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SAMENV AITINC. 

Het gedrag van de temperatuurafhankelijkheid en de 

magneetveldafhankelijkheid van de Shubnikov-de Haas oscillaties 

in GaAs/AlGaAs heterostrukturen is onderzocht. De experimenten en 

berekeningen hebben betrekking op het temperatuurgebied 

1.0 K < T < 4.2 Ken magneetveldbereik: 0.2 T < B < 1.0 T. De 

specifieke eigenschappen van de gebruikte preparaten liggen in 

het gebied: elektronendichtheid: 1.4•1015 m-2( n8 < 5•to15 m-2; 

beweegbaarheid: 10 m2/V·s< ~ < 70 m21V•s. 

Uit de temperatuurafhankelijkheid van de Shubnikov-de Haas 

oscilltles kan met behulp van de theorie van Ando een effektleve 

massa bepaald worden. De op deze manier experimenteel bepaalde 

effektleve massa blijkt in lage magneetvelden sterk af te nemen 

bij afnemend magneetveld. Deze afname is groter naarmate de 

temperatuur hoger is. Dit gedrag waarbij de gemeten effektleve 

massa afneemt tot veel lager waarden dan de effektleve cyclotron 

massa treedt op in lage magneetvelden waarvoor geldt: wcTO ~ 5. 

Devreese heeft o via numerieke weg berekend bij T > 0 en B > 0. 
XX 

Met behulp van de theorie van Ando wordt uit deze o een 
XX 

effektleve massa berekend. Deze effektleve massa vertoont als 

functie van het magneetveld en de temperatuur het gedrag als 

bovenstaand beschreven. Uit de numerieke resultaten volgt 

bovendien een verschulving van het verloop van de effektleve 

massa naar hoger magneetveld als de elektronendichtheid lager 

wordt. 

Uit een theoretische analyse volgt dat voor wcTO ~ 5 en 

T > 2 K aan de geldigheidsvoorwaarden voor de theorie van Ando is 

voldaan. De resultaten van de effektleve massa zijn hiermee in 

tegenspraak. De theorie van Ando of de geldigheid ervan in het 

gebied wcTO ~ 5 wordt in twijfel getrokken. 

De uit de Shubnikov-de Haas oscillaties bepaalde Dingle 

temperatuur bevat oscillaties met periode ~ x periode van de 

Shubnikov-de Haas oscillaties. Deze oscillaties vinden mogelijk 

hun oorzaak in inhomogeniteiten in de elektronendichtheid. 
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1 INLEIDING. 

Het onderzoek in de groep halfgeleiderfysica richt zich op de 

optische en elektrische eigenschappen van de III-V verbindingen. 

Een belangrijke plaats binnen deze groep van materialen wordt 

ingenomen door GaAs. Sinds de ontwikkeling van geavanceerde 

kristalgroei~echnieken zoals MBE, en MOCVD, is het mogelijk 

verschillende halfgeleiders op elkaar te groeien met een overgang 

van slechts enkele atoomlagen dik. Een voorbeeld is een 

zogenaamde heterostruktuur van CaAs/AlCaAs. Door de materialen 

selectief te dopen is het mogelijk gebleken de elektrische 

geleiding te beperken tot het interface van beide materialen. We 

spreken in dit kader van een 2-dimensionaal elektrongas. 

Loodrecht op het vlak van het 2DEC denken we nu een 

magneetveld. Als gevolg van dit magneetveld zal de beweging 

loodrecht op het magneetveld dus in het vlak van het 2DEC 

gequantiseerd raken. De elektrontoestanden splitsen op in 

equidistante energieniveaus met afstand En -En-l = bwc• dit zijn 

de zogenaamde landauniveaus. In een hoog magneetveld zullen de 

landauniveaus geheel ontkoppeld zijn en is het 2-dimensionaal 

elektronsysteem volledig gequantiseerd. Met deze 

landauopsplitsing bwc is direkt een materiaalparameter verbonden: 

de effektleve massa m, namelijk via ~c = eB/m. Elk landauniveau 

bezit een ontaarding 2eB/h (2 vanwege 2 spinrichtingen). 

Wanneer het magneetveld groter wordt zullen de elektronen zich 

herverdelen over de landauniveaus. Het hoogste landauniveau wordt 

ontvolkt terwijl het ferminiveau door dit landauniveau schuift. 

De elektronen kunnen rond dit ferminiveau verstrooien. Op die 

manier wordt de quantisatie in landauniveaus zichtbaar in de 

weerstand en in de geleidbaarheid als functie van het 

magneetveld. De transversale komponent van de geleidbaarheid Oxx 

vertoont een oscillerend gedrag wanneer Er door de landauniveaus 

beweegt. Voor de beschrijving van dit oscillerende gedrag van axx 

als functie van B wordt algemeen gebruik gemaakt van de theorie 

van Ando [ AND7 4] . 

Speciaal voor laag magneetveld ~cTo ~ 1 geldt: 
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oxx = (ne•e2•Tofm)•{1-4(wcTo)2/(1+(wcTo)2)• 

oxx = oo{ 1 + A(B)*(2u2ksT/:bwc)/sinh(2u2kaTibwe)•cos(2uEF/bwe)} 

Zoals uit de formule te zien is wordt de temperatuur

afhankelijkheid gegeven door (2u2kaT/:bwe)/sinh(2v2k8Tibwe)· De 

methode om uit de !-afhankelijkheid van oxx met behulp van deze 

formule m te bepalen wordt algemeen gebruikt [FAN17]. 

Fang e.a. [FAN77] hebben metingen gedaan aan Si-MOSFET's. Zij 

vonden een effektleve massa die verandert als funktie van weT· 

Als m uitgezet wordt als funktie van ne bij konstante weT bestaat 

er een duidelijk verband, zoals uit figuur 1.1 blijkt. 
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Figuur 1.1 a) Effektieve massa als funktie·w T c 

4 

b) Effektieve massa als funktie van elektronen-

koncentratie met w T als parrune ter. c 

5 6 

Fang konkludeert dat de formule van Ando de oscillaties in oxx 

in Si-MOSFET's niet geheel korrekt beschrijft. Daarom is het 

moeilijk om via deze formule uit Oxx een effektleve massa te 

bepalen. 

Naar aanleiding van de bevindingen van Fang e.a. is in de 

vakgroep halfgeleiderfysica een onderzoek gestart naar de 

effektleve massa in GaAs/AlGaAs heterostrukturen. Dit onderzoek 

vindt plaats in samenwerking met de theoretische onderzoeksgroep 

van Prof. J.T.Devreese in Antwerpen. 
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De Graaf [GRA87] heeft in het kader van haar afstudeerwerk 

onderzoek gedaan aan de Shubnikov-de Haas oscillaties in 

GaAs/AlGaAs heterostrukturen. Uit dit werk blijkt dat ook in 

GaAs/AlGaAs heterostrukturen de uit de oscillaties bepaalde 

effektleve massa afhangt van ~cT en ne. 
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Figuur 1.2 a) Effektteue massa ats funktie van~ T, prep. 1665-3 c 
b) Effektieue massa ats funktie van elektronen-

koncentratie, prep. 1665-3 fGRA87J. 

De Graaf trekt de konklusie dat de theorie van Ando geen goede 

beschrijving van de Shubnikov-de Haas oscillaties geeft. 

In het hier aan de orde zijnde onderzoek zijn de 

Shubnikov-de Haas oscillaties in GaAs/AlGaAs heterostrukturen op 

systematische wijze bestudeerd. Het experimentele gedeelte omvat 

onderzoek aan preparaten met uiteenlopende eigenschappen. De uit 

de oscillaties bepaalde effektleve massa is gemeten als funktie 

van B met T 2ls parameter, waarbij ne en ~ konstant werden 

gehouden. Dit in tegenstelling tot het werk van Fang e.a. die 

gemeten heeft als funktie van ~cT waarbij ne niet konstant is en 

de Graaf die metingen van de effektleve massa verricht heeft en 

die uitgezet zijn als funktie van ~cTO en waarbij To enne niet 

over het gehele B-trajekt konstant zijn. De metingen zijn gedaan 
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aan preparat~n met verschillende elektronendichtheden en 

beweegbaarheden. Als resultaat komt hieruit naar voren dat m 

afhangt van B en dit gedrag hangt bovendien samen met T. Deze 

resultaten kunnen rechtstreeks in verband gebracht worden met 

numerieke resultaten van Devreese, die losstaan van de theorie 

van Ando. Deze resultaten, zowel numeriek als experimenteel, 

kunnen gevat worden in een schalingswet. 

Bovendien is nog een analyse gemaakt van de vorm van de 

toestandsdichtheid zoals berekend door Ando. Hetzelfde is gedaan 

met een gaussische toestandsdichtheid, die door Devreese als 

uitgangspunt gebruikt wordt. Hieruit volgt dat het gedrag van m 

niet z'n oorzaak vindt in de vorm van de toestandsdichtheid. 
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2 1HEORIE. 

2.1 Het principe van de beterostruktuur. 

N-A I GaAS 

P-Ga.As 

-·ET 
~-------------------~ 

Figuur 2 .1 De bandstruktuur van GaAs/ A lGa.As. 

Het ontstaan van een 2DEG (2-dimensionaal elektrongas) in een 

heterostruktuur berust op de eigenschappen van de toegepaste 

halfgeleiders (bandstruktuur, doping) en op de manier waarop de 

lagen van verschillende halfgeleiders op elkaar gegroeid zijn. 

Wanneer AlxGa1_xAs en GaAs met elkaar in kontakt gebracht 

worden zal in de buurt van het grensvlak een ladingsherverdeling 

plaatsvinden. Elektronen afkomstig van de donoren uit het AlGaAs 

gaan naar het GaAs. Als gevolg van ruimteladingen links en rechts 

van het grensvlak ontstaat er een elektrisch veld dat ervoor 

zorgt dat de banden buigen. Dit gaat zolang door totdat de 

fermi-niveaus aan beide zijden van het grensvlak gelijk zijn. 

Zo kan er aan GaAs-zijde van het interface een potentiaalput in 

de geleidingsband ontstaan onder het ferminiveau. 
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I N··AIGoAsl I p"-GaAs 

'""'' srmr 
I I 

"QWLATION OOPED 
N•·AitiaAs·tiaA• 

~TEROSTRUCTURE 

De bandstructuur van de GaAs/Al Ga.1 As overgang. 
x -x 

De beweging van elektronen in deze put in de richting loodrecht 

op het grensvlak is gequantiseerd en kan beschreven worden door 

golffuncties fi(z) en energieën Ei• de zogenaamde 

subbandenergieën [AND82a]. 

300~--~-----r----~----.---~-----r----. 

Al, Go, •• As 
(x:O.J) 

GaAs 

N = sx1o" cm 2 
$ 10 -2 

Nc~epl = sx 10 cm 

Variaticnol ~ 
Numerical ··········-· 

100 200 
z (A) 

Figuur 2.3 Potentiaal, subbandenergie Eo en bijbehorende 

golffunctie f. 
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Als alleen het laagste subbandniveau bezet is en als: kaT, 

hiT < E1-Eo dan spreken we van een 2DEG: er is alleen vrije 

beweging mogelijk parallel aan het grensvlak. 

Voor de el~ktronenergie in de potentiaalput geldt in dit geval: 

En,k = En+ h2/2m(kx2 + ky2) 

En = subbandenergie. 

(2.1) 

Meestal bevindt zich tussen GaAs en n-type AlGaAs nog een 

ongedoopte AlGaAs-spacer. Deze zorgt ervoor dat de elektronen 

ruimtelijk gescheiden zijn van de geïoniseerde donoren. 

Bij lage temperatuur (<lOK) wordt de beweegbaarheid vooral 

bepaald door de coulombverstrooiing. Daarom heeft een spaeer een 

gunstig effekt op de beweegbaarheid bij lage temperatuur. 

