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Samenvatting 

In GaAs/AlGaAs heterojuncties treedt onder bepaalde condities 

parallelle geleiding op. Hierbij bestaat - naast het 2-dimen

sionale elektronen gas in het GaAs - een geleidende laag in het 

AlGaAs. Het ontstaan van parallelle geleiding heeft drastische 

gevolgen voor de Hall- en Shubnikov-de-Haas spanningen bij hoge 

magneetvelden en lage temperatuur. 

* De Hallplateaus - bij afwezigheid van parallelle geleiding met 

een extreme nauwkeurigheid gelijk aan h/ie2
, i=1,2,3, ... 

zakken in en zijn niet meer vlak. 

~ De Shubnikov-de-Haas oscillaties krijgen een oplopende achter-

grond. 

Er is een model ontwikkeld dat de genoemde verschijnselen kan 

verklar()~. Het model biedt inzicht in de stromen die in be.ide 

geleidende lagen lopen. Via een eenvoudig experiment kan de 

overgangsweerstand worden bepaald van de op het preparaat aange

brachte contacten. Door toepassing van het model op metingen aan 

parallelle geleiding kunnen de dichtheid en mobiliteit van de 

elektronen in de parallelle laag bepaald worden. De nauwkeurig

heid hiervan laat op dit moment nog te wensen over. 
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Inleiding 

Dankzij moderne groeitechnieken zoals M.B.E. (Molecular Beam 

Epitaxi) en M.O.C.V.D. (Metal Organic Chemica! Vapour Deposition) 

heeft het onderzoek aan 2-dimensionale elektronengassen een grote 

vlucht genomen. De ontdekking van het Quanturn Hall Effect (QHE) 

door Klaus von Klitzing in 1982 heeft hier extra aan bijgedragen. 

Vele theoretische modellen zijn ontwikkeld om de verschijnselen 

die optreden in 2-dimensionale elektronen gassen te verklaren en 

vele metingen zijn verricht waarbij weer nieuwe verschijnselen 

aan het licht kwamen. 

Eén van deze verschijnselen, die zich voordoet in onder andere 

GaAs-AlGaAs heterojuncties, is paraJlella ~ele:iding. Hierbij 

bestaat naast de 2-dimensional~ gel~i 1 ~n~u laag aan het 

GaAs/AlGaAs interface - een geleidende laag in het Si-gedoteerde 

AlGaAs. Dit fenomeen treedt onder bepaalde condities (voor 

temperatuur, dopingconcentraties, dikte van de AlGaAs :Si laag 

etc.) op vanaf een bepaalde elektronen concentratie. Ten gevolge 

van parallelle geleiding krijgen de Shubnikov-de-Haas oscillaties 

een offset terwijl de Hall-plateaus, die onder omstandigheden 

waarbij geen parallelle geleiding aanwezig is met een nauwkeurig

heid van 8 decimalen vlak zijn, inzakken. 

Om de oorzaak van deze verschijnselen grondig te kunnen onder

zoeken moet men de elektronendichtheid kunnen varieren. Dit is 

mogelijk dankzij het PPC (Persistent Photo Conductivity) effect. 

Met behulp van het PPC-effect kan de elektronendichtheid staps

gewijs (blijvend) verhoogd worden door het preparaat steeds kort 

te belichten. 

Tijdens dit afstudeerwerk is getracht om een verklaring te vinden 

voor de verschijnselen die met parallelle geleiding gepaard gaan. 
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HOOFDSTUK 1 

Theorie. 

1.1 Heterojuncties. 

Een heterojunctie is een abrupte overgang tussen twee materialen, 

in dit geval n-type AlGaAs en (onopzettelijk gedoopt) p-type 

GaAs. In het ideale geval vindt de overgang plaats binnen één 

atoomafstand. Met de huidige groeitechnieken (met name M.B.E.) is 

dit haalbaar. 

Aan het grensvlak van de heterojunctie ontstaat bandbuiging. Dit 

is alsvolgt te begrijpen. Het Ferminivo in n-type AlGaAs ligt 

hoger ch11. ln .-,. >v'"! --~::.:~~~;. Bij contact tussen deze t~ree materialen 

komt het Fe·· t~inivo i:..1 beide even hoog te liggeiL Om dit mogelijk 

te maken moeten electronen, afkomstig van de donoren uit het 

AlGaAs, migr<Jn~n naar het GaAs (zie figuur 1.1). 

N-AlGaAS 

P--Ca.As 

-~ 
~-------------~ 

Figuur 1.1 Ligging van de Ferminivo's in GaAs en AlGaAs. 
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Door dit electrenentransport ontstaat een ruimtelading rond het 

grensvlak. Deze veroorzaakt kromming van de banden volgens de 

Poisson vergelijking: 

p (1.1) 

Op het grensvlak ontstaat een potentiaalput, waarin zich elek

tronen bevinden (zie figuur 1.2). Deze elektronen zijn ruimtelijk 

gescheiden van hun donoren waardoor het bij lage temperaturen 

belangrijkste strooimechanisme (ionized impurity scattering) 

wegvalt. Remote ionized impurity scattering wordt het belang

rijkste strooimechanisme. Dit geeft de elektronen in de poten

tia3lput een extreem hoge mobil Heit (In goede preparaten tot 

enkele honderden m2 V- 1 s- 1
). 

De potentiaalput waarin de elektronen zich bevinden is zo smal 

dat de elektronenenergie in de z-richting quantisatie vertoont. 

De uitdrukking voor de elektronenenergie wordt 

( ) (n) n2 2 2 
E = En + E = E + ~·(k + k ) z xy z 2m x y 

n=1.2,3,.. (1.2) 

Hierin • !( 
IS m is de effectieve massa van de elektronen in het 

rooster. De ligging van de nivo' s E ( n > is afhankelijk van de 
z 

vorm en diepte van de potentlaalput. 

Het zo ontstane elektronengas wordt een 2-dlmensionaal elektronen 

gas (2-DEC) genoemd. 
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EF ,.,-------EV 

Figuur 1.2 Bandbuiging aan het grensvlak met gequantiseerde 

elektronenenergie in de z-richting. 

De energienivo's E(n) in de potentiaalput zijn de minima van de 
z 

zogenaamde subbanden. In het algemeen ligt het Ferminivo in een 

onbelicht preparaat onder het minimum van de tweede subband zodat 

- bij lage temperaturen - alleen de eerste subband gevuld is. 

Wanneer men een magneetveld in de z-richting aanbrengt zal ook de 

beweging in het x-y vlak gequantiseerd worden. In een klassiek 

model kan dit als volgt verklaard worden: de elektronen gaan 

cyclotronbanen beschrijven in het xy-vlak ten gevolge van de 

Lorentzkracht. Volgens de quanturnmechanica is de energie van deze 

beweging gequantiseerd. 
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E = (n+~)·nw xy c n = 0,1,2, ... (1.3) 

hierin is w = eB/mM (de cyclotronfrequentie). c 
De subbanden splitsen zich in zogenaamde Landaubanden. Bij het 

absolute nulpunt zijn dit deltafuncties, maar bij hogere tempe

ratuur zijn zij verbreed (zie. figuur 1.3.). 

]l ... 
,I! 
u ..... 

"Cl 
lil 

-g .. ... 
lil 
Q) 
0 ... 

Figuur 1.3 Toestandsdichtheid in de Landaubanden. 

-E 

Voor hoge magneetvelden wordt de spinsplitsing AE . van belang: sp1n 

Hierin is: s = ~ = spin quanturn getal, 

g = Landé factor, 

~= Bohrmagneton, en 

B = magneetveld. 

( 1.4) 

Wanneer alleen de eerste subband met energie E( 1) bezet is wordt z 
de uitdrukking voor de totale elektronen energie: 

(1.5) 

n=0,1,2, ... 
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1.2 Het Quantum Hall Effect. 

