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Er is onderzoek gedaan naar de problemen die optreden bij het meten 

van het Hall-effect in hoge elektrische velden. bij temperaturen van 

300 K. 77 K en 4 K. Om opwarming van het preparaat te voorkomen, wordt 

gebruik gemaakt van 300 ns blokpulsen. De metingen zijn verricht aan 

een tweedimensionaal elektronengas in een GaAs/AlxGa 1_xAs 

heterojunctie, waarin een speciale brugstructuur is geëtst. 

Uit potentiaalverdelingen blijkt dat het preparaat inhomogeen is. 

Uit de Hall-effect metingen zijn de mobiliteit, de elektronendicht

heid en de conductlvitelt bepaald als functie van het elektrisch veld. 



Errata 

Tot mijn spijt zijn er met name in hoofdstuk 2 nogal wat typefouten 

blijven staan. Bovendien zijn bij het afbreken van woorden aan het 

einde van de zin een aantal afbreekstreepjes weggevallen. Hopelijk 

zult u hier niet al te veel hinder van ondervinden. 

Naast de typefouten komen er nog essentiële fouten voo~welke ik 

hieronder corrigeer. 

blz.5 

blz.l1 

In de laatste zin moet referentie [14] vervallen. 

Na de laatste zin toevoegen: "Een uitzondering hierop zijn 

[13] en [51],waar contactproblemen wel besproken worden." 

regel 16: "energleverdellngsfunctle" moet zijn 

"lmpulsverdellngsfunctle" 

blz.12 regel 2 : "Harakawa" moet zijn "Hlrakawa". 

blz.15 De tekst op de onderste helft van bladzijde 15 moet vervangen 

worden door de tekst op de achterkant van dit blaadje. 

blz.75 regel 10: "formule 4.3" moet zijn "formule 3.3" 

blz.79 ref. [15]: "RL" moet zijn "R1". 

blz.81 ref. [50]: "Dhr. j.K.M. Janssen" moet zijn "Dr. Ir. J.K.M. 

Jansen". 

toevoegen: "[51) R.C. van Welzenls, H. Wijshoff en K. Ploog, 

Physlca 134 B (1985) 347." 

In hoofdstuk 6 en 7 wordt over de conductlvitelt o gesproken. Hiermee 

wordt eigenlijk o2 = o•d bedoelt (zie formule 3.16). 



Ridley doet nog de extra veronderatellinc. dat de impuls van het 

elektron in de z-richtin& behouden blijft [2~]. Als bovendien geldt, 

dat E0 >> hw01~. met E0 het energieniveau van de onderste subband, dan 

' 
volgt v~or de impulsrelaxatiefrequentie voor de absorptie van polaire 

optische fononen 

1 --= 
T ap 

en voor de emissie 

_1_ = 
Tap 

~ is de elektronenergie. 

, met 1 1 
~p = ~0 (2.9) 

(2.10) 

De impulerelaxatietijd voor de absorptie van polaire optische fononen 

ie dus onafhankelijk van de energie van de elektronen, zodat de vorm 

van de energieverdelingsfunctie niet van belang is voor de bepaling 

van de maximale mobiliteit voor absorptie van polaire optische fononen 

(immer• <T> = T). 
De impulerelaxatietijd voor emiesie neemt toe met de energie van de 
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Samenvatting 

In dit afstudeerwerk is onderzoek gedaan naar de problemen die 
optreden bij het meten van het Hall-effect in hoge elektrische velden, 
bij temperaturen van 300 K, 77 K en 4 K. Om opwarming van het 
preparaat te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van 300 ns blokpulsen. 
De metingen zijn verricht aan een tweedimensionaal elektronengas in 
een GaAs/Al Ca1 As heterojunctie, waarin een speciale brugstructuur x -x 
is geëtst. 
Dankzij de lage eindcontactweerstanden kan uit een potentiaalverdeling 
aangetoond worden dat het preparaat inhomogeen is. Bovendien maakt de 
gemiddelde stroomdichtheid een hoek met de lengte-as van het prepa
raat. Deze hoek wordt groter naarmate de temperatuur lager wordt; van 
2° bij 300 K tot 12° bij 4 K. 
Op SEM-foto's zijn onderbrekingen in de geleidende laag te zien, die 
bovengenoemde verschijnselen kunnen veroorzaken. 
Bij 300 K zijn de gemeten spanningspulsen op het preparaat vlak en 
zijn de elektronendichtheid en de mobiliteit weinig afhankelijk van 
het elektrisch veld. 
Bij 77 K en 4 K veranderen de pulsvormen op onverklaarbare wijze. 
Doordat de waarden van de zijarmweerstanden niet goed bekend zijn en 
de gemiddelde stroomdichtheid een hoek maakt met de lengte-as van het 
preparaat, hebben de gemeten waarden van de mobiliteit en de 
elektronendichtheid weinig betekenis. De conductiviteit is wel goed te 
meten. Veronderstelt men dat de elektronendichtheid constant is, dan 
volgt de mobiliteit uit de conductiviteit. De mobiliteit is het hoogst 

bij lage temperaturen in combinatie met lage velden (7 m21Vs bij 4 K) 
maar neemt snel af wanneer het veld toeneemt. Deze afname wordt 
veroorzaakt door verstrooiing aan polaire optische fononen. 
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1. Inleiding 

De laatste jaren bestaat er een toenemende belangstelling voor selec

tief gedoteerde heterojunctiestructuren, vanwege de hoge elektronen

mobiliteiten die in deze structuren haalbaar zijn [1.2,3,4]. Deze 

structuren vinden hun toepassing in o.a. snelle elektronische compo

nenten zoals de "high electron mobili ty transistor" (HEMT) [5,6, 7]. 

Het vervaardigen van deze structuren is mogelijk geworden door 

epitaxiale groeitechnieken als molekuul bundel epitaxy (MBE) en 

"Metal Organic Chemica! Vapeur Deposi tion" (MOCVD), waarbij zeer 

zuivere monokristallijne materialen van verschillende samenstelling 

met scherpe overgangen op elkaar gegroeid kunnen worden. Een veel 

gebruikte combinatie van materialen is de combinatie GaAs/ Al Ca
1 

As x -x 

Door bepaalde lagen te voorzien van een donor- of acceptormateriaal 

(selectieve doping) treedt bandbuiging op en ontstaat door opsluiting 

in de richting loodrecht op het scheidingsvlak een zogenaamd 

tweedimensionaal elektronengas (2DEC). In het 2DEC kan een zeer hoge 

mobiliteit bereikt worden, vooral bij lage temperaturen. Deze hoge 

mobiliteit geldt echter alleen indien de elektrische driftvelden niet 

te hoog zijn. Bij hoge velden (>100 V/cm) neemt de mobiliteit 

drastisch af doordat verstrooiing aan polaire optische fononen 

dominant wordt [8,9,10,11,12]. 

In de groep Halfgeleiderfysica wordt onderzoek gedaan naar het 

elektronentransport in selectief gedoteerde heterostructuren. Er is 

een opstelling aanwezig om Hall-effect metingen te doen bij hoge 

elektrische velden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van korte spannings 

pulsen om opwarming van het preparaat te voorkomen. Het is op deze 

wijze mogelijk mobiliteiten en elektronendichtheden van het 2DEC te 

bepalen. De metingen zijn verricht aan een GaAs/AlGaAs heterojunctie 

die op het Philips laboratorium in Parijs is gegroeid volgens het 

MOCVD procedé. 

Dit afstudeerwerk is een vervolg op het werk van Wijshoff [13]. Zijn 

metingen werden bemoeilijkt door een hoge preparaatweerstand, hoge 
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stroomcontactweerstanden en parasitaire capaciteiten tussen de zijcon 

tacten. Om deze preparaateigenschappen te verbeteren is in onze 

heterojunctie een andere brugstructuur geëtst. Ook zijn er betere 

contacten aangebracht. 

Het doel van dit afstudeerwerk was de geschiktheid van de gebruikte 

brugstructuur voor hoogveld Hallmetingen te onderzoeken. Hierbij is 

sterk de nadruk komen te liggen op het probleem van de zogenaamde 

zijkanaalweerstanden, welke bekend moeten zijn om de Hallmetingen te 

kunnen interpreteren. 

Verder diende de opstelling zodanig omgebouwd te worden, dat deze 

geschikt zou worden voor metingen bij een temperatuur van 4 K. 

Dit is de eerste keer dat hoogveld Hall-metingen op een dergelijk 

kritische wijze uitgevoerd worden. In de tot nu toe verschenen 

publicaties over Hall-metingen bij hoge elekrische velden wordt 

slecht beschreven hoe de metingen zijn uitgevoerd. De moeilijkheden 

als tijdsafhankelijkheid en problemen met contacten [14], worden 

nauwelijks of niet vermeld en er wordt alleen over een uit de 

metingen berekende mobiliteit en elektronendichtheid gesproken 

[8.9,10.11]. 



- 6 -

2. Transport in GaAs/AIGaAs heterojuncties 

2.1. GaAs/AIGaAs heterojuncties 

GaAs, AlAs en hun mengkristallen Al Ga
1 

As (kortweg AlGaAs) hebben x -x 

een "zinc-blende" structuur. Hierin staat x voor het deel van de 

Ga-atomen dat door Al-atomen vervangen is. In figuur 2.1 is de 

bandenstructuur van GaAs weergegeven. 

5 

' 

> 2 X,-: . .-:..-_- L, 
<!) L, a: -~ ------
W1 z 
w 

0 ---------

fig. 2.1: De berekende bandenstruc- ·1 

tuur van GaAs bij T = 0 K 

volgens Onton [14]. 
-2 

L r x 

De ternaire verbinding Al Ca1 As heeft een soortgelijk bandenplaatje. x -x 

Het precieze verloop van de banden hangt af van de aluminiumconcentra

tie x [15]. Als x<0.4, dan is ook Al Ga1 As een direkte halfgeleider. x -x 

De roosterconstante van GaAs bedraagt 0.5653 nrn en die van AlAs 0,5661 

nrn [16,17]. Dit betekent dat het goed mogelijk is om kristallografisch 

goede, spanningsvrije overgangen tussen GaAs, AlAs en hun mengkristal

len te maken. Met epi taxiale groei technieken kunnen dunne lagen van 

afwisselend GaAs en AlGaAs op elkaar gegroeid worden. Het scheidings

vlak tussen deze lagen is i.h.a. zeer vlak en scherp op atomaire 

schaal. Bij AlGaAs/GaAs interfaces is er een overgang van een 

materiaal met een grote bandafstand (AlGaAs) naar een materiaal met 

een kleine bandafstand (GaAs). Dit verschil in bandafstand resulteert 



- 1 -

in een sprong in de onderkant van de geleidingsband op het scheidings

vlak van het GaAs en het AlGaAs, zie figuur 2.2. 

I 
I 
I 

• 

(Al, G1l As--t- Ga As 

I I 
..___ d1---too-d,-+- L .....t 

I I 

DOPED+UNOOPED I .. z 

fig. 2.2: PotentiaaLput aan GaALAs/GaAs interface. Aangegeven zijn de 

eerste en tweede subband 

Over de groot te van deze sprong in de geleidingsband heerst nog 

onenigheid, maar we stellen deze op 0.62 maal het verschil in 

bandafstand tussen het GaAs en het AlGaAs [18,19]. Het AlGaAs is vanaf 

een zekere afstand tot het GaAs voorzien van een hoge concentratie 

Si-donoren. De elektronen geleverd door de donoren diffunderen naar 

het GaAs, waar de onderkant van de geleidingsband lager ligt. Hierdoor 

ontstaat er een positief ruimteladingsgebied in het AlGaAs en een 

negatief ruimteladingsgebied in het GaAs. Door de elektrostatische 

potentiaal buigen de banden zodanig dat er een evenwichtsituatie 

ontstaat. Zo wordt een potentiaalputje gevormd waarin de elektronen 

opgesloten zitten. Deze opsluiting geldt slechts voor de dimensie 

loodrecht op het interface. Parallel aan het interface kunnen de 

elektronen vrij bewegen. Men spreekt hier van een tweedimensionaal 

elektronengas (2DEG). Het GaAs wordt niet gedoteerd en het is zaak om 

de concentratie van de achtergrond verontreinigingen zo laag mogelijk 

te houden, om de verstrooiing hieraan te beperken. De elektronen in 

het 2DEG zijn nu ruimtelijk gescheiden van hun donoren, waardoor de 

onzuiverheids-verstrooiing aan de donoren lager is dan in gedoteerd 

bulk GaAs met een vergelijkbaar aantal elektronen. Dit uit zich in een 

hogere mobiliteit, vooral bij lage temperaturen, waar verstrooiing aan 
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geladen onzuiverheden een overheersende rol speelt [12,20]. De 

engedoteerde laag AlGaAs tussen de gedoteerde laag AlGaAs en het GaAs 

dient om de elektronen ruimtelijk voldoende te scheiden van de 

donoren. Deze laag wordt de "spacer" genoerneL 

2.2. Verstrooiingsprocessen in bulk materiaal en in een 2DEC 

Bulk GaAs 

De mobiliteit van ladingsdragers in halfgeleiders wordt door 

verschillende strooiprocessen bepaald, welke in drie groepen in te 

delen zijn, namenlijk "defect-", "carrier-carrier-" en "latice 

scat tering". In bulk GaAs is van de eerste groep, onder normale 

omstandigheden, hoofdzakelijk de geladen onzuiverheidsverstrooiing van 

belang en van de roosterverstrooiing de akoestische deformatie en de 

polaire optische fononen verstrooiing [21]. "Carrier-carrier 

scattering" is alleen van belang bij zeer grote elektronendichtheden. 

fig .2.3: 

Het verLoop van de mobiLiteit 

in buLk n-ALGaAs, gemeten door 

StiLLman et aL.[22]; 
19 -3 a) ND = 4.8•10 m 

c) ND = 1,1•1021 
m-

3 

-3 
m 

In figuur 2.3 is het verloop van de mobiliteit bij lage elektrische 

velden in bulk GaAs als functie van de temperatuur weergegeven, zoals 

gemeten door Stillman et. al.[22]. Met de onderbroken lijnen worden de 

theoretisch berekende gernzen van de mobiliteit aangegeven als slechts 
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het aangegeven strooiproces een rol speelt. In lage velden, bij lage 

temperaturen is de geladen onzuiverheidsver-strooiing dominant en bij 

hoge temperaturen de verstrooiing aan polaire optische fononen. 