:.--1~ !!> -
Go07 A10.3As·GoAs 

d= 200 Ä 

10 100 
Temperolure ( K) 

Figuur 2.4 Temperatuurafhankelijkheid van de beweegbaarheid 

in GaAs/Al Ga1 As heterostructuren [WAL84J. x -x 

2.2 Het 2-dlmenslonale elektrongas. 

Voor de toestandsdichtheid van een 2DEG geldt: 

gs•m 
D(E) = 21r•h2 g5 = 2 vanwege spinontaarding. (2.2) 
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Het verband tussen fermienergie en elektronendichtheid volgt 

uit: 

Ef b D(E)dE = n8 voor T=O. (2.3) 

(2.4) 

Als loodrecht op het 2DEG een magneetveld wordt aangelegd, 

splitsen de toestanden zich op in landauniveaus : 

e•fl J.La = _ bohr magneton 
2m 

g* = effektleve g-factor [ENG82] 

S = !112 (spinquantumgetal) 

(2.5) 

De beweging van de elektronen is nu volledig gequantiseerd. 

Het aantal toestanden per landauniveau is: 

(2.6) 

De elektronen hebben een cyclotronbeweging en hiermee is een 

cyclotronstraal verbonden: 

1 = .J(We•B) 

Als we verstrooiing buiten beschouwing laten kan de 

toestandsdichtheid geschreven worden als: 

D(E) = (e•B/h)•L N,S 6(E-EN,s) 

(2.7) 

(2.8) 

De bezettingsgraad van de toestanden wordt gegeven door: 

f(E) = {1+exp((E-Ef)lkT)}-1 (2.9) 
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De temperatuurverbreding is dus grofweg kT, dit levert een 

voorwaarde voor quantisatie: 

(2. 10) 

Door verstrooiing worden de landauniveaus verbreed. Met de 

theorie van Heisenberg kan de breedte afgeschat worden met: 

(2.11) 

dit levert een tweede voorwaarde voor quantisatie: 

flwc > fliT (2.12) 

Het aantal landauniveaus dat gevuld is wordt gegeven door: 

(2.13) 

2.3 Eenvoudige geleidingstheorie 

Als het verband tussen het elektrische veld E en de 

oppervlaktestroomdichtheid J in een tweedimensionaal elektrongas 

lineair is kan men schrijven: 

Jx = 0 xxEx + 0 xyEy 

Jy = UyxEx + UyyEy 

Ex = PxxJx + PxyJy 

Ey = PyxJx + PyyJy 

> (2. 14) 

De tensore~ a en p stellen respectievelijk de soortelijke 

geleidbaarheid en de soortelijke weerstand voor, en zijn elkaars 

inverse: 
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a-1 = p (2.15) 

Uit symmetriebeschouwingen volgt: 

(2.16) 

Hiermee kan het verband tussen de komponenten van a en p 
afgeleid worden: 

axx 
Pxx = (axx2 + O'xy2) 

-axy 
Pxy = (axx2 + O'xy2) 

> (2.17) 

Pxx 
O'xx = (Pxx2 + Pxy2) 

-Pxy 
O'xy = (Pxx2 + Pxy2) 

Op klassieke wijze kan afgeleid worden dat: 

Onder de voorwaarde dat D(E) onafhankelijk is van E en de kans op 

verstrooiing voor elk elektron even groot is geldt: 

(2.18) 

(2.19) 

ao = m* = ne~ (~ is de mobiliteit) (2.20) 

T = de gemiddelde verstrooiïngstijd. 

Met formule (2.17) kan nu ook de soortelijke weerstand berekend 

worden: 
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(2.21) 

dus Pxx is onafhankelijk van B, en Pxy is evenredig met B en 

omgekeerd evenredig met n8 . 

l 
' ) 

z 3 '1 

8 ? ' 

Figuur 2.5 Hall-bar geometrie. 

b s 

0 
B 

Een Hallexperiment wordt nu als volgt uitgevoerd: men stuurt 

door een preparaat met de Hall-bar geometrie (figuur 2.5) in de 

x-richting een stroom lx, terwijl loodrecht op lx en op het 2DEG 

een magnetisch veld B staat. De spanningen die over de kontakten 

in de x- en dey-richting staan (bv. V24 en V37) worden gemeten. 

In de evenwichtssituatie is ly=O, zodat uit de gemeten 

spanningen, gedeeld door lx, direct de weerstanden Rxx en Rxy 

volgen. 

Voor een preparaat met de afmeting L in iedere richting is de 

relatie tussen de weerstand en de soortelijke weerstand: 

(2.22) 

waarin d de dimensie van het elektrongas voorstelt.ln twee 

dimensies valt de lengtefactor uit de formule, zodat de weerstand 

en de soortelijke weerstand dezelfde dimensie hebben (en een 

factor b/1 in grootte verschillen): 

Pxx = b/l•Rxx en Pxy = Rxy (2.23) 
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Met behulp van het Hallexperiment kunnen de 

elektronenkoncentratie ne• de beweeglijkheid ~. en de gemiddelde 

verstrooiingstijd T op eenvoudige wijze bepaald worden: 

(2.24) 

(2.25) 

T = ~e (2.26) 

2.~ Elektrische geleiding in een quantiserend magneetveld. 

Wanneer een 2DEC in een magneetveld geplaatst wordt, zal er 

sprake zijn van quantisatie in landauniveaus. Dit betekent dat de 

elektrische geleiding quanturnmechanisch beschouwd moet worden. 

Als de grootte van het magneetveld verandert zullen de 

landauniveaus door het ferminiveau schuiven. Als het ferminiveau 

zich in een maximum van de toestandsdichtheid bevindt, is de 

verstroofingskans het grootst. Oxx heeft dan ook een maximum. Dit 

kan op eenvoudige wijze uitgedrukt worden in een formule: 

Oxx = e2D*•D(Ef) [AND74] waarin: D* is een diffusiekonstante, 

D(EF) is de toestandsdichtheid. Bovenstaande wordt wel het 

diffusiemodel van de elektrische geleiding genoemd en geldt 

alleen voor T = 0 K en hoge magneetvelden. 

In de literatuur [AND74] is een uitdrukking afgeleid voor oxx• 

waarin de verbreding van de niveaus beschouwd wordt in de 

self-consistent Born approximation. Onder de aanname dat 

verstrooiing plaatsvindt aan short range scatterers geldt voor de 

niveauverbreding: 

r = ~(2/v•nwc•h/TQ) 

Wc = e•B/m 

(2.27) 
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Voor de transversale komponent van de geleidbaarheid geldt:(T = 0 

K) 

Oxx = (ne•e2•Tofm)•1/(1+(wcTo)2){1-4(wcTo)2/(1+(wcTo)2)• 

cos2vErlbwc•exp(-v/wcTo)} 

(2.28) 

geldt voor lage velden : WcTo ~ 1 

To = botsingsrelaxatietijd voor B = 0 T. 

Dit is afgeleid uit de formule van Kubo [KUB57] voor de 

dynamische geleidbaarheid: 

o (w) = (iw)-l{K (bw +iO)-K (0)} 
J.LV J.LV J.LV 

Voor de afleiding zie [AND74]. 

De exponentiële factor kan op een alternatieve manier 

genoteerd worden: 

exp(-v/wcTo) = exp(-2v2ks Tofbwc) 

To heet Dingle temperatuur. 

Voor T>O geldt dezelfde formule voor o met voorfactor: 
XX 

In de benadering dat Oxy = -wcTo•oxx [CRA87] geldt: 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

Pxx = 1/(ne•e2•Tofm)•{1+4(wcTo)2/(l+(wcTo)2)· 

(2v2k8Tibwc)/sinh(2v2k8Tibwc)•cos2vEr/bwc•exp(-v/wcTo)} 

(2.32) 

Uit deze formule blijkt dat uit de temperatuurafhankelijkheid 

van de amplituden van de oscillaties in Pxx m bepaald kan worden. 

Bovendien kan uit de a-afhankelijkheid van de amplituden de 

Dingle temperatuur T0 bepaald worden. 
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2.5 k•p theorie voor beterostrukturen 

Voor de theoretische waarde van de effektleve massa in 

heterostrukt~r~n (GaAs/AlGaAs) wordt in eerste benadering die van 

bulk GaAs genomen. De reden hiervan is dat het 2DEG zich aan 

GaAs-zijde van het interface bevindt. m in bulk GaAs = 0.066mo 
(in AlxGa1_xAs x=0.3 geldt m = 0.086mo) , mo = vrije 

elektronmassa. Wanneer de vorm van de potentiaalput bekend is, 

kunnen de subbandenergieën en de bijbehorende golffunkties 

berekend worden. Ervan uitgaande dat alleen het laagste 

subbandniveau bezet is kan uit de bijbehorende golffunktie de 

verdeling van elektronen in de potentiaalput in een richting 

loodrecht op het interface berekend worden, zie figuur 2.3. 

Uit de figuur blijkt dat de elektronen in het AlGaAs kunnen 

penetreren. Dit betekent dat de elektronen niet meer alleen de 

kristalpotentiaal van GaAs voelen, maar bovendien de invloed van 

de kristalpo~entiaal van AlGaAs ondervinden. 

De grootste invloed op de effektleve massa is echter afkomstig 

van de diskontinuïteit in de geleidingsband en de naburige 

banden. 

lol 

6vl 

66 r 

(b) 

Figuur 2.6 a.) Energie bandstruktuur tn het r-p.mt, 

b) .Bandh.anten tn een heterostruktuur met abrupt 

tnterfa.ce.(de hogere geleidingsba.nd ts weggelaten) 



-18-

Lassnig [LAS85] heeft dit probleem met behulp van de k•p 

theorie aangepakt. Hieruit blijkt dat rn in CaAs/AlGaAs 

heterostrukturen groter is dan de bulkwaarde. 

Wanneer nu de depletielading groter wordt kunnen de elektronen 

verder in het AlGaAs penetreren en dan wordt het effekt op rn 

groter. 

-.-
I 

0 

\ 

0.069 r-------------------, 

....-: .... 
0.068 Nd:3x1Q10/cm 2 

0.0675L-------L----'-----"-----' 
1 2 5 

Figuur 2.7 Effektieve massa voor de (0-1) cyclotron 

resonantie overgang als funktie van de elektronen 

koncentratie voor 2 waarden van de 

depletieladingsdichtheden Nd. 

Hieruit blijkt dat rn voor AlxGat-xAs/GaAs met x = 0.3 en Nd ~ 

S•tolO crn-2 (~ to14 crn-3 p-type achtergronddoping in GaAs) 2 tot 

4 % groter is dan 0.066·rno· 
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3 PREPARATEN. 

3.1 Preparaatgegevens. 

Het basismateriaal, de GaAs/AlGaAs plakken, is verkregen van 

andere instellingen zoals Philips Redhill, LEP en derden. Uit 

deze plakken zijn met eigen faciliteiten preparaten gemaakt, alle 

met een Hall-bar struktuur. De preparaten zijn gebond bij de 

fakulteit elektrotechniek. 

~======~ GaAs 
N+ AlGaAs 

AlGaAs spaeer 
2-DEG 

GaAs 

AlGaAs substraat 

Figuur 3.1 Belekttef gedoopte AlGaAs/GaAs heterostruktuur. 

Een heterostruktuur bestaat uit een aantal lagen zoals 

bovenstaand weergegeven. Uit een plak van dit materiaal kunnen 

preparaten gemaakt worden in elke gewenste afmeting. Met de 

methode van maskers en belichten wordt een struktuur aangebracht 

op het oppervlak van het materiaal. Vervolgens worden een aantal 

lagen weggeëtst tot in de buffer. Het 2DEG heeft nu de vorm van 

de gekozen struktuur (in dit werk zijn alleen Hall-bar strukturen 

gebruikt). 
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Figuur 3.2 Hatt-bar struktuur. 

---200 20 

2400 

2b 
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Vervolgens kunnen er kontakten gemaakt worden. Het preparaat 

wordt gereinigd met alkohol. Om het kontakt te bewerkstelligen 

met het ZDEC wordt onder andere indium toegepast. De indium 

stukjes worden gereinigd met NH4CL om het oxide te verwijderen. 

De stukjes indium worden op de flappen van de struktuur gedrukt. 

