit: 

1 1 
V1 = { 11 - 2 (IJ+ 14 )- 2 (Is+ 16 )} Do R 1 + (IJ+ 14 ) D 1 R1 

1 
+ ( Is + I6 ) D4 R1 + { 11 + 2 ( I4 - IJ ) + ( 16 - Is ) } Rut 

v2 = o 

+ 16 R111 + I4 ( RHI + DJ R1 ) 
1 1 

V S = { I I + 2 ( IJ + 14 ) + 2 ( Is + 16 ) }{ Rut + D4 RJ } 

+ Is DJ R1 

V6 = { I1 + + ( IJ + 14 ) + ~ ( Is + I6 ) } 0 4 R 1 

+ 16 ( Rnt + 0 J Rt ) 

1 1 
VJ = { I2 - 2 ( IJ + I4 ) + 

2 
( Is + I6 ) } D2 R2 - ( Is + 16 ) Ds R2 

1 1 
+ { I 2 - 2 ( IJ + 14 ) + 2 ( IS - I 6 ) } R H2 - IJ DJ R 2 

1 1 v4 { I2 - 2 ( IJ + I4 ) + 2 ( Is + I6 ) } D2 R2 - ( Is + I6 ) Ds R2 

- 16 RJI2 - l4 ( RJI2 + DJ R2 ) 
1 1 

V s { 12 -
2 

( IJ + 14 ) -
2 

( Is + 16 ) } { R112 + Ds R2 } - Is DJ R2 

v 6 = { 12 - + ( IJ + 14 ) - + ( Is + 16 ) } Ds R2 - I6 ( R112 + DJ R2 ) 

Het symbool RJI staat voor de homogene Hall-weerstanel en R staat voor de homo

gene langsweerstanel per vierkant. De index van de rcsistivitcitc;;componenten heeft 

betrekking op het nummer van het preparaat. De gebruikte nummering is weergegeven 
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in figuur 4.8. De eerste zes vergelijkingen hebben betrekking op preparaat I en de 

laatste zes hebben betrekking op preparaat 2. 13 t/m 16 zijn de stromen door de ver

bindingen tussen de Hall-contacten. v1 t/m v6 zijn de spanningen op de contacten I 

tot en met 6. o0 is het totaal aantal vierkanten over de gehele lengte van de prepa

raten. D 1 , o 2 , o 4 en Ds geven de aantallen vierkanten van gedeeltes van de pre

paraten (zie figuur 4.8). o3 geeft het aantal vierkanten dat in de contactarmen moet 

worden meegenomen. Het aantal vierkanten, dat in elk van de gevallen moet worden 

genomen, volgt uit de geometrie van de preparaten (zie appendix A). Dit stelsel kan 

zelfconsistent worden opgelost, omdat de potentialen op verbonden contacten gelijk 

ZIJn. 

Bij het opstellen van de spanningsvergelijkingen is rekening gehouden met het feit 

dat er een Hall-spanning komt te staan over de Hall-contacten als hierdoor een stroom 

loopt. Als voorbeeld volgt hier de berekening voor contact 5 van preparaat I. Dit is 

weergegeven in figuur 4.9 (dit is een uitvergroting van figuur 4.8). De potentiaal op 

punt A is nul, omdat deze aan aarde ligt. De potentiaal op punt B is gelijk aan de 

Hall-spanning die wordt opgebouwd door de stroom die het preparaat verlaat. Noem 

deze stroom 10 , waarbij 

10 = It + + ( 13 + 14 ) + + (Is + 16 ) (zie figuur 4.8). Dus geldt: Vn = 

10 RI-lt . Tussen de punten Ben C staat een langsspanning, zodat Vc = 10 ( Rnr 

+ o4 R 1 ). Omdat in dit geval contact 5 een stroom voert, staat er tussen de punten 

C en D ook een Hall-spanning, gelijk aan Vco = Is Ru 1. De potentiaal op punt 

Dis dus: v 0 = 10 ( Ru 1 + o 4 R1 ) - Is RHI . De potentiaal op contact 5 is gelijk 

aan: V s = 10 ( Rm + o 4 R 1 ) + Is o 3 R1 , waarbij de laatste term is toegevoegd 

omdat er een langsspanning wordt opgebouwd in de contactarm met o3 als het aantal 

vierkanten in de contactarm. 