Verstrooiing in het 2DEC 

Voor het 2DEC aan een GaAs/AlGaAs interface zijn expliciet de volgende 

strooiprocessen van belang [8,10,20,23,42,44]: 

Roosterverstrooiing. Bij hoge temperaturen overheerst polaire 

optische fononenverstrooiing en bij lage temperaturen de 

akoestische fononenverstrooiing. 

interface verstrooiing ten gevolge van het niet pefect vlak zijn 

van het interface. 

Celaden onzuiverheidsverstrooiing door de donoren in het AlGaAs 

en door achtergrondverontreinigingen in het GaAs. 

Intersubbandverstrooiing. Dit gaat een rol spelen wanneer de 

tweede subband van het 2DEC bezet wordt. Dit gebeurt bij hoge 

elektronendichtheden en/of hoge elektrische velden. 

Bij hoge elektrische velden kunnen de volgende strooiprocessen nog een 

rol gaan spelen: 

Verstrooiing naar de GaAs buffer laag, waardoor het 20 karakter 

verloren gaat, zodat de n-CaAs bulkeigenschappen benaderd worden 

[B]. 

Intervallei-verstrooiing, dat is verstrooiing naar een ander 

minimum in de geleidingsband in het E-k-plaatje (Cunn-effect). 

"Real space transfer" van elektronen van het GaAs naar het 

AlCaAs. 

De laatste twee processen kunnen negatieve differentiële weerstand 

(NOR) tot gevolg hebben en kunnen optreden bij velden > 3 kV/cm. 

2.3. De analyse van verstroofingsprocessen 

De gewoonlijke manier waarop stooiing wordt behandeld is via tijdsaf

hankelijke storingsrekening. Met behulp van Fermi's gouden regel, 

probeert men de overgangswaarschijnlijkheid W(k' ,k) te vinden , als k 

enk' de begin en eindgolfvector zijn. Er geldt [21]: 
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W(k' ,k) = ~ l<k'l H I k> 1
2 

ö{ E(k') - E(k) } (2. 1) 

Hierin is H de interactie operator en de ö-functie geeft energiebehoud 

weer. De kans dat een elektron met golfvector k verstrooid wordt in 

een willekeurige richting vinden we door W(k',k) over alle mogelijke 

eindtoestanden te integreren. 

W(k) = ~I l<k'l H I k> 1
2 

ó{E(k' )-E(k)} dl\:· (2.2) 

Niet alleen de strooikans W(k) is van belang, maar vooral ook wat de 

impulsverandering van het elektron is door de botsing. Als de impuls

verandering erg groot is moet de botsing "zwaarder" wegen. Daarom 

wordt de impulsrelaxatietijd T ingevoerd [24], of de inverse daarvan, 

de impulsrelaxatiefrequentie 1/T 

~ = ~I [k~k') I (k'l H I k> 1
2 

ó{E(k' )-E(k)} dl\:· (2.3) 

De mobiliteit wordt gedefinieerd door vd = ~·E, met vd de drifsnelheid 

van de elektronen en E het elektrisch veld. De mobiliteit ~ is gelijk 

aan [29] 

~ = (2.4) 

* met e de lading van het elektron, m de effectieve massa en (T) de 

over de energieverdelingsfunctie gemiddelde impulsrelaxatietijd. Om T 

te kunnen berekenen moet de energieverdelingsfunctie bekend zijn. 

2.~. Hete elektronen 

Wanneer een elektrisch veld wordt aangebracht in een preparaat, 

waarbij een stroom gaat lopen, dan nemen de elektronen energie op uit 

het veld (ze worden versneld). In de behandeling van Ohm's transport 

gaat men ervan uit dat inelastische processen de energie van de 
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elektronen overdragen naar het rooster en dat de kinetische energie 

van de elektronen ongeveer gelijk blijft aan de thermische energie 

(3kBT/2) waarin T de roostertemperatuur is en kB de constante van 

Boltzmann. 

Bij hogere velden klopt deze veronderstelling niet meer. De aan de 

elektronen toegevoerde energie kan niet snel genoeg aan het rooster 

overgedragen worden en de elektronentempteratuur wordt aanzienlijk 

hoger dan de roostertemperatuur. De elektonen worden "heet". 

Een belangrijke eigenschap van hete elektronen is, dat de snelheid van 

de elektronen verzadigt bij een toename van het elektrisch veld 

[10,12], zodat de mobiliteit van de elektronen afneemt. Omdat we te 

maken hebben met een aantal dynamische processen, kan het resultaat 

afhankelijk zijn van de specifieke experimentele configuratie en van 

de tijdschaal van de metingen. Bij die hoge elektronenenegieën treden 

de volgende veranderingen op: 

De energieverdelingsfunctie is niet meer symmetrisch. 

We krijgen te maken met niet-paraboliel tei t van de geleidings

band, doordat elektronen hoger in de geleidingsband terechtkomen 

waar de parabolische benadering zeker niet meer geldig is. 

-In het geval van een 2DEG verdelen de elektronen zich over sub

banden en eventueel over andere valleiën. Het wordt dan moeilijk 

om (T) te bepalen, omdat de energieverdelingsfuncties in de 

verschillende valleiën bekend moeten zijn. Deze verdelingsfunc

ties zijn bovendien gekoppeld door inter-subband en eventueel 

interval lei-verstrooiing. 

De polaire optische fononen verstrooiing wordt het belangrijkste 

strooimechanisme. Deze verstrooiing is inelastisch, zodat het 

relaxatietijdformalisme niet toegepast mag worden. 

Al deze moeilijkheden maken het bijna onmogelijk om analytische 

methoden te ontwikkelen voor de beschrijving van het transport van 

hete elektronen in samengestelde halfgeleiders als GaAs. Dit kan 

alleen door drastische veronderstellingen te introduceren, die vaak 

niet gerechtvaardigd zijn. Enkele van deze analytische methoden worden 

besproken door Nag [21]. 

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste verstrooingsmechanis 
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men in een 

Harakawa en 

2DEG aan de hand van eenvoudige formules besproken. 

Sakaki [25] gebruiken ingewikkeldere formules, die 

misschien de werkelijkheid wel beter benaderen, maar niet inzichtelijk 

zijn. Deze formules zijn meer geschikt om te gebruiken in rekenprogram 

ma's, zoals Monte-Carlo programma's. Met behulp van de eenvoudige for

mules kunnen enkele uitspraken gedaan worden over de strooiprocessen 

in een 2DEG bij hoge elektrische velden. 

2.5. Formules voor de belangrijkste strooiprocessen in een 2DEC 

A· Verstrooiing aan geladen onzuiverheden in het AlGaAs 

Een belangrijke bron van verstrooiing is de aanwezigheid van positief 

geladen Si-donoren in het AlGaAs, ondanks de afstand die door de 

spaeer geschapen is tussen die donoren en het 2DEG. 

K. Lee e.a. [4] gaan uit van de formule voor de botsingsfrequentie 

afgeleid door Hess [26]. Zij doen verder nog de volgende aannames: 

Alle elektronen bevinden zich in de onderste subband 

Alleen de bijdrage van de positief geladen donoren in het 

depletiegebied tot de verstrooiing wordt in rekening gebracht. 

Alleen de impurity scattering bij lage temperaturen wordt 

bekeken, omdat het aandeel hiervan in de mobiliteit bij lage 

temperaturen het grootst is. 

Voor 
12 -2 T << 415 (K) •n2 / 10 cm , (2.4) 

met n
2 

de elektronenconcentratie per oppervlakte-eenheid, kan het 

11 -2 
2DEG als gedegenereerd beschouwd worden. Voor n2= 7•10 cm 

moet dan gelden T<< 290 K. 

De elektronendichtheid ~ > 10
11 -2 cm 

De totale breedte van de spaeer en het 2DEG (d. + L) is groter 
1 

dan 5 nm. 

De resulterende uitdrukking voor de impulsrelaxatiefrequentie wordt 

met deze aannames: 
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(2.5) 

* Hierin is e de lading van het elektron, m de effectieve massa, Nd de 

donorconcentratie in het AlGaAs, h de gereduceerde konstante van 

Planck, ~ de diélektrische konstante en k de grootte van de tweedimen

sionale elektronen golfvector. d. is de breedte van de spacer, L van 
1 

het 2DEG en d
1 

is de breedte van het depletiegebied. 

In hoge elektrische velden is de golfvector k groter dan in lage 

velden (de impuls p = h•k ) . Uit formule (2.5) volgt dan dat de 

impulsrelaxatiefrequentie afneemt. Dit is eenvoudig te begrijpen. 

Verstrooiing aan geladen deeltjes is een Coulomb-verstrooiing en dus 

elastisch. De energie van het elektron blijft dus konstant en alleen 

de richting van de k-vector verandert. Snel passerende elektronen 

zullen het ion dichter moeten naderen dan langzame elektronen om met 

dezelfde hoek verstooid te worden, omdat de interactietijd voor snelle 

elektronen korter is. 

!L_ Verstrooiing aan geladen onzuiverheden in het GaAs en aan het 

interface 

Aangezien er een 2DEG gevormd wordt aan de GaAs kant van het interface 

vindt er ook verstrooiing plaats aan achtergrond onzuiverheden, dat 

zijn onzuiverheden die in het GaAs aanwezig zijn, en aan oppervlakte 

ladingen. Een elektron wordt door de overige elektronen afgeschermd 

van de geladen onzuiverheden ("screening"). Dit effect reduceert de 

verstrooiing. De reductie wordt uitgedrukt in de screening constante 

s0 . De relaxatietijd TAV wordt gegeven door Lee et.al. [4]: 

(2.6) 

met N de concentratie van de achtergrond verontreinigingen, lfJ de 
av 
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strooihoek en kF het Fermi-golfgetal. 

Deze vergel ijking is anders dan die voorheen gevonden is door Hess 

[26] en Shah et.al. [27], omdat Lee et.al. gebruik maken van tweediroen 

sionale gedegenereerde Fermi-statistiek terwijl voorheen door Hess 

niet-gedegenereerde statistiek is toegepast. Evenals in A. vinden we 

ook hier voor grotek-waarden een primaire evenredigheid met k-2 . 

~ Polaire optische fononenverstrooiing 

Polaire optische fononenverstrooiing (POP) is in twee delen te 

splitsen: absorptie van fononen door elektronen en emissie van fononen 

door elektronen. 

Absorptie is afhankelijk van het aantal aanwezige fononen en is sterk 

temperatuurafhankelijk omdat het aantal fononen N sterk van de 
q 

temperatuur afhangt volgens: 

Nq = { exp [~~] - I r (2.7) 

Hierin is kB de constante van Boltzmann en nw0 de energie van het te 

creëren fonon. 

Bij 300 K is absorptie van fononen duidelijk aanwezig; bij lage tempe

raturen niet. Voor emissie is een minimale elektronenenergie vereist 

van nwo 

Hess [26] berekent de strooikans voor verstrooiing aan fononen ervan 

uitgaande dat de fononen niet door de lagenstructuur beïnvloed worden. 

Dit is goed in het geval van een heterojunctie tussen materialen die 

ongeveer gelijke diëlectrische constanten, dichtheden en roostercon

stanten hebben. Uitgaande van Fröhlich' s hamil toniaan, k •L < 1 en z 

alleen intrasubbandscattering vindt Hess voor de strooikans voor 

POP-verstrooiing. 
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+ t ~ t)·ó(Ek:q -Ek + nwo) dq d~ 
(2.8) 

met c en es de optische en statische diëlektrische constante en q de 
00 

golfvector van de fononen. 

Deze formule lijkt op de formule voor bulk materiaal. Een impulsre

laxatietijd kan voor POP verstrooiing niet gedefinieerd worden. Toch 

kan de uitdrukking voor W(k) gebruikt worden om een kwalitatief beeld 

te krijgen van het effect van quantisatie op de mobiliteit. 

De gemiddelde strooitijd voor bulk materiaal is in het algemeen tussen 

de 1,2 en 1,5 maal zo groot als de gemiddelde strooitijd in dunne 

lagen [26]. Dit gaat niet op voor putbreedtes groter dan 10 nm, omdat 

quantisatie van k in de z-richting dan onbelangrijk wordt, zodat de 

driedimensionale situatie dan benaderd wordt. De verhouding wordt dan 

gelijk aan 1. 

Ridley doet nog de extra veronderstelling, dat de impuls van het 

elektron in de z-richting behouden blijft [24]. Voor E0 > nw0/4 , met 

E
0 

het energieniveau van de onderste subband. Dan volgt voor de 

impulsrelaxatiefrequentie voor de absorptie van polaire optische 

fononen 

2 * 
1 

e w0 ·N
9

(w0 )•m L 
-

871"~2 T ap 
(2.9) 

en voor de emissie 

2 
1 e w0 (N

9
(w0 )+1) 

Ek > nw0 -
2cPL•Ek T ap 

(2. 10) 

Ek is de elektronenergie. 

De impulsrelaxatietijd voor de absorptie van polaire optische fononen 

is dus onafhankelijk van de energie van de elektronen, zodat de vorm 

van de energieverdelingsfunctie niet van belang is voor de bepaling 

van de maximale acoustische mobiliteit (immers (T) = T). 

De impulsrelaxatietijd voor emissie neemt toe met de energie van de 
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elektronen voor Ek > nw0 , de drempelenergie. In hoge elektrische 

velden zijn er echter meer elektronen die de energie nw0 bereiken, dus 

de gemiddelde impulsrelaxatietijd (T) neemt wel af met toenemend veld, 

waardoor de mobiliteit afneemt. Verstrooiing door emissie van polaire 

optische fenenen zorgt dus voor een afname van de mobiliteit in hoge 

velden. 

