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SAMENVATTING. 

Met behulp van metingen aan de magnatoweerstand van GaAs-AlxGa 1 _x 

heterostructuren als functie van het magneetveld (tot 6 T) en de 

temperatuur (1.2- 4.2 K) zijn enkele electrische transport

eigenschappen van de electrenen in een tweedimensionaal electrenengas 

(2DEG) bepaald. 

Uit de metingen bleek onder meer dat de verstroofingstijd van de 

electrenen in een magnetisch veld veel kleiner kan zijn dan die in 

afwezigheid van een veld. De effectieve massa van de electrenen in het 

2DEG, die berekend wordt uit de amplitude van de Shubnikov-de Haas 

oscillaties in de magnetoweerstand, is kleiner dan de effectieve 

bandmassa van electrenen in GaAs, en bovendien afhankelijk van de 

magnetische veldsterkte. 

Deze resultaten zijn vergeleken met verschillende uit de 

literatuur afkomstige beschrijvingen van het gedrag van de 

magnatoweerstand als functie van het magneetveld. Aan de hand van de 

overeenkomsten worden uitspraken gedaan over de dominante 

wisselwerkingen in de preparaten. Deze blijken van preparaat tot 

preparaat te kunnen verschillen. 
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1. INLEIDING 

Met behulp van recent ontwikkelde technieken, zoals MBE (Molecular 

Beam Epitaxy) en MOCVD (Metal Organic Chemica! Vapour Deposition), is 

het mogelijk om halfgeleiderpreparaten te produceren waarvan de 

samenstelling en opbouw nauwkeurig bepaald zijn. Een van de veel 

voorkomende structuren van deze preparaten is de heterojunctie. Een 

heterojunctie wordt gevormd door twee verschillende typen 

halfgeleidermaterialen op elkaar aan te brengen. De MEE-techniek maakt 

het mogelijk om de overgang tussen de twee matarialen binnen enkele 

atoomlagen te laten plaatsvinden. In dit scherp gedefiniëerde 

grensvlak kunnen electronen 'opgesloten' raken: er ontstaat een 

(quasi-) tweedimensionaal electronengas (2DEG). 

In de groep Halfgeleiderfysica van de vakgroep Vaste Stof doet men 

onderzoek naar de optische eigenschappen en transporteigenschappen van 

tweedimensionale electronengassen. De nadruk ligt momenteel op 

GaAs-AlxGat-xAs heterostructuren. In dit verslag zal ingegaan worden 

op enkele aspecten van de transporteigenschappen van het 2DEG in 

GaAs-AlxGat-xAs preparaten. 

De transporteigenschappen van een materiaal kunnen, als het 

electrisch veld Ë en de stroomdichtheid ] een lineair verband 

vertonen, macroscopisch beschreven worden door de soortelijke 

geleidbaarheid en de soortelijke weerstand: de tensoren a en p. Laat 

men door een isotrope, driedimensionale (bulk) halfgeleider een stroom 

lopen, dan staat er normaliter alleen in de richting van de stroom een 

spanning over het materiaal: alleen de elementen vanoenpop de 

hoofddiagonaal zijn ongelijk aan nul. Brengt men de halfgeleider nu in 

een magneetveld, dat loodrecht op de stroom staat, dan meet men 

loodrecht op de stroom en het magneetveld ook een spanning: a en p 
zijn niet meer diagonaal. Deze spanning is de bekende Hallspanning, 

die evenredig is met de grootte van het magneetveld en omgekeerd 

evenredig met de electronenconcentratie in het materiaal. 

Von Klitzing, Dorda en Pepper [17] voerden een zelfde experiment 

uit, waarbij zij in plaats van de spanning over een driedimensionale 

halfgeleider, die over het tweedimensionale electronengas in een 

Si-MOSFET bepaalden. Zij konden de electronenconcentratie in het 2DEG 
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Figuur 1.1 De meting van von KLitzing, 

Dorda en Pepper waarin het QHE voor 

het eerst te zien is [17]. Horizontaal 

staat de gatespanning (als maat voor 

de electronenconcentratie) uit, 

vertikaal UH en Upp· UH/I komt overeen 

met de Hallweerstand, Upp/I met de 

magnetoweerstand. De meting werd aan 

een Si-MOSFET verricht bij een 

magneetveld van 18 T, een temperatuur 

van 1.5 Ken een stroom van 1~ tussen 

souree en drain. 
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variëren door de gatespanning te veranderen. Voor de Hallspanning bij 

vast magneetvèld (18 Tesla), vaste stroom (1 ~) en variërende 

electronenconcentratie vonden zij bij een temperatuur van 1.5 K het in 

figuur 1.1 afgebeelde resultaat. Hieruit blijkt dat het verband tussen 

de Hallspanning en de electronenconcentratie voor een 2DEC niet zuiver 

omgekeerd evenredig is, zoals voor een bulk halfgeleider: er treden 

'plateaus' op, waarin de Hallspanning onafhankelijk is van de 

electronenconcentratie, en de Hallweerstand (i.e. de component Pxy van 

de soortelijke weerstand) gequantiseerd is en gelijk aan hlie2 met h 

de constante van Planck, ede eenheidslading en i een geheel getal. 

Dit verschijnsel noemt men het Quanturn Hall Effect (QHE). Von Klitzing 

kreeg voor zijn ontdekking van het Quanturn Hall Effect in 1985 de 

Nobelprijs. 

Later is het Quanturn Hall Effect ook in andere structuren dan 

Si-MOSFETs waargenomen, onder andere in CaAs-AlxCat-xAs 

heterostructuren. Omdat de mobiliteit van de electronen in deze 

structuren over het algemeen hoger is, is het QHE in CaAs-AlxCat-xAs 

heterostructuren zelfs al bij lagere magneetvelden waarneembaar dan in 

een Si-MOSFET. 
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In figuur 1.1 is behalve de Hallspanning ook de spanningsval 

tussen twee contacten die aan één zijde van het preparaat liggen als 

functie van de electrenenconcentratie gegeven. Deze spanning is een 

maat voor het diagonaalelement Pxx van p (de rnagnetoweerstand). De 

magnatoweerstand blijkt ter plaatse van de plateaus in de 

Hallweerstand zeer klein (vrijwel nul) te worden. Bij lagere 

magneetvelden is dit niet het geval, maar vertoont de magnatoweerstand 

wel minima en maxima als functie van de electronenconcentratie. Deze 

variaties in de magnetoweerstand, die in driedimensionale 

halfgeleiderpreparaten eveneens optreden, worden Shubnikov-de Haas 

(SdH) oscillaties genoemd. De Shubnikov-de Haas oscillaties in een 

2DEG kunnen voor lage magneetvelden beschreven worden met de 

benaderingsformule van Ando [1]. Door metingen van de magnatoweerstand 

aan deze formule te fitten kan men informatie verkrijgen over de 

effectieve massa en de verstrooiingstijd van de electrenen in het 

2DEG. Deze grootheden zeggen iets over de microscopische 

transporteigenschappen van de electrenen in het preparaat. Uit in dit 

verslag besproken metingen blijkt dat de waarde van de op de hierboven 

beschreven rnanier berekende effectieve massa rnM van het 2DEG afwijkt 

van (namelijk kleiner is dan) de met behulp van 

cyclotronresonantie-experimenten bepaalde bulk-effectieve massa rno van 

GaAs (rno=0.067rne). Bovendien blijkt rnM af te hangen van het 

magneetveld. Door professor Devreese zijn enkele theoretische 

beschouwingen aan de effectieve massa gewijd. Zijn eerste resultaten 

wijzen inderdaad op een gedrag van rnM zoals hierboven beschreven. 

Voor hoge magneetvelden (dat wil zeggen het magneetveldgebied 

waarin de plateaus in de Hallweerstand zichtbaar worden) is de 

benaderingsformule van Ando niet toepasbaar. Er is nog geen algemeen 

aanvaarde theorie die het Quanturn Hall Effect en het verloop van de 

magnatoweerstand bij hoge velden verklaart, laat staan dat er formules 

zijn waarmee het verloop van de Hallweerstand en de magnatoweerstand 

te beschrijven zijn. Door deze weerstanden onder verschillende 

omstandigheden (zoals verschillende temperaturen, stroomsterktes, 

electrenenconcentraties en beweeglijkheden) als functie van het 

magneetveld te meten kan meer inzicht verkregen worden over de 

factoren die een rol zullen spelen in de nog op te stellen theorie van 

het Quanturn Hall Effect. 
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In hoofdstuk 4 van dit verslag worden de resultaten van zowel 

metingen bij hoge magneetvelden, als metingen bij lage velden 

beschreven. Uit de eerste metingen volgen gegevens over de 

spinsplitsing, uit de tweede over de verstrooiingstijd en (schijnbare) 

effectieve massa van de electronen. De verkregen resultaten worden 

vergeleken met die in eerder verschenen literatuur, en zo mogelijk 

wordt aangegeven waarom er verschillen zijn. Hoofdstuk 5 geeft een 

samenvatting van de conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Om te beginnen volgen nu echter eerst de hoofdstukken 2 en 3 waarin 

respectievelijk de theorie van het 2DEG en de bij de metingen 

gebruikte opstellingen en meetmethodes besproken worden. 
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2. THEORIE 

§2.1 Het tmeedtaenstonale electrenengas tn GaAs-AlGaAs heterojuncttes. 

Een belangrijke eigenschap van fysische systemen is de dimensie. 

Men doet dan ook al jaren onderzoek aan quasi-één- en 

-tweedimensionale systemen. Een van de meest succesvolle voorbeelden 

van deze systemen is het quasi-tweedimensionale electrenengas dat 

gevormd wordt door de zogenaamde inversielaag op het scheidingsvlak 

tussen twee typen halfgeleiders. 

Normaal is de energie E van de mobiele electrenen in de 

geleidingsband van een halfgeleider quasicontinu, en kan deze 

vergeleken worden met de kinetische energie van vrije electrenen met 

een golfvector k, maar met een effectieve massa mM (ongelijk aan de 

vrije electronmassa me): 

n2 
( 2 2 2) E = 2m* kx +ky +kz (2. 1) 

Brengt men echter twee lagen van verschillènde halfgeleider

materialen (met verschillende bandafstand, bijvoorbeeld GaAs en 

AlGaAs) op elkaar aan, dan is dit systeem slechts in evenwicht wanneer 

de Ferminiveaus in beide materialen bij dezelfde energie liggen. Er 

Ec.,-----
Ep - - - - - - - -

fvt-----

-----fc.2 

--------E/2 

-----Ev1. 

-- ----- é; 

----Ev 
AL Ca. A.s 

Ftguur 2.1 Bandbutging en vorming van een inversielaag 

ten gevolge van het op elkaar aan brengen van twee 

verschillende halfgeleidermaterialen. 



~. 

-9-

E 

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

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

-=~~ 
sub

~---,----~2----3~--1band 

Figuur 2.2 Energieniveauschema van 

een tweedimensionaaL etectronengas. 

vindt daarom ladingsuitwisseling plaats van het ene naar het andere 

materiaal (bijvoorbeeld van het n-gedoopte AlGaAs naar het GaAs), 

totdat door de opbouw van een tegenwerkend electrisch veld het 

evenwicht bereikt wordt. Ten gevolge van het opgebouwde electrisch 

veld worden de geleidings-en valentiebanden vervormd (figuur 2.1). 

Deze vervorming kan zo sterk zijn dat de geleidingsband van een van de 

materialen tot onder het Ferminiveau reikt; er is dan een 

potentiaalputje ontstaan. De energie van de electrenen die in dit 

potentiaalputje 'opgesloten' raken is in de richting loodrecht op het 

scheidingsvlak (de z-richting) gediscretiseerd; het energieniveau

schema (figuur 2.2) van een tweedimensionaal electrenengas bestaat uit 

subbanden: 

n
2 

( 2 2) E E = 2m* kx +ky + z.n (2.2) 

Als de electrenenconcentratie voldoende laag is en kbT<<Ez.2-Ez.t 

(kb constante van Boltzmann, T de temperatuur), dan is slechts de 

eerste subband bezet, wat leidt tot een strikt tweedimensionaal 

electrenengas met energiespectrum 



-to-

~I 

A B. 