Figuur 4.10 geeft het gcmeten verloop, terwijl het berekende verloop is te zien in fi

guur 4.11. Voor deze serie metingen is gebruik gemaakt van de in paragraaf 4.3.1 

beschreven preparaten 1 en 2. 
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figuur 4.9 : 
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Uitvergroting van figuur 4.8 nabij contact 5. De letters 
A, B, C en D geven plaatsen aan op de rand van 
preparaat I. 

Het verwaarlozen van de koppeling tussen de Landau-niveaus in de 

resistiviteitstensor (paragraaf 4.4.1) is te zien in de verschillen tussen de gemeten en de 

berekende curves bij zwakke en sterke magneetvelden. Het model is alleen geldig in 

het middengebied. 

De gemeten spanningen V34 en V56 hebben het verloop van een superpositie van een 

klassieke Hall-spanning en een oscillatie. Het is duidelijk zichtbaar dat er geen plateaus 

zijn. Ditzelfde verloop is ook te zien bij de berekende curves. Echter is de amplitude 

van de oscillatie kleiner dan bij de gemeten curves. Dit kan toegeschreven worden aan 

het feit dat er voor elk van de beide preparaten een homogene resistiviteitstensor wordt 

gebruikt. 

Het verloop van de spanningen V35 en V46 laat voor magneetveldsterktes tussen I 

en 2.5 Tesla een amplitude-gemoduleerde oscillatie zien, zowel bij de metingen als ook 

bij de berekeningen. Ook is in beide figuren te zien dat rond 3 Tesla de amplitude van 

- 44-



, 

0.1 ,..... 1 
~ - 0.1 
CD 
~ 

> 
o .• 

11) 
"; 
> 

0.2 

0 
0 

figuur 4.10: 

5 

3 s 
• 2 -

.. rr =e 
4 6 3-

CD 

• ' i• &Ó 

I ~ t- c > 
2 . 

' . ' "' 1 \'\•·6~ ..... 
.. , ... \1 •\1 

"; 

'· '~ktu ~ > 
·~;t~: .~ \* 1 

., .. ~"''' '' : • I ,. t 

( ;. :! w v35 .. •I • 
I V 

0 
1 2 3 • 5 • 7 

8 (Tesla) 

Gemeten spanningen in het geval van een parallelschakeling van 
twee preparaten met een Hall-bar-geometrie. 
Vier van de zes Hall-contacten van beide preparaten 
zijn verbonden zoals aangegeven in figuur 4.8. 
De indices van de aangegeven spanningen hebben 
betrekking op de Hall-contacten waarover deze spanning 
is gemeten. 

V35 en V46 klein is. Dit gedrag wordt door de berekende curves goed weergegeven. 

Echter is de amplitude van de oscillatie in de berekende curves veel kleiner dan die in 

de gemeten curves. Dat de periode van de oscillatie in de berekeningen voldoet is niet 

verwonderlijk, omdat deze bepaald wordt door de elektronendichtheden en dat zijn 

juist de invoerparameters bij de berekeningen. Het verloop van V35 en V46 rond 4 

Tesla (een piek gevolgd door een bijna vlak stuk en een minimum) wordt bij de bere

keningen goed beschreven. Hierbij is gelet op de karakteristieke vorm van dit stuk en 

niet op de ligging, omdat deze laatste voornamelijk wordt bepaald door de 

elektronendichtheid. 

Op grond van de kwalitatieve overeenkomst tussen de gcmeten en de berekende 

curves kan gesteld worden dat een lokale resistiviteitstensor gebruikt kan worden voor 

de beschrijving van een situatie waarin de stroom in twee loodrechte richtingen kan 
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Berekende spanningen in het geval van een parallelschakeling 

van twee preparaten met een Hall-bar-geometrie. 

Vier van de zes Hall-contacten van beide preparaten 

zijn verbonden zoals aangegeven in figuur 4.8. 