~ Akoestische fenenenverstrooiing 

Verstrooiing aan akoestische fenenen bestaat uit deformatiepotentiaal

verstrooiing en piëzo-elektrische verstrooiing, waarvan de laatste 

verwaarloosd mag worden. Ridley vindt in de benadering van impulsbe

houd in de z-richting voor de totale strooikans voor emissie en 

absorptie van akoestische fenenen [24] 

W(k) = 
2 * 3•Z •k T·m A B 

3 2 2h c p•L 
(2.11) 

met ZA de akoestische deformatiepotentiaal, p de dichtheid en c de 

geluidssnelheid. Dezelfde formule is ook gevonden door Price [28] en 

is een factor 2 groter dan de formule gegeven door Hess [26]. De 

strooikans is dus energie-onafhankelijk. 
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3. Hall-effect en geometrie-effecten 

3.1. Hall-effect: eenvoudige formules 

Wanneer een stroomvoerende geleider zich in een magneetveld 8 bevindt, 

wordt er op de 

Lorentzkracht: 

FL = q•v x 8 

ladingsdragers een kracht uitgeoefend, 

(3. 1) 

met q de lading en v de snelheid van de ladingsdrager. 

In het geval van een dun rechthoekig plaatje van 

de 

een 

halfgeleidermateriaal met lengte 1, breedte b en dikte d, waarop 

loodrecht een magneetveld 8 staat en waardoor een stroom I in de 

lengterichting loopt, induceert de Lorentzkracht een zogenaamde 

Hall-spanning dwars over het preparaat. De kracht die het Hall-veld op 

de elektronen ui toefent compenseert de Lorentzkracht. Dit noemt men 

het Hall-effect. 

Veronderstel nu: 

1) Het materiaal is homogeen en isotroop. Voor de stroomdichtheid J 

geldt dan 

J = a • E (3.2) 

met a de conductiviteit en E het elektrisch veld. 

2) Er is alleen geleiding door elektronen. Voor de conductivi tei t 

geldt dan 

(3.3) 

met e de elementaire lading, n de elektronendichtheid en IJ. de c 

mobiliteit. 

3) De verwachtingswaarde (T) van de impulsrelaxatietijd T is constant, 

zodat 

[29] (3.4) 

* . met m de effectleve massa van het elektron 

4) De stroom heeft geen component in de dwarsrichting van het 

preparaat. Hiervoor is noodzakelijk dat l»b,d. Het zogenaamde 

geometrische effect (zie 3.2) wordt dan verwaarloosd. 
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Er ontstaat een evenwicht tussen de Lorentzkracht en de kracht die het 

Hall-veld op de elektronen uitoefent 

e•V e•E e B vd = -B·Jin .::-__:_}i = = 
b y (3.5) 

Uit (3.2). (3.3) en (3.5) volgt 

tan .fJ = E I E = -B•J.L y x c (3.6) 

De hoek .fJ wordt de Hall-hoek genoemd. 

Het Hall-effect wordt ook beschreven met de Hallconstante R : 

EH = R• (J x B) (3.7) 

Met bovenstaande veronderstellingen volgt uit (3.5) en (3.7) 

R = -1 I n•e (3.8) 

IRI•a=J.l (3.9) c 

Wanneer (T) echter niet constant is geldt algemener 

R = - r I n•e 

IRI•alr=J.lc 

(3. 10) 

(3.11) 

De waarde van r hangt af van de mate van ontaarding van de 

halfgeleider en de verstrooiingsmechanismen die optreden. 

We definieren nu de Hallmobiliteit ~ : 

(3. 12) 

(3.13) 

In het geval van een 2DEG neemt men voor de elektonendichtheid n de 

dichtheid per oppervlakte-eenheid ~ = n•d, omdat de exacte dikte van 

het 2-DEG vaak onbekend is. Voor de Hall-mobiliteit vinden we dan met 

(3.6) 

~ = I b~~-B I (3. 14) 

en voor de elektronendichtheid met (3.7),(3.12) en (3.14) 

n2 = I !:~H I (3.15) 

Vierkantsweerstand 

De weerstand tussen twee tegenoverliggende zijden van een vierkant in 

het 2DEG is voor ieder vierkant gelijk, mits a constant is. Dit wordt 

de vierkantsweerstand R
0 

genoemd. 

(3.16) 
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3.2. Geometrische effecten 

3.2.1. Poissonvergelijking 

Onder geometrische effecten wordt verstaan de verbuiging van de 

stroomlijnenin het Hall-plaatje optreden ten gevolge van de vorm van 

het plaatje en de plaats van de contacten. Bij de bespreking van het 

Hall-effect zijn de geometrische effecten verwaarloosd. Dit mag als de 

meetpunten "ver" van de eindcontacten afliggen. Wanneer we in kaart 

willen brengen hoe de velden en stromen in het gehele preparaat lopen 

moeten we de geometrische effecten wel degelijk in rekening brengen. 

Dit vereist een andere aanpak. 

De samenhang tussen stroomdichtheid J, elektrische veldsterkte E en 

magneetveld B wordt met (3.7) gegeven door 

J = a•E + a•R•[ J x B ] (3.17) 

In stationq.ire toestand (dB / dt = 0 ) moet het elektrisch veld 

rotatievrij zijn, dus 

V x E = 0 

De wet van behoud van lading geeft 

V • J = 0 

(3. 18) 

(3. 19) 

Het gedrag ven een geleider in een stationair magneetveld wordt 

volledig bepaald door de vergelijkingen (3.17) t/m (3.19). Deze vormen 

een basis voor alle verdere beschouwingen. We beschouwen nu als 

geleider een Hallplaatje met loodrecht daarop een homogeen stationair 

magneetveld. 

Vermenigvuldig (3.17) vectorieel met E, dan volgt 

J x E = a•R•[(J x B) x E] = a•R•(J•E)B 

Definieren we: 

8 := L (J.E) E (O,v/2) 

Dan is vergelijking (3.20) te schrijven als 

IJI·IEI•sin 8 = a•R•IBI·IJI•IEI•cos 8 

dus 

tan 8 = a·R·IBI 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

De hoek 8 is de Hall-hoek. Definitie (3.21) is de juiste definitie en 

geldt overal in het preparaat. Vergelijking (3.6) geldt slechts 

wanneer J alleen een x-component heeft. 
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Uit (3.17)-(3.19) volgt met een aantal vectoranalytische operaties dat 

V X j = 0 (3.24) 

en 

V • E = 0 (3.25) 

Uit (3.18) en (3.24) volgt dat zowel het elektrische veld E als de 

stroomdichtheid J potentiaalvelden zijn, en dus te schrijven als 

E = -v ..p (3.26) 

en 

J = v e (3.27) 

Voor de elektrische potentiaal ..p(x,y) en de stroompotentiaal 9(x,y) 

gelden vanwege (3.19) en (3.25) de volgende potentiaalvergelijkingen 

A..p(x,y) = 0 (3.28) 

en 

A9(x,y) = 0 (3.29) 

Dit zijn Poissonvergelijkingen, waaruit samen met geschikte 

randvoorwaarden de potentiaalfunctie berekend kan worden. 

3.2.2. De randvoorwaarden 

'In het nu volgende wordt uitgegaan van vergelijking (3.28). 

Beschouw een dun plaatje met een willekeurige vorm (figuur 3.1). 

In het gehele gebied geldt de Poissonvergelijking 

A..p(x,y) = 0 (3.28) 

Er is sprake van twee soorten randvoorwaarden: 

1) De potentiaal op de rand is voorgeschreven. Dit is het geval aan de 

contacten. Dus ..p(x,y)= V. voor het ie contact, met V. constant. Men 
1 1 

spreekt hier van essentiële randvoorwaarden. 

2) Er loopt geen stroom door de rand (J = 0). Dit geldt voor die 
n 

stukken van de rand waar geen contact aan zit. E maakt hier dus een 

hoek 8 met de tangentiele eenheidsvector T dus 
8..p/8n 

tan 8 - B..p/8T (3.30) 

ofwel : +: tan 8 = 0 (3.31) 

Dit zijn de natuurlijke randvoorwaarden. 
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fig. 3.1: Een HaLL-plaatje met een wiLLekeurige vorm. Mogelijke 

contacten zijn gearceerd aangegeven. 

n is de naar buiten gerichte normaalvector. 

T is de positief geöriënteerde eenheidsvector. 

3.2.3. Oplossingen van de Poissonvergelijking met randvoorwaarden in 

diverse situaties 

De Poissonvergelijking met randvoorwaarden wordt opgelost volgens de 

eindige elementen methode. Hiervoor maken we gebruik van het 

softwarepakket "SEPRAN" [50]. Dit pakket is aanwezig op een VAX 

minicomputer op het rekencentrum en de verwerking kan in de groep ter 

plaatse geschieden met een personal computer via het TUE-net. De 

geometrie van het preparaat kan opgegeven worden door de gebruiker. 

Het programma verdeelt het peparaat in kleine driehoekige segmentjes. 

Voor ieder segmentje wordt de oplossing bepaald. De afmetingen van de 

segmentjes bepalen de nauwkeurigheid van de benadering. Daarom kiezen 

we kleinere segmenten bij de singuliere punten, waar de potentiaal 

sterk van de plaats afhangt. 
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Een geometrie die we bijvoorbeeld opgegeven hebben is die van het 

preparaat afgebeeld in figuur 5.3 maar dan zonder zijarmen. De 

Peissenvergelijking werd opgelost voor verschillende randvoorwaarden. 

Het belang hiervan zal later in het verslag duidelijk worden. 

0 
1. Hall-effect met een Hall-hoek van 45 

Beschouw het preparaat met een potentiaal verschil tussen de brede 

eindcontacten. Figuur 3.2 geeft de equipotentiaallijnen, veldlijnen en 
0 

stroomlijnen bij een Hall-hoek van 45 . Hierin is duidelijk te zien 

dat de stroomlijnen in de buurt van de eindcontacten sterk afgebogen 

worden. Het Hall-veld wordt hier immers kortgesloten. Hier is dus niet 

voldaan aan de vierde veronderstelling van 3.1. Voor het middenstuk 

van het preparaat, waar de zijcontacten zich bevinden, mogen de 

resultaten van 3.1 wel gebruikt worden. 

2. Puntvormige eindcontacten 

Het stroom/spanningsprofiel in het geval dat het preparaat twee 

puntvormige eindcontacten heeft welke diagonaal ten opzichte van 

elkaar liggen is afgebeeld in figuur 3.3. Figuur 3.4 geeft het 

potentiaalverloop over een dwarsdoorsnede weer en langs een zijkant. 

In deze en de volgende gevallen is het magneetveld en dus de Hall-hoek 

nul, dus de stroomlijnen vallen samen met de veldlijnen. 

3. Spanning over een breed eindcontact en een smal stroomcontact 

De stroomlijnen en de potentiaallijnen in zo'n situatie zijn te zien 

in figuur 3.5. Met behulp van deze plaatjes is de geometrische 

weerstand tussen deze contacten uit te drukken in de 

vierkantsweerstand. Dit gebeurt als volgt: 

De eerste afgedrukte equipotentiaallijn bij het eindcontact is in 

eerste benadering nog evenwijdig aan het eindcontact. De weerstand 

tussen deze equipotentiaallijn en het eindcontact is uit te drukken in 

de vierkantsweerstand 
1. 

R = ~ • R
0 

(3.32) 

Hierin is 1' de afstand tussen het eindcontact en de eerste 

equipotentiaallijn. De equipotentiaallijnen delen het preparaat in 20 

delen waarover de potentiaalval steeds gelijk is. Bovendien loopt 
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a) equipotentiaaLLijnen 

b) vetd ti jnen 

c) stroomLijnen 

fig. 3.2: HaLL-effect met een HaH-hoek van 45 graden. De stroom 

Loopt tussen de korte zijden. Het magneetveLd staat 

Loodrecht op het preparaat. a) equipotentiaaHijnen; b) 

veLdLijnen; c) stroomLijnen. Het vetd en de stroom maken 

overat een hoek van 45 graden met eLkaar. 
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fi.g. 3.3: Equi.potenti.aallijnen en stroomlijnen in het geval. van 

puntvormige eindcontacten bij B = 0. Veldlijnen en 

stroomlijnen zijn identiek. 

a) equipotentiaal.l.ijnen; b) stroomlijnen 
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fi.g. 3.4: potentiaalverloop langs twee lijnen in het geval. van 

puntvormige eindcontacten bij B = 0 . 

a) potentiaalverloop l.angs tussen de punten A11 en A9 uit 

fi.g. 3.3. b) potentiaalverloop langs lijn tussen de 

punten A3 en A11 ui.t fig.3.3 
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Er is een spanning aangebracht over het tinher zijcontact 

dat over de vatte breedte is uitgestrekt en een 20 ~ breed 

zijcontact. a) Geeft de equipotentiaattijnen, b) de 

stroomLijnen. Uit deze pLaatjes tezamen kan de weerstand 

tussen de twee contacten berekend worden (zie tekst). We 

vinden R1_A 
9 

= 2017 •R 
0 

door deze delen dezelfde stroom, dus de weerstanden van alle 20 delen 

zijn gelijk aan (3.32). De totale weerstand tussen eindcontact en 

zijcontact is dus 

R = 20•1, •R (3.33) 
1-A. b o 

1 
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4. Spanning over eindcontact en 3 zijcontacten 

Op het eindcontact staat een potentiaal V en drie zijcontacten zijn 

geaard. Deze situatie staat afgebeeld in figuur 3.6. De totale stroom 

bestaat nu uit 3 stroombundels, een naar ieder zijcontact. Ook hier is 

de geometrische weerstand tussen het eindcontact en ieder zijcontact 

te bepalen op dezelfde wijze als in voorbeeld 3.,waarbij dan in plaats 

van b de breedte van bijbehorende stroombundel genomen moet worden. 

a) 
Ag 

b) Ag 

fig. 3.6: Er is een potentiaal. U aangebracht op het l.inker 

eindcontact, dat zich ouer de uol.l.e breedte uitstrekt. Drie 

zijcontacten van 20 ~ breed tiggen aan aarde. 

a) equipotentiaal.l.ijnen; b) stroomLijnen. De rare kronkeLs 

in de stroomLijnen en het feit dat een stroomLijn uitkomt 

op het rechter eindcontact zijn numerieke fouten ontstaan 

door differentiatie. 
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-4. Opstelling 

-4 . 1 . Algemeen 

De meetopstelling is een aangepaste versie van die welke door Alberga 

[30] en Wijshoff [13] is gebruikt, zie figuur 4.1. 

PULSE GENERATION 
AND PULSE SUPPLY 

SAMPLE HOLDER 
ANO MAGNET 

fig. 4.1: Blokschema van de meetopstelling 

MEASURING 
CIRCUIT 

Het sample bevindt zich aan een samplehouder (zie -4.2) in een roest

vrijstalen stikstofcryostaat. De opstelling is uitgebreid met de 

mogelijkheid om een glazen insartcryostaat in de stikstofcryostaat te 

hangen, zodat ook metingen in vloeibaar helium mogelijk worden. 