Figuur 2.3 A. Typische opbouw van een GaAs-ALGaAs heterostructuur. 

B. De geLeidingsband van een GaAs-ALGaAs heterostructuur. 

(2.3) 

In de praktijk brengt men tussen het GaAs en de n-gedoopte 

AlGaAs-laag nog een ongedoopte AlGaAs-spaeer aan. In figuur 2.3 is de 

opbouw en de bandenstructuur van een GaAs-AlGaAs heterostructuur met 

spaeer weergegeven. De spaeer heeft tot doel de electrenen in het 2DEG 

en de donoren ruimtelijk te scheiden, waardoor bij lage temperaturen 

extreem hoge mobiliteiten bereikt kunnen worden. De 

electrenenconcentratie in het 2DEG hangt af van de donorconcentratie 

in het gedoopte AlGaAs en van de dikte van de spacer. 

De bulk effectieve electronmassa in GaAS bedraagt 0.0667m. en is 

isotroop. Uit cyclotronresonantie-experimenten kan de cyclotronmassa 

me van de electrenen in het 2DEG bepaald worden. Volgens Englert et 

al. [6] bedraagt deze 0.069m •. 

Behalve in heterostructuren is het ook mogelijk om in een MOSFET 

een tweedimensionaal electrenengas te vormen, namelijk door een grote 

gatespanning aan te leggen. Omdat er bij de in dit verslag beschreven 

metingen geen MOSFETs gebruikt zijn, zal hierop niet verder ingegaan 

worden. 
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§2.2 Het t~ediaensionale electrenengas in een aagneetueld 

Als men een metaal of een halfgeleider in een magneetveld B 
brengt, dan zullen de geleidingselectrenen een Lorentzkracht 

ondervinden, waarvan de grootte evenredig is met de component van B 
loodrecht op de baan van de electronen. Als de electrenen opgesloten 

zijn in een tweedimensionaal electronengas, heeft dus alleen de 

component Bz loodrecht op het schei~:ngsvlak invloed op hun beweging. 

De component Bz van B wordt in het vervolg aangeduid met B. 

Ten gevolge van de Lorentzkracht beschrijven de electrenen 

cyclotronbanen met een hoeksnelheid Wc en straal R evenwijdig aan het 

oppervlak. De randvoorwaarden voor de golffunctie leiden er toe dat de 

energie van de electrenen in het vlak van de cyclotronbeweging (het 

x-y-vlak) gequantiseerd is. Dit is de zogenaamde Landauquantisatie 

waarvoor geldt: 

Exv = (n~A)nwc n=0,1,2, ... 

Wc = eB/m" 

(2.4) 

met Wc de cyclotronfrequentie. De totale energie van de electrenen in 

een 2DEG dat zich in een magneetveld B bevindt wordt gegeven door: 

(2.5) 

De laatste term in deze formule beschrijft de spinsplitsing (met s=~. 

g" de effectieve g-factor [4], en ~b het Bohrmagneton, ~b = ehl2me). 

De golffunctie van de electrenen in een tweedimensionaal 

electrenengas in een magneetveld kan (onder bepaalde randvoorwaarden) 

zo geschreven worden dat de y-coördinaat Yo van het middelpunt van de 

cyclotronbaan een goed quanturngetal is [20]: 

~ = exp(ikx)~(y-yo) (2.6) 

Hierin is $n de oplossing van de harmonische oscillatorvergelljking, 

en is Yo gerelateerd aan k door 

yo = hk/eB (2.7) 
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De ontaarding van ieder Landauniveau wordt gegeven door het aantal 

mogelijke middelpuntscoördinaten Yo binnen het preparaat. Voor een 

gegeven preparaat met de afmetingen Lxly is de afstand tussen de 

middelpunten: 

n n 21r h 
Ayo = eB Ak = eB Lx = eBLx (2.8) 

zodat de ontaarding gelijk is aan 

(2.9) 

De ontaarding per oppervlakteeenheid is dus 

N = eB/h (2. 10) 

en onafhankelijk van halfgeleidereigenschappen zoals de effectieve 

massa! 

: ,Q•~-t,B. : ----4: ., : 
. . . 

' ' . I . ' . : ' 
"f> = 1. 'Bo I 

2A/Ai. 
: zq•JIJ.'A, : . 

I . 
"t. V,) I . ' 

---j : " .. . ' I ' 
I ' : . 

0 

Figuur 2.4 a. De toestandsdichtheid van een t10eedimensionaal. 

el.ectronengas in een magneetveld (zonder verstrooiing, 

T = co) 

b. Idem, B twee maal. zo groot. 

c. Al.s b, maar nu met verstrooiing (T ( co). 
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Als de verstrooiingstijd T van de electronen oneindig zou zijn, 

zou de toestandsdichtheid van het 2DEC in een magneetveld voorgesteld 

kunnen worden door een reeks deltafuncties met een ontaarding N=eB/h 

(zie figuur 2.4): 

D(E) = ~B L L 6(E-En.s) n=0,1,2, ... ; S=~ (2. 11) 
n s 

Omdat er in werkelijkheid altijd verstrooiing is, zijn de 

Landauniveaus verbreed. De breedte r van de niveaus is ruwweg gelijk 

aan (relatie van Heisenberg): 

r = tvT (2. 12) 

De exacte vorm van de toestandsdichtheid met verstrooiing is echter 

niet bekend. Diverse metingen [11,22,26] wijzen uit dat een reeks 

Gaussvormige pieken gesuperponeerd op een constante achtergrond de 

werkelijkheid het meest lijkt te benaderen. 

Al~ de vorm van de toestandsdichtheid bekend is kan de ligging 'Fan 

het Ferminiveau (bij T=O) berekend worden: 

Ef 
f D(E)dE = ne 
0 

(2. 13) 

Laat men het magneetveld toenemen, dan komen de Landauniveaus 

steeds verder uit elkaar te liggen. Aangezien de ontaarding van de 

niveaus evenredig is met B. raken dan steeds meer niveaus onbezet. Men 

definiëert de vulfactor v, gelijk aan het aantal bezette niveaus: 

ne 
v = h/eB 

In magneetvelden wordt het gedrag van het tweedimensionale 

electronengas voor een groot deel bepaald door de vulfactor. 

(2.14) 
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§2.3 Eenvoudige geletdtngstheorte 

Als het verband tussen het electrisch veld E en de 

oppervlaktestroomdichtheid J in een tweedimensionaal electrenengas 

lineair is, kan men schrijven: 

Jx = GxxEx + GxyEy 

]y = GyxEx + GyyEy 

Ex = PxxJx + Pxy]y 

Ey = Pyx]x + Pyy]y 

De tensoren a en p stellen respectievelijk de soortelijke 

geleidbaarheid en de soortelijke weerstand voor, en zijn elkaars 

inverse: 

g-1 = p 

Uit symmetriebeschouwingen volgt: 

Gxx = Gyy; Gxy = -ayx; Pxx = Pyy; Pxy = -pyx; 

(2.15) 

(2.16) 

(2. 17) 

(2. 18) 

Hiermee kan het verband tussen de componenten van a en p afgeleid 

worden: 

Pxx 
Gxx 

= ( 2 2) Gxx +axy 
(2. 19) 

Pxy = 
-axr. 

( 2 2) Gxx +axy 

Gxx = ~XX 
(Pxx +px/) 

(2.20) 

Gxy = -~xr. 
(Pxx +px/) 

= Om iets over de afhankelijkheid van a en p van B te kunnen zeggen 

moet de bewegingsvergelijking voor de electrenen in het 2DEC opgelost 

worden. De kracht F die op een electron in een E- en een B-veld werkt 

is: 

(2.21) 
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Omdat de electronen in een 2DEG alleen evenwijdig aan het oppervlak 

(in de x- en y-richting) kunnen bewegen blijft hiervan over: 

Fx = -eEx - evyB = mMVx 

Fy = -eEy + evxB = mMvy 

Stel Vx+Jvv=Z dan volgt hieruit de differentiaalvergelijking 

met Wc = eB/mM 

De oplossing van deze differentiaalvergelijking bestaat uit een 

homogeen gedeelte Zt en een particuliere oplossing Z2: 

Zt = A exp(jwct) 

Z2 = ~ (Ex+jEv)(1-exp(jwct))/jwc m 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

De oplossing Zt geeft aan dat de electronen ten gevolge van het 

magneetveld cyclotronbanen gaan beschrijven. Deze cirkelvormige 

beweging draagt niet bij aan de driftsnelheid van de electronen en is 

dus niet interessant bij de berekening van de geleidbaarheid. De 

gemiddelde driftsnelheid volgt uit 

j Z(t)n(t)dt 
z2 =0

------------
jn(t)dt 

0 

= Vx 
.- -1 

+ JVy = ==-tJx + j]y) 
ene 

(2.25) 

Hierin is n(t) het aantal electronen dat op het tijdstip t nog geen 

botsing ondergaan heeft. De vorm van n(t) is afhankelijk van de vorm 

van de toestandsdichtheid. Als deze onafhankelijk is van de energie 

dan is de kans om te verstrooien voor alle electronen met een energie 

in de buurt van de Fermi-energie even groot, dat wil zeggen dat 

n(t) = n 8 exp(-t/T) (2.26) 

met T de gemiddelde verstrooiingstijd. Dit leidt tot: 
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Figuur 2.5 Hall-bar geometrie. De contacten 1 en 5 zijn de 

stroomcontacten, 2,3,4,6,7,8 de meetcontacten. 

Oxx ao (2.27) 

(~ is de mobiliteit) 

Met formule 2.19 kan nu ook de soortelijke weerstand berekend worden: 

Pxx = 1/ao en Pxy = WcTPxx = 8/nee (2.28) 

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

evenredig met ne. 

Een Hallexperiment wordt nu als volgt uitgevoerd: men stuurt door 

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

een stroom Ix. terwijl loodrecht hierop een magnetisch veld B staat. 

De spanningen die over de contacten in de x- en de y-rlchtlng staan 

(bijvoorbeeld V24 en V37) worden gemeten. In de evenwichtssltuatle is 

Iy=O. zodat uit de gemeten spanningen, gedeeld door Ix. direct de 

weerstanden Rxx en Rxy volgen. 

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

relatie tussen de weerstand en de soortelijke weerstand: 

- - 2-d R = pl 

waarin d de dimensie van het electronengas voorstelt. In twee 

(2.29) 
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dimensies valt de lengtefactor uit de formule, zodat de weerstand en 

de soortelijke weerstand dezelfde grootheid zijn (eventueel een factor 

b/1 in grootte verschillend, zie figuur 2.5): 

b 
Pxx =. Ï Rxx en Pxy = Rxy (2.30) 

Met behulp van het Hallexperiment kunnen de electronenconcentratie ne. 

de beweeglijkheid ~. en de gemiddelde verstrooiingstijd T op 

eenvoudige wijze bepaald worden: 

B 
ne =--

Pxye (2.31) 

1 
~ = neeP x x (2.32) 

lE 

T = ~ e (2.33) 

§2.~ Shubnikov-de Haas oscillaties 

In de vorige paragraaf is bij het opstellen van de eenvoudige 

geleidingstheorie geen rekening gehouden met de vorm van de 

toestandsdichtheid. In feite werd een constante toestandsdichtheid 

aangenomen, terwijl in paragraaf 2.2 al duidelijk werd dat de 

toestandsdichtheid van een tweedimensionaal electronengas in een 

magneetveld als functie van de energie uit een reeks pieken bestaat 

(zie figuur 2.4). De kans op verstrooiing van de electronen rond het 

Ferminiveau is dan afhankelijk van de ligging van het Ferminiveau ten 

opzichte van de pieken: ligt het Ferminiveau in de buurt van een 

maximum in de toestandsdichtheid (de vulfactor is dan ongeveer 

halftallig), dan is de kans op verstrooiing groot, zodat ook de 

weerstand Rxx groot is. Ligt het Ferminiveau daarentegen in de buurt 

van een minimum van de toestandsdichtheid (gehele vulfactor), dan is 

de kans op verstrooiing veel kleiner, omdat er slechts weinig 

toestanden zijn die maar weinig in energie met de oorspronkelijke 

electronenergie schelen. De weerstand is in dit geval klein. Laat men 

het magneetveld toenemen, dan 'beweegt' het Ferminiveau door de 

Landauniveaus (de vulfactor neemt af). Hierdoor vertoont Pxx (axx) als 
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functie van het magneetveld maxima en minima: de zogenaamde 

Shubnikov-de Haas oscillaties. 