Nu wordt het preparaat voorgereinigd met 80%N2/20XH2. Daarna 2 

minuten legeren bij ~ 400 Oe. Dan is het indium tot in de 20--laag 

ingediffundeerd. 

preparaat J.L ne strukt. x afgeslepen 

[ .. ] m2/V·s 1015 m-2 JlDI 

1•U4-1 67 2.0 2b 100 

1414-2 2b 100 * 
1028-2 27+ 5.4+ 2b 0.38 * 
1401-2 35 1.5 2a 0.38 100 

56 2.1 belicht 

2336-16 11 4.6 2a 

2377-4 7.5 3.8 2a * 
2377-5 16.0 3.4 2a 

2383-4 2a 

Tabet 3.1 Preparaatgegeuens. 
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Preparaten waar een * achter staat hebben slechte kontakten 

(zie § 3.3) en zijn verder niet gebruikt. De beweeglijkheid en 

a-dichtheid van 1028-2 zijn overgenomen uit het bestaande 

gegevensbestand, de rest is tijdens dit werk gemeten. 

naam preparaat 1414 

CaAs deklaag 240 

gedoteerde laag 300 

spaeer AlGaAs 330 

buffer CaAs 

Si doping 

Tabel 3.2 Laagdiktes (i). 

1028 

170 

400 

200 

4J.un 

2•1o1B cm-3 

1401 

240 

310 

360 

2336/ 

2377/2383 

100 

500 

180 

1J.Uil 

p-type achtergrond doping in CaAs is ongeveer 1014 cm-3. 

preparaat 2377 en 2383 hebben dezelfde laagdiktes als 2336 

3.2 Kontaktproblemen. 

De prepar~ten 1414-1 en -2 en 1401-2 zijn aan substraatzijde 

afgeslepen tot ongeveer 100 J.Uil. Dit is gedaan om de kapaciteit 

van de kondensator: 2DEC/backgate te vergroten. Dit afslijpen is 

niet zonder risico. Een aantal preparaten bleek na afslijpen 

slechtere kontakten te hebben. Het vermoeden is dat tijdens het 

slijpen krassen en scheuren in het preparaat kunnen ontstaan die 

zo diep zijn dat ze tot in het 2DEC doordringen. Een betere 

methode is waarschijnlijk om de achterkant van een preparaat niet 

meer af te slijpen maar af te etsen. 

Om de oorzaak te achterhalen van de slechte kontakten in deze 

preparaten zijn voor preparaat 2377-5 I-V-karakteristieken van de 

kontakten gemeten. 
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Figuur 3.3 I-V-karakteristiek voor kontakt 3: preparaat 2377-5. 

Hieruit blijkt een diode-achtig karakter van de kontakt

weerstand. Hdt vermoeden bestaat dat dit in verband te brengen is 

met scheuren in het preparaat. Zie voor een onderzoek naar dit 

onderwerp : stageverslag, W. Goriss~n. [FON88] en [HEN88]. 

De gebruikte backgate was zeer eenvoudig. Het preparaat werd 

in een IC-voetje gelijmd. De bodem van het voetje is van een 

geleidend materiaal en dit wordt als gate gebruikt. 

3.3 Slechte kontakten als cevolg van ingebouwde breuken. 

Door technisch medewerker P. Nouwens werden in het in de 

vakgroep aanwezige laboratorium strukturen aangebracht op de 

GaAs/AlGaAs plak. In de praktijk bleek dat het uitgangsmateriaal 

van zodanige kwaliteit was dat het uitvalspercentage relatief 

hoog was ( > 50%). Uit de kwaliteit van de kontakten bleek vaak 

dat het materiaal niet goed was. De slechte kontakten hebben een 

hoge weerstand ( > lOOkO bijT= ~.2K). De oorzaak hiervan is 

vermoedelijk het voorkomen van breuken in het materiaal: 

zogenaamde microcracks. Deze breuken waren soms zichtbaar onder 

de microscoop. 
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------ breukvlak 

Figuur 3.4 SChets van Halt-bar struktuur. 

De breuk in de schets is te zien op de plaatsen waar het 

materiaal weggeëtst is. 

Meestal werd een slecht kontakt pas hoogohmig bij afkoeling 

tot stikstoftemperatuur (77K). Dit is begrijpelijk want voor 

T < ~120K kunnen de donoren in het AlGaAs niet meer geïoniseerd 

worden. De eJektronen kunnen zich dan alleen nog ter hoogte van 

het interface in de geleidingsband bevinden. Er is dan geen 

sprake meer van driedimensionale geleiding. Wanneer het 2DEG net 

doorsneden wordt door een breukvlak betekent dit een barrière en 

op die manier kan een kontakt afgesneden worden. 
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~.0 Inleiding. 

Uit de amplituden van de Shubnikov-de Haas oscillaties kan de 

effektleve massa bepaald worden. 

Met magneetveldmodulatie metingen wordt de afgeleide van de 

magnatoweerstand Pxx : Öpxx/öB gemeten. Hieruit worden de 

amplituden bepaald ten behoeve van bepaling van de effektleve 

massa. 

In het geval dat een preparaat een grote negatieve 

magnatoweerstand heeft wordt tegelijkertijd met modulatleveld en 

wisselstroom gemeten. Pxx en Öpxx/öB kunnen dan tegelijkertijd 

gemeten worden. Om te korrigeren voor deze negatieve 

magnatoweerstand worden de amplituden uit ÖPxxlöB genormeerd op 

Pxx• zie §5.2.1. 

~.1 DC-Metlng. 

Meting met gelijkstroom waarbij rechtstreeks de 

gelijkspanningen aan het preparaat gemeten worden. 

De elektronendichtheid en de beweegbaarheid zijn gemeten via 

een De-meting van de Hallkonstante en de soortelijke weerstand 

Po· Toegepaste. DC stroom lag in het bereik: 1 - 10 ~. 

Problemen die bij De-metingen optreden zijn: 

oplaadverschijnselen, storende elektrische velden. Bovendien 

blijkt het moeilijk te zijn een De-spanning te versterken vanwege 

zero-ofset en zerodrift van de voorversterker. 

~.2 Metingen in een .adulatleveld. 

Meten in een modulatieveld geeft de mogelijkheid heel gevoelig 

te meten en bovendien kan het gedrag van de eerste of tweede 

afgeleide naar B bestudeerd worden. 
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Als f de grootheid is waar men in geïnteresseerd is en f hangt 

af van B, dan geldt:(ontwikkelen in een taylorreeks) 

f(B) = f(B0 ) + (B-B0 )f'(Bo) + ~(B-B0)2f"(Bo) + .. ( 4.1) 

als B = Bo + Bmcoswt en Bm<<Bo dan 

uitschrijven geeft: 

term met frequentie w: ~ Bmf'(Bo) + 1/8 Bm3•f''' (4.3a) 

" " " 2w: ~ ~m2•f"(Bo) + 1/48•Bm "~•f'''' (b) 

Stel f is een oscillerende functie in 1/8: bv. Pxx· 

Pxx =Po+ A(B,T)cos2v/PB (4.4) 

P = periode in 118 

A(B,T) =amplitude (langzaam variërende functie van 8) 

Er geldt dan (Pxx kan ontwikkeld worden in een reeks van 

Besselfuncties): 

CD 

cos2v/PB = cos2v/PBo{J0(a) + 2 ~ (-l)nJ20(a) cos2nwt} + 
1 

CD 

sin2v/PB0{2 ~ (-1)nJ20+ 1(a)sin(2n+l)wt} 
1 

(4.5) 

J0(a) is de Besselfunctie van de n-de soort met argument a. 

Hieruit volgt: term met freq. w: -2·Jl(a)•sin2v/PBo 

" " 

Uit de term met freq. w van Pxx kan de amplitude van Pxx(Bo) 

gehaald worden als J 1 resp. J2 eruit gedeeld wordt. 
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Uit de amplitude als functie van de temperatuur is de 

effektleve massa bepaald. Uit de amplitude als functie van B is 

de Dingle temperatuur bepaald. 

Nadeel van deze meetmethode is dat door het modulatieveld 

induktiespanningen in de bedrading met frequentie w 

(modulatiefrequentie) opgewekt worden. Daarom wordt vaak op 2w 

gedetekteerd. Tweede nadeel : de Besselfuncties hebben nulpunten, 

deze zijn ongewenst bij de bepaling van de amplituden. Dit 

betekent dat bij het instellen van het modulatieveld rekening 

moet worden gehouden met de ligging van de nulpunten. 

Deze nulpunten hebben ook een handige toepassing gevonden,nl. 

uit de positie van het nulpunt kan Bm bepaald worden als de 

periode P bekend is. 

pre-am_Q_ lock-in f-
I 

stroom- amp osciliator I 
bron 

computer 

I magneet- I 
voeding B 

I r- lobmoster I--

Bm--e:k 
1 modulatie 

vocuum de war/ magneet 

~ I--
pomp 

~ 4s-veld 1 1 temp 

Figuur 4.1 leetopstelling ten behoeve van metingen in een 

gemoduleerd magneetveld. 

Voor enkele metingen hebben we nog een gemodificeerde 

meetmethode toegepast. Hierbij werd een modulatieveld en een 

wisselstroom door het preparaat toegepast. Het modulatieveld en 

de wisselstroom werden gevoed door dezelfde oscillator (zie 

figuur 4.2). Dit houdt in dat het faseverschil tussen 

wisselstroom en modulatieveld vast is. Nu kan op frequentie w: 

Pxx gemeten worden en op 2w: dPxxldB. Deze methode biedt een 
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aantal voordelen boven de methode met modulatieveld en 

gelijkstroom: 

1) eerste afgeleide meten zonder invloed van 

induktiespanningen. 

2) DC komponenten zoals thermokrachten worden eruit gefilterd. 

3) Pxx en dpxx/dB kunnen tegelijkertijd met lock-in gemeten 

worden. Dit is toegepast in de metingen waarbij voor negatieve 

magnatoweerstand gekorrigeerd moet worden (zie§ 5.2.1). 

Nadeel van deze methode is dat niet op eenvoudige wijze op de 

tweede afgeleide gedetecteerd kan worden. 

" V coswt 

modulatie
spoel 

Figuur 4.2 Schema van aeetopstelling met modulatieveld, 

liXlQ.rbij een lDisselstroom door het preparaat wordt 

gestuurd. 

4.3 Optimaliseren van de signaal-ruis verhouding. 

Als men zo gevoelig mogelijk wil meten is het van belang de 

signaal-ruis verhouding te optimaliseren. We onderscheiden 

verschillende soorten ruis die in een meetcircuit voorkomen: 

1) ruis die z'n oorzaak vindt in het preparaat: thermische ruis 

van de kontakten (weerstand~ 1 kOen preparaatweerstand ~ 1000). 

2) ruis die door de versterker wordt opgewekt. 

3) ruis die ontstaat als gevolg van het ADC (zie §4.5). 
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~.3.1 Noise aatching. 

Om nu te voorkomen dat de ruis die door de versterker 

(bijvoorbeeld loek-in) opgewekt wordt de signaal-ruis verhouding 

gaat verminderen moet de ruis van de versterker afgestemd worden 

op die van de bron waaraan gemeten wordt (preparaat). Optimaal is 

als de versterkerruis een amplitude heeft die kleiner is dan de 

bron-thermische ruis. 

We gaan nu een grootheid invoeren die afgeleid is uit de ruis 

op de uitgang van de versterker en ruis aan de ingang van de 

versterker: 

(zie bv. [HAN88]) 

Noise Figure _ 20.1olog ruis spanning aan uitgang 
- A•bron-therm. ruis span. 

Noise Figure (N.F.) in decibel. 

De bron thermische ruis wordt gegeven door: 

Vth = J 4kTRAf in volt 

R = bronweerstand en 

A = versterkingsfactor. 

(4.6) 

(4.7) 

Voor een gegeven versterker worden meestal zogenaamde 

noise-figure curven als functie van R gegeven. Men kan deze 

noise-figure nog verlagen door het signaal met een transformator 

voor te versterken. Een transformator vergroot de bronweerstand 

met een factor N2 ( N = aantal windingen secundair / aantal 

windingen primair) en de spanning met factor N. 
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Figuur 4.3 Noise Figure curven als funktie van bronweerstand en 

frequentie. 

~-~ Keuze van ceschikte transfor.ator voor optimale signaal-ruis 

verhouding(SRV). 

Ideaal is als de N.F. gelijk is aan 0 dB. Dan is de ruis aan de 

uitgang van de versterker gelijk aan versterkingsfactor x ruis 

van de bronweerstand. Dus de versterker wekt zelf geen ruis op. 