Wanneer de insartcryostaat tot bovenaan met vloeibaar helium gevuld 

wordt, blijft het preparaat ongeveer 6 uur koud. 
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Een pulsgenerator van het charging line type is gebruikt [31]. Het 

pulsvormend netwerk bestaat uit twee 50 ns lange parallelle 50 ohm 

coax lijnen met open uiteinden. Door ontlading van de coaxen wordt een 

100 ns puls gegenereerd. De coax lijnen kunnen in stappen van 50 ns 

verlengd worden tot een maximum van 200 ns. Zo kunnen 100 ns tot 400 

ns brede rechthoekpulsen gegenereerd worden. De stijgtijd van deze 

pulsen bedraagt 400 ps. 

In de twee paralelie 50 ohm puls-toevoerlijnen zijn "waveform" filters 

met een stijgtijd van 7 ns geplaatst. Deze zorgen voor een vlakke 

pulsvorm, zonder oscillaties. Aan weerszijden van deze filters zijn 50 

ns vertragingslijnen geplaatst. Deze 100 ns vertraging is nodig om de 

samplingscoop op tijd te kunnen triggeren. De triggerpuls is namenlijk 

rechtstreeks van de pulsgenerator afgeleid en het triggersysteem van 

de scoop zelf geeft circa 60 ns vertraging. De twee 50 ohm toevoer

lijnen komen bij de samplehouder samen in een 25 ohm coax. 

Het sampling scoop systeem dat gebruikt wordt [32] is een uitgebreide 

vierkanaais versie van een standaard Hewlett-Packard 140-serie scoop ( 

1418 mainframe, 142A time base, twee 1411A vertical amplifiers, elk 

met een 1431A sampler). De stijgtijd van dit systeem bedraagt ongeveer 

30 ps en de bandbreedte 12.4 CHz. Het ruisniveau op de gevoeligste 

stand is 2,5 mV. 

Om meer dan vier signalen automatisch te kunnen meten is tussen het 

preparaat en de samplers een schakelcircuit geplaatst, figuur 4.2. 

Gebruikt zijn HP 8761 A coax schakelaars met een bandbreedte van 18 

CHz. 

Om kleine spanningsverschillen toch nog nauwkeurig te kunnen meten is 

gebruik gemaakt van een differentiële pulstransformator [33] in combi

natie met een pulsversterker (Kei thley 109). De stijgtijd hiervan 

bedraagt 3 ns en het ruisniveau 30 ~V. 

In het circuit zijn T-verzwakkers geplaatst. Deze hebben twee 

functies: 

1) De maximale ingangsspanning van de samplers bedraagt 3 volt. De 

spanningen v
1 

en v
7 

zijn in het algemeen veel hoger en moeten dus 
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verzwakt worden tot spanningen lager dan 3 volt voordat ze aan de 

samplers aangeboden worden. 

2) De coaxen tussen het hoogohmige preparaat en de pulstransformator 

(zie 4.3) "zien" aan de uiteinden geen 50 ohm. Hierdoor ontstaan 

tussen het preparaat en de pulstransformator heen en weer lopende 

reflecties, die de pulsvorm sterk beïnvloeden. Een verzwakker dempt 

deze reflecties uit, doordat de oorspronkelijke puls de verzwakkers 

slechts éénmaal passeert, tegen de eerste reflectie drie maal, de 

tweede reflectie vijf maal, etc. 

V 1n 

v9 

p 

I 

fig 4.2 

sl --T ' -- .. \ 

I 

...,- ... ,SJ 
,~.. \ .. _ 
I 

- I 
\. -·~ 5-

- -::1 

' I ...... \ 

\ 

T 

Schema van het coax schakelcircuit met differentiële 

puls transformator (Tr) en pulsversterker (llx). P is het 

preparaat,S zijn schakelaars, T zijn verzunhkers en A,B,C 

enD zijn de samplers. 

B 

c 

0 

A 
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4.2. De montage 

Het preparaat is gekit op een preparaatschijfje, dat loodrecht op de 

montageschijf gelijmd is (fig. 4.3). 

De preparaatweerstand is veel groter dan 50 0. De zijcontacten worden 

echter door de meetcoaxen met 50 0 afgesloten. Wordt er nu een 

spanningsverschil aangelegd over de eindcontacten van het preparaat, 

dan loopt er een groot gedeelte van de stroom weg via de zijcontacten. 

Om de lekstromen door de zijcontacten te beperken, zijn op de 

montageschijf chipweerstanden bevestigd. Er zijn in elk zijkanaal twee 

chipweerstanden (TRX.INC) in serie geplaatst met een totale weerstand 

van 45,7 kO in elk kanaal. Deze weerstanden zijn geschikt voor hoge 

freguenties [13] en hun waarden zijn zowel bij 300 K als 77 K vrijwel 

constant tot stromen van 5 mA. Bij 4 K voldoen ze echter niet meer 

(zie 6.3.2). De weerstanden moeten zo dicht mogelijk bij het preparaat 

gemonteerd worden om reflecties te vermijden. 

Op de contacten van het preparaat zijn 25 ~ dunne gouddraadjes 

bevestigd. De andere uiteinden zijn rechtstreeks op de montageschijf 

gemonteerd. Hierdoor worden de paracitaire capaciteiten tussen de 

draadjes zo laag mogelijk gehouden (< 0,1 pF), om hinderlijke 

circuit-effecten zoveel mogelijk te onderdrukken [35]. 

De montageschijf wordt horizontaal aan de preparaathouder [30,34] 

vastgeschroefd (fig. 4.3). Het magneetveld staat dan loodrecht op het 

preparaat. 

4.3. Pulstransfermater en pulsversterker 

Een essentieel punt is dat de ingangsimpedantie van de trafo geen 50 

ohm is. De ingangsimpedantie van de pulstransforma tor kan gemeten 

worden met de "HP 1415 Time Domain Reflectometer" (TOR). Deze gene

reert een stappuls en maakt de reflectie aan de ingang van de trafo 

zichtbaar op een beeldscherm (zie figuur 4.4). 
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1 

2 

3 
1: binnen geLeider 

2: buiten geLeider 

3: "stycast" diëLectricum voor 

een 50 n coox 

" 
4: schijfweerstand 

!i 
5: contact veertje 

6 6: staafweerstand 
7 

8 
7: koperen bus 

8: montage bLok. 

9: tefLon bus 

10 10: a.ans Luitmoert je 

11: vacuüm-dekseL 

11 
12: "stycast" opvuH ing voor 

een 25 n coox 

13: ondersteunende schijven 

14: montage schijf 

15: preparaatschijfje met 

preparaat 

16: chipweerstanden op de 

16 montage schijf. 

A-A 

20 mm 

a) Onderste gedeeLte van de preparaathouder. Er is 

aangegeven hoe staafweerstanden en schijfweerstanden in de 

coa.:xen aangebracht kunnen worden. 

b) De montageschijf met chipweerstanden 
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De reflektie die te zien is wanneer een stappuls via een 50 

ohm coax Lijn aan de ingang van de pulstransformator 

aangesloten wordt. Langs de vertikale as staan de 100arden 

van de ingangsimpedanties, die met de hoogte van de 

reflectie overeenkomen. 

Uit de reflectiecoefficient is de ingangsimpedantie te berekenen 

volgens 
ZL - ZO 

P = ZL + ZO 
( 4.1) 

met p is de reflectie-coefficient, z0 is de karakteristieke 

impedantie van de TDR en ZL de impedantie van de belasting, in dit 
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geval de ingangsimpedantie van de trafo. Uit de figuur blijkt dat de 

ingangsimpedantie eerst 100 0 is en dan terugvalt naar een impedantie 

van ongeveer 10 0 bij 50 ns. 

Deze tijdsafhankelijke ingangsimpedantie heeft twee belangrijke 

gevolgen: 

Ten eerste wordt de verzwakking van de T-verzwakkers beïnvloed. 

De zogenaamde T-verzwakkers in de opstelling bestaan uit twee 

weerstanden in de binnengeleider met daartussen een schijfweerstand 

naar de geaarde buitengeleider. Figuur 4.5 geeft het schema. 

fig.4.5 

17 0 17 0 
in 67 0 uit 

Schema T-uerzwakker. De gegeven weerstandswaarden horen bij 

een 2-maaL uerzwakker. 

De opgegeven verzwakking geldt alleen wanneer de verzwakker met 50 ohm 

afgesloten wordt. Wordt de verzwakker afgesloten met de 

(tijdsafhankelijke) ingangsimpedantie van de pulstrafo (ongeveer 10 0 

na 50 ns), dan verandert de verzwakkingsfactor. 

Ten tweede ontstaan er reflecties tussen de trafo en het preparaat, 

wanneer met deze trafo aan een hoogohmig preparaat gemeten wordt. Deze 

reflecties kunnen niet voldoende gedempt worden met genoemde I-verzwak 

kers, tenzij de verzwakking erg groot wordt. Reflecties houden pulsver 

vorming in en zijn dus niet gewenst. 

Hiervoor is de volgende oplossing bedacht: 

Maak de ingangsimpedantie van de trafo gelijk aan 50 ohm. Dit doen we 

door vlak voor de pulstrafo een speciaal voor dit doel gemaakte 

L-verzwakker aan te brengen (figuur 4.6). DeL-verzwakker zit zo dicht 

bij de trafo, dat de puls, ondanks de reflecties tussen de 
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L-verzwakker en de trafo, binnen de stijgtijd van de trafo naar een 

stabiele waarde stijgt. De ingangsimpedantie die de T-verzwakker nu 

ziet aan de trafozijde is nu ongeveer 50 ohm. Toevoeging van de 

L-verzwakker geeft een extra verzwakking van een factor 1, 75. Een 

extra T-verzwakker (2x) i.p.v. een L-verzwakker geeft een slechtere 

reflectiedemping 

preparaat 

fig.4.6 

Ca libratie 

11 n 40D 

~---
T-verzwakker L-verzwakker I trafo 

AansLuiting van het preparaat aan een ingang van de 

pul.stransformator via een 2x-uerzunkk.er en een 

L-uerzwa.kker. V . t is de uitgangsspanning van de 
Ut 

pul.stransformator. 

Wat is de versterking van de combinatie 2x verzwakker, L-verzwakker, 

pulstransformator, pulsversterker, kortweg genoemd trafocombinatie ? 

De T-verzwakker, trafo en versterker zijn gespecificeerd, wanneer 

zowel de ingang als de uitgang van elke component met 50 ohm is 

afgesloten. De T-verzwakker zit echter aan een chipweerstand van 

45,7 kD aangesloten. De specificaties mogen dus niet zondermeer 

gebruikt worden, tenzij alle reflecties in rekening gebracht worden. 

Het is daarom gemakkelijker en betrouwbaarder om de combinatie als 

geheel te calibreren. 
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Hiervoor wordt ingang A aangesloten zoals in figuur 4.6; ingang B aan 

aarde. V "t wordt gemeten. Vi wordt gemeten nadat alles in figuur 4.6 
u1 n 

rechts van het preparaat losgekoppeld is. De hieruit volgende verster

kingsfactoren bij 3 meetsituaties staan in tabel 4.1. De meting wordt 

herhaald met A en B verwisseld. Dit geeft binnen 2% dezelfde waarden. 

tabeL 4.1: gemeten versterkingsfactor trafocombinatie in 3 

situaties 

pulsgenera tie "preparaat" 13 = vult /vin 

T.D.R. weerstand 12120 1. 75 + 0,03 -
charging line weerstand 12120 1,70 + 0.02 -
charging line chipweerstand(46 K) 1,65 + 0.02 -

Op grond van deze metingen wordt voor de versterking van de combinatie 

1,70 ! 0.05 gekozen. Het is niet duidelijk waardoor er verschillende 

waarden voor de versterkingsfactor gemeten worden. 
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Bepaling verschilspanning met trafocombinatie. 

De trafocombinatie meet rechtsreeks de verschilspanning v
0

_-v
0

_ 
J 1 

(figuur 4.7). 

V "t = /3•(V0 - V0 ) (4.1) 
U1 • • 

J 1 

Gevraagd wordt echter het spanningsverschil VA.- VA. op het preparaat 
J 1 

zelf, uitgedrukt in de ~)meten spanningen (V0 _ en Vuit). 

Er geldt: Ri , 

Ri 
vA.= 50 n ·Vo. 

1 1 

Uitwerking levert 

R. >> 50 l1 , dus 
J 

R. 
vA = so1fvo 

j j 

-1 
(R.- R.)·Vo + R1.•/3 ·Vu1"t 

V - V = J 
1 i-------------

Aj Ai 50 l1 

J 

(4.2) 

(4.3) 

Wanneer Ri# Rj is VA.- VA. dus niet evenredig met Vult" Het voordeel 
J 1 

van de pulstrafo om rechtstreeks een verschilspanning te meten gaat 

hiermee dus gedeeltelijk verloren. 

fig.4.7 

preparaat 

ingang a 

AansLuiting van de trafocombinatie met versterkingsfactor /3 

aan het preparaat. R. en R. zijn de weerstanden tussen de 
l. J 

punten op het preparaat unarop we de spanning wi Hen 

bepaLen (Ai en A j) en de ingangen van de gecaHbreerde 

trafocombinatie. 
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5. Preparaten 

5. 1. Ma ter !aal 

Het materiaal (2336), dat we van Philips hebben gekregen, bestaat uit 

lagen gegroeid volgens de MOCVD-techniek, op een semi-isolerend GaAs 

substraat. In figuur 5.1 is deze lagenstructuur schematisch weergege

ven. In figuur 5.2. zijn de met de Van der Pauw methode gemeten laag

veld waarden van de mobiliteit en de elektronendichtheid als functie 

van de temperatuur weergegeven. 

1 
10nm 

SOnm n-AIGaAs:Si 

18 nm AlGaAs ongedoteerd 

T AlGaAs abatraat 

fig. 5.1: De lagenstructuur van het preparaat 

Wanneer niet alle elektronen aan het n-AlGaAs onttrokken zijn kan er 

in het AlGaAs parallelle geleiding optreden. Er ontstaat dan een 

tweede geleidende laag met een lage mobiliteit, evenwijdig aan het 

2DEG. Een parallelle geleiding uit zich met name in een toename van de 

waargenomen elektronendichtheid met toenemend magneetveld [37,38]. 