De indices van de aangegeven spanningen hebben 

betrekking op de Hall-contacten. 

gaan. Tevens blijkt dat de beschrijving van de potentiaalverdeling op de Hall

contacten m.b.v. de wetten van Kirchhoff redelijke resultaten geeft, ondanks de 

ééndimensionale benadering. 
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4.4.3. Speciale geometrieën 

De geldigheid van een lokale resistiviteitc;tensor en de geldigheid van de wetten van 

Kirchhoff in combinatie met de ééndimensionale benadering kunnen op een tweede 

manier worden getest door metingen te verrichten aan een preparaat met een speciale 

geometrie. De vorm van preparaat 4 is weergegeven in tiguur 4.12. Deze geometrie zal 

aangeduid worden met de naam 'voker'. 

I 

A r----__.:.., ___ _, C 

3 4 
··--

8 

tiguur 4.12: 

s 6 3 ~ 4 5 ~ 
----· 

D 

Speciale geometrie : voker (preparaat 4). 
De aangegeven kwadranten geven 4 gebieden aan die 
gebruikt zijn in de berekeningen. De contacten 
l en 2 zijn de stroomcontacten. De contacten 3 tjm 6 
zijn de Hall-contacten. De stroom wordt toegevoerd via 
contact l en afgevoerd via contact 2. 0 1 en 0 2 geven 
de aantallen vierkanten aan. 

6 

Bepaling van de gemiddelde elektronendichtheid uit de periode van de Shubnikov-de 

Haas-oscillatie is in deze geometrie alleen mogelijk voor de vier gebieden waarvan één 

in figuur 4. I 2 aangeduid is met 0 2 • De gemiddelde elektronendichtheid in de gebieden 

bij de stroomcontacten l en 2 (aangeduid met 0 1 ) is niet uit metingen te verkrijgen . 
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Door nu de geometrie op te splitsen in vier kwadranten, zoals aangegeven in figuur 

4.12, wordt voor de gemiddelde elektronendichtheid bij de stroomcontacten een ge

wogen gemiddelde genomen van de gemeten elektronendichtheden in de gebieden 0 2 

aan weerszijden van het contact. Deze waardes voor de gemiddelde 

elektronendichtheid in elk van de vier kwadranten, die gebruikt zijn in de bere

keningen, zijn weergegeven in tabel 4.5. Met deze elektronendichtheden kunnen de 

Hall-weerstand en de langsweerstand in elk van de vier kwadranten worden berekend 

als functie van het magneetveld. Met deze weerstanden en de wetten van Kirchhoff 

kunnen dan vervolgens de spanningen op de diverse contacten t.o.v. het geaarde con

tact worden berekend. 

Tabel 4.5 : De elektronendichtheid in de vier kwadranten van de voker, 

die in de berekeningen worden gebruikt. De waardes zijn 

bepaald uit de periode van de Shubnikov-de Haas-oscillatie. 

Kwadrant 

A 

B 

c 
D 

In berekeningen gebruikte elektronendichtheid 

in 1015 m- 2 

4.2289 

4.1676 

4.1871 

4.1452 

De vergelijkingen, die de spanningen op de Hall-contacten t.o.v. het geaarde contact 

geven, zijn aanvankelijk opgesteld met de aanname dat de stroom alleen via de hoeken 

het preparaat in- en uitgaat, waarbij er langs het contact geen spanning wordt opge

bouwd. Echter gaf dit een dusdanige discrepantie met de metingen, dat het nodig was 

om de invloed van de contacten in de berekeningen mee te nemen. Hoe deze invloed 

is meegenomen is weergegeven in paragraaf 3.2. De metingen die zijn verricht om dit 

contactmodel te toetsen zijn gegeven in paragraaf 4.4.4. 
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Ook deze structuur is doorgerekend als een senc- en parallelschakeling van 

ééndimensionaal benaderde kwadranten. De vcrgelijkingen die deze situatie be

schrijven zijn hieronder weergegeven: 

v, = (10 + 12 ) RuD + 12 D2 (Re + Rv) 

v2 = 0 

v3 I I Run - Jo Ru/) +I, 02 RB 

v4 I, RHB - Jo RHD + I, 
1 

( RHA + RHB ) + I I 02 RB -
l 2 

Vs Jo RHD + I2 { - ( Rnv - Rue ) + D2 Rv } 
2 

v6 = (10 + I2 ) Ruv + I2 0 2 Rv 

met Io = I1 cxp { - ( Rn + Rv ) 0 1 /( RnB + R11v ) }. Io + I2 is de stroom 

die het contact ingaat in de rechterhoek (zie ook paragraaf 3.2). 