Wanneer een sterk magneetveld loodrecht op een 2-DEG geplaatst 

wordt treedt een verschijnsel op dat in 1982 door von Klitzing is 

ontdekt en waarvoor hij later de Nobelprijs ontvangen heeft. De 

Hallweerstand p van het 2-DEG blijkt - als functie van het 
xy 

magneetveld - niet lineair op te lopen, maar plateaus te verto-

nen. Dit effect heet het Quanturn Hall Effect (QHE). De magneta

weerstand p van het 2-DEG vertoont oscillaties. Dit effect 
XX 

wordt het Shubnikov-de-Haas (SdH-) effect genoemd. De minima van 

de oscillaties gaan voor grote magneetvelden naar nul. 

Over de oorzaak van het Quanturn Hall Effect wordt nog druk 

gediscuss.ieerd. De meest geaccepteerde theorie gaat ervan uit dat 

z1.c:.: .~n ~et preparaat gelokalheèrde toestanden bevinden op de 

flc.utken van de Landaubanden. Elektronen die zich ln zo'n geloka

liseerde toestand bevinden kunnen niet vrij door het preparaat 

bcwP.gen, .,-;odat z.ij geen stroom kunnen voeren (ref. [1]). Het QHE 

kan hierm0e alsvolgt verklaard worden. Wanneer het magneetveld 

verandert schuift het Ferminivo door de Landaubanden. Wanneer het 

Ferminivo zich in de flank van een Landauband bevindt zijn er 

(bij lage temperatuur) alleen gelokaliseerde elektronen aanwezig 

rond het Ferminivo. Het aantal elektronen dat stroom kan voeren 

(elektronen uit de zogenaamde extended states) is dan constant. 

Hierdoor is ook de Hallweerstand p constant. De magnetoweer-
xy 

stand p gaat hier naar nul omdat de stroomvoerende elektronen 
XX 

geen vrije toestanden "zien" die binnen de temperatuurverbreding 

kT liggen. Er zijn dus geen vrije toestanden waar zij heen kunnen 

verstrooien. 

Voor de theoretische achtergronden van het Quanturn Hall Effect 

wordt verwezen naar ref. [2]. Hier worden nog enkele belangrijke 

eigenschappen genoemd: 
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* Het QHE treedt op bij lage temperatuur en hoge magneetvelden. 

Er moet voldaan zijn aan de volgende eisen: 

nw > kT c (1.6) 

Dit betekent dat de afstand tussen de Landaubanden groter is dan 

de temperatuurverbreding van de· Fermi-Dirac verdeling. Dit is 

nodig om de Landaubanden te kunnen onderscheiden. 

w T = J..LB > 1 c 
( 1. 7) 

Hierin is T de gemiddelde verstrooiïngstijd van de elektronen in 

het 2-DEG. 

Klassiek kan men zeggen dat het elektron maerdere cyclotronb._tror-.·! 

moet doorlopen alvorens het verstrooid wordt. 

* de minima in de magnatoweerstand vallen samen met de plateaus 

in de hallweerstand. 

* Voor het gewone Halleffect geldt: B (1.8) p = xy n•e 

n = elektronendichtheid van het 2-DEG. 

Het aantal toestanden per eenheid van oppervlak (N) in een 

Landaunivo is gelijk aan 

e = elementaire lading, 

h = constante van Planck. 

(1.9) 

Bij volledige bezetting van i Landaubanden (i is de zogenaamde 

vulfactor) is 
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B h 
pxy = i•N•e = i•e2 (1.10) 

De gequantiseerde Hallweerstand hangt dus slechts af van natuur

constanten. De afmetingen van het preparaat zijn niet van belang. 

*de periode P in de oscillaties van pxx is evenredig met A(~): 

1 1 P "'--- - - - constant 
- 8 i+1 8 i -

i= 1,2,3, ... (1.11) 

* de elektronendichtheid van het 2-DEG kan op twee manieren 

berekend worden: 

1) uit de periode P: 

( 1. 12) 

2) uit de Hallspanning bij lage magneetvelden (formule (1.8)). 

Deze twee methoden leveren al tijd verschillende waarden voor n 

op. De reden hiervoor is onbekend. 

* De mobiliteit ~van de elektronen in de put wordt gegeven door: 

1 ( 1. 13) ~=---n•e•p 
XX 

1.3 Stroompatronen in het preparaat. 

De ligging van stroompaden in een preparaat wordt bepaald door de 

Hallhoek en door de ligging van de equipotentiaallijnen. Voor de 

Hallhoek cp geldt, indien de stroom in de x-richting door het 

preparaat loopt 



IE I 
tan(~) = I~J = ~·B 

x 
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(1.14) 

E , E = electrische veldsterkte in de x-, resp y-richting. x y 

Wegens E = p•] (E is de elektrische veldsterkte, J is de stroom

dichtheid) geldt: 

p 
tan(~) = ~

pxx 
( 1. 15) 

Bij afwezigheid van een magneetveld is de Hallhoek 0 graden. De 

stroomrichting staat dan loodrecht op de equipotentiaallijnen. 

Bij aanwezigheid v"'n een sterk magneetveld in een 2-DEC kan 

tan(<P) er~ ~r~"'·')t -· 1 ·.n ·.mgens de grote beweeglijkheid van de 

elektronen ia de pu ~. lJ.: Hallhoek wordt dan ongeveer 90 graden. 

Dit betekent dat de stroom evenwijdig aan de equipotentiaallijnen 

gaat lopen. In dit g2val lopen de equipotentiaallijnen en stroom

paden alsvolgt door het preparaat (zie figuur 1.4) . 

... .. 
.. 

I .. 

Figuur 1.4 Ligging van equipotentiaallijnen en stroompaden bij 

aanwezigheid van een sterk magneetveld (~0). 
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Deze situatie wordt in praktisch bruikbare preparaten verstoord 

door de aanwezigheid van stroomcontacten. Deze zijn metallisch, 

zodat het hele contact op dezelfde potentiaal staat. De stroom

contacten zijn zo op het preparaat aangebracht dat ze het stroom

kanaal over de hele breedte bedekken. De uiteinden van het 

stroomkanaal moeten dus equipotentiaallijnen zijn. Dit is 

strijdig met het spanningsprofiel zoals dat in figuur 1.4 

getekend is. Het spanningsprofiel zal zich bij de stroomcontacten 

moeten wijzigen. De linker- en rechterzijde moeten hierbij altijd 

op een equipotentiaallijn liggen. Er ontstaat een nieuw stroom

patroon en spanningsprofiel. Dit is in figuur 1.5 getekend voor 

het speciale geval dat p =0. 
XX 

- ~ ~ ~ I 
'ifk__ 
V 

Figuur 1. 5 Ligging van de equipotentiaall ijnen en stroompaden 

onder quanturn Hall condities (~~0 ) bij p =0. 
XX 

Indien p =0 zijn de boven- en onderzijde van het preparaat 
XX 

equipotentiaallijnen. Indien p~ ontstaat er op de boven- en 

onderzijde een spanningsgradient. De stroom wordt gedwongen om 

vanuit de hoek de contacten te verlaten. Potentiaalsprongen aan 

de rand treden daar op waar stroom in of uit de rand loopt. 
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1.~ Persistent Photo ConductivJty (PPC). 

Tijdens de groei van een GaAs/AlGaAs preparaat kunnen opzettelijk 

verontreinigingen in het materiaal meegegroeid worden. In het 

geval van een GaAs/AlGaAs heterojunctie worden donoren (meestal 

Si) ingebracht in het AlGaAs. Deze donoren leveren de elektronen 

die de bandbuiging veroorzaken en de potentiaalput vullen. (zie 

§ 1.1). De geïoniseerde donoren vormen een zogenaamde depletie

laag; een laagje, grenzend aan de junctie, waar bandbuiging 

optreedt. Voorbij deze depletielaag bevinden zich o~geioniseerde 

donoren. Deze donoren kunnen met behulp van licht geion.ïseerd 

worden. De elektronen komen hierbij in de geleidingsband terecht 

(photo conductivity). Bij Persistent Photo Conducti~.il.y, Jr.t bij 

lage temperatuur (T<100K) in GaAs/AlGaAs hetero~·. , ..• ·; >p: 'eed•., 

kunnen de elektronen in de geleidingsband niet terugkeren naar 

hun donoren. Over het waarom hiervan is men het nog niet eens. 