Deze parallelle geleiding kan ook aangetoond worden met CV-metingen of 

met metingen van het Subnikov-de-Haas effect [1,37]. Met deze laatste 

methode is aangetoond dat het door ons gebruikte preparaat geen 

parallelle geleiding vertoont [39]. 
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TEM?ERATUUR K l 

z 

10 1 

1 

s 

TEM?ERATUUR [ K 

Laagveld mobiliteit en elektronendichtheid van de 

lagenstructuur {2336-2} als functie van de temperatuur 

f39J.Dit is een preparaat van dezelfde plak, als het 

preparaat waaraan de ouerige metingen verricht zijn. 

5.2. Brugstructuur 

In figuur 5.3 staat de gebruikte brugstructuur (2336-4) afgebeeld. 
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We hebben voor deze structuur gekozen om de volgende reden: 

Alle metingen worden met spanningspulsen uitgevoerd. Alle spanningen 

worden via 50 ohm coaxkabels gemeten. Dit houdt in dat er een stroom 

door de zijkontakten loopt (zie 4.2). Deze stroom dient klein te zijn 

ten opzichte van de hoofdstroom door het preparaat, omdat anders niet 

voldaan wordt aan de eis dat de stroom geen dwars-component heeft (zie 

3.1). Dit wordt bereikt door: 

a) lage preparaatweerstand te kiezen. Deze hangt af van de 

lengtelbreedte verhouding van het preparaat. 

b) grote weerstanden in de zijkanalen aan te brengen. 

a) Is moeilijk te verenigen met de eis dat de meetkontakten aan de 

zijkant daar moeten liggen waar de veldlijnen tijdens een Hall-meting 

recht en evenwijdig zijn, dat is ver van de stroomkontakten (zie 3.2). 

Hiervoor is een lang en smal preparaat beter geschikt. Er is daarom 

voor een compromis gekozen. 

Aan b) probeerden we te voldoen door de zijarmen plaatselijk zo smal 

te maken dat deze een hoge weerstand hebben. De weerstandswaarden van 

de zijarmen bleken echter niet groot genoeg om de chipweerstanden (zie 

4.3) achterwege te kunnen laten. 

Een andere eis ten aanzien van het preparaat is, dat de parasitaire 

capaciteiten tussen de zijarmen onderling klein moeten zijn, om 

capacitieve doorkoppeling van de hoogfrequente componenten van de puls 

te voorkomen [13]. Dit bereiken we door de onderlinge afstand zo groot 

mogelijk te houden, wat tevens verklaart waarom het preparaat relatief 

groot gemaakt is. 

De brede eindkontakten ( stroomkontakten) zijn gemaakt door 150 nm 

AuCeNi op te dampen en dit gedurende 20 minuten bij 400°C in argongas 

in te legeren. Vervolgens wordt er respectievelijk 50 nm Ti en 200 nm 

Au opgedampt. 

De zijkontakten bestaan uit halve indiumbolletjes, gedurende 1,5 

minuut ingelegeerd bij 450 °C in een 80% N2 / 20% H2 gasmengsel. 

De indringdiepte van de contacten moet zo groot zijn dat er 

rechtstreeks kontakt gemaakt wordt met het 2-DEC. 

Op deze kontakten worden gouddraadjes bevestigd. 
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5.3 Zijarmweerstanden 

Ook in de zijarmen is het 2DEG verantwoordelijk voor de geleiding. 

Wanneer het preparaat hornogeen is, is de weerstand tussen twee 

tegenoverliggende zijden van elk willekeurig vierkant binnen het 2DEG 

gelijk. Dit heet de vierkantsweerstand R
0 

(zie 3.1). ledere zijarmweer-

stand kan uitgedrukt worden in R
0

. Uit figuur 5.4 volgt dat de zijarm

weerstanden van kontakten 3,5,9 en 11 ongeveer gelijk zijn aan 10•R
0

. 

fig.5.4. 
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ILLustratie van de schatting van een zijanuoeerstand 1tet 

behuLp van het begrip vierkantsweerstand. De weerstand van 

de zijarm is hier ongeveer 10•R
0 
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Er zijn twee factoren die de bepaling van de zijarmweerstand op deze 

manier bemoeilijken. 

Ten eerste is de brugstruktuur van het preparaat niet exact gelijk aan 

die van het masker. Bij het etsproces wordt namenlijk ook wat materi

aal onder het masker weggeëtst, zodat met name het smalle kanaaltje 

nog extra versmald en vervormd wordt ( zie fig. 5.5) . 

Ten tweede hangt de waarde van R
0 

bij lage temperatuur van het 

elektrisch veld af (zie hoofdstuk 7) [8,9,10,11] . Loopt er een stroom 

door de zijarm, dan varieert de stroomdichtheid en dus het elektrisch 

veld in de zijarm met de plaats. R
0 

wordt dus een functie van de 

plaats en de totale weerstand wordt stroomafhankelijk. 

fig.5.5: Foto van een zijarm genomen met een Scanning Elektronen 

Microscoop [40]. Hierin zijn duidelijk onregelmatigheden in 

de vorm van het sma.He k.a.na.a.ltje te zien welke door het 

etsen veroorza.a.k.t zijn. 
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6. Metingen 

In dit hoofdstuk worden van de metingen zowel de meetmethodes als 

enkele tussenresultaten besproken. De uit de hoogveld Hall-effect

metingen berekende mobiliteit, elektronendichtheid en conductivi te i t 

bij hoge elektrische velden worden in hoofdstuk 7 besproken. 

6.1 Meetelcult en definities 

Voor de metingen zijn naast de twee eindcontacten ook nog drie 

zijcontacten aangesloten. (figuur 6.1) 

Definities: 

-chipweerstand Re : de weerstand tussen Ci en Di (RC.-D.) 
1 1 

-zijcontactweerstand R A.-c. 
1 1 

-zijarmweerstand :RA.-B. 
1 1 

-overgangsweerstand 

indiumbolletje 

:RB.-C. 
1 1 

-zijkanaalweerstand : RA.-D. 
1 1 

d.i. weerstand tussen 2-DEG en 

-eindcontactweerstand : R
1 

en R7 d.i weerstand tussen 2-DEG en AuGeNi 

-preparaataandeel v.d. weerstand 

De gebruikte zijarmen zijn de nummers 3,9 en 11 uit fig.5.3. Deze 

hebben alle drie dezelfde geometrie, dus de geometrische weerstand is 

gelijk. Het is dus te verwachten, dat de waarden van de zijkontaktweer 

standen ongeveer aan elkaar gelijk zijn (zie 4.2). 
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1 

prepa
raat 

7 

fig. 6.1: Meetcircuit 

a) circuit bij De-meting; b) circuit bij gepuLste metingen 

In de DC situatie zijn er geen 50 0 impedanties naar aarde en 

kunnen aUe spanningen stroomLoos gemeten worden, dus 

VA.= VB.= Vc.= VD .. Bij de gepuLste metingen gaat dit niet meer op. 
t t t t 

Er Loopt dan een stroom door de zijkanaLen, waardoor de spanningen 

in het kanaat niet overat getijR zijn. 
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6.2. Meetprocedure met "sampling scoop" 

Het blokschema van de meetopstelling staat in fig. 4.1. 

De meetprocedure van een Hall- en potentiaalmeting is als volgt: 

De tijdbasis wordt op een bepaalde tijd t gezet (sampling tijd). De 
s 

scoop wacht op een puls en meet de spanning op de sampling tijd t in 
s 

de puls. Dit herhaalt zich ~N maal, waarbij N het opgegeven aantal 

metingen per samplingtijd is. De spanning wordt gemiddeld. Gelijktij

dig worden er op vier kanalen vier spanningen gemeten. Hierna wordt 

het nulniveau links op het scherm ~N keer gemeten en gemiddeld. Het 

spanningsverschil tussen meetpunt en nulpunt wordt nu uitgerekend. De 

procedure herhaalt zich 1 tot 4 maal, afhankelijk van de relatieve 

afwijking tussen de gemiddelden van de laatste en voorlaatste ~N 

metingen. Is deze afwijking kleiner dan 10% of zijn er 4·~ metingen 

gedaan dan schakelen alle schakelaars om en gebeurt hetzelfde voor 

vier andere spanningen. Bij een afwijking groter dan 10% wordt daarvan 

melding gemaakt. Vervolgens wordt de tijdbasis op een andere waarde 

gezet en wordt weer op de volgende puls gewacht, etcetera. 

Voor iedere afzonderlijke meting is dus een puls nodig, dus hoe meer 

informatie men wil (meer meetpunten of meer metingen per punt), hoe 

meer pulsen nodig zijn. De meting kan versneld worden door de pulsre

petitiefrequentie (prf) te verhogen. Men moet dan wel oppassen voor 

opwarming van het preparaat (zie appendix A). 

Deze procedure geldt voor de Hall-metingen. Voor het meten van 

IV-karakteristieken vervalt het omschakelen, omdat er maar op twee 

kanalen gemeten wordt. 

6.3. Metingen zijkanaalweerstanden 

In 4.3 is aangetoond (formule 4.3), dat de waarden van de zijkanaal-
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weerstanden bekend moeten zijn om de Hall-metingen te kunnen interpre

teren. Bovendien zijn de te verwachten weerstandswaarden sterk stroom

afhankelijk (zie 5.3),zodat het gedrag bij hogere stromen ook onder

zocht moet worden. 

Voor het indirect bepalen van de zijkanaalweerstanden zijn 3 methoden 

gebruikt, waarvan er twee hieronder besproken worden. Alle metingen 

zijn met onbelicht preparaat uitgevoerd. 

6.3.1. De-metingen tussen eindcontact en zijkanaal 

De weerstand R1_D. tussen 1 en Di (i= 3,9,11),wordt gemeten bij een 
1 

stroom van 10 ~- Er is hierbij gebruik gemaakt van een Knick precisie 

stroombron en een Fluke 8840A digitale multimeter om de spanningen te 

meten. De stroom heet positief als de stroom van contact 1 naar 

contact i loopt. 

De laagveld vierkantsweerstand R
0 

en de eindcontactweerstand R1 worden 

bepaald uit een potentiaalmeting (zie 6.4.1). 

In figuur 6.1b is te zien 

(6.1) 

R1 = 120 0, RC.-D.= Rc=45.7 kO, R1_Aivolgt uit formule (3.33), dus 
1 1 

wanneer R1_D. gemeten is kan RA.-C. berekend worden (tabel 6.1). De 
1 1 1 

waarden van RA.-B. berekend uit R
0 

(zie 5.3),staan hierin ook vermeld. 
1 1 

Hoe R
0 

bepaald is komt in 6.4 aan de orde. Onmiddelijk valt op dat 

R > R bij 300 K. Dit kan natuurlijk niet. Vermoedelijk is de 
Ai-B. A.-C. 

1 1 1 

gemiddelde vierkantsweerstand in het midden van het preparaat, welke 

gebruikt is om en te berekenen, groter dan de 

vierkantsweerstand in de zijarmen. Dit zou betekenen dat het preparaat 

inhomogeen is. 

Tevens valt op dat R bij alle temperaturen hoger uitvalt dan 
All-cll 
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de twee andere zijarmweerstanden en dat bij 300 K de weerstands

waarden van de stroomrichting afhangen. Het was niet mogelijk te 

achterhalen of dit aan het 2-DEG 1 igt of aan de overgangsweerstand 

tusssen het 2-DEG en de indiumbolletjes. 

Omgevings-
temperatuur: 300 K 77 K 4 K 

Stroom: +10 J.LA 10 J.LA + 10 J.LA -10 J.LA +10 J.LA -10 J.LA 

RA -C [kn] 10,4 14,7 4,0 3,9 2,6 2,6 
3 3 

RA -C [kn] 10,5 11,9 3,6 3,6 2,6 2,6 
9 9 

R 
All-cll 

[kn] 14,8 22,0 4,7 4,7 4,7 4,9 

RA. -B. [kn] 16,5 16,5 1,4 1,4 1,7 1,7 
1 1 

Tabel 6.1. OC-zija.rm:weerstanden bij II I = 10 J,JÄ volgend uit de 

weerstandsmetingen tussen eindcontact 1 en zijkanalen D. {i = 
1. 

3,9,11). RA.-B. berekend uit 10•R0 
1. 1. 

Er zijn naast de weerstandsmetingen bij lil= 10 J.LA ook IV-karakteris

tieken gemeten bij 300 K met -10 J.LA < I < 10 J.LA. Dit is gedaan met een 

personal computer uitgerust met een Labmaster meetkaart. De resultaten 

hiervan komen voor lil= 10 J.LA overeen met de voorgaande metingen. 
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6.3.2. Gepulste metingen tussen eindcontact en zijcontact 

Voor het meten van IV-karkakteristieken bij hogere stromen wordt 

gebruik gemaakt van de pulsopstelling (hoofdstuk 4) om opwarming van 

het preparaat te voorkomen (zie appendix A). Om alle stroom die door 

het eindcontact gaat ook door een zijcontact te laten lopen, moeten 

alle andere coaxen vlakbij het preparaat, dus beneden in de cryostaat 

losgemaakt worden. De capaciteit van één meter coax is namelijk zó 

groot (150 pf), dat hierin een oplaadstroom loopt. De RC-tijd voor de 

coax aan eindcontact 7 is zo'n 500 ns en voor een coax aan een zijcon

tact zo'n 9 ms. Het voor iedere meting los- en vastmaken van de coaxen 

aan het preparaat is ondoenlijk. Daarom wordt alleen de coax aan het 

eindcontact losgemaakt, de anderen worden met 50 n afgesloten, zodat 

er drie stroombundels zijn als in figuur 3.6. In deze figuur hebben 

alle drie de zijkontakten dezelfde potentiaal. De figuur toont 

(6.2) 

In bovenbeschreven meting geldt daarentegen, omdat de 

zijkanaalweerstanden ongeveer even groot zijn en veel groter dan het 

preparaataandeel 

I
9 
~ I

3 
~ I

11 (6.3) 

Met deze gegevens kunnen de grenzen van de weerstanden van de 

respectievelijke preparaatdelen bepaald worden. Hier komen de volgende 

schattingen uit voort: 

Rl-A = (3.8 + 0.5)• R0 
3 

Rl-A = (3.8 + 0.5)• R0 
11 

Rl-A = (6.5 + 1,5)• R0 
9 

(6.4) 

De parallelweerstand is nauwkeuriger uit figuur 3.6 te halen met 

(4.33) 
R _ 20•1' R 
parallel - b 0 

(6.5) 

Voor R worden de laagveld oe-waarden gebruikt, omdat bij deze meting 
0 

het veld in het preparaat zelf laag genoeg is. 
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De figuren 6.2 t/m 6.4 geven ter illustratie de IV-karakteristieken 

voor de zijkanaalweerstand + preparaataandeel van kanaal 9 (tussen 1 

en D9 in fig.6.1) bij drie temperaturen. Afgebeeld zijn de metingen op 

t:SO ns en op t=250 ns in een 300 ns puls. Uit deze figuren blijkt 

tevens dat de weerstandswaarde tijdsafhankelijk is. 