De index van de resistiviteitscomponenten heeft betrekking op één van de vier kwa

dranten. RH geeft de Hall-wcerstand weer en R geeft de langsweerstand per vierkant 

weer. 0 2 zijn de aantallen vierkanten zo als aangegeven in figuur 4.12. De weg die de 

stroom kiest, hetzij door de tak aan de kant van de contacten 3 en 4 of door de tak 

aan de kant van de contacten 5 en 6, hangt af van de lokale resistiviteitstensor in elk 

van de takken. 

Toepassen van de wet van Kirchhoff langs de binnenzijde van de voker geeft een 

extra voorwaarde voor de stromen I1 en 12 : 

I 1 RHB - la Run + I 1 D2 ( RA + Rn ) 

I2 RHe -l'o RBA+ l2 D2(Re + Rv) 

met I' o = I2 exp { - ( RA + Re ) 0 1 /( R11A + RHe ) }. Deze stroomverdeling 

kan bestudeerd worden door de Hall-spanning tussen de contacten 3 en 4 te vergelijken 

met die tussen de contacten 5 en 6. 

Het gemeten potentiaalverloop als functie van het magneetveld is weergegeven in fi

guur 4.13. De berekende curves zijn gegeven in figuur 4.14. 

De berekeningen, die uitgevoerd zijn met de bovenstaande vergelijkingen, geven een 

betere overeenkomst met de metingen nu de invloed van de contacten in een bena

dering is meegenomen. Echter is de overeenkomst tussen de berekende en gemeten 
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Gemeten Hall-spanning in de beide takken van de voker 
(zie figuur 4.12). De aangegeven indices van de 
spannmgen hebben betrekking op de Hall-contacten. 
Deze spanningen zijn gedeeld door de stroomsterkte van 
de toegevoerde stroom, zodat er langs de verticale as 
weerstandwaardes uitstaan. 

curves nog zeer slecht. De benadering, die is gemaakt door de geometrie in vier kwa

dranten op te splitsen, is te grof om de werkelijkheid te beschrijven. De stroomver

deling over de beide takken van de voker wordt voornamelijk bepaald door de lokale 

resistiviteitstensor, die weer afhankelijk is van de lokale elektronendichtheid (zie para

graaf 3.1.2). Het is echter niet mogelijk om bij deze geometrie de gemiddelde 

elektronendichtheid langs de contacten met metingen te bepalen. Berekeningen en 

metingen, die uitgevoerd zijn aan een ring-geometrie die lijkt op de voker-geomctrie, 

zijn te vinden in referentie 7. 

De weg die de stroom kiest in een bepaalde geometrie hangt niet alleen af van de 

lokale resistiviteitstensor, maar ook van de manier waarop de stroom wordt toege-
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figuur 4.14 : V 34/1 en V56/I berekend met het model. 

voerd. Dit kan geïllustreerd worden met het volgende experiment. De geometrie van 

preparaat 5, dat hiervoor is gebruikt, is weergegeven in figuur 4.15. 