Een van de meest aanvaarde theorieen gaat ervan uit (ref. [3]) 

dat de geïoniseerde donor zich verplaatst in het AlGaAs rooster. 

Het elektron kan dan niet meer via een directe overgang terug

vallen. Het heeft impuls nodig in de vorm van een fonon, maar 

deze zijn bij lage temperatuur slechts spaarzaam aanwezig. De 

recombinatietijd van de elektronen wordt hierdoor enorm vergroot 

tot in grootte-orde van een dag. 

Een tweede theorie (ref. [4]) verklaart de lange recombinatietijd 

alsvolgt. De donor zou niet gebonden zijn aan het r-minimum van 

de geleidingsband, maar aan het L-minimum. De elektronen vallen 

dan, na excitatie naar het L-minimum, naar het lager gelegen 

r-minimum van waaruit relaxatie naar de donor moeilijk is wegens 

de benodigde impuls (zie figuur 1.6). 
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E 

E 
c 

r 

Si 

L---------------
·k 

Figuur 1.6 Door de onderlinge ligging van de r- en de L-band 

heeft het elektron impuls nodig voor recombinatie 

naar de donor. 

Een derde oorzaak is dat de elektronen in de geleidingsband na 

verloop van tijd in de potentiaalput aan het grensvlak van het 

GaAs en het AlGaAs terechtkomen. Hierdoor raken zij ruimtelijk 

gescheiden van hun donoren wat de recombinatie bemoeilijkt. 

Wanneer een heterojunctie waarin PPC optreedt belicht wordt neemt 

de elektronendichtheid in de put toe. Vervolgens neemt zij 

langzaam weer af tot een waarde die hoger ligt dan de dichtheid 

vóór belichting. Dit wordt veroorzaakt door het Transcient Photo 

Conductivity (TPC-) effect met een karakteristieke recombinatie

tijd van seconden tot minuten (ref. [5]). 
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Het PPC-effect biedt een goede methode om parallelle geleiding te 

onderzoeken. Door korte lichtpulsen te geven kan de elektronen

dichtheid in de potentiaalput stapsgewijs verhoogd worden. Om 

geen last te hebben van het !PC-effect moet men na belichting 

enkele minuten wachten alvorens de meting te starten. Door het 

preparaat op te warmen tot boven ca. 100 K neemt de dichtheid 

weer af tot de beginwaarde. Op deze manier kunnen de eigen

schappen van. een en hetzelfde preparaat onderzocht worden bij 

verschillende elektronendichtheden. Door de dichtheid te verhogen 

kan men parallelle geleiding doen ontstaan en steeds sterker 

laten worden, zoals in de volgende paragraaf beschreven zal 

wor;den. 

. - ~ : .::.la galeldlng. 

Met het PPC-effect kunnen elektronen uit het AlGaAs in de 20-laag 

k .. Jr .•. :m. Deze stijging van de elektronendichtheid in de potentiaal

put gaat gepaard met een stijging van het Ferminivo om twee 

redenen: 

1) de extra elektronen bezetten hogere nivo's in de Landaubanden. 

2) Door de grotere ladingsdichtheid van het 2-DEG wordt de 

potentiaalput smaller (ten gevolge van sterkere bandbuiging). 

Hierdoor komen de subbanden hoger te liggen, en dus ook het 

Ferminivo. 

De stijging van het Ferminivo gaat gepaard met een daling van het 

minimum van de geleidingsband van het AlGaAs. De extra elektronen 

in de potentiaalput zijn namelijk afkomstig van de donoren uit 

het AlGaAs. Als deze geïoniseerd worden wordt de bandbuiging in 

het AlGaAs sterker waardoor de banden naar beneden gaan. 

Bij verdere toename van de dichtheid zal het Ferminivo in de 

geleidingsband van het AlGaAs komen (zie figuur 1.7: de bandbui

ging aan de linkerzijde wordt veroorzaakt door de GaAs toplaag, 

door verontreinigingen en door het vacuum buiten het preparaat). 
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3-DEG 

Figuur 1.7 Bij toename van de elektronenconcentratie stijgt het 

Ferminivo tot boven het minimum van de AlGaAs gelei

dtngsband. 

Vanaf dit punt bevinden zich ook geleidingselektrenen in het 

AlGaAs. Er zijn nu twee geleidende kanalen in het preparaat: de 

twee-dimensionale (20-) laag in de potantiaalput en een drie

dimensionale (3D-) laag parallel daaraan in het AlGaAs. Dit 

verschijnsel heet parallelle geleiding. Beide geleidende lagen 

.hebben geheel verschillende elektrische eigenschappen. De 20-laag 

wordt gekenmerkt door quantisatie (QHE) en hoge mobiliteit 

terwijl de 3D-laag zich gedraagt als bulk AlGaAs met niet-gequan

tiseerde Hallweerstand en lage mobiliteit. 

1.6 Kenmerken van parallelle geleiding. 

De belangrijkste kenmerken van parallelle geleiding zijn 

(ref. [6]): 

* De Hallplateaus - normaal met een extreem grote nauwkeurigheid 

gelijk aan h/ie2 
- komen lager te liggen. Bovendien zijn zij 

niet vlak. 

* De minima van de Shubnikov-de-Haas oscillaties gaan niet meer 

naar nul. 
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In figuur 1.8 zijn metingen van Hall- en SdH-spanningen, met en 

zonder parallelle geleiding. afgebeeld. Deze metingen zijn 

verricht aan preparaat 2336-27. 

300 

I = 10-7 A 

200 

100 

0~--------~----------~--------~----------~ 
0 0.5 1.5 2 

3 (T) 

300 

200 

!00 

0~~------~----------~--------~----------~ 
0 0.5 1.5 2 

B (T) 

Figuur 1.8A Hallmetingen aan preparaat 2336-27, resp. zonder en 

met parallelle geleiding. 
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50 

VSdH (J.tV) 

30 

20 

10 

0 -----~--
() o.s 1.5 2 

:J ( f) 

50 

30 

20 

10 

0~----------~----------~----------~----------~ 
0 0.5 1.5 2 

B (T) 

Figuur l.SB SdH-metingen aan preparaat 2336-27, resp. zonder en 

met parallelle geleiding. 
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HOOFDSTUK 2 

Préparaten. 

2.1 Algemeen. 

Tijdens dit onderzoek zijn metingen verricht aan twee preparaten, 

te weten 1665-3 en 2336-27. Beide preparaten zijn gegroeid met 

M.O.C.V.D.-techniek in het Laboratoire d'Electronique et de 

Physique Appllquée te Parijs. De structuur van de preparaten is 

afgebeeld in figuur 2.1. 

(2336) {1665) 

GaAs 10 nm 6nm 
N+ AlGaAs 50 nm 14nm 

AlGaAs spaeer 18 nm 14 nm 
2-DEG 

GaAs 1000 nm 200 nm 

AlGaAs substraat 

Figuur 2.1 Structuur van de preparaten 1665-3 en 2336-27. 

De preparaten hebben een Hall-bar geometrie, met de volgende vorm 

en afmetingen (zie figuur 2.2). 
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4 
5 

l1501Jm Y~ 
x 

200J,Jm 

1100 J,Jm 

Figuur 2.2 Geometrie, afmetingen en nummering van de preparaten 

1665-3 en 2336-27. 

2.2 Contacten. 

Urn metingen te kunnen verrichten moeten (ohmse) contac1:.en ;;.an

gebracht worden op het preparaat. Deze contacten moeten in 

verbinding staan met de geleidende laag in het preparaat, het 

2-DEG. Deze laag ligt ca. honderd nanometer onder het oppervlak. 

Het contactmateriaal moet over deze afstand in het materiaal 

doordringen. Een veel gebruikte techniek hiervoor is diffusie. 

