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Samenvatting. 

Aan een p-type Si-mosfet zijn metingen verricht aan de oscillaties van Je 

transversale magnetoweerstand: het zogenaamde Shubnikov-de Haas effect. Dit is 

gebeurd bij lage temperaturen (tussen 1.5 K en 4.2 K) en een magneetveld tot maxi

maal 7 Tesla. 

Door gebruik te maken van een gatespanningsmodulatie konden de oscillaties 

met behulp van een lock-in versterker gevoelig gedetekteerd worden. 

De analyses van de gemeten signalen zijn uitgevoerd met behulp van een computer. 

Voor dit doel zijn een aantal verwerkingsprogramma's geschreven en is het meet

gedeelte van de opstelling geautomatiseerd. 

Uit de oscillaties zijn onder andere de effectieve massa en de beweeglijkheid 

van de elektronen in het twee dimensionale elektronengas van de Si-mosfet bepaald. 

Dit leverde voor de relatieve massa een waarde (0.21±0.02) ·me, iets hoger dan de 

effectieve massa in bulk Si (0.19 me), hetgeen overeenkomt met metingen in de 

literatuur. Er is geen duidelijke afhankelijkheid van de temperatuur of het magneet

veld gebleken. 

De hallbeweeglijkheid, bepaald uit klassieke transportmetingen, vertoont een maxi

mum als functie van de elektronenconcentratie. Dit maximum wordt hoger bij 

dalende temperaturen en verschuift licht naar lagere elektronenconcentraties. De 

maximale waarde voorT= 0 Kis uit de metingen bepaald en is 2.8 m2/Vs. 

De beweeglijkheid, die men uit het Shubnikov-de Haas effect haalt, hoeft niet gelijk 

te zijn aan de klassieke hallbeweeglijkheid. Dit is afhankelijk van het verstrooiings

mechanisme dat een rol speelt. In de mosfet waaraan gemeten is bedraagt de 

verhouding tussen J.lhall en J.lsdh ongeveer 2.3 bij lage gatespanningen ( 4 Volt) en 

daalt naar 1.3 bij een gatespanning van ongeveer 12 Volt. Hieruit kan men conclu

deren dat de coulombscattering in dit gebied nog een belangrijke rol speelt naast de 

interface roughness scattering, waarvoor deze verhouding ongeveer gelijk aan 1 is. 

Bij de analyse van de signalen is gebleken dat de fourieranalyse een belangrijk 

hulpmiddel is. Ze biedt vooral perspectief bij hoge elektronenconcentraties waar 

meerdere subbanden bezet raken. 



-2-

Inhoud. 

Samenvatting 

Inhoud 

1. Inleiding 

2. Theorie 

2.1 De Si-MOSFET, het ontstaan van het 2DEG. 

2.2 Toestandsdichtheid in het 2DEG. 

2.3 Geleidingstheorie. 

2.4 Shubnikov-de Haas oscillaties. 

2.5 Gatespanningsmodulatie. 

3. Opstelling 

3.1 De meetopstelling. 

3.2 Het cryogene gedeelte van de opstelling. 

3.3 De preparaten. 

4. De verwerking van de meetgegevens 

4.1 De programmatuur. 

4.2 Bepaling van de parameters uit de metingen. 

5. Resultaten 

5.1 Inleiding : de gemeten signalen. 

5.2 De elektronendichtheid. 

5.3 De hallbeweeglijkheid. 

5.4 De beweeglijkheid uit de SdH-ocsillaties. 

5.5 Effectieve massa bepalingen. 

5.6 Fourieranalyse en het fomierfilter. 

6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies. 

6.2 Aanbevelingen. 

7. Literatuur 

Appendix. 

A. Foutenanalyse modulatiesignaaL 

Bl. Fourierfilter: eerste en tweede harmonische. 

B2 Fourier powerspektra. 

blz. 

1 

2 

3 

5 

5 

7 

9 

12 

15 

18 

18 

19 

20 

22 

22 

24 

29 

29 

30 

33 

36 

39 

42 

47 

47 
48 

50 

51 

53 

54 



-3-

Inleiding. 

In de groep Halfgeleiderfysica van de vakgroep Vaste Stof fysica van de 

Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar de elektrische en 

optische eigenschappen van halfgeleiders. 

Het zwaartepunt ligt hierbij voornamelijk bij de III-V halfgeleiders GaAs, AlGaAs 

en de heterostructuur GaAs/ Al GaAs, die met een eigen MBE ( Molecular Beam 

Epitaxy ) machine gegroeid worden. Het kenmerkende van de heterostructuur is het 

ontstaan van een tweedimensionaal elektronengas ( 2DEG ) aan het grensvlak. De 

elektronen, die zich hierin bevinden, kunnen slechts in twee richtingen vrij bewegen. 