Deze geometrie lijkt op de eerder beschreven voker en wordt daarom ook 'open voker' 

genoemd. De kortsluiting, die is aangebracht tussen de contacten I en 2, is bedoeld 

om de geometrie van de voker te verkrijgen. Er is echter een duidelijk verschil. Op de 

rand aan de binnenzijde van de voker vindt geen metaal/halfgeleider-overgang plaats 

(zie figuur 4.12). Bij de open voker met de kortgesloten contacten I en 2 zijn er op de 

rand langs de binnenzijde van deze geometrie twee metaal/halfgeleider-overgangen bij 

de contacten 1 en 2. Afhankelijk van de magneetveldrichting zal vooral over één van 

beide metaal/halfgeleider-overgangen een Hall-spanning komen te staan. De voor

waarde dat de potentiaal op beide contacten 1 en 2 gelijk moet zijn, geeft een voor

waarde voor de stroom door de beide takken. Aangezien dit effect meer invloed heeft 

op de stroomverdeling dan de verschillen in Pxx in elk van de takken, zijn bere

keningen uitgevoerd waarbij van een homogeen preparaat is uitgegaan. Er zijn geen 

berekeningen met het model voor het Quanturn Hall effect uitgevoerd, maar wel met 

gemeten Ru- en Ro -curves, Hieronder worden de gebruikte formules vermeld. 
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figuur 4.15 : Speciale geometrie : open voker (preparaat 5). De 
contacten 1, 2 en 3 zijn de stroomcontacten. De 
contacten 4 t/m 7 zijn de Hall-contacten. De contacten 
l en 2 zijn kortgesloten en via deze contacten wordt de 
stroom toegevoerd. Via contact 3 wordt de stroom 
afgevoerd. De stroomrichting is met pijlen aangegeven. 

De kringintegraal ~E.ds = 0 voor de binnenzijde van de open voker (figuur 4.15) 

geeft voor magneetvelden groter dan 0.2 Tesla: 

I1 (D 1 +2D2 )R = 12 (Ru+ 2D2 R) 

Met I = I I + I2 geeft dit: 

R4s = Y4s I1R11 R 11 + 2D2R 
RH --

I I Ru+ (D 1 + 4D2)R 

R67 = v67 12RII (Dl+ 2D2)R 
Ru -- --

I I Ru+ (D1 + 4D2)R 
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R11 staat voor de Hall-wcerstand en R staat voor de langsweerstand per vierkant. 

0 1 en 0 2 zijn de aantallen vierkanten zoals aangegeven in figuur 4.15. 11 en 12 zijn 

de stroomsterktes in de beide takken van de open vokcr, zoals aangegeven in figuur 

4.15. De gemeten curves zijn weergegeven in figuur 4.16 en de overeenkomstige be

rekende curves zijn weergegeven in figuur 4.17. 
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figuur 4.16 : V 45/1 en V dl gemeten aan 
de open vokcr met kortgesloten contacten I en 2. 
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V45/l en V67/l berekend voor 

de open voker met kortgesloten contacten 1 en 2. 

Hierbij is uitgegaan van gemeten R11 - en R -

curves. 

Vanwege de symmetrie van de open voker met de kortgesloten contacten (figuur 4.15) 

zou in eerste instantie een stroomverdeling worden vcrwacht die ongeveer symmetrisch 

is zoals bij de voker (figuur 4.12 en 4.13). Dit is duidelijk niet het geval. In figuur 4.16 
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is te zien dat R45 veel groter is dan R67 • De stroom verdeelt zich dus geheel asym

metrisch over de beide takken van de open voker. 

Het verloop van R45 lijkt op dat van een klassieke Hall-weerstand met een oscillatie, 

terwijl R67 een verloop heeft dat lijkt op een Shubnikov-de Haas- oscillatie. Dit glo

bale gedrag wordt ook door de berekende curves weergegeven. Deze overeenkomst 

geeft duidelijk aan dat de Hall-spanning, die in dit geval voornamelijk staat over de 

metaal/halfgeleider-overgang bij contact 2, ervoor zorgt dat het grootste gedeelte van 

de toegevoerde stroom via contact 1 gaat. 

Afgezien van de globale overeenkomst tussen de beide figuren zijn er duidelijke ver

schillen, zoals de vorm van de pieken in R45 en de amplitude van de oscillatie in 

R67 • Deze verschillen kunnen voor een groot gedeelte toegeschreven worden aan het 

feit dat de berekeningen zijn uitgevoerd voor een homogeen preparaat. 