Uit de noise-figure curven blijkt dat een bronweerstand van 1 MO 

bij 290 K optimaal is. De ruisspanning volgt uit (4.7): 

V th = .../( 4kTR5 Af) 

De bronweerstand waaraan gemeten wordt is ~ 5 kO bij 4.2 K 

(bepaald door kontaktweerstand van preparaat). Dit moet 

omgerekend worden naar T = 290 K. 5 kO bij T = 4.2 K geeft 

dezelfde ruis als een weerstand van 72 0 bij 290 K. Voor 72 0 

volgt uit de figuur: N.F. = 20 dB. Dat betekent dat tussen in- en 

uitgang van de versterker de SRV 10 x lager wordt. Met een 

transformator kan deze weerstand getransformeerd worden: 

1 Mn/72 0 = N2 daaruit volgt N = 118 ( N = verhouding van het 

aantal secundaire en primaire windingen). Echter de weerstand van 
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het preparaat wordt nu getransformeerd : 5 k0•(118)2 = 69 MO. 

Aangezien de ingangsweerstand van de meeste versterkers 100 MO 

is, levert dit problemen op. Als we ervan uitgaan dat de 

weerstand waaraan gemeten wordt maximaal 1% van de 

ingangsweerstand van de versterker (100 MO) mag zijn, dan mag N 

maximaal 14 zijn: (14)2•5 kO = 1%•100 MO. De noise-figure volgt 

uit: N2•72 0 = 14.4 kO dit geeft: N.F. = 1 dB. Dit betekent dat 

de SRV een factor 1.12 lager wordt. Dit is acceptabel, dus een 

transformator met N = 14 zou geschikt zijn, echter dit type was 

tijdens de metingen niet beschikbaar. 

4.5 Ruis als gevolg van het .ADC. 

De labmaster heeft 16 analoge ingangen met 12 bit omzetter. Door 

het ADC wordt ~e gemeten spanning omgezet in een 12 bit waarde. 

Bereik: Q-4096 unipolar; -2048 - 2047 bipolar. Het 

spanningsbereik van de labmaster is: 0 - 10 Volt resp. -10 - +10 

volt. Het oplossend vermogen dat hiermee gehaald kan worden is 

dan: 10/2048 = 4.9 mV. 

Voordat het signaal door de ADC uitgelezen wordt kan het 

versterkt worden met factor: 1, 10, 100, of 500 . De schakeling 

naar meest geschikte versterkingsfactor vindt automatisch plaats. 

Onderstaand is een tabel met de maximale spanning bij een 

bepaalde versterkingsfactor A en het daarbij behorende oplossend 

vermogen AV gegeven. 

Vmax A AV [mV] 

10 V 1 4.9 

1 V 10 4.9•10-1 

100 mV 100 4.9·10-2 

20 mV 500 9.8•10-3 

Tabel 4.1 Ruis als gevolg van het ADC (AV) als funktie van 

verschillende versterkingsfactoren. 
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5 RESULTATEN EN DISCUSSIE. 

5.0 Inleiding. 

Devreese (DEVSSJ heeft vla numerieke weg de transversale 

komponent van de geleidbaarheid o berekend. Hij gaat daarbij 
XX 

uit van een gaussiche toestandsdichtheid. Uit de 

temperatuurafhankelijkheid van het oscillerende deel van o 
XX 

wordt met de theorie van Ando een effektleve massa berekend. De 

op deze manier berekende effektleve massa mag niet zonder meer in 

verband gebracht worden met de effektleve cyclotronmassa. In 

onderstaande blijkt dat deze effektleve massa afwijkt van de 

cyclotron massa: me = 0.0667 mo· 
De numerieke resultaten geven een effektleve massa te zien die 

afneemt met afnemend magneetveld. Deze afname is groter naarmate 

de temperatuur hoger is. 

Haug (HAU87] heeft experimenten gedaan in hoge magneetvelden 

B = 10 Taan een preparaat met~= 25 m2/V·s en 

n = 2.7x1o15 m-2. Haug heeft ontdekt dat de toestandsdichtheid 
e 

asymmetrisch wordt bij toepassen van een backgate-spanning. Door 

een backgate spanning wordt de golffunktie van de elektronen in 

de potentiaalput verschoven. Hierdoor verandert de afstand van de 

elektronen tot de aantrekkende respektievelijk de afstotende 

impurities. Dit is de oorzaak van de asymmetrie in de 

toestandsdichtheid. Men kan zich afvragen wat de invloed van een 

backgatespanning op de toestandsdichtheid en elektrische 

geleiding is in laag magneetveld: B ~ 0.5 T (§ 5.2.2). 

Devreese neemt een asymmetrische toestandsdichtheid en 

berekent de effektleve massa. Het resultaat is slechts een 

geringe verandering in vergelijking met de berekeningen met 

symmetrische toestandsdichtheid. Devreese onderzoekt verder de 

invloed van de elektronendichtheid n en de breedte van de e 
Landauniveau's r (=he/~) op de effektleve massa (§5.1.2). 

We hebben metingen uitgevoerd teneinde na te gaan in hoeverre 

de bevindingen van Devreese bevestigd kunnen worden. Ook uit de 

metingen blijkt dat de effektleve massa afneemt met afnemend 
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magneetveld. Dit gedrag is systematisch van de temperatuur 

afhankelijk: hoe hoger de temperatuur des te sterker de afname in 

m. In deze zin komen deze resultaten overeen met de numerieke 

resultaten(§ 5.2.1). 

Voor een preparaat met hogere beweegbaarheid~= 31 m2/V·s en 

lage elektronendichtheld n = 1.4·1015 m-2 is de effektleve massa e 
vrijwel konstant als funktie van B en onafhankelijk van de 

temperatuur. Dit resultaat kan niet met numerieke berekeningen 

vergeleken worden omdat in dit gebied van n en~ vooralsnog geen e 
numerieke resultaten beschikbaar zijn. Dit preparaat vertoont een 

sterke negatieve magnetoweerstand. Echter voor dit effekt is op 

empirische wijze gekorrlgeerd. De negatieve magnatoweerstand 

heeft een logaritmische temperatuurafhankelljkheid. De na 

korrektie voor negatieve magnatoweerstand bepaalde effektleve 

massa heeft geen temperatuurafhankelijkheid en is gelijk aan ~ 

0.068 mo = me. Dit betekent dat de korrektie voor negatieve 

magnatoweerstand een bruikbare methode is (§ 5.2.1). 

Uit de metingen met toepassing van een backgatespanning volgt 

dat deze een grote invloed heeft op het gedrag van m als functie 

van het magneetveld. Het is niet mogelijk deze resultaten op 

eenvoudige wijze in verband te brengen met de resultaten van Haug 

in combinatie met de berekeningen van Devreese (figuur 5.3). 

Als de numerieke en experimentele resultaten van de effektleve 

massa geschaald worden op ~T/bwc komen alle punten op dezelfde 

curve terecht. Dit betekent dat op de numerieke en experimentele 

resultaten dezelfde schallngsregel van toepassing is (§ 5.3). 

Devreese gaat bij de berekening van de transversale komponent 

van de geleidbaarheid o uit van een gaussische 
XX 

toestandsdlchtheld. Ando gaat bij de afleiding van o uit van 
XX 

een toestandsdichtheid die op zelfkonslstente wijze is afgeleid. 

Dit is een verschil in benadering. Men kan zich afvragen of de 

verschillende vorm van de toestandsdichtheid de oorzaak kan zijn 

van het magneetveldafhankelijke gedrag van de effektleve massa m. 

Voor elk van beide vormen voor de toestandsdichtheid zal in § 5.4 

nagegaan worden wanneer deze in goede benadering voorgesteld kan .. 
worden door een slnusvormlge. Een sinusvormige toestandsdichtheid 

is namelijk binnen het model van Ando een voorwaarde voor de 
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sinusvormige benadering van a . Hieruit volgt dat de 
XX 

toestandsdichtheid van Ando vrijwel sinusoïdaal is (tweede 

harmonische 10% van eerste harmonische) voor wcTO ~ 1.36. Voor 

de gaussische toestandsdichtheid geldt: wcTO ~ ~.0. Dus in het 

gebied van B waar de effektleve massa aanzienlijk afwijkt van de 

cyclotronmassa is de gaussische toestandsdichtheid (die door de 

Devreese gebruikt wordt) in betere benadering sinusoïdaal dan de 

toestandsdichtheid die door Ando afgeleid wordt. De vorm van de 

toestandsdichtheid is dus niet de oorzaak van het optreden van 

het effekt in m. 

R. Woltjer [WOL86] heeft berekeningen gemaakt in verband met 

het Quanturn Hall effekt. Door een gradiënt in de 

elektronendichtheld dwars op de stroomrichting aan te nemen kan 

het Quanturn Hall Effekt verklaard worden. 

Hoe gedragen de Shubnlkov-de Haas oscillaties zich bij het 

aanleggen van een gradiënt in de elektronendichtheid dwars op de 

stroomrichting? Voor dit geval kan een uitdrukking voor de 

soortelijke weerstand p afgeleid worden. Deze p blijkt twee 
XX XX 

oscillaties te bevatten: een met periode 2elh•1/ng en een 

omhullende met periode 2elh•1/(~n·b), met behulp van deze 

formule kar1 de gradiënt gemeten worden. Een experiment om deze 

theorie te testen is vooralsnog niet gelukt. 

In de Dingie-temperatuur treden oscillaties op. Deze 

oscillaties zijn periodiek in 1/B en kunnen niet in verband 

gebracht worden met bezetting van een tweede subband. Mogelijk 

houden deze oscillaties verband met inhomogenlteiten. Echter de 

theorie die uitgaat van een gradiënt in de dwarsrichting is te 

eenvoudig om random verdeelde inhomogeniteiten te beschrijven. 

5.1 Schets van de aanpak van Devreese [DEV88]. 

5.1.1 Inleiding: numerieke berekening van m. 

De onderzoeksgroep van Devreese doet onder meer onderzoek naar 

de Shubnikov-de Haas oscillaties van een 2-dimensionaal 

elektrongas in GaAs/AlGaAs heterostrukturen. Uitgangspunt is de 
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Kuboformule voor de geleidbaarheid. Bovendien wordt in het model 

gestopt dat de opsplitsing tussen de landauniveaus = bwc met wc = 
eB/m en m = 0.0667mo. Vervolgens wordt uxx als funktie van B 

numeriek berekend. Uit de temperatuurafhankelijkheid van de 

amplituden van de oscillaties in uxx wordt een effektleve massa 

berekend me·t behulp van de formule: 

A(T1) = T1•sinh(2uk8Tj/:hwc) 

A(Tj) Tj•sinh(2uksTi/:hwc) 

A(T) is amplitude bij temperatuur T en wc = eB/m 

(5.1) 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor het magneetveldgebied 0.3 T 

tot 1.3 Ten temperatuur 1 K tot 5 K. 

Model voor berekening van uxx. 

Het door Devreese bestudeerde model beschrijft een 

elektron-onzuiverheid systeem, als volgt beschreven: 

- de niet afgeschermde geionizeerde onzuiverheden bevinden zich 

in het vlak van de elektronen; de interactie met de onzuiverheden 

is van korte dracht. 

- de statische conductlvitelt wordt berekend uitgaande van een 

geheugenfunktie formalisme; 

- er wordt rekening gehouden met de Fermi-Dirac statistiek; 

- de berekeningen worden gedaan voor temperatuur T > 0 K en 

magneetveld B > 0 T. 

Om de benodigde computertijd binnen haalbare grenzen te houden 

(en nauwkeurigheidsverlies te vermijden) wordt bovendien de 

benadering gemaakt dat het elektrongas een dikte gelijk aan nul 

heeft. 

Toestandsdichtheid. 

In de berekeningen van u door Devreese treedt de 
XX 

toestandsdichtheid op. Een vorm voor deze toestandsdichtheid 

wordt op fenomenologische wijze ingevoerd in de berekeningen. 

Verschillende modellen voor de toestandsdichtheid zijn gebruikt. 
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Op grond van experimentele resultaten is een gaussische 

toestandsdichtheid de beste benadering van de realiteit [STASS] 

en [CIU87]. Daarom wordt deze gaussische toestandsdichtheid als 

uitgangspunt genomen: 

- gaussisch gepiekt rond de landauniveaus; 

- idem, doch met invoering van een symmetrische cut off; 

- idem, met invoering van een asymmetrische cut off; 

De optredende parameters voor deze verschillende mogelijkheden 

zijn: 

- D0 : achtergrondbijdrage tot de toestandsdichtheid = 20 %. 