Bij verhoogde temperatuur laat men gesmol ten indium, tin of 

goud-germanium-nikkel in het materiaal diffunderen. Helaas is er 

weinig bekend over de betrouwbaarheid van deze methode. Van tin 

is bekend dat het AlGaAs-rooster erdoor aangetast wordt, en van 

AuGeNi weet men dat de drie elementen bij diffusie entmengen en 

coaguleren. Omdat de overgangsweerstanden meestal redelijk laag

ohmig zijn worden de technieken toch gebruikt. De betrouwbaarheid 

op langere termijn en de reproduceerbaarheld zijn echter vaak 

slecht. 
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Een veel betrouwbaardere methode om ohmse kontakten te maken 

werkt met implantatie. Op de plaats waar het contact moet komen 

maakt men de halfgeleider laagohmig door hem te implanteren met 

In of AuCeNi. Door nu ditzelfde materiaal in het oppervlak te 

laten diffunderen is men verzekerd van een goed contact. De 

methode heeft bovendien als voordeel dat de vorm en grootte van 

het contact nauwkeurig gedefinieerd kunnen worden door maskers te 

gebruiken bij het implanteren. 

Een ernstige handicap bij het testen van contacten is dat men 

geen techniek heeft om de waarde van de contactweerstand (d.i. de 

overgangsweerstand tussen metallisch contact en 2-DEC) te meten. 

Preparaten 1665-3 en 2.'"!::':~-27 ltr.:dd~n cont3ctweerstanden in de o:td3 

van 1 kf2 bij 4 K (dit is de totale weestand van het contact ~n 

het 2-DEC in de zijarmen van de Hall-bar). De 1665-3 heeft 

ln-conta~ten, ~e 2336-27 heeft geïmplanteerde AuCeNi contacten. 

Beide preparaten zijn gebruikt voor de metingen aan parallelle 

geleiding. 

Een M.B.E. preparaat uit Redhill, de 1029.1, met gediffundeerde 

indium-contacten, leek hoge contactweerstanden te hebben. 

Metingen leerden dat deze voor elk contact in onbelichte toestand 

ongeveer 20 MO is (na belichting is zij minder). Het is echter 

bekend dat op de 1029-serie geen goede contacten aangebracht 

kunnen worden. Later kon aangetoond worden dat niet de contacten, 

maar microcracks in het 2-DEC waarschijnlijk de oorzaak zijn van 

de hoge weerstand (ref. [7]). Vanwege deze hoge weerstanden zijn 

geen metingen aan parallelle geleiding verricht aan preparaat 

1029.1. 
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HOOFDSTUK 3 

Meetmethode. 

Aan de preparaten 1665-3 en 2336-27 zijn Hall- en SdH-metingen 

verricht. Dit is gedaan met behulp van de lock-in techniek. 

H~,erbij wordt door het preparaat een wisselstroom met een 

co!lstante amplitude en een bepaalde frequentie f gestuurd. De 

Hall-, en SdH-spanningen worden gemeten met een lock-in versterker 

(Brookdeàl 9503 SC, ingangsimpedantie = 100 MO) die alleen 

signalen met deze frequentie f meet. Stoorsignalen met een andere 

fL·?qU~I"ti·~ (bijvoorbeeld 50 Hz) worden ui tgemiddeld. Kleine 

sc~nn 1.1.;. ?; ~ün•nen hierdoor nog nauwk.:mr ig gemeten worden, zodat 

de totale (effectieve) stroom door het preparaat erg klein kan 

blijven: I = 10- 7 A. Deze kleine stroom voorkomt meetonnauw

keurigheden ten gevolge van verhoging van de elektronentem

peratuur in het preparaat. 

De lock-in versterker levert een uitgangsspanning die tussen -10 

en +10 V ligt. Deze spanning wordt gemeten met behulp van een 

AIO-converter ( 12-bi ts, 16 kanalen) die aangesloten is op een 

Personal Computer. Er is een Pascal programma ontwikkeld om 

gelijktijdig meerdere signalen, afkomstig van verschillende 

lock-in's, te meten als functie van het aangelegde magneetveld. 

De gemeten signalen kunnen worden opgeslagen op diskette, en zij 

kunnen worden bewerkt en geplot. In appendix B is een functie

diagram van het Pascal programma opgenomen. 

Figuur 3.1 toont een schematische weergave van de meetopstelling. 
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verter 

Figuur 3.1 Schematische weergave van de meetopstelling. 

Het preparaat bevindt zich in een magneetveld. Dit veld wordt 

opgewekt met een kleine superspoel waarmee magneetvelden tot ca. 

5 T bereikt kunnen worden. Preparaat an sttperspoel bevinden ::dch 

in vloeibaar helium in een glazen cryostaat. Het preparaat is 

gemonteerd op een lange stok die in en uit de cryostaat getrokken 

kan worden. Het preparaat is zo op de stok gemonteerd dat het in 

het midden van het superspoeltje zit, met het magneetveld lood

recht op het 2-DEG. De temperatuur van het helium kan tot 

ca. 1.5 K verlaagd worden door de met helium gevulde ruimte af te 

pompen. 

Het superspoeltje wordt gevoed door een 20 A voeding. Het 

magneetveld is geijkt ten opzichte van de stroom door de spoel 

(zie appendix A). Voorzichtigheid is hierbij geboden. Wanneer het 

magneetveld gesweept wordt ontstaat er over de spoel een inductie 

spanning vind: 

dl 
Vind = L•dt. 

L = zelfinductie van de spoel, 

I = stroom door de spoel, 

t = tijd. 

(3.1) 
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Dit spanningsverschil veroorzaakt een stroom door de ohmse 

weerstand die parallel aan de spoel gemonteerd is. Deze weerstand 

heeft als taak om energie af te voeren bij een quench van de 

spoel. De stroom. door deze weerstand levert geen magneetveld, 

zodat de stroom niet langer een exacte maat is voor het magneet

veld. De afwijkingen kunnen klein blijven door het magneetveld 

niet te snel te sweepen. Bij een sweepsnelheid van 0,5 I/minuut 

is de afwijking ca. 0,02 T. Men kan dit probleem vermijden door 

niet de stroom door de spoel te meten, maar een Hallplaatje in 

het magneetveld te plaatsen. Dit was niet mogelijk in het super

spoeltje omdat deze een boring van slechts 14 mnt heeft. Het meten 

van de stroom is daarom de enige methode om het magneetveld te 

bepalen. De stroom wordt gemeten met h.~hulp •r·-,n .een shunt (weer

stand 4,00 ~). 

Om de elektronendichtheid in het 2-DEG met behulp van PPC te 

kunnen vergroten is een rode LED boven het pl·eparaat gemonteerd. 

Deze wordt aangestuurd door een single-shot pulsgenerator met 

variabele pulslengte. Het dient opgemerkt te worden dat de ener

gie van de fotonen uit de LED groter is dan de bandgap van GaAs, 

zodat niet alleen donoren uit het AlGaAs geïoniseerd worden, maar 

ook elektron-gat paren gecreeerd worden in het GaAs. De ontstane 

gaten worden gevuld door elektronen die afkomstig zijn van de 

acceptoren in het GaAs, terwij 1 de elektronen in het 2-DEG 

terecht komen. Deze ruimtelijke scheiding van gaten en elektronen 

voorkomt snelle recombinatie zodat ook dit een persistent effect 

is. 
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HOOFD5I1JK -4 

Modelvorming. 

-4.1 Model voor parallelle geleiding. 

Bij aanvang van de metingen bestond het vermoeden dat kring

stromen door de twee- en driedimensionale laag, via de zijcon

tacten, de oorzaak zijn van de in § 1.6 genoemde verschijnselen 

die optreden bij parallelle geleiding. Er is een model ontwikkeld 

om de metingen te verklaren. 

Tussen (bijvoorbeeld) contact 3 en contact 7 (voor nummering van 

de contacten: :r:ie figuur 2.2) ontstaat in het 2-J)EG een Hall

spanning VH2 (da 2 dui··lt erop dat de spanning aanwezig is in de 

20-laag). Tussen diezelfde contacten ontstaat een Hallspanning 

VH3 in de P"rallelle geleidingslaag (3-DEG). De grootte van deze 

twee spanningen zal in het algemeen niet gelijk zijn omdat 

1) de Hallspanning in het 2-DEG gequantiseerd is, en die in het 

3-DEG niet, 

2) de Hallspanning omgekeerd evenredig is met de elektronendicht

heid en de dichtheid in beide lagen verschillend is, 

3) de Hallspanning in een laag evenredig is met de stroom door 

die laag. De totale stroom verdeelt zich over de twee 

geleidende lagen in een verhouding die afhankelijk is van de 

weerstanden van die lagen. 