Omkeren van de magneetveldrichting heeft tot gevolg dat R45 en R67 van rol vcr

wisselen. In dat geval vertoont R45 het verloop van een 'Shubnikov-de Haas-achtige' 

oscillatie en R67 een 'Hall-weerstand-achtig' verloop. Hieruit kan worden geconclu

deerd dat het effect niet afhangt van dit specifieke preparaat, maar dat het bepaald 

wordt door de geometrie. 

Het blijkt voor de stroomverdeling in een bepaalde geometrie dus van belang te zijn 

of deze stroomvcrdeling in het metaal wordt bepaald, zoals bij de open voker met 

kortgesloten contacten (figuur 4.15), of in de halfgelcider (afhankelijk van de langs

weerstand), zoals bij de voker (figuur 4.12). 

4.4.4. De invloed van contacten 

Een geometrie, preparaat 6, die gebruikt is om de invloed van de contacten te be

studeren lijkt op een Corbino-disc waarin een onderbreking is aangebracht. Deze 

onderbreking is gerealiseerd door een sector van het halfgeleidermateriaal te verwij

deren. De meting van de tweepuntsspanning van deze open Corbino is te zien in figuur 

4.18. 

Zoals in formule 3.26 is aangegeven, kan een contact een negatieve langsspanning le

veren als deze als stroomvoerend contact wordt gebruikt. Als nu het aantal vierkanten 

langs het contact 0 1 veel groter is dan het aantal vierkanten loodrecht op het contact 
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figuur 4.18 : 

V 

Speciale geometrie : open corbino (preparaat 6). De 
gearceerde gedeeltes Zijn de metalen contacten. Het 
zwarte gedeelte is een onderbreking in de halfgeleider. 
Aangegeven is de manier waarop de tweepuntssJ?anning 
wordt gemeten. Een constante stroom I wordt v1a het 
binnencontact toegevoerd. De spanning V tussen de beide 
contacten wordt gemeten. 

0 2 , dan levert een tweepuntsmeting het verschil van een Hall-spanning en een langs

spanning (zie figuur 4.19). In figuur 4.19 staat de weerstand van de open corbino uit, 

die verkregen is door de gemeten tweepuntsspanning te delen door de stroomsterkte 

van de toegevoerde stroom. 

Het aantal vierkanten dat effectief moet worden meegenomen is dan gelijk aan 0 1 -

0 2 (zie paragraaf 3.2 en formule 3.26). 

De invloed van grote contacten is ook bestudeerd aan de hand van preparaat 5 (zie 

figuur 4.20). Dit preparaat is hetzelfde preparaat als aangegeven in figuur 4.15, maar 

in de tekening zijn de binnenste Hall-contacten weggelaten vanwege de duidelijkheid. 

Als nu de stroom door het preparaat gaat van contact I naar contact 2, dan hebben 

we in feite te maken met een vervormde Hall-bar met een lang contact langs één van 

de zijden. Volgens de formules 3.29 en 3.30 is voor magneetvelden sterker dan 0.2 Tesla 

het spanningsverschil tussen de contacten 3 en 7 groter dan dat tussen de contacten 4 
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Weerstand van de open corbino, gemeten zoals 
weergegeven in figuur 4.18. De hoogte van de aangegeven 
plateaus is bepaald met behulp van een preparaat van 
hetzelfde materiaal, maar met een Hall-bar-geometrie. 

en 3. Voor magneetvelden met een sterkte groter dan 0.2 T geldt: RH>> R0 o, . 
Volgens deze formules is v37 een factor (o, + 02) I 02 groter dan v43. De gemeten 

potentiaalverschillen zijn tesamen weergegeven in figuur 4.20. De hierboven genoemde 

factor kan uit deze figuren worden geschat op een waarde van ongeveer 4. De aantallen 

vierkanten 0 1 en 0 2 kunnen bepaald worden uit de geometrie van dit preparaat (zie 

appendix A). Deze zijn gelijk aan: 0 1 = 7 en 0 2 = 2.5 . Dit geeft dan een factor 
01 + 02 7 + 2·5 12_ ~ 4 , wat overeenkomt met de experimentcel ver-

02 2.5 5 
kregen waarde. 
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figuur 4.20 : 
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I 2 