- r : landauniveau verbreding. 

- re• rel• rer : de verschillende cut off waarden (figuur 5.1) 

-----
~l 

Figuur 5.1 Gaussische tandauniveaus, cut off waarden: 

symmetrische cut off: re= 0.3 meV, asymmetrische cut 

off: rel= 0.3 meV, rer = 0.15 meV. 

De cut off waarden moeten geïnterpreteerd worden als 

zogenaamde mobility edges, dat wil zeggen als grenzen tussen 

enerzijds de uitgebreide toestanden, dit zijn de toestanden die 

bijdragen tot de geleiding, en anderzijds de gelokaliseerde 

toestanden ,die niet bijdragen tot de geleiding. 
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5.1.2 Numerieke resultaten YBD Devreese. 

In het volgende worden de numerieke resultaten van Devreese 

besproken. Er wordt gekeken naar de invloed van het afkappen van 

de toestandsdichtheid, veranderen van de elektronenkoncentratie 

en van verscheldene beweegbaarheden. 
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Figuur 5.2 B en T afhankelijkheid van de effe~tieve massa zonder 

cut off, r = 0.2 meV, n8 = 3.5•1015 m-2. 

Uit figuur 5.2 wordt duidelijk wat het belangrijkste resultaat 

is van de berekeningen van Devreese. Met afnemend magneetveld 

neemt de met (5.1) uit de amplituden in Oxx berekende effektleve 

massa sterk af tot veel lagere waarden dan de 

elektronbandmassa:mo. Deze afname is groter naarmate de 

temperatuur hoger is. Voor toenemend magneetveld (B > 0.5 T) 

neemt m toe tot hogere waarde dan de elektronbandmassa. Het feit 

dat m in een hoger magneetveld gaat afwijken van mo is 

begrijpelijk omdat oxx in hoog magneetveld niet meer sinusoïdaal 

is en formule (5.1) die hier gebruikt wordt voor de berekening 

van m dan niet meer geldig is. 



-37-

De sterke afname van m in laag veld en T > 0 is zeer 

opmerkelijk omdat dit uit de theorie van Ando uitgaande van T = 0 

niet volgt (zie §5.4: discussie van de theorie van Ando contra 

numerieke resultaten). 
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Figuur 5.3 Invloed van de symmetrische respectievelijk 

asymmetrische cut off op de effektieve massa, 

r = 0.2 meV, re= 0.3 meV, rel = 0.3 meV, 

rcr = 0.15 meV. 

Uit deze figuur blijkt de invloed van de verschillende cut off 

waarden. De invloed van zowel symmetrische als asymmetrische cut 

off is klein. 
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Figuur 5.4 a en b Invloed van de elektronenkoncentratie op de 

effektieve massa, r = 0.2 meV. 

In figuur 5.4 a en b is de afhankelijkheid van de 

elektronenkoncentratie gegeven. Bij hogere elektronenkoncentratie 

schuift de curve als het ware naar lager magneetveld. 
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Figuur 5.5 a en b Invloed van de breedte r van de landauniveaus 

op de effektieve massa, r = 0.3 meV 

respectievelijk 0.2 meV. 

Uit deze figuren blijkt de invloed van de breedte van de 

landauniveaus r. Voor kleinere r dus grotere beweegbaarheid ~ 

wordt de afname van m voor afnemend magneetveld minder sterk. r 
komt overeen met ~ = 9.0 m2/V•s. 
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Figuur 5.6 a en b Invloed van verschillende cut off waarden 

(symmetrisch) op de effektieve massa, 

re= 0.3 meV respectievelijk 0.5 meV, 

r = 0.2 meV. 

Verschillende cut off waarden: weinig invloed. 
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5.2 Bespreking experl.antele resultaten: B-afhankel11kheid van m. 

(meting 880114b en 880115 en 880212) 

Naast de berekeningen van Devreese wordt gekeken naar de 

meetresultaten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 

metingen met gatespanning =nul en~ nul. 

5.2.1 Preparaten zonder gate. 

In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van 

preparaat 2336-16 en 1401-2. Preparaat 2336-16 heeft een lage 

beweegbaarheid ~ = 12 m2/V•s en elektronendichtheid 

ne = 4.5•to15 m-2. De berekeningen van Devreese gaan uit van deze 

preparaatgegevens. Voor dit preparaat worden 2 resultaten gegeven 

voor de effektleve massa. In deze metingen verschillen de 

elektroneru:oncentratie en beweegbaarheid niet veel. Er zijn 2 

metingen gedaan om te kontroleren of het gedrag in m 

reproduceert. 

Preparaat 1401-2 heeft een hogere beweegbaarheid 

(~ = 31.5 m2/V•s) en een lagere elektronendichtheid 

ne = 1.39•1015 m-2. 

De verwachting was dat het verloop van de effektleve massa als 

funktie van B vanwege de lage elektronenkoncentratie bij hoger 

magneetveld zou liggen. Echter vanwege de hoge mobiliteit was dit 

effekt in de effektleve massa niet waarneembaar. 
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Figuur 5.7 a en b Effektieve massa als funktie van B met T als 

parameter, preparaat 2336-16, 

a) ne = 4.5•1015 m-2, J.l. = 12 m2/Vs; 

b) ne = 4.8•1015 .-2, J.l. = 12.6 m2/Vs. 
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Bepaling vanmals funktie van B met 1.5K < T < 4.2K, waarbij 

m bepaald is uit de amplituden van 2 temperaturen en waarbij 

gemiddeld is over 5 B-waarden. Uit figuur 5.7 is duidelijk te 

zien dat meen B- en !-afhankelijkheid vertoont die kwalitatief 

geheel overeenstemt met de berekeningen van Devreese (zie figuur 

5.2). Dat wil zeggen dat de effektleve massa afneemt met afnemend 

magneetveld en dat de afname is groter naarmate de temperatuur 

hoger is. Dit geldt voor beide metingen. Hoe de overeenstemming 

quantitatief is wordt gegeven in §5.3 over de schalingswet. 

Preparaat 1401-2, n = 1.39•1015, ~ = 31.5, vertoont een sterke 

negatieve magnetoweerstand. 

Pxx = p(B,T){1 + A'(B,T)cos2vEFibwc} (5.2) 

Volgens [HOU82] te beschrijven met: 

p(B,T) - Pxx(O) ~ (e212v2n) Pxx(0) 2 {1-(wcTo) 2} (1-F)lnT/To 

(5.3) 

De voorfactor p(B,T) hangt kwadratisch af vanBen heeft een 

logaritmische temperatuurafhankelijkheid. Dit bemoeilijkt de 
1 . 

bepaling vanmuit de !-afhankelijkheid van A'. Noch in de 

theorie van Ando noch in die van Devreese zit deze 

!-afhankelijkheid van p(B.T). Het is onduidelijk hoe dit probleem 

opgelost kan worden. Er is gekozen voor de volgende aanpassing: 

ÖPxxlöB en Pxx ~ p(B,T) zijn gelijktijdig gemeten (zie 

meetmethoden). Om de logaritmische !-afhankelijkheid kwijt te 

raken is de uit ÖPxxlöB bepaalde amplitude bij bepaalde 

temperatuur genormeerd op p(B,T) en daarna is hieruit m bepaald. 

De resultaten zijn gegeven in figuur 5.8. 
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Figuur 5.8 Preparaat 1401-2; De effektieue .assa ats funktie van 

B met T al.s parameter. 

Uit figuur 5.6 is te zien dat m niet van B afhangt. Of dit in 

overeenstemming is met de resultaten van Devreese is niet met 

zekerheid te zeggen. Vanwege de hoge mobiliteit (~ = 31 m2/V•s) 

zal de afname van m bij afnemende B aanzienlijk minder zijn dan 

uit de berekeningen voor r = 0.2 meV (komt overeen met 

~ = 12 m2/V•s) volgt. Daar staat tegenover dat vanwege de lage 

elektronenkoncentratie n8 = 1.39•1015 m-2 de B-afhankelijkheid 

van m reeds in een hoger B-veld te zien zal zijn. Om een 

rechtstreekse vergelijking mogelijk te maken zouden ook voor deze 

n8 en ~ numerieke berekeningen uitgevoerd moeten worden. 

Uit de metingen blijkt geen systematische I-afhankelijkheid 

die aan ln(Tilo) toe te schrijven is. Dus de korrektie om de 

negatieve magnatoweerstand kwijt te raken blijkt een bruikbare 

methode. 
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5.2.2 De effektleve aassa bit verschillende gatespanningen. 

Metingen aan preparaat 1414-1 met n8 =2.0•to15 m-2 en 

J.L = 64 m2/Vs. 

Haug [HAUB7] heeft gevonden dat de toestandsdichtheid 

asymmetrisch wordt bij aanleggen van een backgatespanning. Haug 

deed metingen in hoge magneetvelden (lOT). We willen onderzoeken 

wat de invloed van een backgate-spanning op de elektrische 

geleiding in een laag magneetveld en de daaruit berekende 

effektleve massa is. 

In lage magneetvelden blijkt dat een backgatespanning invloed 

kan hebben op het verloop van de effektleve massa als funktie van 

B. We proberen dit gedrag van m in verband te brengen met 

berekeningen van Devreese, waarbij een asymmetrie in de 

toestandsdichtheid aangenomen wordt. 
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Figuur 5.9 a,b,c Effektieue massa als funktie van B; prep 1414-1. 
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Uit de meting van Vg = 0 V. en -25 V. (n8 = 2.05•t01Sm-2 

respektievelijk 1.92•to15 m-2) blijkt dat m vrijwel konstant is. 

Dit is in overeenstemming met de resultaten van Devreese. Voor 

een preparaat met een dergelijk hoge mobiliteit moeten we geen 

B-afhankelijkheid van m verwachten. Uit de meting met 

gatespanning: Vg = +25 V blijkt echter een ander gedrag. Voor 

T = 2.5 K en ~ = 72 m2/Vs vertoont m een sterke afname bij 

afnemende B. Dit is niet in overeenstemming met de numerieke 

resultaten. Gezien de temperatuur en de hoge beweegbaarheid 

verwachten we op grond van de numerieke berekeningen geen 

B-afhankelijkheid van m. De vraag is welke invloed heeft het 

verhogen van n8 met behulp van een gatespanning op de elektrische 

geleiding. Haug e.a. [HAU87] hebben gevonden dat Pxx en dus D(E) 

asymmetrisch worden bij toepassing van een backgatespanning. 

Echter of het hier aan de orde zijnde effekt in m hiermee 

verklaard kan worden is twijfelachtig. Devreese berekende m als 

funktie van B met zowel asymmetrische als symmetrische 

toestandsdichtheid. De invloed van een asymmetrische 

toestandsdichtheid is relatief klein en de B-afhankelijkheid van 

m wordt minder sterk. Cekonkludeerd kan worden dat er geen 

duidelijk verband is tussen een asymmetrie in de 

toestandsdichtheid als gevolg van een backgatespanning en het 

optreden van een sterke magneetveldafhankelijkheid in m bij een 

backgatespanning. Bij negatieve gatespanning zien we geen effekt 

in m, terwijl verwacht mag worden dat de asymmetrie in D(E) 

omgekeerd is [HAU87]. Echter Devreese heeft niet berekend wat er 

verandert in het gedrag van m als de asymmetrie omkeert. Daarom 

kunnen we geen verdere vergelijkingen trekken. 

5.3 Schallngswet. 

Als muitgezet wordt als funktie van B blijkt het verloop 

afhankelijk te zijn van T (figuur 5.2 en 5.7). 

De curves bij verschillende T kunnen gereduceerd worden tot 

een curve als m uitgezet wordt als funktie van TIB. Dit betekent 

dat m schaalt als funktie van TIB. 
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Figuur 5.10 De effektteve massa als funktie van kBT/bwc; 

preparaat 2336-16, n8 = 4.5•1015 m-2, ~ = 12 m2/V·s 

numeriek n8 = 4.6•1015 m-2, r = 0.2 meV. 

Zoals uit figuur 5.10 blijkt vallen na schaling numerieke en 

experimentele resultaten samen. 

Dit resultaat is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat T/B 

op een konstante na gelijk is aan kaTibwc. Dus m is eenduidig 

bepaald als funktie van de verhouding temperatuurverbreding en 

landau-opsplitsing. 