Sinds Fowler et al. [9] voor het eerst Shubnikov-de Haas 

oscillaties in een n-channel inversielaag op het Si[lOO]-oppervlak 

waarnamen, zijn er verscheidene publicaties verschenen waarin 

theoretische uitdrukkingen voor de oscillaties gegeven werden. Ando 

[1, sectie VI Al] vond de volgende uitdrukking voor de geleidbaarheid 

Uxx 
= nee2 To 1 [1 _ 2(WcTo) 2 

m (1 + (wcTo) 2
) 1 + (wcTo) 2 

x exp(-v/wcTo) cos(2vEf/bwc) + ..... ] 

sinh(2v2 kbT/bwc) x 

(2.34) 

met m de effectieve massa, To de verstrooiingstijd bij B=O en Wc=eB/m 

de cyclotronfrequentie. Bij de berekening van deze formule werd 

aangenomen dat: 

WcTo ~ 0(1); de uitdrukking is dus alleen geldig voor lage en 

middelgrote magneetvelden, 

- er alleen electron-impurity interactie is, en daarvan werd alleen de 

verstrooiing aan short-range scatterers meegenomen, 

- de banden parabolisch zijn 

de toestandsdichtheid semi-elliptisch is 

fiwc < Ef, dat wil zeggen dat een groot aantal niveaus is gevuld. Ef 

variëert dan slechts weinig als functie van B. 

De breedte r van de Landauniveaus wordt volgens Ando [2] in hoge 

velden gegeven door: 

[ 
2 fi ]~ ~ r= -fiw- -B 
V c To (2.35) 

Grabowski en Madhukar [13] namen in hun berekening van Uxx behalve 

electron-impurity interactie ook electron-acoestisch fonon- en 

electron-electroninteractie mee, en vonden onder de aannamen dat 

- fiwc "" r > kbT (weinig thermische verbreding) 

- de Landauniveaus een Lorentzprofiel hebben: 

Uxx sinh(2v2 kbT/bwcM) x 

(2.36) 
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Hierin is 

- ne de electrenendichtheid 

- Wc = eB/m de cyclotronresonantiefrequentie 

- m = mo de electron bandmassa 

- nwcM = nwc(l + ÖLn/8é)= neB/mM de garenormaliseerde vrije 

electronenergie (Ln is het reële deel van de electron-zelf-energie) 

- mM = m(l + À - A1 ) de garenormaliseerde effectieve massa. A1 is een 

dimensieloze parameter die verband houdt met de 

electron-electroninteractie, À is een dimensieloze 

electron-fonon-koppelingsconstante. 

- T = Tor/nwc de effectieve verstrooiingstijd. To is de 

verstrooiingstijd in afwezigheid van een magneetveld. 

Verschillen met de theorie van Ando zijn dat er hier sprake is van 

twee verschillende effectieve massa'smen mM, en van verschillende 

verstrooiingstijden To en T in af- en aanwezigheid van een 

magneetveld. 

Figuur 2.6 Het oscillatorisch gedeelte van de toestands

dichtheid Ag/go als functie van het magneetveld bij 

T = 1.5 K, m = mM = 0.0667me en To = 10- 12 s. De termen 

met s > 1 zijn verwaarloosd. 
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De theorie van lsihara en Smrcka [15] tenslotte, leidt bij lage en 

middelgrote magneetvelden tot uitdrukkingen voor Oxx èn Oxy: 

Oxx oo 
[1 + 1 

2(wcTo) 2 
~] (2.37) = 1 + (wcTo) 2 + (wcTo) 2 go 

Oxy -oowcTo 
[1 - 3wc 2 To2 +1 ~] = 1 + (wcTo) 2 Wc 2 To2 (wc 2 To2+1) go 

met: 

(geleidbaarheid voor B=O) 

~ = 2 ~ exp(-vs/wcTo) 2v2skbTihwcN cos~~vs~f - vs> 
go S=1 sinh(2v2 skbTihwc*) Wc 

(verloop van de toestandsdichtheid, zie figuur 2.6) 

Wc = eB/m 

WeN = eB/mN 

(m de electronbandmassa) 

mN = m(1 - Ao(E)/E) (Ao(E) is het reële deel van de electron-

zelf-energie) 

Aannamen bij deze theorie zijn: 

- er is alleen electron-impurity interactie. De impurities veroorzaken 

gelocaliseerde electrontoestanden waarvan de energie net iets lager 

is dan die van de geleidingselectronen. 

- omdat in lage magneetvelden de cyclotronbanen van de electrenen 

uitgebreid zijn, worden multiple-scattering-processen in de 

beschouwing betrokken (Ando doet dit niet). 

- de variatie van mN met de energie van de electrenen is klein. 

Met behulp van formule 2.19 kan uit Oxx en Oxy Pxx berekend 

worden. Ando [1] en Grabowskl [13] nemen hierbij aan dat de relatle 

Oxy = -wcToOxx die uit de eenvoudige geleldlngstheorie volgt nog 

geldig is en vinden: 

Ando: 
1 [ 2(wcTo) 2 2v2kb Tlhwc 

Pxx = nee2 To/m 1 + 1 + (wcTo) 2 sinh(2v~kbTihwc) x 

exp(-v/wcTo) cos(2vEflbwc)- .... ) (2.38) 
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(2.39) 

Uit Oxx en Oxy volgens formule 2.37 volgen met 2.19 uitdrukkingen voor 

de magneto- en Hallweerstand volgens de theorie van Jsihara [15]: 

Pxx 

Pxy =~ ao 

(2.40) 

Zolang WcTo~(1) is het voldoende om slechts de term met s=1 van Ag/go 

mee te nemen. 

Uit de formules 2.38, 2.39 en 2.40 volgt dat de Shubnikov-de Haas 

oscillaties periodiek zijn in 1/B. Uit de periode in 1/B kan de 

electrenenconcentratie berekend worden: 

ne = go hA( 1/B) 
e (2.41) 

go is een factor die de ontaarding aangeeft. Als er geen spinsplitsing 

optreedt is go voor een GaAs-AlGaAs heterojunctie gelijk aan 2, met 

spinsplitsing is go= 1. 

In alledrie de hiervoor gegeven uitdrukkingen voor Pxx is sprake 

van een constante achtergrond waaromheen de Shubnlkov-de Haas 

oscillaties plaatsvinden, dat wil zeggen de voorfactor <Pxx> is 

onafhankelijk van het veld. Uit figuur 2.7 [25] blijkt echter dat 

<Pxx> in de praktijk niet constant is. Voor lage velden is er sprake 

van een negatieve magnetoweerstand: <Pxx> neemt af met het veld. 

Volgens Paalanen et al. [25] lelden twee mechanismen tot een negatieve 

magnatoweerstand ten eerste de localisatie van electrenen in een 

random potentiaal, en ten tweede de 'enhanced' Coulombinteractie 

tussen diffuus bewegende electronen. De correctie op de 

magnatoweerstand ten gevolge van de localisatie is slechts voor zeer 

lage velden (wcTo < 1) waarneembaar, en daarom in dit verslag verder 
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Figuur 2.7 De genormaliseerde magneta

weerstand AR/Ra als functie van B voor 

ne = 1.17 1015 m- 2 bij drie verschillende 

temperaturen [25]. 

niet interessant. De 'enhanced' Coulombinteractie leidt echter ook 

voor WcTo ~ 1 tot een negatieve magnetoweerstand, die evenredig is met 

B2 en een logaritmische temperatuurafhankelijkheid heeft [14]: 

(2.42) 

Hierin is F de Hartreefactor, een hoekgemiddelde over de statisch 

afgeschermde Coulombinteractie, en To=hlkbT. Deze theorie [14] 

voorspelt geen correctie op de Hallweerstand: Apxy = 0. 

§2.5 Het Quantua Hall Effect 

De in de vorige paragraaf besproken uitdrukkingen voor Pxx zijn 

slechts bij lage en middelgrote velden (wcTo ~ 1) geldig. Voor hoge 

velden (wcTo > 1) treden andere effecten op, zoals spinsplitsing en 

het over langere magneetveldtrajecten vrijwel nul worden van de 
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Figuur 2.8 ExperimenteLe curves voor 

de HaLLweerstand Pxy en de magneta

weerstand Pxx van een heterostructuur 

aLs functie van het magneetveLd bij 

een vaste eLectronenconcentratie. De 

temperatuur is ongeveer 8 mK [18]. 

De getaLLen bij de maxima in Pxx 

geven het LandauquantumgetaL en 

spinniveau aan, die bij de pLateaus 

in Pxy de vuLfactor. 
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magnetoweerstand. Tegelijkertijd wordt in de Hallweerstand Pxy het 

Quanturn Hall Effect zichtbaar. In figuur 2.8 is als illustratie een 

meting van Pxx en Pxy als functie van het magneetveld weergegeven 

[18]. De temperatuur was hier zeer laag: 8 mK. Voor hogere 

temperaturen zijn de plateaus in de Hallweerstand minder breed, en de 

pieken in de magnatoweerstand breder. 

In de plateaus is de Hallweerstand gequantiseerd op h/ie2 , 

i=1,2,3, ... [17]. Een berekening van de Hallweerstand leidt tot: 

B B h 
Pxy = n.e- v.(eB/h).e = ve2 (2.43) 

Met andere woorden: als de vulfactor geheel is, is Pxy gelijk aan de 

waarde van de gequantiseerde Hallweerstand. Hiermee is echter nog niet 

verklaard waarom de eindige afmetingen van het preparaat, de eindige 

temperatuur, electron-electroninteractie, onzuiverheden en de eindige 

(inhomogene) stroomverdeling over het preparaat geen invloed hebben op 

de Hallweerstand. Laughlin [19] schrijft deze onafhankelijkheid van de 

microscopische eigenschappen van het preparaat toe aan 

ijkinvarianties. 

Men neemt aan dat het feit dat de Hallweerstand over een langer 
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traject in B constant blijft een gevolg is van localisatie. Het feit 

dat de magnatoweerstand nul wordt in een plateau doet namelijk 

vermoeden dat elke vorm van verstrooiing hier verdwijnt. Dit betekent 

dat de toestandsdichtheid rond het Ferminiveau nul is of dat de 

electrenen rond het Ferminiveau niet deel kunnen nemen aan de 

geleiding. De eerste mogelijkheid wordt uitgesloten door het feit dat 

de magnatoweerstand over een eindig traject aan B-velden nul wordt. De 

tweede mogelijkheid houdt in dat de beweging van de electrenen beperkt 

moet zijn tot kleine gebiedjes binnen het preparaat ('localisatie'). 

Bovendien moeten de electrenen die wel deelnemen aan de geleiding 

onvoldoende energie kunnen winnen om te verstrooien naar een energie 

hoger dan die van de gelocaliseerde toestanden. De temperatuur moet 

dus laag zijn om het Quanturn Hall Effect waar te kunnen nemen. Het 

ontstaan van de gelocaliseerde toestanden wijt men aan de aanwezigheid 

van impurities die potentiaalputjes veroorzaken waarin electrenen 

opgesloten raken. Hun energie is dan iets hoger of lager dan wanneer 

zij aan de geleiding deel zouden nemen. 