Door dit spanningsverschil kan er een kringstroom I via de 
y 

contacten 3 en 7 door het preparaat gaan lopen. De stroom wordt 

begrensd door de weerstand van beide contacten (Rc2 en Rc3 ). Deze 

contactweerstanden bestaan uit twee delen. Rc2 is opgebouwd uit 

de weerstand van het 2-DEG in de contactarm plus de 

overgangsweerstand R 
2 

tussen metallisch contact en het 2-DEG. ov 
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Rc3 bestaat uit de weerstand van het 3-DEG in de contactarm en de 

overgangsweerstand R 3 tussen metallisch contact en het 3-DEG. ov 

De gemeten Hallspanning is niet de Hallspanning van het 2-DEG, 

maar de spanning V 3_7 in het vervangingsschema uit figuur 4. 1 . 

Deze spanning is in het algemeen ongelijk aan VH2. 

R 

Figuur 4.1 Vervangingsschema voor de kringstroom in een prepa

raat met parallelle geleiding. 

De kringstroom veroorzaakt een Hallspanning tussen de zijkanten 

van de contactarmen. De kringstroom loopt immers in de y-rich

ting, zodat zij via p een Hallspanning kan opbouwen in de 
yx 

x-richting. Deze spanning geeft een achtergrond bij het SdH-

signaal. We veronderstellen in het vervolg dat p =p 
yx xy 

Dit model is moeilijk verifieerbaar met behulp van metingen aan 

preparaten waarin parallelle geleiding aanwezig is. Er zijn te 

veel onbekende parameters, zoals de contactweerstanden (Rc2 en 

Rc3 ), de mobiliteit (~) en de elektronendichtheid (~) van de 

parallelle laag. Evenmin is bekend of de drie kringstromen die in 

het preparaat gaan lopen (door de drie tegenover elkaar liggende 

contactparen) elkaar beïnvloeden. 
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~.2 Model voor simulatie van parallelle geleiding. 

Teneinde een aantal van deze onbekenden te elimineren is een 

eenvoudiger experiment uitgevoerd. Hierbij wordt de parallelle 

geleidende laag gesimuleerd door een ohmse weerstand tussen de 

contacten 3 en 7 aan te brengen. Het preparaat wordt niet 

belicht, zodat er geen echte parallelle geleiding op kan treden. 

Zo elimineert men drie van de vier genoemde onbekenden. Alleen de 

contactweerstand Rc2 van de contactarm blijft over. Op deze wijze 

kan meer kwantitatieve informatie verkregen worden over de 

gevolgen van kringstromen op de Hall- en SdH-spanningen. 

Het vervangingsschema van de vereenvoudigde situatie ziet er 

alsvolgt uit (zie figuur 4.2): 

R 

Figuur 4.2 Vervangingsschema bij 

geleiding. 

simulatie van parallelle 

Er is verondersteld dat de beide contactweerstanden Rc2 gelijk 

zijn. De spanning VH2 is de Hallspanning die tussen de contacten 

3 en 7 opgewekt wordt door de stroom die in de x-richting door 

het kanaal loopt. Deze spanning is niet gelijk aan VH (= l•pxy2). 

zoals men in eerste instantie zou verwachten. Dit kan men 

alsvolgt inzien. Door het preparaat loopt (via stroomcontacten 1 

en 5) een constante stroom I. Veronderstel dat een fractie a van 

deze stroom door de belastingsweerstand ~ loopt (zie 
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figuur 4.2). Een fractie 1.a van de stroom gaat rechtstreeks van 

het een naar het andere stroomcontact. De fractie a die via de 

belastingsweerstand loopt volgt de in figuur 4.3 schematisch 

aangegeven weg. 

De contactarm bestaat uit 2-DEG, zodat ook hier alle stroom 

vanuit de hoekpunten het metallisch contact zal verlaten, c.q. 

naderen. Uit het spanningsverloop is te zien dat de kringstroom 

I = a• I geen bijdrage levert aan de Hallspanning tussen de 
y 

contacten 3 en 7. De Hallspanning die tussen 3 en 7 opgewekt 

wordt is daarom niet VH' maar (1-a)•VH. Voor de gemeten spanning 

geldt dan, indien p = p = 0: 
XX yy 

( 4. 1) 

De kringstroom levert een Hall spanning, groot 

a• I•pxy2 = a•VH' tusse;:-1 nc zijkar..~en -van de contactflap. 

Het spanningsprofiel voor het geval dat p = 0 staat afgebeeld 
XX 

in figuur 4.3. 

(I~H 

... 

y-u 
a•VH 0 

Figuur 4.3 Schematische weergave van stroompaden en spannings

proffel aan de randen van het preparaat in het geval 

dat p xx2=P YY2=0. 
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Tussen de contacten 3 en 7 staat een Hallspanning (l-a) •VH' 

terwijl tussen contactparen 2-3 en 6-7 een extra spanning a•VH te 

meten is. Tussen 3-4 en 7-8 is deze Hallspanning niet aanwezig. 

Wanneer de stroom omkeert wisselen de spanningsverschillen van 

teken; wanneer het magneetveld omgekeerd wordt vertrekken de 

stromen vanuit de andere hoek, zodat dan niet tussen 2-3 en 6-7, 

maar tussen 3-4 en 7-8 een Hallspanning meetbaar is. 

Uit het model volgt dus dat, indien het magneetveld de juiste 

richting heeft, tussen (bijvoorbeeld) contacten 3 en 4 een 

spanning v3_4 aanwezig is die groter is dan VSdH (de SdH-spanning 

die bij af~Y'ezigheid van een kringstroom tussen 3 en 4 staat). 

(4.2) 

Bij omkering van het magneetveld is v2_4 gelijk aan VSdH" Hieruit 

kan voor verschillende waarden van Rb de fractie a bepaald 

worden. Deze kan vergeleken worden met de waarde van a die volgt 

uit 

(4.3) 

De a die volgt uit formule (4.3) is onafhankelijk van het 

gebruikte model. De enige aanname die hier is gemaakt is dat er 

een stroom a• I door de belastingsweerstand loopt. Indien de 

waarden van a die volgen uit beide formules gelijk zijn dan is 

dit een aanwijzing dat het model formule (4.2) juist voorspelt. 
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HOOFDSTUK 5 

Toetsing en toepassing van het model. 

5.1 Toetsing van het model. 

Aan preparaat 2336-27 zijn metingen verricht waarbij een ohmse 

weerstand Rb over de contacten 3 en 7 geplaatst is. De waarde van 

Rb varieerde van 100 kO tot 600 0. Figuur 5.1 toont het resultaat 

van twee van deze metingen, een waarbij Rb een weerstand van 

25 kO heeft, en een waarbij Rb ontbreekt (Rb= m). 

De gelijkenis met figuur 1.8, waarbij echte parallelle geleiding 

in het spel is, is opmerkelijk. De Hallplateaus 7.akken in en zijn 

niet meer vlak, terwijl de SdH-oscillaties oen offset krijgen. 

Door metingen bij verschillende waarden van Rb uit te voeren kan 

het model dat in hoofdstuk 4 beschreven is getoetst worden. 
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, mèt en zonder belastings

weerstand Rb. 
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Het model voorspelt een extra spanningsverschil a•V 
H 

tussen 

contactparen 2-3 en 6-7 of, bij omkering van het magneetveld, 

tussen 3-4 en 7-8. Metingen aan het preparaat bij verschillende 

waarden van Rb bevestigen het ontstaan van dit spanningsverschil. 

Figuur 5.2 toont v3_4 • v6_7 en v7_8 als functie van het magneet

veld in het geval dat Rb=50 kn. (Bij contact 2 was een bondings

draadje losgeraakt, zodat dit contact niet gebruikt kon worden 

voor metingen). 