5.4 Discussie aangaande theorie van Ando contra numerieke 

berekeningen van Devreese. 

5.4.1 Inleiding: berekeningen ten aanzien van de vorm van de 

toestandsdichtheid. 

De toestandsdichtheid wordt zowel door Ando als Devreese 

gebruikt om de transversale komponent van de geleidbaarheid te 

berekenen. Ando en Devreese maken verschillende aannames voor de 

toestandsdichtheid. Uit de berekeningen van Devreese blijkt een 

afwijkend gedrag van de effektleve massa. De oorzaak hiervan zou 
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gelegen kunnen zijn in de verschillende aanname ten aanzien van 

de toestandsdichtheid. Daarom wordt onderzocht hoe de vorm van 

de toestandsdichtheid is in laag veld voor beide aannames. 

In het onderstaande worden de voorwaarden afgeleid, waarvoor 

de toestandsdichtheid afgeleid door Ando (5.9) respektievelijk de 

gaussische toestandsdichtheid, die gebruikt wordt door de 

Devreese, sinusoïdaal zijn. 

Ando berekent de Creense functie ~(E) uit de 

zelfkonsistentievergelijking (5.6). In vergelijking (5.9) is de 

toestandsdichtheid uitgedrukt in Creense functies: ~(E). Een 

alternatieve manier maakt gebruik van de grootheid X(E), 

gedefinieerd door (5.5). X wordt bepaald uit de zelfkonsistentie 

vergelijking (5.4). Als er geen verstrooiing is, is de 

niveauverbreding r gelijk aan 0. Uit (5.7) volgt dat dan de 

zelfenergie 2(E) gelijk is aan 0. Uit vergelijking (5.4) volgt 

dat in dat geval: X(E) = E - ~ . Dit geldt als Re(X) # Nbw . c c 
De toestandsdichtheid wordt door vergelijking (5.9) uitgedrukt 

in Im X(E). Het Im X(E) kan bepaald worden uit (5.11), zijnde het 

imaginaire deel van de zelfkonsistentievergelijking (5.4). Het 

Im(X) wordt gesubstitueerd in (5.9) ter verkrijging van de 

toestandsdichtheid. 

Om de toestandsdichtheid in een reeks te kunnen uitdrukken 

wordt op vergelijking (5.11) de Poisson sommatieformule 

toegepast. Dit levert na enig rekenwerk een reeksontwikkeling 

voor vergelijking (5.11) en hieruit volgt een reeks voor 

Im(X),(5.16). Dat betekent dat de toestandsdichtheid D(E) ~ Im(X) 

in een reeks uitgedrukt kan worden. De eerste term uit deze reeks 

is gelijk aan de sinusoïdale benadering die door Ando gegeven 

wordt (5.13). 

In tabel 5.1 wordt de exponentiële voorfaktor van de eerste 

twee termen uit de reeks gegeven als functie van r/bw . Als de c 
term voor v = 2 veel kleiner is dan de term met v = 1 mag 

aangenomen worden dat de sinusoïdale benadering geldt voor de 

toestandsdichtheid. Uit de tabel blijkt dat de toestandsdichtheid 

berekend uit de theorie van Ando in redelijke mate sinusoïdaal 

is, dat wil zeggen dat de tweede term slechts 10 X van de eerste 

term is, als w To ~ 1.36. Vervolgens wordt de reeks voor Im(X) 
c 
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gesubsti.t;.ueerd in een Taylorreeksontwikkeling van D'xx (5.12). Dit 

geeft een cosinusreeks voor D'xx· Wanneer voor deze D'xx de 

temperatuurafhankelijkheid berekend wordt, blijkt dat hogere 

harmonische verwaarloosbaar zijn. Het blijkt dat O'xx sinusoïdaal 

is als T > 2K en wcTO ~ 2.5. 

Vervolgens worden de uitgangspunten van Devreese nader 

beschouwd. Als we uitgaan van een gaussische toestandsdichtheid 

kunnen we een analoog verlopende analyse maken. De gaussische 

toestandsdichtheid wordt via de Poisson sommatieformule 

uitgedrukt in een cosinus reeks. Er wordt weer gekeken wanneer 

hogere orde termen verwaarloosd kunnen worden en de 

toestandsdichtheid sinusoïdaal is (zie tabel 5.2). 

Hieruit volgt dat ook de gaussische toestandsdichtheid in een 

laag veld (wcTO ~ 4) sinusoïdaal is en dat in analogie met het 

model van Ando een effektleve massa gelijk aan de effektleve 

cyclotronmassa berekend zou moeten worden. Toch vindt Devreese in 

dit laag veld gebied (wcTO ~ 4) een effektleve massa die afwijkt 

van de cyclotronmassa. In ditzelfde gebied (wcTO ~ 5) vinden we 

experimenteel waarden voor de effektleve massa aanzienlijk 

kleiner dan de cyclotronmassa. 

Bovendien blijkt nog dat uitgaande van de gaussische 

toestandsdichtheid deze sinusoïdaal is voor wcTO ~ 4, de 

toestandsdichtheid van Ando is sinusoïdaal voor w To < 1.36. Dus c -
men zou verwachten dat uitgaande van een gaussische 

toestandsdichtheid de geldigheid van de theorie van Ando zich 

uitstrekt tot hoger veld ((w To) = 4) dan als men uitgaat van 
c max 

de toestandsdi.chtheid die op zelfkonsistente wijze afgeleid is 

((w To) = 1.36). 
c max 

5.4.2 Afleiding van D(E) en axx uitgaande van theorie van Ando. 

We gaan uit van de zelfkonsistentie vergelijking [AND74] voor 

de bepaling van X(E): 

Nmax 1 

E - ~wc = X + ~2 2 X - Nflw 
N::O c 

(5.4) 

dit volgt uit (5.5) en (5.6): 



-51-

X(E) = Co(E)-1 (definitie) (5.5) 

De zelfkonsistentievergelijking ter bepaling van de Creense 

funktie CN(E) luidt: 

Waarin de zelfenergie gelijk is aan 

Nmax 

2CE) = ~2 2 CN(E) 
N::O 

Uit (5.5) en (5.6) volgt: 

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 

Het is noodzakelijk de som in (5.4) af te kappen bij een 

zekere Nmax• anders divergeert deze som. 

N wordt bepaald door: 
max 

de Brogliegolflengte(Àbroglie) ~ 

range van de strooipotentiaal(d) 

waarin 1 = cyclotronstraal. 

Als Àbroglie < d voelen de elektronen van die landauniveaus 

waarvoor dus N > Nmax de verstrooiingspotentiaal niet meer. De 

aanname dat er short range verstrooiing is geldt dan niet meer. 

De benadering van deze strooipotentiaal door een 6-potentiaal is 

dan niet meer adequaat. De niveauverbreding r voor deze hogere 

landauniveaus kan niet meer geformuleerd worden als (2.27): 

rN wordt kleiner dan r voor N > Nmax· Daarom hoeven de termen 

in (5.4): 

1 
~N2 X niet meegenomen te worden voor N > Nmax· 

- Nhwc 
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De toestandsdichtheid wordt gegeven door: 

D(E) = (1/2vl2) (-1/v) L Im GN(E) 
N::O 

(5.9) 

Ando leidt de transversale komponent van de geleidbaarheid axx af 

uit de Kuboformule [KUB57]: 

axx = (e2/v2n) ~ L J (-8f/8E)dE (N+1) Im bwc GN+l Im nwc GN 
N::O 

Als X of GN(E) bekend is kunnen D(E) en axx uit (5.9) 

respektievelijk (5.10) berekend worden. 

(5. 10) 

We nemen aan dat het ferminiveau in hogere landauniveaus ligt. 

Het imaginaire deel van de zelf-konsistentie vergelijking 

(5.4) is: 

1 
(5.11) 

x = x· + iX" 

Ando leidt uit (5.10) en (5.11) af dat voorT= 0: 

4X"2 
axx = (e2/v2n) (X'/bwc + ~) (bwc/r)2 (5.12) 

4X"2 + (bwc)2 

Ando [AND74] stelt dat D(E) en axx in benadering sinusoïdaal zijn 

en drukt dit uit in een formule (voor WcTo ~ 1): 

D(E) ""'X" = v/4 r2/nwc {1 + 2cos2vX'/bwc exp(-v2/2(r/nwc)2)} 

(5. 13) 

Deze oplossing voor X" is een eerste orde benadering van de 

oplossing van vergelijking (5.11). VoorT= 0 is dan af te leiden 

door substitutie van X" in (5.12) dat: 
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(5.14) 

De formule als gegeven in [AND74]. 

Tot zover de theorie van Ando. 

We willen nu onderzoeken in hoeverre de sinusoïdale benadering 

juist is, dus de eerste orde benadering in (5.13) en (5.14). 

Daartoe wordt een reeksontwikkeling gemaakt van D(E) en4e 

grootte van de eerste en tweede term vergeleken. 

In onderstaande wordt gebruik gemaakt van de Poisson 

sommatieformule: 

IX) IX) IX) 

2 4(21Tll) = 1/2v 2 f 4(T) exp(-iuT)dT 
n=-ClO V=-ClO -ClO 

I 

IX) 

als 2 <Pc 21Tll+ t ) uniform convergeert in 0 ~ t ~ 2v 
n=-ClO 

(5.15) 

en 4(x) is kontinu en kontinu differentieerbaar [COU53]. 

We passen nu de Poisson sommatie formule toe op het imaginaire 

deel van de zelf-konsistentie vergelijking (5.11) en breiden 

daartoe eerst de sommatie uit tot -ClO en +m, dit is geoorloofd als 

Nmax>>1 en Er>> bwc. 

IX) 1 
I = f 

substitutie: X'-aT ~ T' 

adT ~ -dT' 
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Dan volgt: 

co 1 
I = 1/a exp(-ivX'/a) f T'2 + X"2 exp(ivT'/a)dT' 

-co 

co 1 
= 1/a exp(-ivX'/a) f T'2 + X"2 cos(vT'/a)dT' 

-co 

co cosmx 
met f x2 + b2 dx = w/21bl exp(-lmbl) [HAN84] 

0 

Er volgt met substitutie m = vla 

b = X" 

I = 2/a v/2X" exp(-ivX'/a) exp(-vX"/a) 

i.p.v. de zelf-konsister-tie vergelijking kan geschreven worden: 

co 1 
vr214 }: fl.w •X" exp(-iv2vX'Ifl<.>c) exp(-2vvX"Iflwc) = 1 

v:-co c 

Hieruit volgt: 

vr2 co 

X" ~ 4flwc {1 + L: 2cos(21roX'Ifl<.>c) 
1
exp(-v2/2 v (rlflwc)2p 

1 
:1f 

(5. 16) 

dit geldt als exp(-v2/2 v (r/bwc)2) <<1 

Wanneer alleen de term met v=1 meegenomen wordt is dit gelijk aan 

(5.13) 

Het is nu mogelijk met behulp van (5.16) de amplitude van de 

hogere orde termen te berekenen, zie tabel 5.1. 
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rlhwc WcTQa) sa) V ~ B (r=0.3meV)b) B (r=0.2meV)b) 

0.8 1 0.08 1 0.04 0.22 0.15 

2 0.0018 

0.68 1.36 0.11 1 0.1 0.26 0.17 

2 0.01 

0.5 2.5 0.2 1 0.29 0.35 0.23 

2 0.085 

0.39 4.2 0.35 1 0.47 0.44 0.30 

2 0.22 

0.33 5.7 0.48 1 0.58 0.53 0.35 

2 0.33 

waarbij J..L = 12 m2/V· s en a) r = -12hr flwc WTo 

b) r = konstant als functie van B. 

Tabel 5.1 Amplituden ~ van de eerste en tweede harmonische uit 

X" als ftmktie van rlflwc. 

In de tabel worden de amplituden van de eerste en tweede orde 

term van x··, ("' D(E) ) als funktie van rlflwc gegeven. Er zijn 2 

mogelijkheden om uit rlflwc een waarde voor B te berekenen. Door 

Ando wordt (rlhwc)2 = 2/vwcTQ gebruikt, dit is berekend voor 

short range scatterers, beschreven door een ö-vormige potentiaal. 