7 

Speciale geometrie : open voker. Dit is hetzelfde 
pre pa raat als aangegeven in figuur 4.15, maar hier 
zijn vanwege het overzicht de binnencontacten niet 
getekend. 
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Voor deze geometrie zijn berekeningen met het contactmodel uitgevoerd. Hierbij zijn 
de volgende vcrgelijkingen voor de potentialen op de contacten gebruikt: 

VI = ( 2 I - Io ) Ru + 4 I 0 2 R } 

v2 = 0 

v3 = ( I - Io ) Ru + 2 I 02 R 

v4 = ( I - Io ) Ru + 3 I 02 R 

Vs = ( 2 I - Io ) Ru + 3 I 0 2 R 

v6 I ( Ru + 0 2 R ) 

v7 = I 0 2 R 

met Jo = I exp { - R 0 1 / R11 }. I- Jo is de stroom die in de rechter beneden 

hoek van de open vokcr het contact verlaat. R11 staat wederom voor de Hall

wcerstand en R staat voor de langsweerstand per vierkant. 0 1 en 0 2 zijn de aantallen 

vierkanten zoals aangegeven in figuur 4.19. I is de stroomsterkte van de stroom die 

wordt toegevoerd. 

In figuur 4.22 zijn de berekende weerstanden R37 en R43 weergegeven die berekend 

zijn met de volgende formules: 

In figuur 4.22 is duidelijk te zien dat R37 voor sterke magneetvelden een 

Shubnikov-de Haas-oscillatie te zien geeft, zoals voorspeld is door het contactmodel 

(formule 3.29). Bij de berekeningen is ook te zien dat R37 ongeveer een factor 4 groter 

is dan R43 . De verschillen in de vorm van de pieken tussen de gemeten en de berekende 

curves kan weer voor een groot gedeelte worden toegeschreven aan het gebruik van een 

homogene resistivitcitstensor bij de berekeningen. 

Zenvel bij de gemeten als ook bij de berekende curves is een opmerkelijk verloop te 

zien bij zwakke magneetvelden. Een uitvergroting bij zwakke magneetvelden van de 

gcmeten curves (figuur 4.21) is te zien in figuur 4.23. Een uitvergroting bij zwakke 

magneetvelden van de berekende curves (figuur 4.22) is te zien in figuur 4.24. 
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V37/I en V43/l gcmeten aan 
de open voker. Voor de nummering van de contacten, 
zie figuur 4.20 

In beide figuren is te zien dat R43 nagenoeg constant is tot ongeveer 0.3 Tesla, terwijl 

R 37 duidelijk toeneemt bij oplopende sterkte van het magneetveld. Dit gedrag blijkt 

met het model bij zwakke magneetvelden goed te worden beschreven. Dit verschijnsel 

is als volgt te begrijpen. 

Wanneer er geen magneetveld is, dan is de hoek tussen de equipotentiaallijnen en de 

stroomdichtheid gelijk aan 90 graden (paragraaf 3.2). De stroom zal dan van contact 

l meteen in de linker benedenhoek contact 3 ingaan. De stroom verlaat contact 3 weer 

in de rechter benedenhoek. Als er nu een magneetveld wordt aangelegd waarvan de 

sterkte toeneemt, dan zal de hoek tussen de equipotentiaallijnen en de stroomdichtheid 

kleiner worden. De stroom zal dan steeds meer langs contact 3 lopen en er onstaat een 

Hall-spanning in de rechter benedenhoek, die opgebouwd wordt door de stroom die 

in deze hoek het contact verlaat. Dit gaat door totdat de hoek tussen de 

cquipotcntiaallijncn en de stroomdichtheid heel klein is geworden en de stroom voor 

het grootste gedeelte langs contact 3 loopt. 
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5. Conclusies en suggesties 

Met het hier door Woltjer voorgcstelde model kan, ondanks vele benaderingen, het 

Quanturn Hall effect worden beschreven uitgaande van een inhomogene 

elektronendichtheid. In dit model wordt lokalisatie uitgesloten. 

De temperatuurafhankelijkheid van het Quanturn Hall effect kan met dit model 

kwalitatief goed worden beschreven. 