V (f.lV) 

100 r 
-7 = j:J .~ 

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 

B (T) 

Figuur 5.2 Door de kringstroom Iy krijgen V3_4 en V7_8 een 

offset. 
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V6_7 toont de gewone SdH-oscillaties. v3_
4 

en v7_
8 

hebben een 

offset. Wanneer het magneetveld omgekeerd wordt ontstaat het 

extra spanningsverschil bij v7-8' terwijl het bij v3-4 en v6-7 

verdwijnt, precies zoals het model voorspelt. 

Een tweede methode om de juistheid van het model te toetsen is 

vergelijking van de waarden van a die volgen uit formule 4.2 en 

formule 4.3. Uit de metingen is a bepaald volgens beide formules. 

Beide waarden zijn bepaald bij een magneetveld van ca. 2,5 T. Bij 

deze waarde is de SdH-weerstand pxx2 ongeveer nul zodat 

formule 4.2 vereenvoudigt tot v
3

_
4 

= a•VH" De gevonden waarden 

van a staan in tabel 5.1. 

Rb a a 
uit (4.3) uit (4.2) 

00 0 0 

100 kf2 0,031 0,033 

50 kf2 0,060 0,061 

25kf2 0,115 0,119 

10 kf2 0,242 0,245 

6kf2 0,345 0,348 

5kf2 0,387 0,392 

2,5 kf2 0,556 0,563 

600 0 0,862 0,840 

Tabel 5.1 a als functie van Rb' bepaald uit resp. ( 4.3) en 

(4.2) bij een magneetveld waar pxx2=0. 
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De waarden van a stemmen voor verschillende waarden van Rb 

uitstekend overeen. Hieruit kan men concluderen dat de kring

stroom a• I een Hallspanning a•VH tussen de zijcontacten veroor

zaakt. Dit wordt door het model correct voorspeld. 

5.2 Toepassing van het model op metingen met belastings

weerstand. 

Met behulp van het model kan Rc2 bepaald worden als functie van 

het magneetveld. De verwachting is dat dit SdH-achtige oscilla

ties oplevert (dit is de oscillatorische weerstand van het 2-DEG 

in de contactarm). 

Combinatie van (4.1) eTl. (4.3) lavert 

(5. 1) 

Het verloop van Rc2 als functie van het magneetveld is voor een 

aantal waarden van Rb met behulp van het computerprogramma 

berekend uit de gemeten spanningen V H en V 3_7 . Het re sul taa t 

staat voor de verschillende gevallen afgebeeld in figuur 5.3. 
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B (T) 

Figuur 5.3 Weerstand van de contactarmen, berekend uit metingen 

met verschillende belastingsweerstanden (de piek bij 

B ~ 2, 2 T is het gevolg van een stoorpuls op de 

loek-in). 

Men vindt voor sterk uiteenlopende waarden van ~ ongeveer 

hetzelfde verloop van Rc2 . De grafiek heeft, zoals verwacht, het 

karakter van een Shubnikov-de-Haas spanning. Op twee punten wijkt 

zij af: 

* Bij lage magneetvelden is de weerstand niet constant. Dit 

heeft waarschijnlijk twee oorzaken: 
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1. De gemeten spanningen hebben een offset. Deze kan veroor

zaakt worden door een incorrecte afregeling van de lock-in 

versterkers, door een (zeker aanwezige) offset op de 

ingangen van de A/0-converter, en doordat de Hallcontacten 

waarover gemeten wordt niet precies tegenover elkaar 

liggen, waardoor een kleine SdH-spanning wordt gemeten. 

2. De meetfouten bij kleine magneetvelden worden opgeblazen 

in formule 5.1. VH en v3_7 zijn ongeveer gelijk, zodat hun 

quotient ongeveer 1 is. Vervolgens wordt hier 1 van 

afgetrokken, waardoor de relatieve fout enorm toeneemt. 

* De minima van de oscillaties worden niet nul; er zit een 

offset op het SdH-signaal. Deze wordt veroorzaakt door de 

overg~ngsweerstand tussen het 2-0EG en het AuGeNi contact. Dit 

i.:::. t ::..1.ang:djk, want tot nu toe -;Y'l~~tond er geen goede methode 

om deze overgangsweerstand te bepalen. Dit staat een snelle 

ontwikkeling van de contacttechnologie in de weg. De nu 

ontwikkelde methode is eenvoudig en snel. De nauwkeurigheid 

laat nog te wensen over. De berekende overgansweerstand is 

sterk afhankelijk van offsetspanningen en meetonnauwkeurig

heden. 

Nadere beschouwing van de Shubnikov-de-Haas spanningen leert dat 

deze niet alleen opgetild kunnen worden (afhankelijk van de 

richting van het magneetveld) maar ook vervormen. Figuur 5.4 

toont v
6

_7 voor verschillende waarden van Rb. Het magneetveld is 

zó gericht dat tussen contact 6 en 7 geen Hallspanningscomponent 

staat (ook indien er een component van de Hallspanning tussen 

deze contacten staat vervormt v6_7). 
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60 

I = 10-7 A 

B (T) 

Figuur 5.4 De SdH-spanning vervormt bij toenemende kringstroom. 

De oorzaak van dit verschijnsel is de oscillatorische weerstand 

van de contactarmen. Uit het stroompatroon (zie figuur 4.3) kan 

men afleiden dat 

waarbij 

Rxx = J l>-Pxx2 dl. 

met 1 = lengte van de structuur 

b = breedte van de structuur. 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 
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Rc2 kan dus berekend worden indien pyy2 en de geometrie van de 

contactarmen bekend zijn. 

Uit de geometrie van de zijcontacten volgt dat 

(5.5) 

4 Voor het hoofdkanaal tussen contact 6 en 7 geldt dat l=Jb (zie 

figuur 2.2), zodat formule (5.2) wordt: 

(5.6) 

Dit is de normale SdH-spanning van h~t hoofdkanaal tussen contact 

6 en 7, verminderd 111et de SdH-sparmL-~6 Vélrl c.ont ~.; 1:. 7. Merk op dat 

dit effect verdwijnt indien via contact 6 een even grote kring

stroom zou lopen. Bij echte parallelle geleiding valt dit effect 

derhalve niet te verwachten. Indien het toch zou optreden zou dit 

erop wijzen dat de kringstromen door de verschillende Hallcon

tacten niet gelijk zijn. 

De reden dat de extrema van v6_7 bij andere waarden van B komen 

te liggen is dat de oscillaties in pyy2 een andere periode hebben 

dan die in pxx2. Dit wijst erop dat de elektronendichtheid in de 

contactarm afwijkt van die in het hoofdkanaal. Gezien de afmetin

gen van de contactarmen (breedte is ca. 20 Jllll) is een lokaal 

dichtheidsverschil in de contactarm voldoende om pyy2 een andere 

periode te geven. 

Er zijn andere metingen verricht waarbij onregelmatigheden in de 

signalen zichtbaar waren. Deze waren steeds terug te voeren op 

superpositie van signalen met verschillende periode ten gevolge 

van lokale dichtheidsverschillen in de stroomvoerende zijcon-

tacten. 
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Bij preparaten waarin parallelle geleiding optreedt lijkt de 

SdH-spanning een modulatie te bevatten. Dit is bijvoorbeeld 

zichtbaar in figuur 1.8B. Vooral in de minima van de oscillaties 

is deze modulatie goed te zien. Een modulatie kan ontstaan 

doordat de tweede subband in de potentiaalput gevuld raakt 

(ref. [8]). De elektronen in de eerste en tweede subband gedragen 

zich onafhankelijk van elkaar (de golffuncties zijn orthonor

maal). De SdH-spanningen ten gevolge van de elektronen uit de 

eerste en tweede subband zullen een verschillende periode hebben 

omdat de elektronenconcentraties in beide subbanden niet gelijk 

zijn. Het vullen van de tweede subband is echter vrij onwaar

schijnlijk omdat di i:. normaliter pas optreedt als de elektronen

dichtheid 5.s "pgelvpen -t:nt ca. 6•1015 m- 2 (ref. [9]), terwijl de 

modulatie al rau. ~" ,.1o.1·.;.. kan worden bij een dichtheid van 

5•1015 m- 2 . 