Bij het optisch onderzoek besteedt men voornamelijk aandacht aan de 

overgangen van elektronen tussen bepaalde energieniveaus die kunnen optreden in 

de halfgeleiders of heterostructuren ( multi- Quanturn Wells ) onder verschillende 

condities, zoals temperatuur, magneetveld en afmetingen van de Quanturn wells. 

Bij de elektrische transportmetingen richt men de aandacht vooral op twee effecten 

die informatie kunnen geven over transport parameters zoals de beweeglijkheid, 

effectieve massa en dichtheden van elektronen. Deze effecten zijn met name : het 

Quanturn Hall effect en het Shubnikov-de Haas effect ( SdH-€ffect: oscillatorisch 

gedrag van de transversale magnetoweerstand ) . Beide effecten treden op in een 

2DEG bij lage temperaturen en hoge magneetvelden. De metingen, die in dit verslag 

beproken worden zijn in hoofdzaak Shubnikov-de Haas metingen. 

Om het SdH-€ffect goed te kunnen meten maakt men vaak gebruik van een 

modulatietechniek. In het algemeen wordt een magneetveldmodulatie toegepast, 

hier is echter gewerkt met een gatespanningsmodulatie. Met behulp van deze 

gatespanningsmodulatie wordt de elektronendichtheid in het 2DEG gemoduleerd en 

er kan dan met behulp van een lock-in versterker een eerste of tweede afgeleide van 

het effect gemeten worden. 

De metingen, die besproken worden in dit verslag, zijn verricht aan een p-type 

Si-MOSFET ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ) omdat het 

gebruik van de gate bij deze stucturen voor de hand ligt, soortgelijke metingen zijn 

echter ook mogelijk bij een GaAs/ AlGaAs heterostructuur met opgedampte 

frontgate. 

De meetgegevens worden met behulp van een computer geanalyseerd en de 

verschillende parameters bepaald. Het was daarom nodig de opstelling deels te 
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automatiseren. De verkregen resultaten worden vergeleken met de theorie. 

Het voornaamste doel van de metingen is het bepalen van de verhouding van 

twee beweeglijkheden. Enerzijds de beweeglijkheid bepaald uit klassieke 

transport-experimenten ( aangeduid met J.i.hall ), anderzijds de beweeglijkheid 

bepaald uit de Shubnikov-de Haas oscillaties ( J.lsdh ). Volgens de theorie is deze 

verhouding voor de Si-mosfet ongeveer gelijk aan een, terwijl dat voor 

GaAs/ AlGaAs een faktor 10 tot 100 kan zijn. Dit verschil wordt voornamelijk 

veroorzaakt doordat in de laatstgenoemde structuur de zogenaamde long-range 

scattering het dominante verstrooiingsmechanisme bepaald. 

Naast de aandacht voor de beweeglijkheid zal ook de elektronendichtheid en de 

effectieve massa in dit verslag besproken worden. 
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2. Theorie. 

Zoals in de inleiding al is vermeld worden de Shubnikov-de Haas- ( evenals de 

Quanturn hall-effect- ) metingen verricht aan preparaten waarin de energie van de 

geleidingselektronen in één richting gequantiseerd is. 

Voordat we nu iets dieper ingaan op de theorie van de elektronen in een 2DEG volgt 

eerst een beschrijving van het systeem waarin het 2DEG bestaat : de Si-mosfet. 

2.1 De SI-MOSFET : het ontstaan van een 2DEG. 

In fig. 2.1 is de doorsnede van een p-type Si-mosfet getekend. 

s G D 

P--Si 

Fig. 2.1: Schematische doorsnede p-type Si-MOSFET. 

In het substraat van p-gedoteerd silicium bevinden zich twee zwaar 

n-gedoteerde gebiedjes waarop de contacten scource ( S ) en drain ( D ) zijn 

gemaakt. Aan de onderkant ligt het substraatcontact B ( Bias ). De gate ( G ) is 

door middel van een laagje isolerend materiaal ( Si02 ) gescheiden van het 

substraat. Door een gatespanning V gaan te leggen kunnen we nu de geleiding tussen 

scource en drain regelen. Hoe dat in zijn werk gaat, kunnen we zien als we het 

energiebandendiagram van een ideale mosfet bekijken ( zie fig. 2.2 ). 

In fig. 2.2a zien we de evenwichtssituatie met V g = 0 V. Het ferminiveau ( tr ) 
in het metaal, isolator en de halfgeleider liggen op gelijke hoogte. De isolator kan in 
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M 0 S 

Vg = 0 Vg < 0 O<Vg<Vt Vg > Vt 

A B c D 

Fig. 2.2: Energiebanden diagram van een p-type Si-MOSFET. 

dit plaatje gezien worden als een halfgeleider met een heel grote bandafstand. 