De toestandsdichtheid van het tweedimensionale electrenengas stelt 

men zich nu voor als in figuur 2.9 [18]. De plateaus in Pxy verklaart 

men als volgt: 

-
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Figuur 2.9 Model voor de verbrede toestandsdichtheid uan 

een 2DEG in een sterk magnetisch veld. De 'mobility edges' 

dicht bij het centrum uan de L.andawliveaus scheiden de 

extended states uan de gelocaliseerde toestanden [18]. 
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Stel het magneetveld is zo groot, dat de Fermienergie ergens in 

het gebied met 'extended states' tussen de mobility edges Ec 4 en 

Ec3 ligt. Pxx en Pxv hebben een eindige waarde. Als het 

magneetveld nu toeneemt, schuiven de pieken in de 

toestandsdichtheid naar hogere energieën en komen verder uit 

elkaar te liggen. Omdat B toeneemt neemt ook de Hallweerstand toe 

(zie §2.3). De magnatoweerstand variëert, afhankelijk van het 

aantal extended states in de buurt van de Fermi-energie van nul 

tot Pmax· Bij voldoende toename van B komt het Ferminiveau echter 

in het gebied met gelocaliseerde toestanden tussen Ec3 en Ec2 (de 

mobility gap) te liggen. Omdat de electronen met een energie rond 

Ef nu niet aan de geleiding deel kunnen nemen is Uxx~Pxx=Û. Ook 

kunnen zij niet naar de rand van het preparaat bewegen om de 

Hallspanning op te bouwen. Zolang Ef in de mobility gap ligt 

blijft de Hallspanning dus constant. 

Bij eindige temperaturen kan er toch thermisch geaktiveerde 

geleiding over de mobility gap optreden. Uxx en Pxx zijn dan niet 

helemaal nul, ook al ligt Ef in de mobility gap. Als Ef precies tussen 

twee opeenvolgende Landauniveaus ligt geldt voor deze vorm van 

geleiding in goede benadering [3]: 

(2.44) 

re stelt hierin de breedte (in energie) van de extended states voor, 

zoals aangegeven in figuur 2.9. 

Een andere vorm van transport is het 'hopping transport'. Een 

electron springt dan onder absorptie of emissie van fononen 

(ruimtelijk) van de ene gelocaliseerde toestand naar de andere. Omdat 

er bij lage temperaturen weinig fononen beschikbaar zijn kan een 

sprong over een grotere afstand gunstiger zijn dan een sprong naar de 

(ruimtelijk) dichtstbijzijnde toestand. Men spreekt dan ook van 

'variable range hopping'. In goede benadering geldt voor de 

geleidbaarheid ten gevolge van variabie range hopping [24]: 

Uxx = k:T exp[-(To/T)~] (2.45) 
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(c en Ta constanten). Beide afhankelijkheden 2.44 en 2.45 van de 

geleidbaarheid in een minimum van Uxx zijn waargenomen door Ebert [4]. 

Het lijkt dus aannemelijk dat er inderdaad localisatie optreedt. 

In figuur 2.8 is Qd splitsing van het (n=l)-niveau (n is het 

Landauquantumgetal) in een 1~- ('spin down') en een tt-niveau ('spin 

up') zeer duidelijk zichtbaar. Ook bij hogere temperaturen (enkele 

Kelvins) is de spinsplitsing waarneembaar. Englert et.al. [6] toonden 

echter aan dat bij gebruik van de vrije electron g-factor (g=0.52) in 

formule 2.5 de spinsplitsing zelfs in de limiet r ~ 0 voor 

temperaturen boven 1.5 K niet zichtbaar is. Om de waargenomen grote 

spinsplitsing te verklaren gebruiken zij een model waarin de 

exchange-wisselwerking tot een toename van de Zeemansplitsing leidt. 

De effectieve splitsing wordt geschreven als: 

g*~bB = ~bB + Eex L (~f - ~~) (2.46) 
N 

met g* de effectieve g-factor, Eex de exchangeparameter en ~t~ de 

bezettingen van de spinniveaus. Hieruit volgt dat voor grote B (geen 

overlap tussen de spinniveaus) de splitsing maximaal is als het 

Ferminiveau precies tussen de spinniveaus inligt [21]. 
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3. MEETOPSfELLINC EN MEETMETHODE 

§3.1 De prep:uuten 

De in dit verslag beschreven metingen zijn verricht aan drie 

verschillende GaAs-AlGaAs heterostructuren, de 1665/3, 1401 en de 

2336/1. Deze preparaten zijn met behulp van de MOCVD-techniek 

geproduceerd. In figuur 3.1 zijn de structuur en de laagdiktes van 

ieder van de preparaten gegeven, evenals de electrenenconcentratie en 

de mobiliteit in onbelichte toestand. De contacten 1 en 5 worden over 

het algemeen als stroomcontacten gebruikt. Uit de spanning over de 

zijcontacten worden de Hallweerstand (~ V37) en de magnatoweerstand (~ 

v24) bepaald. 

Belichting van de preparaten leidt tot een toename van de 

electrenenconcentratie doordat er extra donor-electrenen vrijgemaakt 

worden. Bij lage temperaturen vindt vanwege de aanwezige 

potentiaalbarrière nauwelijks recombinatie plaats, zodat de toename 

van de electrenenconcentratie blijvend is: persistent photo 

PREPARAAT 
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Figuur 3.1 Laagdiktes, afmetingen, electronenconcentratie en 

mobiliteit van de drie gebruikte preparaten. 
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conductivity (PPC). Door het preparaat op kamertemperatuur te brengen 

wordt de oorspronkelijke electrenenconcentratie weer hersteld. Een te 

grote belichting leidt tot parallelle geleiding in het AlGaAs 

(verzadiging) [28]. 

Omdat de Shubnikov-de Haas- en Quanturn Hallmetingen bij constante 

electrenenconcentratie uitgevoerd moeten worden, moet belichting van 

het preparaat tijdens de metingen vermeden worden. Wel kan men PPC 

gebruiken om bij een hogere electrenenconcentratie te kunnen meten. 

Door slechts een korte lichtpuls op het preparaat te laten vallen 

wordt verzadiging voorkomen. 

§3.2 De aeetopstelling 

Omdat de quantisatieeffecten in het tweedimensionale electrenengas 

slechts bij lage temperaturen (kbT < bwc) waarneembaar zijn, wordt het 

te onderzoeken preparaat gekoeld. Daartoe wordt het in een kryostaat 

geplaatst, waarin het in direct kontakt staat met vloeibaar Helium-4. 

De mantel van de Heliurnkryostaat wordt gevuld met vloeibaar stikstof 

(77 K). 

Het kookpunt van Helium ligt voor een druk van 1 atmosfeer bij 4.2 

K. Door de druk in de kryostaat te verlagen kan de temperatuur continu 

gevariëerd worden tussen ongeveer 4.2 en 1.3 K. De meting van de 

temperatuur vindt plaats door de druk te meten met een kwikkolom of 

door een temperatuurweerstand die zich vlak naast het preparaat in het 

vloeibare Heliurn bevindt te meten (met een weerstandbrug). (Deze twee 

methoden geven niet precies hetzelfde resultaat: voor T>2 K is 

TR ~ Tp + 0.06 K. Voor T<2 K geldt wel TR=Tp. Er moet nog nagegaan 

worden wat de oorzaak van het verschil tussen TR en Tp is. Het 

verschil van 0.06 K tussen TR en Tp heeft echter geen grote invloed op 

de resultaten uit de metingen.) Enkele metingen zijn in de 
3 He-4 He-mengkoeler van de groep Kryogene Technieken verricht. Hierin 

kunnen temperaturen tussen de 20 en 800 mK ingesteld worden. 

Het magneetveld wordt opgewekt met behulp van een superspoel (tot 

8 T) of met een conventionele watergekoelde electramagneet (tot 

~ 2 T). Een stroombron met een automatische regeling maakt het in 

beide gevallen mogelijk om het veld continu toe te laten nemen. De 

grootte van het veld wordt gemeten met een Hallplaatje. Een extra 
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spoeltje kan gebruikt worden om een kleine modulatie op het veld aan 

te brengen. 

Door de contacten 1 en 5 van het preparaat wordt een wissel- of 

gelijkstroom gestuurd. De Hall- en magnatoweerstand meet men direct 

(op de x-y-recorder of labmaster) of via een lock-in-versterker (zie 

§3.3). 

Een gedeelte van de metingen is met behulp van een computer 

verricht. Hierbij is een iets aangepaste versie van het in [28] 

beschreven meetprogramma gebruikt. De automatisering van het 

meetproces levert met name bij de verwerking van de data een grote 

winst in tijd en nauwkeurigheid. Appendix B bevat een lijst van de 

gebruikte apperatuur en de ijkfactoren van Hallplaatjes en 

modulatiespoeltjes. 

§3.3 leetaethoden 

De meest eenvoudige metingen zijn die, waarbij een gelijkstroom 

door het preparaat gestuurd wordt. Nadelen van deze methode zijn 

echter het optreden van thermospannlngen en de oppik van storingen van 

buiten het systeem, waardoor het zinloos is om bij stromen veel lager 

dan ca. 1 ~ te meten [8]. 

Stuurt men een wisselstroom door het preparaat, dan heeft een 

constante thermospanning geen invloed op de meting. Bovendien kan dan 

met behulp van fasegevoelige detectie met een lock-in-versterker de 

invloed van ruis aanzienlijk beperkt worden. Ook kan men de 

bandbreedte van het signaal beperken door de tijdconstante van de 

lock-in te vergroten. Een nadeel van deze methode is dat er ten 

gevolge van capacitieve en induktieve koppelingen in de bedrading 

overspraak kan optreden. Bij lage frequentles (enkele tientallen Hz) 

is de overspraak echter gering. Meet men met een tijdconstante van 3 

seconde, dan is de laagste stroom waarbij nog een aanvaardbaar signaal 

gemeten wordt ongeveer 5 nA [8]. In figuur 3.2 is de opstelling voor 

wisselstroommetingen schematisch weergegeven. 

Een andere meetmethode is die waarbij op het langzaam toenemende 

magneetveld een kleine harmonische modulatie B(t) = Bm cos(wt) 

aangebracht wordt, terwijl er een gelijkstroom door het preparaat 

loopt. Zie figuur 3.3 voor de opstelling. Deze methode is alleen bij 
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Figuur 3.2 Opstelling voor wisselstroommetingen. 

Figuur 3.3 Opstelling voor magneetvetdmodutatiemetingen. 
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Shubnikov-de Haas metingen toegepast. Het harmonische veld beïnvloedt 

de potentiaal V tussen de contacten. De totale potentiaal wordt 

V= Vo + Vosc• met Vo/I=<Pxx> de klassieke magnatoweerstand (volgend 

uit de eenvoudige geleidingstheorie) en Vosc/l=Pxx-<Pxx> het 

oscillerende deel van de magnatoweerstand ten gevolge van het 

Shubnikov-de Haas effect. Detectie van Vosc op de eerste (w) of tweede 

(2w) harmonische van de modulatlefrequentie (met een lock-in 

versterker) leidt, voor kleine modulatlevelden (Bm < B) 

respectievelijk tot gelijkspanningen gegeven door: 

Vosc1 ~ 2 A(B,T) i [ 2vEf sn --flwc 
<p ] J1 (a) (3.1) 

Vosc2 ~ 2 A(B,T) [ 2vEf cos ---nwc <p ] h(a) 

a 2vBm 
= par-

Hierin is A(B,T) een korte notatie voor de amplitudefactor in de 

formules 2.38, 2.39 of 2.40, stellen J1(a) en J2(a) de Besselfuncties 

van de eerste en tweede orde voor, en is p de periode in 1/B van de 

oscillaties. De resulterende signalen Vosc1 en Vosc2 lijken op eerste 

of tweede afgeleiden van het oorspronkelijke signaal. 