Een methode om de vulling van de tweede subband aan te tonen is 

het meten van de 1-f.-n curve, waarin de mobiliteit l..f.2 uitstaat 

tegen de dichtheid n2 . Bij vulling van de tweede subband wordt de 

mobiliteit van de elektronen kleiner ten gevolge van inter

subband scattering. De 1-f.-n curve zal dan een buigpunt vertonen 

(ref. [9]). De gemeten 1-f.-n curve voor dit preparaat vertoont 

echter geen onregelmatigheden. Dit tesamen leidt tot het 

vermoeden dat de parallelle geleiding zelf misschien de oorzaak 

is van de modulatie. Dit vermoeden lijkt bevestigd te worden 

wanneer men metingen bestudeert waarbij parallelle geleiding 

gesimuleerd wordt met behulp van een belastingsweerstand Rb (zie 

bijvoorbeeld figuur 5.1). Hier is een soortgelijke modulatie 

zichtbaar terwijl de elektronenconcentratie veel te laag 

(3.5•1015 m- 2 ) is om elektronen in de tweede subband te hebben. 

De spanning v
3

_
7 

die in figuur 5.1 staat uitgezet is volgens het 

model een samenstelling van pxx2 en pxy2 via formule (4.2). Door 
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middel van bewerking van de meetdata is gebleken dat modulatie 

zichtbaar wordt voor een bepaald bereik van a. Het verschijnsel 

kan alsvolgt worden verklaard. Voor een bepaald bereik van het 

magnetisch veld zakken de minima van de SdH-spanningen bijna even 

sterk of sterker dan a•VH stijgt. Hierdoor lijkt de som van deze 

twee gemoduleerd te zijn. 
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HOOFD5I'UK 6 

Uitbreiding van het model voor toepassing op parallelle 

geleiding. 

Metingen met een belastingsweerstand hebben voldoende informatie 

opgeleverd om de enige onbekende grootheid uit de 2-dimensionale 

laag, de contactweerstand Rc2 • te bepalen. Dit betekent dat de 

2-dimensionale laag volledig gekarakteriseerd is. We kunnen het 

model nu gaan toepassen op de complexe situatie van parallelle 

geleiding. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk van de 

onbekende grootheden uit de 3-dimensionale laag (~, ~ en Rc3 ) 

te bepalen. 

Alle onderstaande berekeningen zijn geldig onder de conditie dat 

pxx2=0. We stellen dat van de totale stroom I die door de stroom

contacten 1 en 5 loopt een fractie ~+ó door het 2-DEG loopt en 

een fractie 1+~ door de parallelle laag. Vanuit de 2-D laag loopt 

een stroom ó•l de zijcontacten in, vanuit de 3-D laag een 

stroom ~·I (zie figuur 6.1) 

2-DEG 2-DEG 

Figuur 6.1 Stroomverdeling in een preparaat met 30-geleiding. 
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De totale stroom door ieder zijcontact is (ö-é)•I. We kunnen de 

fractie Ö-é bepalen omdat we het gedrag van de 2-dimensionale 

laag helemaal kennen. De SdH-spanning VSdH tussen twee naast 

elkaar gelegen zijcontacten, gemeten bij een magneetveld waar 

pxx2 = 0, is gelijk aan 

(6.1) 

Voor de 3D-laag geldt 

(6.2) 

De factor 4/3 is ne 1 '':"·~te/br7 ~-ltA verhouding van het hoofd

kanaal. De Hallspan.1ih~ !'1 ..1~~ ~:_.-.:.'""ag ~mrdt opgebouwd door de 

stroom ~·I, maar ook door é•I. Derhalve is (wegens Pyx2=Pxy2 ) 

(6.3) 

Voor de stroom ö• I geldt (Kirchhof vergelijking voor de stroom 

door de Hallcontacten) 

~·I•p = ö•I•(p + 8 4•p ) xy2 xy3 ' xx3 
(6.4) 

De factor 8,4 wordt veroorzaakt door de geometrie van de zijcon

tacten (zie (5.5)). De spanningsval over het 3D-kanaal is 

verwaarloosd vanwege de grote kanaalbreedte die de kringstroom 

"ziet". 

Evenzo geldt voor é•I: 

(6.5) 
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Tenslotte geldt de behoudswet 

~ + i + ö + ~ = 1 (6.6) 

Het probleem is nu herleid tot 6 vergelijkingen met 6 onbekenden. 

Via eliminatie van ~, i, ö en ~ kunnen uitdrukkingen worden 

gevonden voor pxx3 en pxy3 . Deze methode blijkt erg gevoelig voor 

meetonnauwkeurigheden in VH' VSdH en I. Zij leidt in sommige 

gevallen tot een negatieve p 3 . Een betere methode is het fitten . xy 
van pxx3 en pxy3 aan VSdH en VH. De uitdrukkingen voor VSdH en VH 

zijn (via eliminatie van a, ~. 1 en ö): 

V = Sctd 
(6.7) 

(6.8) 

De gevonden waarden voor pxx3 en pxy3 kunnen worden gebruikt voor 

de bepaling van ~3 en ~ via de formules 

B ---
~·e 

(6.9) 

(6.10) 

Voor verschillende metingen van VSdH en VH is getracht om pxx3 en 

p 
3 

te fitten bij magneetvelden waarbij pxx2=0. De grootte-orde 
xy 2 

van ~ en ~3 bleek goed te zijn (~~1.5•1016 m- ~~.20 

m2 V- 1 s- 1 ). Deze waarden worden bevestigd door nog te publiceren 

metingen die in Engeland verricht zijn in de groep van A. Strad

ling. 
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De fit bleek te onnauwkeurig te zijn om een toename van de 

elektronendichtheid ~ te zien bij toenemende belichting (zie 

tabel 6.1). 

tijd 

(ms) 

50 

70 

90 

140 

Tabel 6. 1 

Pxx3 Pxy3 AVSdH AVH ~ J.L3 

(0) (0) (%) (%) (m-2) (m2v-1s-1) 

2400 450 0,8 2,1 1,4•1016 0,19 

2300 350 1,3 1.1 1,8 1016 0,15 

2100 500 1,6 1.1 1,3 1016 0,24 

1900 525 2,3 1.2 1,2 1016 0,28 

toont voor enkele meti.11gen met vers.chi llende bciid·,

ting van het preparaat de optimale fitwaarden pxx3 en 

pxy3 ' de daarbij behorende af~rijking van VH en VSdH 

ten opzichte van de gemeten waarden, en de berekende 

waarden voor ~ en J.L3 • 

De reden voor de onnauwkeurigheid van de fit is nog niet duide

lijk. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken. 

* De factor 8,4 voor de geometrie van het contact is niet erg 

nauwkeurig wegens afwijkingen in het masker dat gebruikt wordt 

voor belichting van het sample t.b.v. het etsen van de 

Hall-bar structuur. Smalle structuren zoals de zijcontacten 

hebben relatief grote afwijkingen van de afmetingen. 

* De weerstand die de stroom 6•1 ondervindt in het hoofdkanaal 

van de 3D-laag is verwaarloosd. 

* Meetonnauwkeurigheden: er zijn offsetspanningen aanwezig over 

de contacten van het preparaat en op de ingang van de 

AID-converter. 
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* Het stroompatroon door de verschillende lagen is onzeker. De 

aanname dat er twee onafhankelijke kringstromen gaan lopen 

(zie figuur 6.1) kan onjuist zijn. 

Anisotropie in het preparaat, waardoor p~pyy en P~Pyx· 

Lokale dichtheidsverschillen die vooral in de smalle contact

armen grote invloed hebben. 