Experimenten hebhen aangetoond dat de stroomvcrdeling in preparaten met speciale 

geometrieën met dit model kunnen worden beschreven. Naar aanleiding van deze ex

perimenten kan geconcludeerd worden dat het gebruik van de wetten van Kirchhoff 

in combinatie met de ééndimensionale benadering in dit model verantwoord is. Er kan 

tevens geconcludeerd worden dat het gebruik van een lokale resistiviteitstensor zinvol 

IS. 

Uit experimenten is gebleken dat metallische contacten een zeer sterke invloed hebben 

op de stroom- en spanningsverdcling in een tweedimensionaal elektronengas. Er is 

bovendien experimenteel aangetoond dat de tweepunts-weerstand van een 

tweedimensionaal elektronengas tussen twee metallische contacten kleiner kan zijn dan 

de Hall-weerstand. Het contactmodel, dat in dit verslag wordt gepresenteerd, geeft een 

goede beschrijving van de stroomverdeling in de nabijheid van een metallisch contact. 

Dit zou nog verder getest kunnen worden met hijvoorbeeld twee preparaten, waarbij 

één van beiden een lang contact heeft en de ander aan de uiteinden twee kleine con

tacten. De invloed van het contact op de spanningsverdeling zou dan bestudeerd kun

nen worden. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze suggestie is te vinden in 

appendix B. 
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Appendix 

A. Gegevens van preparaten 

Tabel A.l 

Gegevens van gebruikte preparaten 

Nr Systematische Groeimethode Geometrie no fle 

naam lO'sm-2 m2/Vs 

E351/22 MOCVD Hall-bar (fig. A. I) 4.18 13 

2 BPI665/43 MOCVD H :dJ-bar (fig. A.l) 4.84 9.6 

3 0215/1 MBE Ha 11- h~ r rr: g. A.l) 4.61 32 

4 E351/39 MOCVD Voker (fig. A.2) 4.17 13 

5 0200-X-16 MBE Open voker (fig. A.3) 3.02 163 

6 0200-X-14 MBE Open corbino (fig. A.4) 3.03 160 

Hierbij is n0 de gemiddelde elektronendichtheid die bepaald is uit de periode van de 

Shubnikov-de Haas-oscillaties. fle is de mobiliteit van de elektronen. Deze is bepaald 

uit de langsweerstand voor een zwak magneetveld. 

De maskers van de preparaten, die aangegeven zijn met de naam van de geometrie 

uit de bovenstaande tabel, zijn weergeven in de onderstaande figuren. De contacten 

zijn aangebracht volgens de standaard Au-Ge- Ni-technologie. 
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B. Preparaten voor bestudering contacten 

Voor de bestudcring van de invloed van grote contacten zijn de volgende preparaten 

ontworpen. Het eerste preparaat (figuur 8.1) heeft een vierkante geometrie met dunne 

banen (ongeveer 30 llm ), waarbij twee grote contacten zijn aangebracht. Dit preparaat 

lijkt op de voker (preparaat 5), maar de afmetingen verschillen duidelijk. 

Het tweede preparaat (figuur 8.2) is gelijk aan het eerste, echter ontbreken hier de 

twee grote contacten. In plaats van deze grote contacten zijn er twee kleine contacten 

aangebracht op de hoekpunten. Op deze manier kan de invloed van het contact op de 

stroomverdeling nabij het contact worden bepaald. 

Het derde preparaat (figuur 8.3) lijkt weer op de andere twee, maar nu bevinden de 

kleine contacten zich op het midden van het preparaat. Nu kan gekeken worden wat 

de invloed van het grote contact is op de stroomverdeling over de beide takken. Dit 

preparaat is bovendien goed bruikbaar voor de metingen die zijn beschreven in para

graaf 4.4.3. 

Het vierde preparaat (figuur 8.4) lijkt op de Hall-bar (preparaten I t/m 3), maar nu 

hebben we te maken met een vierkante geometrie. Met dit preparaat kan gekeken 

worden wat de invloed van de smalle takken op de stroomverdeling is. 
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