De component Vo wordt ook beïnvloed door het modulatieveld, en 

bevat harmonische termen cos(wt), cos(2wt) etcetera. De relatieve 

bijdragen van deze harmonischen hangen af van het gedrag van <Pxx> als 

functie van het veld B. Omdat <Pxx> slechts langzaam variëert met B, 

kan deze vrijwel volledig onderdrukt worden door op de tweede 

harmonische te detecteren. Een signaal gedetecteerd op de eerste 

harmonische bevat nog een aanzienlijke achtergrond, omdat de klassieke 

magnatoweerstand niet lineair is in B [23]. 

Een nadeel van magneetveldmodulatie is dat de signalen Vosc1 en 

Vosc2 ten gevolge van de Besselfunctles in formule 3.1 aanzienlijk 

kleiner zijn dan het oorspronkelijke signaal. 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

§~.1 Spinsplitsing 

In figuur 4.1 is een meting die in de mengkoeler aan het preparaat 

1665/3 is verricht afgebeeld. Vanwege de lage temperatuur (28 mK) zijn 

de plateaus in Pxy zeer goed ontwikkeld, en wordt Pxx over lange 

trajecten in B (vrijwel) gelijk aan nul. Uit de helling van Pxy bij 

lage B kan de electronenconcentratie van het preparaat berekend 

worden: 

ne(QHE) B (3.27 ± 0.05) 1015 m- 2 =--= Pxye 

Trekt men deze rechte door naar hoge B. dan blijkt hij niet door de 

middens van de plateaus te gaan. Dit zou volgens formule 2.43 wel het 

geval moeten zijn. De helling van de rechte door de middens van de 

Preparaa~ 166sh. 

I =~5 nA 

T =lBmK 

Figuur ~.1 VoorbeeLd uan een Shubnikov-de Haas en een Quantum-Hatt 
meting, verricht in de mengkoeter. 
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"l nL(h~ ve.lt:Ll: 

(~.38 ± O.Ol) 10
11 m-4. 

10 1l 11., 
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Figuur I, .2 De ligging van de maxima in het Shubn.ikov-de Haas

signaal in 1/B uitgezet tegen het Landauquantumgetal n. De 

helling van de rechte door de meetpunten geeft A(1/B), waarmee 

de dectronenconcentratie te berekenen is. Let op de ligging 

van de spinsplitsingspieken (zie tekst). Preparaat: 1665/3. 

plateaus geeft voor de electronenconcentratie: 

ne(QHE) = (3.53 ± 0.05) 1015 m-2 

maar wijkt bij lage B af van het verloop van Pxy· Zet men de ligging 

(in 1/B) van de maxima van de Shubnikov-de Haas oscillaties uit tegen 

het Landauquantumgetal n (figuur 4.2), dan is uit de helling van de 

rechte door de meetpunten eveneens de electrenenconcentratie te 

bepalen: 

(sdH) 
2 1 (3.12 ± 0.06) 1015 m- 2 

ne = 4.14 10-15 A(1/B) = 

In de figuur kan men echter zien dat ook hier de helling van de rechte 
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voor lage B anders is dan voor hoge B. Voor hoge velden vindt men: 

ne(SdH) = (3.38 ± 0.02) 1015 m- 2
• 

Zowel bij hoge als bij lage velden geldt n8 (QHE)/ne(SdH)~1.05. Dit 

verschil tussen ne(QHE) en ne(SdH) is al eerder waargenomen door [8], 

onder andere voor het hier gebruikte preparaat 1665/3. De oorzaak van 

het verschil in de berekende electronenconcentraties bij hoge en lage 

velden is mogelijk de methode om B te meten. Dit gebeurde bij deze 

meting namelijk met een magnetische fluxmeter. Ten gevolge van drift 

van deze meter kunnen de gemeten velden na enige tijd te hoog 

uitvallen. Bij de verdere metingen werd het veld met een Hallplaatje 

gemeten, en treedt het beschreven probleem niet meer op. 

De maxima van de spinsplitsingspieken zouden bij de vulfactoren 

vl=2n+3/2 (voor spin-down) en vt=2n+1/2 (voor spin-up) moeten liggen. 

Dit blijkt echter in figuur 4.2 niet het geval te zijn: zij liggen 

respectievelijk boven en onder de rechte, met andere woorden de 

spingesplitste pieken liggen dichter bij elkaar dan uit de 

1/B-periodiciteit zou volgen. Dit is een gevolg van de eindige 

temperatuur en de daaruit voortvloeiende overlap tussen de 

(i) -A 

i 

Figuur 4.3 ALs de spinspLitsingsniveaus 

overLappen, is de vuLfactor bij 

Ef = E t groter dan zonder overtap, n, 
wat Leidt tot een verpLaatsing van het 

mruciiiUJJJl [21]. 
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spingesplitste niveaus. Als nu namelijk het Ferminiveau volgens de 

1/B-periodiciteit met een maximum in de toestandsdichtheid 

(bijvoorbeeld een spin-up niveau) samenvalt, moet ook een gedeelte van 

het bij hetzelfde Landauquantumgetal behorende spin-down niveau bezet 

zijn (figuur 4.3). Dit betekent dat er dan meer dan de aanwezigene 

electrenen nodig zouden zijn om de niveaus te vullen. Bij een iets 

lager veld is het aantal toestanden per Landauniveau echter iets 

kleiner, zodat het dan wel mogelijk is om met ne electrenen het 

spin-up niveau half en het spin-down niveau voor een klein gedeelte te 

vullen. Het maximum in Pxx ten gevolge van het passeren van het 

Ferminiveau van het maximum in de toestandsdichtheid (horend bij een 

spin-up niveau) ligt dus bij een lager veld dan uit de 1/B 

periodiciteit volgt. Voor het passeren van een spin-down niveau kan 

een analoge redenering opgezet worden, waaruit volgt dat het maximum 

in Pxx naar een hoger veld verschuift [21]. 

Naarmate de temperatuur lager is, is het energiegebied waarin de 

Fermi-Dirac verdelingsfunctie van 1 naar 0 afneemt smaller. De 

verdeling van de electrenen over het spin-up en spin-down niveau is 

r-. 2.5 
~ 
..Jt ...... 
" ~ 

r 2.0 

1..5 

1.0 

0.5 

H 

TCKl 

----- 3.6 
=====i:g 
- -- - - 1..t, 

----- 2.2. 

------ l.O 

- - - - - - -- - 1.2 

5 ----+S [TJ 

Figuur ~-~ Typisch voorbeeld van 

de spinsplitsing van het (n=l)

maxinu..un in Pxx als functie van de 

temperatuur. Preparaat 1665/3, 

1=98 n.A. 
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lt 

Figuur ~.5 De ligging van de 1t

en 1~-pieken in Pxx als functie 

van de temperatuur. De ligging 

van de pieken voor T~ (geen 

overlap) is berekend voor 

ne = 3.48 1015 m- 2
• evenals de 

Ligging van het ongesplitste 

maxillll.lnt. Preparaat: 1665/3. 

dus afhankelijk van de temperatuur. Uit formule 2.46 volgt dat daarmee 

ook de effectieve splitsing van de spinniveaus afhankelijk is van de 

temperatuur: voor een lagere temperatuur is de splitsing groter, en 

dus de overlap tussen de niveaus kleiner. De pieken in Pxx naderen bij 

lagere temperaturen dus steeds meer de ligging volgens de 

118-periodiciteit (met vt=2n+l/2 en v~=2n+3/2). Bij hoge temperaturen 

overlappen de niveaus vrijwel geheel, en is slechts één maximum 

aanwezig (met het Landauquantumgetal n en v=2n+l). Uit een meting van 

de ligging van de spinsplitsingspieken in Pxx als functie van de 

temperatuur (zie figuren 4.4 en 4.5) kunnen conclusies getrokken 
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~'~------------~------------~-------------

.. 

0.1 

1,.0 ~.s s.o ----.,e [TJ 5.5 

Figuur ~.6 De aktiveringsenergie tussen het 1t- en 

1 ~-niveau als functie van het magneetveld. Preparaat 

1665/3. 

worden over de vorm van de toestandsdichtheid [21]. 

Uit metingen als die in figuur 4.4 kan ook informatie verkregen 

worden over de effectieve g-factor. De temperatuurafhankelijkheid van 

Pxx in de buurt van een minimum wordt namelijk over het algemeen 

gedomineerd door een term ([27], vergelijk formule 2.44) 

( 4.1) 

Hierin is Ea de aktiveringsenergie, i.e. het energieverschil tussen Ef 

en de dichtstbijzijnde mobility edge. In het minimum tussen twee 

spinsplitsingspieken in Pxx geldt: 

(4.2) 

(zie figuur 2.9). 

Uit de temperatuurafhankelijkheid van Pxx wordt nu Ea als functie 

van B berekend, zie figuur 4.6. Nemen we aan, zoals in [27] voor 

niet-spingesplitste niveaus wordt gedaan, dat de mobility edge vrijwel 

in het centrum van het niveau ligt (r. ~ 0), dan volgt uit 4.2 een 

waarde voor g". De door ons berekende g"-enhancement voor het minimum 
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tussen het lt en 1~-niveau is: 

4 ( gM/g ( 5 

Dit resultaat komt redelijk overeen met dat in [5]: daar vindt men 

gM/~ 5. Omdat uit de ligging van de spinsplitsingspieken blijkt dat 

er nog wat overlap is tussen de spinniveaus, zal gM nog groter worden 

bij hogere B, totdat de niveaus volledig gescheiden zijn. 

Weiss et al. [27] berekenen uit de aktiveringsenergie ook de 

toestandsdichtheid in de buurt van het minimum in Pxx· Hun redenering 

wordt geïllustreerd in figuur 4.7, waarin een model van de 

toestandsdichtheid bij twee verschillend velden Bt<B2 (T = 0) gegeven 

is. Als het veld toeneemt van Bt naar B2. en de electronenconcentratie 

constant gehouden wordt, verschuift het Ferminiveau van Ef(Bt) naar de 

lagere energie Ef(B2). Houdt men het veld constant, dan kan een zelfde 

verandering AE van de Fermi-energie verkregen worden door de 

electronenconcentratie te verlagen. De verandering in de 

electronenconcentratie komt in benadering (als Ef in de staarten van 

... 
ë 

, 
ei 

n•O 

EFI~ E,.IB1l 

!11wt,1 : t 11"'t.2 

na1 

Figuur ~.7 Model van de toestandsdichtheid bij twee 

verschillende magnetische velden. In [27] gebruikt 

om de reconstructie van de toestandsdichtheid uit de 

aktiveringsenergie te verklaren. 
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de Landauniveaus ligt en AE zo klein is dat v1 ~ v2 = v) overeen met: 

(4.3) 

Het energieverschil tussen de twee posities van het Ferminiveau is: 

AE = E.(Bt) - E.(B2) -
[(n+~)n(wc .2 -Wc. t) -~g11J.Lb(B2 - Bt)] (4.4) 

met n het Landauquantumgetal van het gevulde niveau. Met behulp van 

4.3 en 4.4 kan de toestandsdichtheid bepaald worden: 

D(E) ~ !~e (4.5) 

Willen we de toestandsdichtheid tussen het lt- en het tl-niveau 

berekenen dan moeten we v = 3 en n = 1 nemen. Voor g 11 kozen we 

g 11 = 2.5. Het resultaat is afgebeeld in figuur 4.8. Vanwege de breedte 

van de Fermi-Dirac functie bij eindige temperatuur dragen in de buurt 

van het minimum van de toestandsdichtheid beide niveaus bij aan de 

O<E) (to•• m·J meV-1] 

s 

3 

2 

• 
• 

1 

L---~------::::--------:::-------.:~------:":o-- Ea.- Ea.,".,CllC 
~ ~ o ~ u lm~ 

Figuur 4.8 De toestandsdichtheid D(E) in het minimum tussen de 1t

en 1l-niveaus. Preparaat 1665/3. 
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thermisch geaktiveerde geleiding. Omdat in de berekening de volledige 

geleiding aan één niveau wordt toegeschreven ontstaat er een 

kunstmatig maximum in D(E) bij Ea- Ea.max = 0 [27]. Als de 

Fermienergie meer dan kbT buiten het midden tussen de twee niveaus 

ligt, wordt de bijdrage van het niveau met de hoogste 

aktiveringsenergie onbelangrijk. Figuur 4.8 is verkregen uit metingen 

bij temperaturen tussen de 1.2 en 2.5 K. Bij 2.5 K is kbT = 0.22 meV, 

dus is er in het hele gebied waarin D(E) berekend is sprake van 

bijdragen van twee niveaus. Iets verder buiten het midden begint D(E) 

sterk toe te nemen, en is bovenstaande methode ook niet meer 

toepasbaar (dan geldt namelijk niet v1 ~ v2). In feite is de overlap 

tussen het 1t- en 1!-niveau dus te groot om de methode van Weiss et 

al. te kunnen gebruiken. Zij zelf passen hem toe op het minimum tussen 

de (n=O)- en (n=1)-piek en vinden daar over een tamelijk groot gebied 

een constante toestandsdichtheid. 