* Onnauwkeurigheden bij het fitten. Het optimum van een fit was 

moeilijk te bepalen, omdat de fit sterk afhing van één van de 

twee variabelen (p ). De nauwkeurigheid van de tweede 
XX 

variabele (p ) liet hierdoor te wensen ovel·. 
xy 

* Het is mogelijk dat door de verschillende paren Hallcontacten 

kringstromen lopen die niet aan elkaar gel ijk zijn. In dat 

geval moeten formules (6.1) e~1 (6.2) aa·-. '!)ast worden. In 

paragraaf 5.2 (blz. ::SS) is er ;.;l O) ~~;.'~ .3n Jat ongelijke 

kringstromen leiden tot vervorming van de SdH-oscillaties 

wegens lokale dichtheidsverschillen. Deze uervormingen zijn 

niet waargenomen in de gemeten spanningen. 

Nauwkeurigere metingen en een eventuele uitbreiding van het model 

zijn noodzakelijk om ~ en ~ nauwkeurig te kunnen bepalen. 
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Conclusies en suggesties. 

Tijdens dit onderzoek is een model ontwikkeld om de met paral

lelle geleiding gepaard gaande verschijnselen (inzakken van 

Hallplateaus en offset op de SdH-oscillaties) te verklaren. Het 

model beschrijft de invloed van kringstromen door de Hallcontac

ten op het spanningsprofiel in het 2-DEC. 

1) De offset op de SdH-spanning is de Hallspanning die door de 

kringstroom I wordt veroorzaakt. 
y 

2) De Hallplateaus zakken in omdat de stroom die door de contac-

ten loopt geen bijdrage levert aan de Hallspanning over het 

hoofdkanaal. 

3) De Hallpla.team:; ?:iJ ••. iet meer vlak wegens de spanningsv:J.l van 

de kringstroom over de contactweerstanden. 

4) Dankzij deze ke~~is is het mogelijk om twee onbekende groot

heden uit de 20-J.aag te bepalen. Via een eenvoudig experiment 

kunnen de (oscillatorische) weerstand van de contactarmen en 

de weerstand van de overgang tussen metallisch contact en 

2-DEC bepaald worden. Om deze weerstanden nauwkeurig te kunnen 

bepalen moet de nauwkeurigheid van de metingen verbeterd 

worden. Met name de nauwkeurigheid van de berekende overgangs

weerstand laat te wensen over. 

5) Metingen wijzen erop dat de dichtheid in het 2-DEC lokaal 

verschilt. Dichtheidsverschillen in de zijcontacten resulteren 

- bij aanwezigheid van kringstromen door de contactarmen - in 

vervorming van de Hall- en SdH-spanningen. 

6) Uit de SdH- en Hallmetingen kan men de elektronendichtheid 

(~) en mobiliteit (~3 ) van de parallelle geleidingslaag 

bepalen. Toepassing van het ontwikkelde model op deze metingen 
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leverde waarden voor ~ en ~ die van de juiste grootte-orde 

zijn. De nauwkeurigheid van de berekende waarden is echter 

onvoldoende om het verloop van deze variabelen te volgen bij 

belichting van het preparaat. 

7) Door nauwkeurige bepaling van de SdH-spanningen tussen 

verschillende contactparen kunnen eventuele vervormingen van 

deze spanningen gedetecteerd worden. Hieruit kan men infor

matie halen over verschillen in de kringstromen die door de 

verschillende zijcontacten lopen. 

8) De invloed van de contacten op de gemeten spanningen (vervor

ming van SdH-oscillaties, inzakking van plateaus e.d.) kan 

geëlimineerd worden door de contactarmen volledig te implan

teren met bijvoorb2old AuCeNi. 

9) Door een lijnvormige gate aan te brengen langs de randen van 

het hoofdkanaal kunnen de contactarmen afgeknepen worden. Naar 

verwachting zullen de verschijnselen van parallelle geleiding 

dan verdwijnen omdat er geen kringstromen meer kunnen lopen. 
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Appendix A 

Ijking van het magneetveld. 

Het magneetveld is geijkt ten opzichte van de stroom door de 

spoel. Dit is gedaan met behulp van een ijkplaatje (typenummer 

LHCA 321-625). Dit ijkplaatje wordt net als een preparaat, maar 

iets verhoogd, op de stok gemonteerd en in de spoel ges~hoven. 

Door de stok omhoog te trekken kan het Hallplaatje door _de spoel 

bewogen worden. Op deze wijze is bij twee waarden van de stroom 

door de spoel het magneetveld bepaald als functi.e van de positie 

in de spoel (pos i tie h = afstand tot de plaats •a.-~.r :1i:.lt. pr;'~po.raat 

zich in de spoel bevindt). In figuur A.1 staat het resultaat van 

deze ijking. Langs de verticale as staat ~- Dit is het magneet

veld (bepaald uit de spanning van het Hallplaatje) ~ed€.eld door 

de stroom door de spoel. Horizontaal staat de positie van het 

Hallplaatje in de spoel. 

Bij een stroom van 10 A door de spoel volgen, binnen de meet

onnauwkeurigheid, dezelfde waarden voor ~- Doordat de stroom door 

de spoel constant gehouden wordt treden er geen inductiever

schijnselen op, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Uit de ijking 

blijkt dat het magneetveld met grote nauwkeurigheid bekend is, 

ook als het preparaat zich niet exact op de positie h = 0 

bevindt. 

Voor de positie h=O geldt: ~ = 0,213 ± 0,001 T/A. 
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Figuur A. 1 Ijking van de spoel als functie van de positie van 

het Hallplaatje in de spoel, bij een stroom van 5 A. 

Het preparaat bevindt zich op h=O. 



-50-

Appendix 8 

Functiediagram van het ontwikkelde Pascal programma. 

I 

METEN 

grenzen magneetveld? INLEZEN 
VAN aantal meetpunten? DISKETTE meetpunten lineair of reciprook in B? 

magneetveld heen of terug scannen 
aantal kanalen waarop gemeten wordt? 

I WEGSCHRIJVEN 
1 OP I DISKETTE 

-1 METINGEN OP BEELDSCHERM PLOTTEN Î 

~ BEWERKING VAN MEETDATA 

r- MINIMA/MAXIMA ZOEKEN 

wegschrijven 
op diskette 

....._ PLOTTEN OP PM 8145 

afmetingen? 
welk kanaal? 
grenzen x/y-as? 
signalen middelen? 

Figuur B.l Functiediagram van het ontwikkelde Pascal programma. 
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Symbolenlijst. 

b 

B 

e 

Ë 

E 

E c 
EF 
E 

V 

E xy 
E(n) 

z 
f 

h 

n 
i 

I = Ieff 
I 
y 

J 

k 

k. k . x k 

1 

* m 

n 

N 

y 

breedte van de structuur 

magneetveld 

elementaire lading 

elektrische veldsterkte 

elektronen energie 

energienivo van de geleidingsband 

Fermi-energie 

energienivo van de valentieband 

elektronen energie voor beweging in het xy-vlak 

gequantiseerde elektronen energie in z-richting 

frequentie 

constante van Planck 

constante van Planck / 2•v 

vulfactor, i=1,2,3, ... 

totale effectieve stroom door het preparaat 

kringstroom door de Hallcontacten 

stroomdichtheid 

constante van Boltzmann 

golfgetal 

lengte van de structuur 

effectieve massa van elektronen in het rooster 

quantumgetal, n=1,2,3, ... 

aantal toestanden per eenheid van oppervlak in een 

Landauband 

P periode van SdH-oscillaties in het magneetveld 

Rb waarde van belastingsweerstand tussen contact 3 en 7 

Rc2 • Rc3 weerstand van contactarm en contact 

R
0

v2 . R
0
v3 overgangsweerstand tussen contactarm en contact 



T 

VH 

VH2' 

V 
mn 

VSdH 

a 

(3 

1' 

ö 

J.l 

p 

T 

w 
c 

VH3 
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temperatuur 

Hallspanning, opgewekt door de totale stroom I 

Hallspanning, opgewekt tussen twee zijcontacten waar 

een kringstroom door loopt 

spanning, gemeten tussen 

m,n = 1,2, .. ,8 

SdH-spanning 

fractie van de totale stroom I 

idem 

idem 

idem 

idem 

contact m 

mobiliteit van de elekli oaan in het rooster 

vierkantsweerstand (tensor) 

gemiddelde strooitijd vaa de elektronen 

Hallhoek 

cyclotronfrequentie 

en n. 
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