Getekend zijn ook de geleidingsband !c, de valentieband f.v en het intrinsieke 

ferminiveau Ei in de halfgeleider. 

Wanneer er een spanning op de gate wordt gezet met het substraatcontact B aan 

aarde ( fig. 2.2 b,c,d ) zal er een verschil in ferminiveau ontstaan volgens (2.1 ). 

Ef (metaal) - Ef (halfgeleider) = - q V g 2.1 

Omdat B geaard is zal Ef (halfgeleider) op gelijke hoogte blijven en Ef (metaal) zal 

zakken bij V g > 0 en stijgen bij V g < 0. Dientengevolge treedt er bandbuiging op in 

de halfgeleider en de isolator. Door de vergelijking van Poisson op te lossen met p=O 

voor de isolator volgt dat het elektrisch veld daar constant is, dus de potentiaal 

heeft een constante helling. In de halfgeleider geldt een iets ingewikkelder verband. 

We kunnen nu verschillende gevallen voor V g onderscheiden. 

In fig. 2.2b is de situatie voor V g < 0 geschetst, Ef in het metaal stijgt. Uit de figuur 

blijkt dat de elektronen concentratie ( nNexp[(Er-Ei)/kT] ) dichtbij het grensvlak 

halfgeleider-isolator afneemt. Er treedt een zogenaamde accumulatie van positieve 

lading op. 

Voor de situatie waarbij Vg > 0 zijn er twee gebieden te onderscheiden. Voor Vg 

kleiner dan een bepaalde Vt ( treshold-spanning ), het depletiegebied, neemt het 

aantal elektronen in de buurt van het oppervlak toe, totdat voor V g = Vt de 

electronenconcentratie gelijk is aan de acceptorenconcentratie; Ei,opp = Ef. 

Voor nog hogere gatespaningen treedt er inversie op. Er dan is aan het grensvlak een 

overschot aan elektronen, die zich in een potentiaalputje bevinden ( zie fig. 2.2d ). 

We kunnen nu spreken van een 2DEG. 
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De relatie tussen de elektronenconcentratie in het 2DEG en de gatespanning luidt: 

N5 = C (V g- Vt ), met C constant. 2.2 

2.2 Toestandsdichtheid in een tweedimensionaal elektronen gas. 

De energie van de elektronen in de geleidingsband van een halfgeleider wordt 

beschreven met de volgende formule : 

2.3 

Dit komt overeen met de energie van vrije elektronen waarin niet de vrije massa me, 

maar een effectieve massa m* is ingevuld (voor bulk Si : m* = 0.192 me ). 

Bevinden de elektronen zich echter in een potentiaalputje zoals bijvoorbeeld in een 

Si-inversielaag ( zie par. 2.1 ), dan is de energie in een richting ( bv. Ez ) 

gequantiseerd en geldt : 

2.4a 

Bij voldoend lage elektronenconcentratie en temperatuur ( kT << Ez2 - Ez1 ) gaat 

(2.4a) over in : 

2.4b 

Er is in dat geval slechts een subband in het 2DEG bezet en de toestandsdichtheid 

van het 2DEG ziet er uit als in fig. 2.3a. 

Wanneer we loodrecht op het 2DEG een magneetveld aanbrengen, zullen de 

elektronen in het 2DEG cyclotronbanen gaan beschrijven met een bepaalde 

cyclotronfrequentie Wc = eB/m*. Exy splitst nu in zogenaamde Landaubanden ( zie 

fig. 2.3b ) en de energieuitdrukking wordt dan : 

E = ( n + ! ) ft.wc + Ez 1 n = 0, 1, 2, ... 2.5 

Ten gevolge van de verstrooiing treedt er een verbreding op van de landaupieken 
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g(E) 

® 
E, 

z 

g(E) 

'fiw c flw c flw c iiw c --- ---- ---

-------?> E 

g(E) 

© r 

-------?> E 

Fig. 2.3: Toestandsdichtheid g(E) in een 2DEG ( a. B=O; b. B:/=0; 

c. B:/=0, met verbreding van de Landauniveaus voor T:/=0 ). 

(zie fig. 2.3c ). De breedte r voldoet ruwweg aan de Heisenbergrelatie r ~ hjr, 
waarin r de botsingsrelaxatietijd is. 

Wanneer er spinsplitsing optreedt moeten we de energie uit (2.5) nog corrigeren met 

een faktor L1Espin : 

L1Espin = S g 11-b B 2.6 

s=±~, 11-b = bohrmagneton = eh/2me, g = g-faktor 

Uit de degeneratie per spinpiek eB/h kunnen we nog een vulfaktor v definieren: 

n 
1J = ëBin 2.7 
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2.3 Geleidingstheorie. 