Hieruit kan B bepaald worden. Als r konstant is kan ook direkt 

uit rlhwc het magneetveld B bepaald worden. Dit wordt zo gedaan 

omdat Devreese uitgaat van konstante r. Uit de tabel blijkt dat 

voor rlhwc > 0.8 de term met v=2 veel kleiner dan de term met v=1 

dus dat de toestandsdichtheid D(E) "'X" sinusoïdaal is. Wanneer 

X" nu geschreven wordt als: 

co 

met A = 2 2cos(2vvX'Iflwc) exp(-v2/2 v (rlflwc) 2) 
v=1 

(5.17) 
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en als A< 1 dan kan formule (5.12) voor axx(X') in een 

Taylorreeks ontwikkeld worden: 

axx =e21w2n (X'/bwc+~) (bwcfr)2 {1/1+C2 +A 2C2/(1+C2)2+ 

2C2(c2-3) 
~2 (1+c2)3 + ... } (5.18) 

met C = wcTo 

De temperatuurafhankelijkheid kan meegenomen worden via: 

m 

axx = J -8f/8E axx(E)dE [ANDB2b] (aS) 
--oo 

Op analoge wijze als in appendix A. 

Omdat voor r/bwc > 0.5 en T > 2K alleen termen met v = 1 

meegenomen hoeven te worden is axx sinusoïdaal. De oscillerende 

term in axx kan dan geschreven worden als: 

waarbij voor het gemak aangenomen is dat: X' = E - ~wc, dat wil 

zeggen: het reële deel van de zelfenergie is verwaarloosbaar 

verondersteld. 

Dus binnen het model van Ando is het voor r/bwc > 0.5 en 

T > 2 K gerechtvaardigd alleen de eerste harmonische in axx mee 

te nemen. 

5.~.3 Toestandsdichtheid uitgaande van Causskrommen. 

Devreese berekent in het gebied rlhwc > 0.5 en T > 2 K een m 

dieBenT afhankelijk is. Ando ging uit van (5.9): 

waarbij X" berekend is uit de zelfkonsistentie vergelijking. 
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Devreese gaat uit van een toestandsdichtheid die bestaat uit 

een som van equidistante gaussvormige landauniveaus. 

Omdat Ando als voorwaarde voor de geldigheid van zijn theorie 

stelt wcTo ~ 1, dat betekent D(E) en oxx(E) zijn sinusoïdaal, is 

het nu van belang te weten onder welke voorwaarde een 

toestandsdichtheid bestaande uit gaussvormige landauniveaus 

sinusoïdaal is. Daartoe is een toestandsdichtheid bestaande uit 

gaussvormige landauniveaus benaderd door een Poisson reeks. 

N 
D(E) = 2 exp(-2((E-E1)Jr)2) (5.19) 

i=l 

Als N voldoende groot is kan de som uitgebreid worden tot i=-oo en 

i~. 

We passen de Poisson sommatie formule (5.15) toe op D(E): 

00 

I = J exp-2[(E-a(T+b))Jr]2 exp(-ivT)dT 
-oo 

substitueer: ~(E-a(T+b))lr = T' 

dT = -r/av2 dT' 

I = exp(-iv(Eia - b))• 

00 

J exp(-T'2) exp(-ivT' -r/av2) -r/av2 dT' 

00 

= r/av2 exp(-iv(E/a - b)) J exp(-T'2) cos(rvT'/av2)dT' 
-oo 

= r/av2 exp(-iv(Eia - b)) 2 ~/2 exp[-(rv/av2)2/4] 

[HANB4] 



-58-

co 

D(E) = 2 r.../rr/OOc./2. cosv(2'11"E/00c - '11") exp-('11"rvlhwc.J2.)2 
v=-co 

(5.20) 

Het is nu mogelijk de amplituden van de afzonderlijke termen te 

berekenen, zie tabel 5.2. 

rlflwc WcTQa) Ba) V ~ B (r=0.3meV)b) B (r=0.2meV)b) 

0.8 1 0.08 1 0.04 0.22 0.15 

2 3.3 1o-s 

0.5 2.5 0.2 1 0.29 0.35 0.23 

2 1 1o-3 

0.4 -4.0 0.33 1 0.45 0.43 0.29 

2 0.04 

0.3 7.1 0.59 1 0.6-4 0.58 0.39 

2 0.17 

waarbij ~ = 12 m2JV·s en a) r = v2i'll" bwc hiTo 

b) r = konstant als functie van B. 

Tabel. 5.2 AmpLituden van de eerste en tweede harmonische voor 

een gaussische toestandsdichtheid al.s funktie van 

r/OOc. 

Het resultaat is (zie tabel 5.2) dat ook een gaussvormige 

toestandsdichtheid voor B < 0.4 T en r = 0.3 meV sinusoïdaal is 

dus dat de term met v=2 veel kleiner is dan de term met v=l en 

volgens Ando betekent dit dat axx ook sinusoïdaal is en m 

konstant is als funktie vanBen T. Hieruit moet gekonkludeerd 

worden dat het afwijkende gedrag van m (B-afhankelijkheid en 

I-afhankelijkheid) niet aan de vorm van de toestandsdichtheid te 

wijten is. Het gedrag van m kan dan alleen nog maar een gevolg 

zijn van het feit dat Devreese uitgaat van een andere aanpak voor 

de berekening van axx· axx is voor temperatuur > 0 berekend. Het 

gedrag van m impliceert een afwijkend gedrag van axx als funktie 

van T. 
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5.5 Berekening van Pxx voor een inhomogeen preparaat. 

We nemen een inhomogeniteit in de vorm van een gradiënt in de 

elektronendichtheid dwars op de stroomrichting aan. In de 

praktijk kan zo'n gradiënt in het preparaat ingebouwd zijn, 

respectievelijk ingesteld worden door het preparaat te belichten 

of door een gate te monteren die onder een hellende hoek ligt met 

het preparaat. Uit experimenten [EBESS] en berekeningen [WOL86] 

van de verdeling van de Hall potentiaal over de breedte van het 

preparaat volgt de stroomverdeling. Het blijkt dat als een 

gradiënt in n dwars op de stroom bestaat de stroom zich verdeelt 
e 

in filamenten parallel aan de stroomrichting. 

Woltjer [WOL86] kan het Quanturn Hall Effekt begrijpen uit zo'n 

gradiënt in de elktronendichtheid. Uitgaande van een gradiënt in 

de elektronendichtheid dwars op de stroomrichting en het idee van 

de stroomfilamenten wordt een uitdrukking afgeleid voor p . Het 
XX 

blijkt dat p oscillaties bevat met periode ~ 1/n "dd ld en xx gem1 e 
een omhullende, die oscilleert met periode ~ 1/Vn. Hieruit kan de 

grootte van de gradiënt bepaald worden. 

Uit de theorie van Woltjer volgt dat de breedte van de 

plateaus van het Quanturn Hall Effekt groter wordt als de gradiënt 

groter wordt. De Hall weerstand vertoont een plateau als er in 

het preparaat een filament is met gehele vulfactor. Als Vn groter 

wordt zal het bereik in magneetveld AB waarvoor geldt dat er een 

filament is met gehele vulfactor groter zijn. In formule: 

n ·h 
e 

V=--=-e·B V € N Vn 
e 

An e v·e = b = h·b . AB 

waarin b de breedte van het preparaat en AB de breedte van het 

h 
plateau is. Voor p geldt: p = ~ xy xy v·e 

We hebben een experiment met twee backgates uitgevoerd. Het 

experiment had' als doel om de invloed van de gradient op de 

plateaubreedte te onderzoeken. 
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Figuur 5.11 Schets van preparaat JRet 2 backgate's. 

De bedoeling was door gate 1 en 2 een verschillende spanning te 

geven een gradiënt in het preparaat in te stellen. Dit is niet 

gelukt, omdat de verhouding van de afstand backgate-2DEG en 

backgate's onderling te groot was. 

We zullen nu een afleiding geven van Pxx in het geval dat er 

een gradiënt in ne bestaat.We veronderstellen een gradiënt in de 

elektronenkoncentratie in de y-richting. In de x-richting is er 

geen gradiënt, dit is dus een eenvoudige situatie die niet altijd 

op de praktijk toepasbaar zal zijn. 
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Figuur 5.12 Hatt bar geometrie. 

Er is een stroom I in de x-richting. Als gevolg van de 

gradiënt bestaan er gebieden met gelijke n8 die zich uitstrekken 

in de x-richting en die een infinitesimale breedte dy hebben. 

Omdat Pxx een funktie is van n8 zullen de gebieden met konstante 

Pxx hiermee samenvallen. Daarbij is de veronderstelling gemaakt 

dat het preparaat een botsingsrelaxatietijd heeft die over het 

hele preparaat konstant is. De stroom I zal nu verdeeld zijn over 

parallel lopende filamenten. Aangenomen wordt dat het preparaat 

lang is ten opzichte van A'-B' en I = lx, Iy = 0. Het elektrische 

veld in de buurt van a,b,c end (Ex,Ey) kan dan uniform 

verondersteld worden. Er geldt: 

Ex = Pxx lx + Pxy ly (2.14) 

b b 
ly = 0 dan geldt: en I = f lxdY = Ex f 1/Pxx dy (5.21) 

0 0 
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Als we nu de weerstand meten tussen A' en B': 

b 
Vx/1 = Ex b/1 = {1/b 6 1/Pxxdy}-1 = [(1/Pxx)]-1 = p' (5.22) 

b 
= {1/b 6 1/Pxxdne (dne/dy)-1} = ~ 

Voor 1/Pxx geldt volgens (5.26) 

waarin: zie §5.6 

in het volgende geldt: a = e2rofm 

n2 
~ = a/Ab f ne(1 + Dcos(cn8 ))dn8 

nl 

p' ~ 2A b/a(n22-n12) [1 - 2D/c(n22-n12)• 

(2ngcos(cng~) si~6n + ... )] (5.23) 

Dit betekent: oscillaties met periode: P1 = 2e/h•1/ng 

en omhullende met periode: P2 = 2e/h·1~6n 

ng = (n1+n2)/2 6n = n2-n1 

5.6 Afleiding van Pxx uit axx en aKf" 

Uit de temperatuurafhankelijkheid van axx kan een effektleve 

massa bepaald worden. Kan nu uit Pxx op dezelfde manier een 

effektleve massa bepaald worden? Daartoe leiden we Pxx af uit axx 

en axy· 
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axx 1 
Pxx = 2 2 = 1/axx -1-(--/--)-=-2 0 xx +axy + 0 xy 0 xx 

(2.17) 

Voor wcTo ~ 1 heeft Ando afgeleid [AND82b]: 

axx = ao/(1+(wcTo)2)• 

4wc2To2 2u2kaT/hwc 
[1- (1+wc2To2) ·sinh(2v2kaT/hwc) exp(-v/wcTo)cos2vEF!hwc] 

A 
(5.24) 

Bovendien geldt [AND75]: 

(op dezelfde manier afgeleid als in appendix A) 

[1+ 

2(1+3wc2To2) 2v2kaT/hwc 
wc2To2(t+wc2To2) ·sinh(2v2kaT/hwc) exp(-v/wcTo)cos2vEF/hwc] 

c 
(5.25) 

Hieruit kan de volgende eerste orde benadering gemaakt worden 

(geldig als wcTo ~ 1 en k8T > bwc) met formule (2.17) 

Hieruit blijkt dat de temperatuurafhankelijkheid van Pxx dezelfde 

is als van axx namelijk: 
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5.7 Oscillaties in de Dlngle temperatuur. 

Uit de magneetafhankelijkheid van de Shubnikov-de Haas 

oscillaties is met behulp van formule (2.30) en (2.32) een Dingle 

temperatuur bepaald. Deze Dingle temperatuur is bepaald uit de 

metingen aan preparaat 1414-1 voor 3 verschillende backgate

spanningen. In de op deze manier bepaalde Dingle temperatuur 

treden als funktie van B oscillaties op. In figuur 5.13 is de 

Dingle temperatuur uitgezet als funktie van 1/B voor preparaat 

1414-1. Zoals uit de figuur blijkt zijn de oscillaties vrijwel 

periodiek in 1/B. Deze metingen zijn verricht voor drie 

verschillende temperaturen van 1.6 K tot 2.0 K, waarvan voor 1 

temperatuur (T = 1.79 K) de Dingle temperatuur uitgezet is. In 

het gebied 1.6 K < T < 2.0 K reproduceren de oscillaties in Td 

zowel in amplitude als in periode. 