§1,..2 De llagn.etoweerstand in zeer la.ge JR.a.gn.eetvelden 

In paragraaf 2.4 werd vermeld dat er voor lage velden sprake is 

van een negatieve magnetoweerstand: <Pxx> neemt af met het veld. Dit 

is in de metingen duidelijk te zien (bijvoorbeeld in figuur 4.1). 

Metingen aan het preparaat 1401 wezen uit dat hierin ook de 

2oor-----------~-----------.------------.-----------~----~ ,.., 
s .. 
~ 

r 
lSO 

0 

'Prepa.ra.a.t 11.,01 

I = O.L,9 fA 

0.1 

T[K] 

....--ft.lb 

~~~~~~~~~~~~3.8& J.sg 
3-2.1 
2.85 

2..t,f.t 

2.01, 

l.f>s 

O.l 0.~ ----+B [TJ OJ., 

Figuur 1,..9 Magnetoweerstand a.Ls functie van het veLd bij 

verschiLLende temperaturen. Preparaat 1401, 1=0.49 ~. 
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o.os1--~---.----~---...,.------..----r------.-----. 

-0-10 

-0.15 

T [KJ 
------- 4-lb 

_____ J.S~ 

1.LB 

---+ fl [t~-l T'] 

Figuur ~.10 De genormeerde magnetoweerstand APxx/Pxx(O) 

aLs functie uan B2 bij verschiLLende temperaturen. Let op 

de aanwezigheid uan positieve magnetoweerstand bij zeer 

Laag veLd. Het feit dat door een gedeeLte van de curves 

(in de cirkeL) een rechte Lijn getrokken kan worden toont 

aan dat voor dat traject in B sprake is van een paraboLische 

afhankeLijkheid. Preparaat 1401. 

temperatuurafhankelijkheid van de negatieve magnatoweerstand 

waarneembaar is (figuur 4.9). Een reden waarom dat bij de andere twee 

preparaten niet het geval is kan zijn dat de mobiliteit in deze 

preparaten een factor 3 à 4 lager is. 

Om te controleren of de negatieve magnatoweerstand aan 2.42 

voldoet wordt APxx/Pxx(O) als functie van 82 beschouwd. Dit moet dan 

een lineair verband opleveren. Uit figuur 4.10 blijkt dat dit voor een 

zeker gebied aan 8-waarden redelijk opgaat. In figuur 4.11 is nog eens 

voor alle temperaturen uit figuur 4.9 de grootheid 

(4.6) 

als functie van 8 uitgezet. Indien de magnatoweerstand aan 2.42 

voldoet zou A constant moeten zijn. Dit blijkt voor 0.155~8~0.195 T 



-42-

1-5 ' \~ 

~~ T[ KJ 
<I 

'-\1 ' ' 1.~8 

r \ ~ 2.0~ 

........ o--y"" 

- j ~ -,""'----'~.::::._~. 2. t.t. 
1.0 

~....__ I 'F.J '>---·,.__,r-~. 2.85 

~ '-. 3.11 
/....._ ' _, 

/.. " "'---·----. 3.59 

r-y~~"-· 3.8'-

/~"'-~ ~.,.~b 

o.s 
~~ 

o~~--------------~~----------~~--_J 
0.10 0-15 ----+f> [TJ 0.20 

Figuur ~.11 A (zie tekst) als functie van B 

bij verschillende temperaturen. Preparaat 1401. 

(ofwel 5.9 ~ WcTo ~ 7.5) ongeveer waar te zijn.Door Paalanen et al. 

[25] wordt voor een vergelijkbaar preparaat (maar met een hogere 

mobiliteit dan de 1401) over een veel groter gebied een parabolische 

afhankelijkheid van de magnatoweerstand gevonden, namelijk voor 

1 ~ WcTo ~ 12. 

Uit de data bij 0.155 ~ B ~ 0.195 T werden de Hartreefactor Fen 

de temperatuur Ta berekend: 

-voor ne = 1.15 1015 m- 2
• ~ = 33 m2/Vs vinden we: 

F = 0.18±0.03, To = 9.3±0.2 K. T = (8.2-+o.2) 10-13 s = 0.066 To; 

-en voor ne = 1.32 1015 m- 2
• ~ = 38 m2 /Vs is het resultaat: 

F = 0.22-+o.03, To = 9.0±0.3 K, T = (8.5±0.3) 10- 13 s = 0.059To. 
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Paalanen et al. vonden: 

-voor ne = 1.17 1015 m- 2 en~= 65 m21Vs: 

F = 0.73 en To = 15.5 K, T = 4.9 10- 13 s = 0.020To; 

-en voor ne = 1.64 1015 m- 2 en~= 112 m2/Vs: 

F = 0.72 en To = 9.8 K, T = 7.8 10- 13 s = 0.018T0 • 

Uit deze resultaten zou men kunnen concluderen dat de hogere 

mobiliteit in het preparaat van Paalanen et al. een gevolg is van de 

grotere afscherming van de Coulombinteractie (grotere F) in dit 

preparaat. Ook leidt een grotere afscherming mogelijk tot een grotere 

To, wat zou verklaren waarom wij in de preparaten 1665/3 en 2336/1 

(factor 3 à 4 lagere mobiliteit dan 1401) nauwelijks iets van de 

temperatuurafhankelijkheid van de negatieve magnetoweerstand 

waarnemen. Als T ~ To is AR namelijk klein, en is de verandering in AR 

ten gevolge van een verandering van T bijna niet te meten. 

Opmerkelijk is het feit dat T zoveel kleiner is dan To: de 

aanwezigheid van een magneetveld vergroot kennelijk de kans op 

verstrooiing van de E~~hctronen. Volgens [25] verstrooien de electronen 

in aanwezigheid van een magneetveld voornamelijk aan long-range 

scatterers. 

Uit figuur 4.10 blijkt. dat er behalve van een negatieve 

magnetoweerstand, voor lage B (O<B<0.1 T) ook van een positieve 

magnetoweerstand sprake is. Iets dergelijks is eerder waargenomen door 

Kawaji et al. [16] aan een preparaat met ne = 1.82 1015 m- 2 en~= 

16.1 m2 /Vs, echter voor lagere WcTo: bij hen is sprake van een 

positieve magnetoweerstand voor WcTo ~ 0.2 bij T = 4.24 K, bij ons 

voor WcTo ~ 3.4 bij T = 4.28 K. Een overeenkomst is wel dat het 

traject in B waarover de positieve magnetoweerstand aanwezig is 

kleiner wordt bij lagere temperatuur (figuren 4.10 en 4.12). In [25] 

is geen positieve magnetoweerstand waargenomen. Vergeleken met [25] is 

ook het traject waarover een negatieve parabolische magnetoweerstand 

aanwezig is in [16] veel kleiner: WcTo ~ 0.2 in [16] tegenover 

1 ~ WcTo ~ 12 in [25] (en 5.9 ~ WcTo ~ 7.5 bij ons). 

Kawaji et al. concluderen uit een analyse van de verstrooiingstijd 

in hun preparaat dat het door hen gemeten verloop van de 

magnetoweerstand het gevolg is van electron-electron interacties in 

een schoon 2DEG in een magnetisch veld, terwijl Paalanen et al. de 
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Figuur ~.12 Äaxx als functie uan B2 bij 

verschillende temperaturen [16]. 

negatieve parabolische magnatoweerstand verklaren met de verstrooiing 

van electrenen aan long-range scatterers. Een mogelijke gevolgtrekking 

uit het feit dat in ons preparaat 1401 de magnatoweerstand een 

combinatie van de in [25] en [16] beschreven eigenschappen vertoont, 

is dat hierin de electron-electron wisselwerking en de wisselwerking 

tussen electrenen en long-range scatterers van dezelfde grootte orde 

zijn. Deze conclusie wordt ondersteund door het feit dat de mobiliteit 

van de 1401 c~ = 38 m21Vs) tussen die van de preparaten in [25] en 

[16] (respectievelijk ~ ~ 65 m2 /Vs en ~ = 16 m2/Vs) inligt. 

§~.3 ShubnUwv-d.e Haas aetingen tn lage ~aa.gneetuelden. 

De amplitude van de Shubnikov-de Haas oscillaties kan volgens de 

formules 2.38, 2.39 en 2.40 voor niet te hoge velden (wcTo van de orde 

1) geschreven worden als: 

(4.7) 

Hierin staanMen M' voor, eventueel verschillende, effectieve massa's 

(zie §2.4). C1 is afhankelijk van het veld en de verstrooiingstijd, C2 

is een constante (C2=2~2kblne) en C3 is afhankelijk van de 

verstrooiingstijd. Nemen we aan dat de verstroofingstijd onafhankelijk 
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is van de temperatuur, dan vindt men voor de verhouding tussen de 

amplitudes van Shubnikov-de Haas oscillaties bij verschillende 

temperaturen Tt en T2. maar hetzelfde magneetveld B, de relatief 

eenvoudige formule: 

At(B,Tt) _ lt sinh(C2MT21B) 
A2(B,T2) - T2 sinh(C2MTt/B) (4.8) 

In figuur 4.13 is een typisch voorbeeld van een meting van de 

Shubnikov-de Haas oscillaties bij verschillende temperaturen 

afgebeeld. Bepaalt men uit dit soort metingen de amplitudes van de 

oscillaties, dan is M in fonmule 4.8 de enig overgebleven onbekende. 

Voor ieder tweetal temperaturen kan dus een M berekend worden. 

De Shubnikov-de Haas metingen aan het preparaat 1401 bleken niet 

geschikt om via bovenstaande methode M te bepalen. Dit is een gevolg 

van het al bij lage velden optreden van spinsplitsing, waardoor 4.7 de 

amplitude van de oscillaties voor dit preparaat niet goed beschrijft. 

8.-------~--------r--------r--------.--------r--------~--~ 
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Figuur 4.13 Een Shubn.i.kov-d.e Haas aet'l.ng bij verschil.l.ende 

temperaturen met gemoduleerd vel.d. Er is gedetecteerd op 

de eerste harmonische van de modul.atiefrequentie. 
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Figw.u- IJ.llJ De amplitude van de 

SdH-osciLLaties wordt in de extrema 

bepaaLd met behuLp van Lineaire 

interpoLatie. 
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Voor de preparaten 1665/3 en 2336/1 is de methode echter wel 

toegepast. 

De amplitudes van de oscillaties werden voor die velden waarbij 

een extremum in Pxx optrad bepaald met behulp van een lineaire 

interpolatie tussen de twee naastliggende extrema: 

A(B2,T) = IPxx(B2,T) -

-... 

Pxx(Bt.T)(B3 -82) + Pxx(B3,T)(B2- Bt)j/2 
(83 - Bi) (4.9) 

Zie figuur 4.14. De waarden van Pxx(Bt.T), Pxx(B2,T) en Pxx(B3.T) 
moeten hierin al gecorrigeerd zijn voor de eventuele modulatie van Pxx 

met een Besselfunctie (vanwege magneetveldmodulatie, zie §3.3). De met 

4.9 bepaalde waarde van A wijkt, tengevolge van de interpolatie, iets 

af van de werkelijke waarde. De fout die men zo maakt is echter niet 

groot, térwijl deze nog gereduceerd wordt tot een tweede orde fout 

wanneer men de verhouding (4.8) van de amplitudes berekent. De 
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oplossing van 4.8 vindt men met behulp van een nulpuntszoekrnethode 

(Newton-iteratie). 

Heeft men het Shubnikov-de Haas signaal bij NT verschillende 

temperaturen gemeten, dan kan men bij een bepaald veld ~(NT-1) 

waarden voor M bepalen. In de figuren 4.15 en 4.16 zijn voor de 

preparaten 1665/3 en 2336/1 de over de temperatuur gemiddelde massa's 

_____,. f> (T] 
0 0.5 "1.0 1.5 

0.0].-------~--------r-------__;.,;.----, 

mo ---------------

( • • • • • . . . .. . . • . . • .. 
t: 

r o.c' 

. . 
o.cs .. 

... 
.. 

... 

• •• 

D 0 0 0 . .. 

. 
0 

,.. 
6 

D 

0 

• .. 
• 
• 

• 
• 

• .. 