Bij 300 K is deze karakteristiek recht. Daarom kiezen we voor de 

zijkanaalweerstand bij de Hall-metingen bij 300 K de oe-waarde. Deze 

is ook gemakkelijk en nauwkeurig te bepalen (6.3.1). 

Bij 77 K is de karakteristiek krom; de weerstand neemt toe met de 

stroom. Dit komt door het plaatselijk hoge E-veld in het smalle stuk 

van de zijarm. En bij hoge velden is de conductiviteit lager 

(hoofdstuk 2). De a,E -karakteristiek (fig.6.5) volgend uit figuur gem 

6.3 en gebruik makend van vergelijking (6.1) vertoont dezelfde tendens 

als de a,E-karakteristiek van het 2-DEG uit hoofdstuk 7 (fig.7.5). 

E is bepaald door de spanning over de gehele zijarm te delen door gem 

de lengte ervan. Het gemiddelde elektrisch veld over alleen het 20 ~ 

smalle kanaaltje in de zijarm is minimaal een factor 3 groter. De 

waarden voor E moeten dus met een korreltje zout genomen worden. gem 

De karakteristiek is minder krom dan die in hoofdstuk 7, doordat in de 

zijarm in feite geïntegreerd wordt over verschillende veldsterktes. 

Bij 4 K loopt de zaak uit de hand. Hier geldt hetzelfde als bij 77 K, 

plus: 

De chipweerstand varieert van 82 kO bij lage stromen tot 45 kO bij 

hoge stromen. 82 kO is de waarde van de chipweerstand bij 4 K. Bij 

hogere stromen warmt de chipweerstand op, waardoor de 

weerstandswaarde weer nadert tot 45,7 kO. 

De zijarmweerstand loopt bij hoge positieve stromen gedurende de 

puls op van 5 kO tot 55 kO. De oorzaak is onbekend. Bij negatieve 

stromen gedragen de zijarmweerstanden zich ook bij 4 K ongeveer als 

bij 77 K. 

Deze zijkanaalweerstanden zijn bij 4 K dus niet goed geschikt voor het 

doen van Hall-metingen. 
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Voor de zijkanaalweerstanden in de potentiaal en Hall-metingen bij 4 K 

en 77 K nemen we de weerstand 

(6.6) 

gebruik makend van formules (6.4) en R
0 

uit tabel 6.2. 

6.4. Potentiaalmetingen en laagveld Hall-effectmetingen 

6.4.1. Laagveld De-metingen 

Bij de De-metingen zijn de zijkanaalweerstanden niet van belang, 

vanwege de hoge ingangsimpedantie van de voltmeter (zie fig.6.1 voor 

schema). In figuur 6.6 staan de potentiaalverdelingen bij 300 Ken 4 K 

langs de zijkant van het preparaat. Uit v11-v9 en I volgt R
0 

en dus a. 

Uitgaande van een homogeen preparaat kunnen door het verlengen van de 

lijn door V
9 

en V 11 in fig. 6.6. de eindkontaktweerstanden bepaald 

worden. Bij 300 K werkt dit niet. Het veld in het midden van het 

preparaat is kennelijk groter dan het gemiddelde veld over het gehele 

preparaat. Dit betekent dat het preparaat inhomogeen is. Bij 4K en 77K 

kunnen op deze wijze wel weerstandswaarden van de eindcontacten 

gevonden worden. Deze waarden zijn minder betrouwbaar naarmate het 

preparaat inhomogener is. 

Uit de potentiaalmeting blijkt tevens dat v3 en v11 niet gelijk zijn. 

Dit kan uitgedrukt worden in een hoek a die het gemiddelde E-veld in 

het midden van het preparaat maakt met de lengte-as van het preparaat: 

E b·(V
3 

-V
11

) 

tan a = ~ = l•(V _ V ) 
x 9 11 

(6.7) 

De zo bepaalde waarden van a staan in tabel 6.2 
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fig 6.6 Potentiaalverdeling in het preparaat bij 300 K en 4 

K. I=10 J.LA en is positief uxmneer de spanning op 

contact 1 positief is. De potentiaal op contact 9 (V
9

) 

verandert alleen van teken wanneer de stroomrichting 

omgedraaid wordt. Van v11 veranderd ook de grootte. De 

lijnen geven de extrapolatie aan van de potentiaalverdeling 

in het middenstuk van het preparaat. Uit de resterende 

potentiaalsprong bij de eindcontacten volgen de 

eindcontactweerstanden. Bij 300 K zou dit negatieve 

contactweerstanden opleveren. Bij 4K en bij 77 K vinden we: 

R1 = 120 0 en ~ = 40 0. 

5 
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I [I-lA] T [KJ a [o] R
0 

[0] a [0-1] 2 
~[m /Vs] 

-2 n [m ] 

+10 300 2.3 1690 5. 9•10-4 0.39 9.6·1015 

+10 77 6.1 171 5.8•10-3 5.4 6.8•1015 

+10 4 11.2 180 5.5•10-3 7.4 4.7•1015 

-10 300 2.8 1640 6.0•10-4 0.40 9.6•1015 

-10 77 7.3 166 6.0·10-3 5.6 6.8·1015 

-10 4 13.4 169 5.9•10-3 8.1 4.6•1015 

Tabel 6.2: Resultaten DC Hallmetingen en potentiaalmetingen. 

a en R
0 

volgen uit de potentiaalmetingen en a, ~H en n2 

uit de Hall-effectmetingen. 

Ik bespreek drie mogelijke oorzaken van deze schijnbare hoek. 

1) De zijcontacten kunnen in het 2DEG vlak op ongelijke afstanden van 

de eindcontacten liggen. 

2) De eindcontacten maken slechts gedeeltelijk contact met het 2DEG, 

waardoor de veldlijnen niet evenwijdig aan de lengte-as lopen. 

3) Inhomogeniteiten in het 2DEG beïnvloeden de veldlijnen. 

De eerste moge! ijkheid kan op grond van een microscopisch onderzoek 

uitgesloten worden. De tweede mogelijkheid kan het effect niet volle

dig verklaren, omdat de maximale hoek a, die hierdoor veroorzaakt kan 

worden, namelijk in het geval van diagonaal tegenover elkaar liggende 

puntcontacten, ongeveer 5 graden is. Dit volgt uit fig. 3.4 met 

gebruik van formule 6.7. De derde mogelijkheid is al eerder geopperd 

en wordt dan ook als de oorzaak van de scheefstand van het veld 

beschouwd. 

Naast de potentiaalmetingen zijn ook Hall-metingen gedaan. De resulta

ten hiervan, gebruik makend van de formules uit 3.1. staan in tabel 

6.2. Deze resultaten wijken af van de metingen uit figuur 5.2. Dit was 

een ander stukje van dezelfde plak. De elektrische eigenschappen zijn 

dus afhankelijk van plaats op de plak. 
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6.~.2. Potentiaalmetingen bij hoge elektrische velden 

Pulsvormen 

Als de zijkanaalweerstanden bepaald zijn, kunnen in de pulsopstelling 

de potentialen op het preparaat gemeten worden. Bij 300 K hebben alle 

potentiaalpulsen een mooie blokvorm. Bij ~ K en 77 K treden grilligen 

vervormingen op in de pulsen gemeten aan de zijkanten en aan de aard

zijde van het preparaat. Figuur 6.7 en figuur 6.8 geven hiervan enkele 

voorbeelden. Omkering van de stroomrichting geeft een ander beeld te 

zien. Dit betekent dat de verschijnselen niet alleen te wijten zijn 

aan externe circuit-effecten en zich binnen het preparaat afspelen. 

De metingen bij 77 K zijn zowel gedaan met het preparaat in een 

afgesloten ruimte met heliumgas als rechtstreeks in de vloeibare 

stikstof. Beide metingen geven hetzelfde beeld. Hieruit volgt dat de 

oscillaties niet veroorzaakt worden door temperatuursveranderingen 

gepaard gaande met desarptie van een heliumfilm op het preparaat, wat 

alleen kan optreden wanneer het preparaat zich in heliumgas bevindt. 

"Dips" in stroompuls 

Bij negatieve spanningspulsen aangeboden aan het preparaat trad een 

"dip" op in de stroompuls (zie fig.6.7b). Het tijdstip waarop deze dip 

in de puls optrad varieerde lineair met de aangeboden spanning. De 

breedte van de diverse dips was nagenoeg gelijk. Gedacht werd aan een 

looptijd-effect, waarbij naast de reguliere geleiding een ander soort 

geleiding optreedt, met een andere mobiliteit, zoals het Cunn-effect 

[~1], "real space transfer" [20], of intersubband-scattering [~]. De 

eerste twee effecten eisen hogere elektrische velden dan het gemeten 

gemiddelde elektrische veld over het middenstuk van het preparaat. Dit 

vereiste hoge elektrische veld kan echter ook plaatselijk optreden 

door bijvoorbeeld een discontinuiteit in het 2DEC. 

Na opnieuw opwarmen tot kamertemperatuur en weer afkoelen tot 77 K 

waren de dips weer verdwenen. 
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fig.6.7 Vorm van de gemeten stroompulsen bij 77 K. De getallen bij 

de pulsen geven de aan het preparaat aangeboden spanning 

aan. De dips in de stroompulsen bij negatieve spanningen 

waren niet reproduceerbaar. 



::> 

Cl"1 

a: 
t--
z: 
:J 
ÇL 

P-
0 

l.!) 

z: 
z: 
z: 
a: 
ÇL 
(f) 

::> 

Cl"1 

a: 
t--
z: 
:J 
ÇL 

P-
0 

l.!) 

z: 
z: 
z: 
a: 
ÇL 
(j) 

300 

200 

100 

~ 

0 
-20 

-20 0 t-

-150 ' 

I 

I 
-100 ~ 

! 
I 

I 

-50 ~ 

- 57 -

40 100 150 220 280 340 

-Ht~V 

----~--~---------~-------_L___----~--------~--------0 
-20 40 100 150 220 280 340 

TIJD UANAF BEGIN PULS ns 

fig.6.8 Spanningspulsvormen gemeten aan zijkanaal 9 bij 77 K. De 

getallen geven de aan het preparaat aangeboden spanning 

aan. De vorm van de puls verandert wanneer de polariteit 

omkeert. 
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Er zijn aanwijzingen dat de oscillaties en de dips in de pulsen niet 

door inhomogeniteiten veroorzaakt worden, maar door circuit-effecten 

die zich manifesteren als de preparaatweerstand laag genoeg is. 

Potentiaalverdeling 

De genoemde oscillaties treden hoofdzakelijk op in het begin van de 

pulsen. De potentiaalverdeling in het preparaat is bepaald door achter 

in de pulsen te meten. Enkele potentiaalverdelingen staan in figuur 

6.9. Veronderstellen we dat het elektrisch veld in het gehele 

preparaat gelijk is aan het veld in het middenstuk dan volgen uit de 

figuren negatieve waarden voor de eindcontactweerstanden. Dit kan 

niet. Het preparaat is dus inhomogeen. We gaan er in de figuuur van 

uit dat de eindcontactweerstanden verwaarloosbaar zijn. 

Dankzij de lage eindcontactweerstanden is het mogelijk geworden om met 

behulp van de potentiaalverdeling aan te tonen dat het preparaat 

inhomogeen is. Bij Wijshoff [13] was dit onmogelijk omdat hij bij zijn 

preparaat juist een grote potentiaalval tussen een eindcontact het 

dichtstbijzijnde meetpunt aan de zijkant van het preparaat mat, welke 

hij toeschreef aan hoge eindcontactweerstanden. Deze potentiaalval was 

bovendien sterk afhankelijk van de temperatuur en de stroom. 

De polariteit is ook van invloed op de potentiaalverdeling. 

De invloed van de temperatuur is gering. Dit wijst er onder andere op 

dat de weerstandswaarden van de eindcontacten R1 en R7 niet sterk 

temperatuurafhankelijk zijn (vergelijk [13]). 

De verbindingslijnstukken tussen de meetpunten in figuur 6.6. dienen 

slechts ter verduidelijking en zeggen niets over het werkelijke 

elektrische veld. Het kan goed dat er plaatselijk zeer hoge velden 

optreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan breuken of scheurtjes in het 

2-DEG (zie 6.5). 

Richting elektrisch veld 

Zoals in 6.4.1 is vermeld, maakt het elektrisch veld een hoek a met de 

lengte-as van het preparaat. Dit treedt ook op bij hoge elektrische 

velden. In de figuren 6.10 t/m 6.12 staat a uitgezet 
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fig.6.10 ,6.11 en 6.12 

De hoek van het elektrisch veld met de Lengte-as van het preparaat 

als functie van de tijd in de puls bij 300 K (fig.6.10), 77 K 

( fig .6.11), 4 K (fig .6.12). De hoek die in een laagveld 

D.C.-situatie gemeten is staat met een stippellijn aangegeven. De 

figuren 6.11 en 6.12 staan op de volgende pagina. 
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tegen de tijd in de puls voor twee ingangsspanningen bij de 

verschillende temperaturen. De afwijking t.o.v. de O.C.-waarde van a 

kan door verkeerd gekozen waarden van de zijkanaalweerstanden 

veroorzaakt worden. Vooral bij lagere waarden van de ingangsspanning 

(IV. I = 60 V) is de afgebeelde a sterk tijdsafhankelijk. Dit komt 
1n 

waarschijnlijk doordat de zijkanaal- weerstandswaarden bij de hier 

voorkomende zijkanaalstoomsterktes sterk van de stroomsterkte en de 

tijd afhangen. Deze tijdsafhankelijkheid is niet bij de berekening van 

a meegenomen, waardoor de in fig.6.10 t/m 6.12 afgebeelde a niet exact 

overeenkomt met de werkelijke hoek die het gemiddelde elektrisch veld 

met de lengte-as ven het preparaat maakt. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de hoek die het elektrisch veld met 

de lengte-as van het preparaat maakt, toeneemt bij afnemende tempera

tuur. Deze hoek wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de inhomogeni

teitsverdeling van het preparaat. Uit de hoogveldmetingen kan niet met 

zekerheid afgeleid worden, of deze hoek nog veld- of tijdsafhankelijk 

is, omdat de onzekerheid in de zijkanaalweerstands-waarden ook van 

invloed is op de resultaten. 