We proberen deze oscillaties te verklaren. Eerst wordt de 

mogelijkheid van bezetting van 2 subbanden onderzocht. Als tweede 

wordt onderzocht of inhomogeniteiten een verklaring voor deze 

oscillaties zouden kunnen zijn. 
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Figuur 5.13 Prep. 1414-1 Ding te tempera. tuur a.ts fi.Ulktie van 1/B. 

a.) V -25 V, n = 1. 92·1015 -2 J.L = 60.7 m2/V·s = m , 
g e 

b) V 0 V, n = 2.05·1015 -2 J.L = 63.9 m2/V·s = m , 
g e 

c) V 25 V, n = 2.14 ·1015 -2 J.L = 72.0 m2/V·s = m , 
g e 
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We zullen hier de mogelijkheid onderzoeken dat de tweede 

subband gedeeltelijk bezet is. 

-> .. 
E 200 -

~100 

Al• Go,_. As 
(x:O.J) 

100 
z (A) 

Go As 

N1 = Sx1011 cm"2 

Nd•pl = Sx1010 cm·2 

lOO 

Figuur 5.14 Bezetting van eerste en tweede subband. 

Volgens G. Ebert [EBE83] wordt de tweede subband (E1) bevolkt 

vanaf n8 = 7·toll cm-2 bij p-type achtergrond doping van 

to14 cm-3 (: depletielading S·tolO cm-2) in het GaAs. Deze 

waarden zijn schattingen, wat betekent dat in een preparaat met 

n = 2·toll tot S·toll cm-2 de tweede subband reeds deels bezet 
e 

zou kunnen zijn. 

De toestanden van elke subband splitsen in een magneetveld op 

in landauniveaus. Als de tweede subband gering bezet is, ontstaan 

in Pxx 2 oscillaties die op elkaar gesuperponeerd zijn. Dit 

betekent dat op de oscillatie die gerelateerd is aan n1 
(= elektronendichtheid van eerste subband) een zwakke tweede 

oscillatie zit, met een periode die gerelateerd is aan n2 . 

Wanneer sprake is van bezetting van de tweede subband dan is de 

elektronendichtheid bepaald uit de Shubnikov-de Haas oscillaties 

n1 ongelijk aan de elektronendichtheid bepaald uit. de 

Hallspanning: n1 + n2. 
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Uit tabel 5.3 wordt duidelijk dat voor alle door ons gebruikte 

preparaten ne(uit Shubnikov-de Haas oscillaties)~ ne(bepaald uit 

de Hall konstante). Dus er is vrijwel geen bezetting van de 

tweede subband. 

preparaat 1414/1 

meetnr. 14okt 

1.95 

1.83 

2336/16 

14jan 

4.45 

4.48 

15jan 

4.82 

4.76 

1401/2 

12feb 

1.39 

1.43 

Tabel 5.3 Vergelijking van de elektronendichtheid bepaald uit de 

Hallkonstante en elektronendichtheid bepaald uit 

periode van de Shubnikou de Haas oscillaties. 

Cekonkludeerd kan worden dat de oscillaties in de Dingle 

temperatuur waarschijnlijk niet hun oorzaak vinden in bezetting 

van een hogere subband. 

De tweede mogelijkheid die we willen onderzoeken is of de 

oscillaties in de Dingle temperatuur worden veroorzaakt door 

inhomogeniteiten in de elektronenkoncentratie. 

In § 5.5 wordt een afleiding gegeven voor een zeer eenvoudig 

model met een gradiënt dwars op de stroomrichting. Deze gradiënt 

is bovendien over het hele preparaat konstant verondersteld. Als 

we de oscillaties in de Dingle temperatuur toeschrijven aan een 

gradiënt in de elektronendichtheid, kan formule (5.23) toegepast 

worden. Het verschil tussen maximum en minimum in 

elektronenkoncentratie over de breedte van het preparaat 6n kan 
e 

dan uitgerekend worden. De resultaten zijn weergegeven in tabel 

5.4. 

Preparaat 1414-1 

V -25 V 0 V +25V 
g 

Tabel 5.4 Verschil in elektronenkoncentratie ouer de breedte van 

het preparaat bij preparaat 1414-1. 
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De waarden van 6n zijn erg groot (even groot als de 
e 

gemiddelde elektronenkoncentratie). Dit resultaat kan in verband 

gebracht worden met de gradiënt die aan de rand van het preparaat 

bestaat. Aan de rand neemt de elektronenkoncentratie af tot nul. 

Echter de randgebieden waar dergelijke grote gradiënten bestaan, 

worden verondersteld zeer smal te zijn: veel smaller dan de 

afmetingen van het preparaat (2400 x 200 ~ ). En daarom is de 

invloed van de gradiënt in het randgebied op p en op de daaruit 
XX 

bepaalde Dingle temperatuur klein. Resumerend kan gesteld worden 

dat het onwaarschijnlijk is dat de oscillaties in de Dingle 

temperatuur toegeschreven kunnen worden aan een gradiënt in de 

elektronenkoncentratie in de dwarsrichting van het preparaat, 

daarvoor zijn de waarden van 6n te groot. e 
De oorzaak van deze oscillaties is nog onduidelijk en dit 

verschijnsel is onderwerp voor verder onderzoek. 
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- Uit de temperatuurafhankelijkheid van de Shubnikov-de Haas 

oscillaties wordt een grootheid m (effektieve massa) bepaald. 

Deze effektleve massa is bepaald uit metingen van Pxx aan 

GaAs/AlGaAs heterostrukturen. Uit de metingen volgt een B- en 

I-afhankelijkheid van m. Dit effekt is het grootst voor 

preparaten met een lage beweegbaarheid. De experimentele 

resultaten worden ondersteund door numerieke resultaten van 

Devreese. Devreese voert berekeningen uit bij I > 0 en B > 0. De 

zowel numeriek als experimenteel bepaalde effektleve massa 

voldoen aan dezelfde schalingswet: De uit de Shubnikov-de Haas 

oscillaties afgeleide grootheid m is onafhankelijk van I en B als 

aan de voorwaarde: ksT/bwc = konstant voldaan is (wc = eB/me; 

me= 0.0667mo). of als de verhouding van de verbreding als gevolg 

van de Fermi-Dirac verdeling en de opsplitsing van de 

landauniveaus behouden is. 

Zowel door Ando als Devreese wordt een uitdrukking voor de 

toestandsdichtheid gebruikt voor de berekening van axx· De vorm 

van deze toestandsdichtheid is als funktie van r/bwe bestudeerd. 

De toestandsdichtheid is geanalyseerd met behulp van de Poisson 

sommatie formule. De op zelf-konsistante manier berekende 

toestandsdichtheid van Ando en de gaussische toestandsdichtheid 

als gebruikt door Devreese zijn beide sinusoïdaal voor lage 

magneetvelden. Dit houdt in dat de verschillende vorm voor de 

toestandsdichtheid van Ando resp. Devreese niet de oorzaak is van 

de sterke B- en I-afhankelijkheid in de effektleve massa bij laag 

magneetveld. 

- Volgens R.Woltjer [WOL86] en [WOL88] kan het Quanturn Hall 

effekt [Kli80] begrepen worden door een gradient in de 

elektronendichtheid aan te nemen in een richting dwars op de 

stroom. Uit experimenteel onderzoek [EBE85] en [ZHE85] blijkt dat 

een inhomogeniteit in n8 van b.v. 5% zeer wel mogelijk is. Bij de 

bestudering van de Shubnikov-de Haas oscillaties is berekend wat 

het effekt is van de aanname van een gradient in n8 dwars op de 

stroom in het preparaat. Voor lage velden volgt dat de omhullende 
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van de Shubnikov-de Haas oscillaties oscilleert met een periode 

2elh·l~ön ön = Vn•b b = breedte van het preparaat; Vn = gradient 

in ne. 

Hiermee is het mogelijk de absolute grootte van de gradient in n8 

(hetzij in het preparaat ingebouwd, hetzij ingesteld door middel 

van een onder een hoek liggende gate) te meten. 

- Uit de metingen van de Shubnikov-de Haas oscillaties is een 

Dingle temperatuur bepaald. Deze Dingle temperatuur vertoont 

oscillaties met een periode ~ x periode van de Shubnikov-de Haas 

oscillaties. Een mogelijke oorzaak namelijk bezetting van de 

tweede subband wordt uitgesloten. De partiële elektronendichtheid 

van eerste en tweede subband kan via Hall- in kombinatie met 

Shubnikov-de Haas periode metingen bepaald worden. Hieruit blijkt 

dat de bezetting van de tweede subband verwaarloosbaar is. 

Een tweede mogelijke oorzaak zou kunnen zijn: inhomogeniteiten 

in de elektronendichtheid. Deze inhomogeniteiten kunnen 

vereenvoudigd voorgesteld worden door aan te nemen dat er een 

gradient is in n8 : (ön8 /öx,ön8 /öy) x = richting van de stroom, 

y = loodrecht op de richting van de stroom. Voor een berekening 

van Pxx moet de stroomverdeling als funktie van de plaats 

berekend worden. Omdat de afleiding van § 5.5 uitgaat van 

Vn8 = (O,öne/öy) is het daarmee verbonden idee van de 

stroomfilamenten ontoereikend voor de afleiding van een 

uitdrukking van Pxx· 
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APPENDIX. 

In het onderstaande wordt een afleiding van oxx bij 

temperaturen groter dan nul gegeven. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van het door Ando [AND74] berekende resultaat voor oxx= 

oxx = (ne·e2•Tofm)•l/(l+(wcTo)2){1+4(wcTo)2/(l+(wcTo)2)• 
cos2wX'Ibwc•exp(-v/wcTo)} (al) 

X(E) volgt uit de zelfkonsistentie vergelijking: 

E - ~c = X + 2 
2(E) = zelf energie. 

(a2) 

X en 2 kunnen uitgedrukt worden in een imaginair deel en een 

reëel deel: 

x = x· + iX' • 

2 = A - ir' 

We willen Oxx(X') omschrijven naar oxx(E), omdat dan integraal 

(aS) gebruikt kan worden:. 

X' = E - ~c - A 
X" = r· (a3) 

Het reële deel van de zelfenergie A is afhankelijk van E. Omdat 

we de energieafhankelijkheid van A(E) niet kennen voeren we de 

volgende notatie in [15186]: 

(E-A)Ibwc = E(l-AIE)Ibwc = Elbwc* 
m* = m(l-AIE) 

(a4) 
(aS) 
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Volgens [15186] betekent A ~ 0 dat m energieafhankelijk wordt.Dus 

de energieafhankelijkheid van A kan bestudeerd worden uit de 

periode van de Shubnikov-de Haas oscillaties. 

m.b.v. (a3) en (a4) kan E uitgedrukt worden in X': 

(a6) 

(a6) wordt gesubstitueerj in (al): 

oxx = (ne•e2•Tofm)•l/(l+(wcTo)2){1-4(wcTo)2/(l+(wcTo)2)• 

cos2TE!bwc*•exp(-v/wcTo)} (a7) 

Om de temperatuurafhankelijkheid van Oxx te berekenen wordt 

gebruik gemaakt van [AND82b] 

~ 

Dxx = f -öf(E)/öE•oxx(E)dE 
-<0 

De E-afhankelijkheid van (a7) zit in de term: 

De Fermi-Dirac verdelingsfunktie wordt gedefinieerd als: 

f((E-Er)lkT) = 1/(l+exp(E-Er)lkT) 

kombineren van (aS) - (alO) geeft: 

~ 

Re{exp(2TiEr!bwc*)·f exp(2Ti(E-Er)!bwc*)• 

8/öE(f((E-Er)lkT))dE} 

= Re{exp(2viEr!bwc*)• -D/sinhD} 

(aS) 

(a9) 

(alO) 

(all) 

[SH039] 
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met D = 2T2kTibwc* en de aanname dat AlE << 1. 

substitutie van (a7) in (aS) geeft met (all): 

oxx = (ne•e2•Tofm)•l/(l+(wcTo)2){1-4(wcTo)2/(l+(wcTo)2)• 

D/slnhD•cos2TEr!bwc*•exp(-v/wcTo)} (a12) 

Waarmee de temperatuurafhankelijkheid berekend is: 

theorle(2.31) 