rnod n, [1o" m·l] 
1 2.66±0.1:) 
1 2. '11 t o.18 
1 2.'16 t o.o~ 
1 Z.B B ! 0.07 
1 3. 01 t O.Dcj 
1 3. 64 t 0.0~ 
1 3. 6Lt t o.ro 
- :';. 17 '! 0.05 
1 3.12.! o.o~ 
1 3.70 :t 0.03 

C. CLt ,____._ _ _..__.• .a.· •..____.. _ _.___7-__..-~_..___..__-'----'----''----L-..L.l 
0 l ~ 6 8 10 12. 14 

-----4 w"t:. 

Figuur ~.15 Uit de SdH-oscillaties berekende effectieve massa 

(gemiddeld over een aantal temperaturen) als functie van het 

magnetisch veld. Prep1raat 1665/3. 

De punten bij lage WcTo zijn verkregen uit metingen met 

1.2<T<2.8 K, terwijl voor die bij hogere velden alle 

temperaturen tussen 1.2 en ~.3 K meegenomen zijn. Het getal 

in de tabel onder 'mod' geeft aan of het een engemoduleerde 

dan wel gemoduleerde meting betreft, en in het Laatste gevaL 

op welke harmonische van de modulatiefrequentie gedetecteerd is. 
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NT NT 

m*(B) = NT(~T- 1 ) 2 2 MJ.k(B) 
j=1 k=1,k_jii!j 

( 4.10) 

als functie van het veld (wcTo = ~) uitgezet. Het blijkt dat de uit 

de Shubnikov-de Haas metingen berekende effectieve massa m* kleiner is 

dan de effectieve bandmassa mo = 0.0667me. en bovendien lijkt hij 

afhankelijk te zijn van het magneetveld: voor lagere WcTo wijkt m* 

meer af van mo dan voor grotere waarden van WcTo. 

Het feit dat m* niet gelijk is aan mo wijst erop dat de formule 

van Ando (2.38) geen goede beschrijving geeft van de Shubnikov-de Haas 

oscillaties in onze preparaten. In de theorieën van Grabowski [13] en 

Isihara [15] is wel sprake van een massa m* die afwijkt van ma: 

-'B[T) 

~~or------------------~.s __________________ 1~.o~------, 

• 

0. 

6 

moa 11e r 10'11" m~ 
A • 1 /t.SB :!:. 0.08 

)C. 1 ~t.so :t o.o6 
0 1 1..,.67 t o.gJ 
.t. 2 4.67 :t o. o.os 

Ff.guu.r IJ.16 Als figtrur IJ.15, rw. voor preparaat 2336/1. 
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Grabowski: m" = mo(1 +À- At) 

À: dimensieloze electron-fenon koppelingscanstante 

At: dimensieloze parameter die verband houdt met de 

electron-electron interactie. 

lsihara: m" = mo(1 - Ao(E)/E) 

Ao(E): reële deel van de electron-zelfenergie. 

Over de grootte en het gedrag als functie van B van de parameters À. 

At en Ao(E)/E wordt in [13] en [15] niet expliciet gesproken. Beide 

theorieën kunnen echter wel tot een m"<mo leiden. 

De afhankelijkheid van de effectieve massa van WcTo is eerder 

waargenomen door Fang et al. [7] voor electrenen in een (100)-Si 

inversielaag. en door Galchenkov et al. [10] voor een GaAs-AlGaAs 

heterostructuur (figuren 4.17 en 4.18). Met name het resultaat van 

Fang lijkt qua vorm sterk op figuur 4.15 (resultaten voor 1665/3). 

Fang et al. toonden echter experimenteel aan dat m" zich niet op een 

consistente manier als functie van de doping (electronenconcentratie) 

en de substraatstroom in de MOSFET gedraagt. Hun resultaten lijken 

erop te wijzen dat de massa's die uit de amplitude van de Shubnikov-de 

Haas oscillaties bepaald worden afhankelijk zijn van de 

detaileigenschappen van de scatterers in het systeem. Ando et al. [1, 

sectie VI 82] menen dat een verandering van de afscherming van de 

021 

fl019 

~ars 

ao o oo o Cb ~ 
aa a a t 

0 
fll 

+ 
+t 

- - !..t.l!. !. - -·- -- -- -
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Figuur 4.17 Door Fang et al. [7] 

ut t de Sdll-ampl t tudes berekende 
017 

t A A A 

A I.BO T effectieve massa's van electronen 
A 

tn een (100)-Si tnversielaag. De 

• electrenenconcentratie toerd 
·J 

gevarteerd tussen 1016 en 5 1016 -2 
"'c r • • 
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Figw.J.r 4.18 Door Gatchenk.ov et a.t. 

[10] uit de SdH-amptitudes berekende 

effectieve massa's van de etectronen 

in een GaAs-AtGaAs heterojunctie. De 

etectronenconcentratie is 

3.36 1015 m- 2 en de mobititeit 

5.8 m2 /Vs. 

o.os 

~'ro 
Q 10 

I 

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

1.0 1.S ~ [T] 2.0 

scatteringspotentialen door vrije ladingsdragers ten gevolge van het 

magneetveld tot het waargenomen gedrag van de effectieve massa kan 

leiden. 

Een andere manier om de resultaten voor preparaat 1665/3 te 

presenteren is de volgende: middel mM per meting over alle 

magneetvelden en zet de zo verkregen <mM> uit als functie van de 

oqr---------~~-------r--------~ 

;. 

i 

I 

z.s 3.0 

Figw.J.r 4.19 Per meting uit figuur 4.15 (preparaat 1665/3) 

over het vetd gemiddetde effectieve lla.Ssa ats functie van de 

etectronenconcentratie. 
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electronenconcentratie. Het resultaat voor de 1665/3 is afgebeeld in 

figuur 4.19, waaruit blijkt dat de grootte van m* afhangt van ne. Dit 

was ook al door Fang et al. (7] opgemerkt voor de (100)-Si 

inversielaag. Wanneer men hetzelfde doet voor de 2336, is het effect 

veel minder duidelijk aanwezig, maar daar staat tegenover dat de 

electronenconcentraties hier veel minder van elkaar verschillen. 

Overigens kan niet het hele verloop v~n de curves van m* als functie 

van w~To aan verschillen in de electronenconcentratie toegeschreven 

worden: binnen één meting (met constante ne) ziet men toch een toename 

van m* met 8. 

Uit figuur 4.20 volgt dat de amplitude van de Shubnikov-de Haas 

oscillaties afhankelijk is van de stroom door het preparaat. Dit is 

het gevolg van de opwarming bij wat grotere stromen. Bij de metingen 

met magneetveldmodulatie is meestal een stroom van 2 ~ gebruikt. Deze 

stroom ligt net aan de ondergrens van het gebied waarin men wat van de 

stroomafhankelijkheid gaat merken. Gornik [12] berekende met formule 

4.8 (waarin hij M = 0.0667me onafhankelijk van 8 en T nam) voor 

verschillende stromen de temperatuurverhoging in het preparaat ten 

opzichte van de omgevingstemperatuur (figuur 4.21). Extrapolatie van 

0.0 

'Prepa.ro.o.~ 2336 

T = 1.69 K 

o.s 1.0 ~'B [T) 1.S 2.0 

Figuur .... 20 Strooma.fhankelijkhetd van het S1u.tbn.Uwv-de Haas effect. 
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zijn resultaten geeft ten gevolge van de door ons gebruikte stroom van 

2 ~een verhoging AT~ 0.1 K. Voor enkele metingen is opnieuw de 

effectieve massa m" met 4.8 berekend, nu met gecorrigeerde 

temperaturen T+AT. De 'nieuwe' massa's blijken nog iets kleiner te 

zijn dan de oorspronkelijke. Het verschil is echter niet groot: 

-O.OOl<Am"<O. Het door ons gevonden verschijnsel dat m"<mo is dus 

zeker niet te wijten aan opwarming van het preparaat door een te groot 

gekozen stroom. Uit figuur 4.20 is bovendien ook duidelijk dat het 

vergroten van de stroom niet precies hetzelfde effect geeft als een 

verhoging van de temperatuur. Deze conclusie maakt de in [12] 

gebruikte methode om AT te bepalen dubieus: deze gaat immers uit van 

een constante M = 0.0667me. 

Met behulp van formule 4.7 kan ook de verstrooiingstijd berekend 

worden, mits we M en M' kennen. M = m"(B) volgt uit de hierboven 

beschreven berekeningen, en voor M' kiezen we of M'=mo of M'= m"(B). 

De logaritme uit 4.7 geeft: 

[ 
C2MTIB ] C3M' 

-ln(A(B,T)) + ln sinh(C
2
MT/B) = - 8--- ln(Ct) (4.11) 

Lineaire regressie van de linkerterm naar 1/B levert C3M' en ln(Ct). 

Uit de formules 2.38, 2.39 en 2.40 volgt: 

li"M' 
= --eT ( 4.12) 

( 4.13) 

Bovenstaande is toegepast op de metingen aan het preparaat 2336. de 

verstrooiingstijd T als functie vanBis met 4.12 bepaald door de 

lineaire regressie steeds op vier achtereenvolgende meetpunten (i.e. 

amplitudes bij extrema in Pxx) toe te passen en de zo berekendeTaan 

de gemiddelde waarde van B toe te kennen. In figuur 4.21 is voor een 

meting T(B) afgebeeld, waarbij nog gemiddeld is over alle 

temperaturen. De dichte punten stellen het resultaat voor M'=m"(B) 

voor en de open punten dat voor M'=mo. 

Het blijkt dat de standaarddeviatie van de over de temperatuur 
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-----+G[T] 
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• M' = m*l'B) 
3.0 

o M'= mo 
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Figuur ~.21 De verstrooiingstijd 

(berekend zoals beschreven in de 

tekst) als functie van het magneet

veld. 

gemiddelde T(B) voor de dichte punten iets kleiner is dan op de 

gestreepte. Dit verschil is echter tamelijk klein, zodat niet zonder 

meer geconcludeerd kan worden dat M'=mM(B). De verstrooiingstijd T 

c~ 3.7 10- 12 s) lijkt in grootte orde sterk op Ta c~ 4.6 10- 12 s). Dit 

zou erop wijzen dat formule 2.40 van lsihara [15], waarin voor 'T' in 

4.12 en 4.13 'Ta' staat, een betere beschrijving van de Shubnikov-de 

Haas oscillaties in preparaat 2336 geeft dan formule 2.39 van 

Grabowski [13]. (In 2.39 komt namelijk een T#Ta voor. Grabowski doet 

echter geen uitspraak over de mate waarin T van Ta zou verschillen. 

Het grote verschil tussen T en To dat uit de negatieve parabolische 

magnetoweerstand volgt (§4.2, preparaat 1401) is hier echter zeker 

niet aanwezig.) Ter controle van het bovenstaande is de uit 4.12 

berekendeTingevuld in 4.13, en werd het resultaat vergeleken met de 

uit de lineaire regressie volgende constante. Beide grootheden blijken 

vrij goed met elkaar overeen te komen. 
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Uit de resultaten die in deze paragraaf beschreven zijn kan men 

concluderen dat voor de door ons beschouwde CaAs-AlCaAs 

heterostructuren 1665/3 en 2336/1 

1. de effectieve massa mN die uit de amplitude van de Shubnikov-de 

Haas oscillaties berekend wordt niet gelijk is aan de effectieve 

band-massa mo. maar in ieder geval in het gebied 4<wcTo<14 kleiner is, 