6.5. Onderzoek naar de inhomogeniteitsverdeling van het preparaat 

Momenteel wordt er in de groep een opstelling ontwikkeld om met vloei

bare kristallen discontinul tei ten in het 2-DEG zichtbaar te maken 

[ 43]. Hierbij wordt een vloeibaar kristal op het preparaat aange

bracht. Elektrische velden worden zichtbaar door veranderingen van de 

polarisatierichtingen van het kristal ter plaatse. De eerste resulta

ten [44] tonen onderbrekingen in de geleidende laag in de buurt van 

enkele zijarmen. Mogelijk wordt het verschil in zijarmweerstandswaar

den door dit soort onderbrekingen veroorzaakt. In het preparaatgedeel

te tussen de contacten 1,3 en 11 zijn microscheurtjes te zien. Wat er 

precies met het preparaat aan de hand is, is nog niet bekend. Wellicht 

wordt de hoek a door dit soort defecten veroorzaakt. 
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Een potentiaalverdeling op een preparaat kan plaatsopgelost zichtbaar 

gemaakt worden met een "Scanning Electron Microscope" (SEM). Hierbij 

worden elektronen op het preparaat geschoten en wordt een beeld 

gevormd door detectie van gereflecteerde elektronen. De zwarting op de 

afbeelding is afhankelijk van de potentiaal ter plaatse op het 

preparaat. 

Door P. Hendriks en R.E. Horstman zijn op het Philips Natuurkundig 

Laboratorium in Eindhoven op deze wijze foto's gemaakt van het 

preparaat waaraan ik gemeten heb. Figuur 6.13 geeft een voorbeeld van 

een potentiaalsprong in een zijarm. Hierbij is over de zijarm een span 

ning aangebracht. De onderbreking die de potentiaalsprong veroorzaakt, 

loopt door tot in de volgende zijarm. Wanneer er geen spanning over de 

onderbreking aangebracht wordt, is er onder de microscoop niets te 

zien. 

Deze zijarm werd niet gebruikt bij de potentiaal- en Hallmetingen die 

ik gedaan heb, maar het is een goed voorbeeld van wat er met het 

preparaat mis kan zijn. 

In de figuren 6. 14 en 6.15 is een potentiaalsprong te zien in het 

hoofdkanaal van het preparaat. Het lijkt erop dat het donkere 

U-vormige gebiedje door drie barstjes in het 2DEG ontstaat. De 

scherpte van de donker/licht overgangen wordt bepaald door het 

oplossend vermogen van de SEM. Ook hier is niets te zien wanneer er 

geen spanning over het preparaat staat. 

Uit deze foto's blijkt nogmaals dat de geleidende laag niet homogeen 

is. 

De methoden met de vloeibare kristallen en de methode met de SEM 

overlappen elkaar gedeeltelijk, doch vullen elkaar ook aan, zodat het 

gebruik van beide methoden tesamen aan te bevelen is. 
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fig. 6.13: SEM-foto van zijarm. Overgang tussen donker en Licht geeft 

potentiaatsprong aan. 
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fig.6.14 

fig.6.15 

fig. 6.14 en 6.15: 

SEM-foto's van een stuk in het midden van het preparaat. Over de 

eindcontacten is een potentiaatverschiL aangebracht. Het donkere 

gebiedje ontstaat door "onderbrekingen" in het de geLeidende Laag. 
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7.Resultaten hoogveld Hall-effectmetingen 

7.1. Verwerving en betrouwbaarheid 

Gezien de uitkomsten van hoofdstuk 6 is omzichtigheid geboden bij de 

verwerking van de Hall-effect metingen in hoge elektrische velden. 

De onnauwkeurigheid in de waarde van de zijkanaalsweerstanden werkt 

via de metingen van het elektrisch veld en de Hallspanning door in de 

resultaten (zie formule 4.3). De hoek a die het gemiddelde elektri

sche veld (of de stroom) met de lengte-as van het preparaat maakt, 

heeft ook invloed op de meetresultaten; het is echter niet bekend hoe 

we voor a moeten corrigeren, omdat de oorzaak van a onbekend is. 

Verder kunnen bij Hall-effect metingen alleen spanningen gemeten 

worden, zodat slechts gemiddelde elektrische velden bepaald kunnen 

worden. Plaatselijke inhomogeniteiten in het preparaat kunnen grote 

invloed hebben op deze gemiddelden. 

In hoofdstuk 3 staan de gebruikte Hall-formules (3.14) en (3.15) voor 

het geval dat a = 0. Beschouw nu een gemiddeld elektrisch veld E, dat 

in een coordinatenstelsel een hoek a met de x-as maakt (figuur 7.1). 

Alleen spanningsverschillen aan de rand van het preparaat zijn 

meetbaar, V langs de zijkant en V dwars over het preparaat. Dit 
x y 

+ gebeurt zowel bij positief als bij negatief magneetveld (V x 

,V ). Hieruit worden de componenten van hetE-veld bepaald. 
y 

Bij positieve B: 
v+ 

E+- .1. 
y- b 

en bij negatieve B: 

V 
E - .1. y - b 

v+ 
E+ - ...!. 
x - 1 

- + ,V ,V 
x y 

(7. 1) 

(7.2) 

Hierin is b de preparaatbreedte en 1 de afstand tussen de meetpunten 
+ -aan de zijkant. Voor de norm van E en E geldt dan: 



+ 
E 

' 

E~ ', E+ 
'' x 

' ' ' 

' 
' ' 

' 
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y 

' ' 

x 

fig. 7.1 Schets van gemiddeLde eLektrische vetden in het preparaat. 

E+ en E- zijn de gemeten eLektrische vetden bij positief 

respectievetijk negatief rnagneetvetd. E is het hieruit 

bepaatde E-vetd bij B=O en maakt een hoek a met de x-as. De 

hoek (3 is de Hatt-hoek. 

(7.3) 

. + -We gaan ervan u1t dat E enE gespiegeld liggen t.o.v. E. 

De hoek a en de Hall-hoek 8 worden als volgt uit E; .E; .E: en E~ 

berekend: 

a =! {•rctan [ ~] +arctan [ ~] } (7 .4) 
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8 = ~ {arctan [ ~] - arctan [ ~] } (7.5) 

+ -Met behulp van bovenstaande gegevens splitsen we E en E op in het 

elektrisch veld E zoals dat zonder B-veld aanwezig is en het Hall

veld ~ (zie fig.7.1). Hierbij wordt tevens gemiddeld over de 

situatie met positief en negatief magneetveld, daar IE+I en IE-l in 

praktijk niet precies gelijk zijn. 

Voor de mobiliteit geldt nu (zie formule 3.6 en 3.13) 

~=I tan 8 
B 

De conductiviteit volgt uit (3.2): 

a= J / E 

(7.6) 

(7.7) 

(7.8) 

(7.9) 

Voor de doorsnede van het stroomgebied kies ik de lengte van het 

lijnstuk loodrecht op J en afgesneden door de zijkanten van het 

preparaat. Dan volgt: 

a= 
I•cos a 

b•E (7. 10) 

Uit (7.8) en (7.10) volgt met (3.3) en de veronderstelling ~c~: 

I•B•cos a 
n -2 - q•E •b 

H 
(7. 11) 

Voor a=O en IE+I=IE-1 leiden (7.8) en (7.11) weer tot de formules 

(3.14) en (3.15). 

Uit de metingen blijkt dat IE+I en IE-l vaak sterk verschillen. Dit 
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geeft aan dat de inhomogeniteiten in het preparaat met de beschikbare 

gegevens niet goed in een model te vangen zijn. 

De gemiddelde beweegbaarheden en elektronendichtheden bepaald als 

functie van het veld bij de drie temperaturen, moeten dan ook in het 

licht van de opmerkingen in deze paragraaf gezien worden. 

7.2. Resultaten 

Bij 300 K zijn alle pulsen vlak vanaf zo'n 20 ns. Dit houdt in dat de 

mobiliteit en de elektronendichtheid ook constant zijn gedurende een 

puls. In figuur 7.2 staan de gemeten mobiliteit en de elektronendicht 

heid als functie van het elektrisch veld weergegeven. Ieder afgebeeld 

punt is het gemiddelde over alle meettijden in dat vlakke deel van 

een puls. Ieder punt in de figuur hoort bij een andere pulshoogte. 

De zo verkregen plaatjes komen overeen met eerdere metingen aan 

soortgelijke preparaten [9,10,11]. De exacte waarden van de 

mobiliteit en de elektronendichtheid hangen van de 

materiaalparameters af en hoeven dus niet overeen te stemmen. 

Bovendien zijn de berekende waarden van de mobiliteit en de 

elektronendichtheid de gemiddelden over het middenstuk van het 

preparaat. Gezien de gemeten potentiaalverdelingen (6.4.2) is te 

verwachten dat deze waarden niet gelden voor de andere stukken van 

het preparaat. 

Bij 77 K en 4 K zijn de pulsen niet vlak (zie fig. 6.8), dus het 

gemeten Hall-veld en elektrisch veld zijn tijdsafhankelijk. Deze 

tijdsafhankelijkheid is verschillend voor het E-veld, het Hall-veld 

en de stroom, dus de hieruit bepaalde ~. ~· en a zijn ook 

tijdsafhankelijk. Het heeft daarom geen zin om te middelen over de 

metingen op verschillende tijden in de puls, zoals bij 300 K gedaan 

is. In fig. 7.3 en fig. 7.4 zijn de berekende mobiliteit en elektro

nendichtheid op een aantal tijdstippen in een puls uitgezet tegen het 

elektrisch veld voor verschillende pulshoogten. Iedere pulshoogte 

geeft een andere puntenwolk of -sliert. 

Gedurende een puls vertonen zowel de mobiliteit als de 

elektronendichtheid een geweldige spreiding. Voor de gemiddelde 
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fig.7.2 MobiLiteit en eLektronendichtheid aLs functie van het gemid

deLde eLektrisch veLd bij 300 K. De punten zijn de gemiddeL

den over de meettijden in het vLakke deeL van de puLs 
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fig.7.3 labiliteit en elektronendichtheid als functie van het geaid-

delde elektrisch veld bij 77 K op 30 tijden in 4 pulsen. De 

verschillende punten behorend bij dezelfde puls geven de 

tijdsafhankelijkheid aan. 
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fig.7.4 MobiLiteit en eLektronendichtheid aLs functie van het gem.id-

deLde eLektrisch veLd bij 4 K op 25 tijden in diverse 

puLsen. De verschiLLende punten behorend bij dezeLfde puLs 

geven de spreiding in de tijd aan. 
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velden tot 400 V/cm is het elektrisch veld tijdens de puls nog vrij 

constant. De mobiliteit zakt gedurende een puls in de figuur langs 

een puntensliert naar beneden terwijl de elektronendichtheid stijgt 

langs een soortgelijke sliert. Bij de hogere velden bij 4 K verandert 

het elektrisch veld gedurende de puls en lopen de puntenwolken 

behorend bij een bepaalde puls in elkaar over. 

De ~ en de n2 oscilleren als het ware tegen elkaar in. Dit houdt in 

dat een lage waarde van ~ op een bepaald moment in de puls 

overeenkomt met een hoge waarde van n2 . Dit komt door variaties in de 

Hall-spanning, die in de formules voor ~ en n
2 

respectievelijk in de 

teller en in de noemer voorkomt (zie vgl. 3.14 en 3.15). De oorzaak 

van deze relaxatieverschijnselen in de Hall-spanning is onbekend, 

maar moet in het preparaat zelf gezocht worden. De relaxatietijden 

zijn namenlijk te groot om alleen door circuiteffecten veroorzaakt te 

worden. (zie ook 6.4.2: pulsvormen.) 

In de figuren is te zien dat de mobiliteit en de elektronen-dichtheid 

i.h.a. niet convergeren in de tijd. 

Voor T = 77 K kon in verband met technische mankementen (een kapot 

kontakt) slechts bij 4 pulshoogten gemeten worden. 

Er is geen grond om aan te nemen dat de totale elektronendichtheid, 

die uit het Hall-effect bepaald wordt, afhankelijk is van het 

elektrisch veld of van de tijd, tenzij lawine-effecten of 

elektroneninjectie optreden. In de literatuur wordt dit door metingen 

bevestigd [8. 13]. De metingen aan dit preparaat bij 300 K zijn 

hiermee in overeenstemming. Bij lage temperaturen echter, is de 

spreiding in de gemeten elektronendichtheid te groot om er enige 

uitspraken over te doen (fig.7.3 en 7.4). 

De conductiviteit bij 77 K en 4 K is in figuur 7.5 uitgezet tegen het 

over het gehele preparaat gemiddelde elektrisch veld. Bij 77 K is 

alleen de conductiviteit aan het einde van de 300 ns puls 

weergegeven; bij 4 K is op 90 tijdstippen in de puls, namelijk vanaf 

30 ns om de 3 ns, de conductiviteit weergegeven. Gedurende een puls 

"zakken" de punten in figuur 7 .Sb als het ware naar een stabiele 

waarde. 
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fig.7.5 De conductiviteit aLs functie van de eLektrische veLdsterkte 

bij 77 K en 4 K. Bij 77 K is nUeen achter in de puts 

gemeten. Bij 4 K is op 100 tijden in de 300 ns puls gemeten. 