en bovendien afhankelijk van het veld en de electronenconcentratie. 

Dit betekent dat de theorie van Ando [1] geen goede beschrijving geeft 

van de waargenomen oscillaties. 

2. de verstrooiingstijd T die uit de exponentiële factor in de 

amplitude volgt (op zijn minst in grootte orde) gelijk is aan To. 

3. de berekening van de verstrooiingstijd T geen uitsluitsel geeft 

over het feit of voor de massa in de exponentiële factor van de 

Shubnikov-de Haas amplitude de effectieve bandmassa mo of de 

veld-afhankelijke effectieve massa van het 2DEC mN gekozen moet 

worden. Neemt men aan dat de eerstgenoemde mogelijkheid de juiste is, 

dan beschrijft de theorie van lsihara [15] de Shubnikov-de Haas 

oscillaties in onze preparaten het best. De electron-impurity 

interactie moet dan het belangrijkste verstrooiingsmechanisme in de 

preparaten zijn (in ieder geval voor 4<wcTo<14). 
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5. CONCLUSIES EN SUGGESTIES. 

Het precieze gedrag van de magnatoweerstand als functie van het 

magneetveld is sterk afhankelijk van het preparaat: verschijnselen die 

in het ene preparaat duidelijk aanwezig zijn, kunnen in een ander 

preparaat vrijwel ontbreken (vergelijk §4.2 en 4.3). Het zou dan ook 

zeer interessant zijn om het gedrag van de magnetol';eerstand te kunnen 

relateren aan preparaateigenschappen. Daartoe zal men echter moeten 

beschikken over een groot aantal preparaten, waarvan de specificaties 

(donorconcentratie, spacerdikte, (on)zuiverheid, exacte vorm van het 

potentiaalputje in de geleidingsband etc.) zeer nauwkeurig bekend 

zijn. Aan deze preparaten zal men een groot aantal gelijksoortige 

metingen moeten doen. Het is daarom aan te bevelen om het meetproces 

nog verder te automatiseren, waarbij men kan denken aan een 

temperatuurregeling en het automatisch achterelkaar uitvoeren van een 

aantal magneetveld 'sweeps'. Verder is het van groot belang dat de 

omstandigheden waaronder gemeten wordt zo constant mogelijk zijn. In 

verband met de lichtgevoeligheid van de electronenconcentratie kan men 

dus beter niet in een glazen kryostaat meten. Ook is het beter om niet 

tegelijk met een ander experiment van dezelfde Heliumpomp gebruik te 

maken (in verband met fluctuaties in de temperatuur ten gevolge van 

drukverschillen), en zal men na moeten gaan waardoor het verschil 

tussen de met de kwikkolom en de met de temperatuurweerstand gemeten 

temperatuur ontstaat. De verwerking van de meetdata kan ook nog verder 

geautomatiseerd worden, bijvoorbeeld door na iedere meting standaard 

de electronenconcentratie, mobiliteit, verstrooiingstijd etc. te 

bepalen. 

Uit de in hoofdstuk 4 beschreven metingen zijn de volgende 

conclusies getrokken: 

-voor de effectleveg-factor tussen het 1t en 1~-nlveau geldt: 

4<g"/g(5 (Preparaat 1665/3). 

-de toestandsdichtheid tussen het 1t en 1~-nlveau is niet goed met 

de in [27] beschreven methode te bepalen. Wel kan men een grootte 

orde vaststellen: D(E) ~ 1015 m- 2 meV- 1
• 

- uit de negatieve parabolische magnatoweerstand (preparaat 1401) 

volgt een verstrooiingstijd T die afwijkt van de verstrooiingstijd 
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Ta bij B=O: T ~ 0.06Ta. 

- een vergelijking van de magnatoweerstand in preparaat 1401 met [25] 

en [16] doet vermoeden dat in dit preparaat (voor WcTa<7.5) de 

electron-electron interactie en de wisselwerking tussen electrenen 

en long-range scatterers van dezelfde grootte orde zijn. 

- de effectieve massa m" die men uit de amplitude van de Shubnikov-de 

Haas oscillaties bepaalt wijkt in de door ons beschouwde GaAs

AlGaAs heterostructuren 1665/3 en 2336/1 af van de effectieve 

bandmassa ma=0.0667me. Voor 4<wcTa<14 is m"<mo. en bovendien 

afhankelijk van de grootte van het veld en de electronen

concentratie. Ando's [1] theorie voor de Shubnikov-de Haas 

oscillaties geeft daarom geen goede beschrijving van de 

oscillaties in deze preparaten. 

- de verstrooiingstijd T die uit de exponentiële factor in de 

Shubnikov-de Haas amplitude volgt is in grootte orde gelijk aan 

Ta. De berekening van T geeft geen uitsluitsel over het feit of 

voor de effectieve massa die in de exponentiële factor voorkomt 

m" of ma gekozen moet worden (preparaat 2336). 

- neemt men aan dat uit het voorgaande punt volgt dat T=Ta, en dat men 

in de exponentiële factor ma moet gebruiken, dan zou de formule van 
~ 

Isihara en Smrcka [15] voor het Shubnikov-de Haas effect de 

oscillaties in onze preparaten 1665/3 en 2336/1 het best 

beschrijven. De electron-impurity interactie is dan voor het 

beschouwde magneetveldgebied (4<wcTo<14) het belangrijkste 

verstrooiingsmechanisme in deze preparaten. Een controle die men nog 

zou kunnen toepassen is een analyse van de periodiciteit van de 

oscillaties. In de theorie van lsihara komt m" namelijk ook voor in 

de cosinusfactor. Omdat m" afhankelijk is van het magneetveld moet 

er dus een verschuiving in de ligging van de extrema optreden. 

Nog enkele suggesties: 

- probeer m" ook buiten het traject 4<wcTo<14 te meten. Daartoe 

heeft men preparaten nodig die al bij lage velden SdH-oscillaties 

vertonen (of een lage mobiliteit hebben), en waarin pas laat 

spinsplitsing optreedt. Mogelijk valt in het lage magneetveld

gebied ook nog wel wat te bereiken door met goed gekozen 

modulatievelden en stromen te meten en de ruis te verminderen. 
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Het is waarschijnlijk aanbevelingswaardig om zoveel mogelijk op 

de tweede harmonische van de modulatiefrequentie te meten omdat 

men zo het minste last heeft van een ondergrond ten gevolge van 

de voorfactor <Pxx>. 

- probeer mM over het hele bereikbare magneetveldtraject met een 

constante electrenenconcentratie te meten (dus liever niet in een 

glazen kryostaat meten). 

- meet mM voor enkele velden als functie van de electrenenconcen

tratie (die te veranderen is met behulp van persistent photo 

conductivity). 

- meet mM ook bij andere temperaturen (lagere temperaturen in de 

mengkoeler, en hogere in de doorstroomkryostaat). 

- schrijf een programma waarmee het mogelijk is om mM niet alleen 

bij de extrema in Pxx te berekenen, maar ook voor de tussenliggende 

punten. 
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Appendix A: symbolenlijst. 

A 

b 

c,C 

D(E) 

E 
E 

Exy 

Ez.n 

e 

F 

g 
gl( 

go 

Ag/go 

h 

n 
I 

] 

11.12 

j 

k 

m 

amplitude 

constante die verband houdt met de e-e-interactie 

magnetische veldsterkte 

component van het magnetisch veld in de z-richting 

modulatieveld 

breedte van het preparaat 

constanten 

toestandsdichtheid 

electrische veldsterkte 

energie 

aktiveringsenergie 

mobility edge 

exchange parameter 

Fermi-energie 

kinetische energie in xy-vlak 

energie in de z-richting (n-de subband) 

elementaire lading e=1.60 10- 19 C 

Hartreefactor 

electron g-factor in GaAs g:0.52 

effectieve g-factor 

ontaarding 

verloop van de toestandsdichtheid 

constante van Planck h=6.63 10-34 1s- 1 

h/2~=1.05 10-34 1s- 1 

stroomsterkte 

oppervlaktestroomdichtheid 

Besselfunctie van de t• resp. 2• orde 

imaginair getal j 2=-l 

golfvector 

constante van Boltzmann kb=1.38 10-23 1K- 1 

afmeting 

afstand tussen de meetcontacten op het preparaat 

effectieve massa's 

effectieve massa berekend met de j-de en k-de temperatuur 

effectieve massa 
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vrije electronmassa me=9.11 10-31 kg 

cyclotronmassa 

ontaarding van Landauniveau per oppervlakte-eenheid 

aantal temperaturen waarbij een SdH-meting gedaan is 

Landauquantumgetal 

electrenenconcentratie 

bezetting van spin-up niveau 

bezetting van spin-down niveau 

periode van de SdH-oscillaties in 1/8 

straal van cyclotronbaan 

weerstand 

spinquantumgetal 

temperatuur 

karakteristieke temperatuur 

temperatuur gemeten met temperatuurweerstand 

temperatuur gemeten met kwikkolom 

tijd 

spanning 

snelheid 

y-coördinaat van het 'middelpunt' van een cyclotronbaan 

Z=vx+jvy 

argument van Besselfunctie 

breedte in energie van Landauniveau 

'breedte' van de extended states 

reële deel van de electron-zelfenergie 

del tafunctie 

electron-fonen koppelingscanstante 

mobiliteit 

Bohrmagneton 1J.b=9.27 10-24 Jm2 Wb- 1 

vulfactor 

soortelijke weerstandstensor 

magnatoweerstand 

Hallweerstand 

niet oscillerende voorfactor van Pxx 

soortelijke geleidbaarheidstensar 
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ao soortelijke geleidbaarheid bij B=O 

T verstrooiingstijd 

To verstrooiingstijd bij B=O 

~ fasefactor 

~n oplossing van de harmonische oscillatorvergelijking 

~ electrongolffunctie 

w modulatiefrequentie 

Wc cyclotronfrequentie 

WeM garenormaliseerde cyclotronfrequentie 



-63-

Appendix 8: apperatuur en ijkfactoren. 

Apperatuur: 

- stroombron magneet 

- gelijkstroombron 

- wisselspanningsbron 

- Lock-in amplifiers 

- X-Y-recorders 

- meting Hallplaatje 

- temperatuurweerstand: 

- PC 

I]kfactoren: 

Varian Fieldlal Markl 

Field regulated magnet power supply 

Knick Präzisions Stromgeber ]40 

Philips PM 5190 

LF synthesizer 1 mHz - 2 MHz 

EG&C Broekdeal 

Precision Lock-in amplifier 9503-SC 

Kipp & Zonen BD30 

Keithley 177 microvolt DMM en 

Keithley 181 nanovoltmeter 

Cryo Carbon SIN CCSC2 

Phil ips P3102 

-Opstelling superspoel (kopzaal NL 1.) 

Hallplaatje: 1.046 mV/T 

Modulatiespoeltje: 65,3 mT/A 

- Opstelling glazen kryostaat (NL 2.01) 

Hallplaatje: VH=-4.028 mV/T + 0.015 mV 

Modulatiespoeltje: 21 mT/A (bij f=61 Hz), maximaal 0.8 A 