De conductiviteit zakt in de figuur gedurende de puls. 
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Voor de bepaling van de conductiviteit is het meten van de 

Hall-spanning niet vereist. Juist deze Hall-spanning is in dit 

specifieke preparaat niet betrouwbaar te bepalen, vooral niet bij 

lage temperaturen. De veronderstelling is dan ook dat de gevonden 

instabiliteit in de elektronendichtheid een artefact is, veroorzaakt 

door onjuist geïnterpreteerde Hall-spanningen en dat de werkelijke 

elektronendichtheid niet of nauwelijks met het veld varieert. Gevolg 

hiervan is dat ook de gevonden mobiliteit onjuist is en dat de 

werkelijke mobiliteit evenredig is met de conductiviteit (vergelijk 

formule 4.3). In figuur 7.6 wordt de uit de conductiviteit en de 

laagveldwaarde van de elektronendichtheid berekende mobiliteit 

vergeleken met metingen uit de literatuur [9,10,11,12]. Het hoogveld 

gedrag van de zo bepaalde mobiliteit, komt kwalitatief redelijk 

overeen met die gepubliceerde meetresultaten. 

De mobiliteit neemt af bij hoge temperaturen enlof hoge elektrische 

velden. Deze afname wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door polaire 

optische fononenverstrooiing. Bij lage temperaturen en velden bepalen 

geladen onzuiverheidsverstrooiing en akoestische fononen verstrooiing 

hoofdzakelijk de mobiliteit (zie hoofdstuk 2). 
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fig.7.6 Mobiliteit bepaald uit de conductiviteit van eigen metingen 

aan het eind van de JXLls, vergeleken met enkele 

meetresultaten uit de Literatuur. 
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8. Conclusies 

Voor hoogveld Hall-effect metingen is het noodzakelijk om met pulsen 

te meten, om opwarming van het preparaat te voorkomen. Dit stelt hoge 

eisen aan de meetopstelling en aan het preparaat. 

De weerstand van het preparaat plus de eindcontacten is laag genoeg 

t.o.v. de zijkanaalweerstanden om de totale lekstroom bij de Hall

metingen tot maximaal 10 % van de totale stroom door het hoofdkanaal 

te beperken. De hierdoor veroorzaakte fout in de meetresultaten zal 

niet meer dan enkele procenten bedragen. Dit is een verbetering 

tegenover de preparaten van Wijshoff [13] waar de totale lekstroom 

bij 77K opliep tot 40 % . 

Verstorende effecten door paracitaire capaciteiten tussen de zijcon

tacten zijn niet waargenomen. Dit komt doordat de onderlinge afstand 

tussen de zijarmen zo groot mogelijk gehouden is en de contactdraad

jes rechtstreeks aan de montageschijf zijn aangesloten. 

Uit metingen van het Subnikcv-de-Haas effect volgde dat in het prepa

raat geen parallelle geleiding optrad, zodat de metingen 

rechtstreeks betrekking hadden op het 2-DEG. 

Het preparaat gaf wel andere problemen. De wijze waarop bij deze 

brugstructuur de zijkanaalweerstanden in het preparaat geïntegreerd 

zijn, bleek niet succesvol. Deze zogenaamde zijarmweerstanden bleken 

onderling verschillende waarden te hebben, waardoor een spanningsver

schil tussen twee punten op het preparaat niet meer rechtstreeks met 

de pulstransfermater te meten was. Bovendien zijn de waarden van de 

zijarmweerstanden afhankelijk van de tijd in de puls, de polariteit 

van de stroom en de stroomsterkte, en was het moeilijk de 

weestandswaarden nauwkeurig te bepalen. Deze waarden moeten echter 

bekend zijn om de Hall-metingen te kunnen interpreteren. 

De precieze oorzaak van de optredende oscillaties in de gemeten 

pulsen bij lage temperaturen is niet bekend. Vermoedelijk heeft het 

iets te maken met een gecompliceerde samenhang tussen de grootte van 

de preparaatweerstand en het circuit. 
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Het materiaal bleek niet homogeen te zijn. Dit is vermoedelijk ook de 

oorzaak van het "scheef" liggende elektrische veld, ook zonder dat er 

een magneetveld ingeschakeld was. Deze inhomogeniteit maakt het 

onmogelijk om de exacte beweegbaarheid en elektronendichtheid te 

bepalen. Er kan wel een soort gemiddelde beweegbaarheid en 

elektronendichtheid bepaald worden. 

Bij 300 K waren de pulsen mooi vlak van vorm en konden de gemiddelde 

beweegbaarheid en elektronendichtheid goed bepaald worden. 

Bij 77K en 4K waren geen eenduidige afhankelijkheden van mobiliteit 

en elektronendichtheid als functie van het elektrisch veld te meten. 

Dit kwam door de onbetrouwbaarheid in de bepaling van het Hall-veld. 

De conductivitei t kon beter bepaald worden, omdat meting van het 

Hall-veld hiervoor niet van belang is. Ervan uitgaande dat de 

elektronendichtheid in werkelijkheid niet afhangt van het elektrisch 

veld is een veldafhankelijkheid van de beweegbaarheid verkregen die 

kwalitatief met de verwachtingen en met metingen uit de literatuur 

overeenkomt. 

Dankzij de lage eindcontactweerstanden kon in dit preparaat een 

inhomogene veldverdeling waargenomen worden. Met vloeibare kristallen 

en een Scanning Electron Microscope zijn onderbrekingen in de 

geleidende laag aangetoond. Dit kan door groeifouten veroorzaakt 

worden. Kennelijk staat de MOCVD technologie niet garant voor het 

verkrijgen van homogene plakken. Misschien verklaart dit ook het 

uitvalpercentage in de productie van HEMT's. 
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10. Appendix 

A. Warmte dissipatie in het preparaat 

Een elektrische stroom I door het preparaat met weerstand R produceert 

een hoeveelheid warmte per tijdseenheid gelijk aan I2R. Om de hierdoor 

veroorzaakte roosterverhitting te beperken, worden korte spannings

pulsen gebruikt. In het geval de temperatuurstijging kleiner is dan 

1 K, zal de temperatuur tussen de pulsen vrijwel geheel naar de 

omgevingstemperatuur relaxeren [49]. 

We berekenen de maximale temperatuurstijging van het preparaat ter 

plaatse van het 2DEC aan de hand van een eenvoudig model. 

Beschouw het preparaat als drie oneindig uitgestrekte lagen op elkaar, 

met de warmte producerende 2DEC laag in het midden. De bovenste laag 

is 80 run dik en de onderste 0.4 mm. De in het 2DEC gedissipeerde 

warmte zal zowel naar boven als naar beneden diffunderen. Voor de 

"worst case" berekening gaan we ervan uit dat de er gedurende een puls 

geen warmte uitwisseling met de omgeving plaatsvindt. 

We gaan schatten hoe lang het duurt voordat de gehele bovenlaag 

dezelfde temperatuur heeft als het 2DEC. 

In het geval van een aan één kant geïsoleerde plaat met dikte d, 

dichtheid p, soortelijke warmte c en een warmtegeleidingscoëfficiënt 
p 

K, waarbij de andere kant aan een plotselinge temperatuursverandering 

blootgesteld wordt, wordt de tijd die verloopt, voordat de geisoleerde 

kant op 99% van de temperatuursverandering is gekomen gegeven door 

[47]: 

In tabel A.l 

(A.l) 

staan de GaAs-waarden voor p, c en K en tevens de 
p 

berekende td voor de bovenlaag (td1) en voor de onderlaag (td2). 

Hieruit blijkt dat het preparaat bij 300 K en 77 K, in het geval dat 

pulsen van 300 ns gebruikt worden, als een half-oneindig lichaam 

beschouwd mag worden met een warmte-input aan het oppervlak. 
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Voor de temperatuurverhoging t.g.v de warmte-input aan dit oppervlak 

geldt dan [47] 

2·Q·v't 
AT = '1....,(7'"1r-.-=-"-. p-·-c-) 

p 
(A.2) 

met Q de warmte-dissipatie per oppervlakte- en per tijdseenheid, en t 

de pulslengte. 

Q = J·E (A.3) 

De maximale warmte-dissipatie Q bij de metingen is ongeveer 107 Wm-2 . 

In tabel A.1 staan tevens de bijbehorende temperatuurverhogingen 

berekend met (A.2). Het blijkt dat de temperatuursverhoging bij 300 K 

en 77 K kleiner is dan 1 K, zodat opwarming geen probleem vormt. 

T=300K T = 11 K T = 4 K 

dichtheid -3 [kg•m ] 5,36•103 5,36•103 5,36•103 

-1 -1 soort warmte c [J•Kg K ] p 327 155 0,043 

therm. geleidbaarheid " [W/mK] 44 400 200 

----------------------------------
v'(K•p•c•Tr) [Kg•s3/~-1 ] 1,56•104 3,23•104 3,8•102 

td1 [s] 5•10-10 2,6•1011 1,5•10-14 

td2 [s] ·1,3•10-2 7•10-4 4•10-7 

temperatuurstijging AT [KJ 0,7 0,34 29 

tabeL A.l: Preparaateigenschappen van GaAs (boven stippeLLijn) en 

bereReningen (onder stippeLLijn). Zie teRst. 
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Bij 4 K is td2 van dezelfde grootte-orde als de pulslengte, dus het 

preparaat mag dan niet meer als half-oneindig beschouwd worden. De 

soortelijke warmte is bij lage temperaturen evenredig met r3 (wet van 

Debeye), dus zowel (A.l) als (A.2) verliezen hun geldigheid. De 

waarden voor td2 ,tdl en AT, volgend uit (A.l) en (A.2) met voor cp de 

waarde bij 4 K, zijn toch berekend (tabel A.l.). Hiaruit blijkt dat in 

de adiabatische benadering een forse temperaruurstijging te verwachten 

is. In dit geval zal warmte uitwisseling met het vloeibare helium ook 

een rol gaan spelen en is de adiabatische benadering ontoereikend. 

Bij lage temperaturen is de invloed van een temperatuurstijging op de 

mobiliteit en de elektronendichtheid echter niet zo groot. Uit figuur 

5.2. blijkt dat zowel de mobiliteit als de elektronendichtheid bij een 

temperatuursverandering van 4 K naar 30 K niet meer dan 10 % 

verandert. 
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B. programmatuur 

Voor de meetprogramma's op de Nova 3 minicomputer en een aantal 

verwerkingsprogramma's op de Eclipse, verwijs ik naar het verslag van 

H.M.A. Wijshoff [13]. De verwerkingsprogramma's zijn uitgebreid met de 

volgende programma's: 

"PLWVRWRICI.CI" 

Dit is een aanpassing van "PLWVERWHLI.CI" [13], geschikt gemaakt voor 

300 ns pulsen en met de juiste formules (zie 4.3) voor de 

Hall-spanning en het elektrisch veld. Het berekent de (~.E), (n,E) en 

(I,V) karakteristieken uit de Hall-metingen. De resultaten per 

sampling tijd komen in de standaard datafiles: 

"PLWHMExxxy.DT", "PLWHNExxxy.DT" en "PLWHIVxxxy.DT". 

x is de sampling tijd en y een van tevoren opgegeven serienummer. 

Eventueel kan er over een aantal sampling tijden gemiddeld worden. 

Deze gemiddelde resultaten komen in de standaard files: 

"PLWHLMEy.DT", "PLWHLNEy.DT" en "PLWHLIVy.DT". 

"PLWVRWRIC2.CI" 

maakt een file "PLWTMNA***.DT aan. waarin per record achtereenvolgens 

komt te staan: de tijd t. het elektrisch veld E, de mobiliteit ~. de 

elektronendichtheid n2 , de hoek van de gemiddelde stroomdichtheid a 

en de conductiviteit a. Als bron wordt één Hall-meting met meetnummer 

*** gebruikt. Het aantal records is gelijk aan het aantal meetpunten 

van de Hall-meting. De recordlengte is 24. Gebruikt worden formules 

uit blz ISO en 151 van het werkboek SM2 .. 

"PLWVRWRIC3.CI" 

Dit programma zet een IV-karakteristiek om in een karakteristiek van 

de weerstand tegen de stroom. De input file is "PLWIVDA***.DT" en de 

output file is "PLWIRDA*M*.DT". Beide zijn standaard plotfiles. 

"PLWVRWRIC4.CI" 

Maakt uit "PLWIVDA***.DT", die een IV-karkakteristiek bevat, een 

standaard file "PLWSEDA*M*.DT", met per record het elektrisch veld en 
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de bijbehorende conductiviteit. Dit programma dient om uit een 

IV-karakteristiek een a,E-karakteristiek te bepalen. 

"PLWVRWRICS.CI" 

Hetzelfde als "PLWVRWRIC2.CI", maar nu gebruik makend van de formules 

uit hoofdstuk 7. 

"PLWCHANGER.CI" 

herberekent de spanningen op het preparaat, de Hall-spanning en het 

elektrisch veld voor gecorrigeerde waarden van de zijkanaalweerstan

den. De gegevens in de "PLWHLDA***.DT" en de "PLWHLMA***.DT" files 

worden veranderd en in weer in dezelfde files ingelezen. 

"PLWHLDRTYD.CI" 

print de waarde uit "PLWHLDA***.DT" en berekent de weerstanden voor de 

drie preparaatdelen afzonderlijk bij elke meettijd. 

Op de VAX minicomputer van de afdeling Wiskunde staan de programma's 

die potentiaalverdelingen berekenen met "SEPRAN". Met deze programma's 

zijn de figuren uit paragraaf 3.2. gemaakt. 

Voor ieder probleem dat men op wil lossen moeten twee files aangemaakt 

worden: Een file voor het programma in FORTRAN met de extensie ".FOR" 

en een file met de input gegevens met bijvoorbeeld de extensie ".IN". 

De figuren zijn gemaakt met de volgende programma's: 

fig. 3.2. is gemaakt m.b.v. "nat" 

fig. 3.3. en figuur 3.4 zijn gemaakt m.b.v. "natS" 

fig. 3.5. is gemaakt m.b.v. "nat3" 

fig. 3.6. is gemaakt m.b.v. "natl" 

verder: 

"nat2" is een variatie op "nat3" waarin een ander zijkontakt gebruikt 

wordt. 

"nat4" is een variatie op "natS" met i.p.v. puntcontacten aan de 

uiteinden lijnvormige eindcontacten met een breedte van 1 mm diagonaal 

tegenover elkaar. 