.... 
Als we aannemen dat het verband tussen het elektrische veld E en de 

.... 
oppervlaktestroomdichtheid J in het 2DEG lineair is, dan zijn de volgende relaties 

geldig : 

Jx = O"xxEx + O"xyEy 

Jy = O"yxEx + O"yyEy 

Ex= PxxJx + Pxyly 

Ey = PyxJx + Pyyly 

2.8 

met u de geleidbaarheid en p de soortelijke weerstand ( 0:-1 - p ). Voor de 

verschillende componenten volgt nog uit de symmetrie dat : 

O"xx = O"yy ; O"xy = -O"yx ; Pxx = Pyy ; Pxy = -Pyx · 2.9 

Combinatie van (2.8) en (2.9) laat het directe verband zien tussen u en p. 

_ O"xx 
Pxx- 0" 2+u 2 

XX yy 
O"xx = p ~-fop 2 

XX yy 
2.10 

- -O"x y 
Pxy- ~ 2+~ 2 vxx vyy 

Door het oplossen van de Boltzmantransportvergelijking met r :f r(B), verkrijgt 

men de volgende afhankelijkheden voor u(B) en p(B) : 

e 2 N0r 
O"o = m * 

1 
Pxx = O"o 

2.11 

B 
Pxy = WcTPxx = N";e 
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Uit bovenstaande formules volgt dat een meting van Pxy en Pxx de mogelijkheid 

biedt om de elektronendichtheid (N0=B/Pxye), de mobiliteit (p,=l/N0ePxx) en de 

relaxatietijd ( r=m*p,fe) te bepalen. 

We zullen nu in het kort de belangrijkste verstrooiingsmechanismen behandelen die 

de geleiding in het 2DEG van een Si-MOSFET bepalen. 

a. Coulomb scattering. 

Dit is de verstrooiing van de elektronen aan geladen deeltjes. Deze kunnen zich bij 

de Si-mosfet in het substraat (bv. geladen acceptoren) of in de oxidelaag bevinden. 

Hierbij speelt het screening effect een belangrijke rol. Naarmate de elektronen

concentratie N5 hoger groter wordt, worden de potentialen van de strooicentra 

afgeschermd door die elektronen. Alleen de centra vlak bij het interface spelen dan 

nog een rol. De geladen acceptoren in het silicium substraat zijn alleen belangrijk 

bij lage N5 , omdat de concentratie van ladingen in de oxidelaag (meestal afkomstig 

van natrium ) aan of dichtbij het interface veel groter is. 

Theoretische berekeningen voor de beweeglijkheid, rekening houdend met de 

screened coulomb scattering, laten zien dat p, stijgt bij toenemende N5 ( zie 

fig. 2.4a). De temperatuurafhankelijkheid van het screening-effect leidt evenzo tot 

een afhankelijkheid van p, van de temperatuur. 

b. Interface Roughness scattering. 

Zoals de naam al zegt wordt deze bepaald doordat het grensvlak tussen halfgeleider 

en oxidelaag niet uniform is. Dit type van verstrooiing wordt vooral bij hogere 

waarden van N5 belangrijk voor p,. Het theoretische verloop van p, als functie van N5 

kunnen we zien in fig 2.4b waar 1/p, toeneemt als functie van N5 ( Ndepl kan als 

constant beschouwd worden ). 

c. Phonon scattering. 

Dit beschrijft de verstrooiing aan roostertrillingen en is bij lage temperaturen 

verwaar loos baar. 



104 r--------,---,---, 
Si (100) n-lnv•rsion 

Mobilitics bmiled by charges al tbc Si·Si01 interface 
<N., =I X 1012 cm -l) calculated in tbc lincar screening approxi· 
mation. Tbc solid lincs rcprescnt the rcsulls calculated wilh 
cxcbangc-corrclation effects included, tbc dasbed lincs thosc 
calculated in tbc random-phasc (Hanrcc) approximation, and 
tbc dolled curve thal of Stem (1978al, who look into account 
effects of interface sradins. Expcrimental results of Hanstein, 
Nina, and Fowler (1976) are also shown. 

a 
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d = 15 A 

Cakulatod IDObility limitoei by aurfacc rouatmeu 
ac:atterina and cumpica of experimcnlal rcaultl (Hartstcin 
11 al., 19761 for two diJierent valuca of depletion characa. The 
latéral dccay lcnath IA in the textl ia dcnotod u d in the fia
UR. Aftcr Ando (1971dl. 

b 

Fig 2.4 : Afhankelijkheid van de beweeglijkheid van de elektronenconcentratie. 

a. Coulombscattering b. Interface roughness scattering 

Bron : lit. 9. 
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2.4 Shubnikov-de Haas oscillaties. 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat in de klassieke benadering Pxx 

onafhankelijk van het magneetveld is. Het optreden van SdH-oscillaties onder 

bepaalde condities geeft al aan dat deze benadering niet altijd geldig is. In het 

gebied waar dit effect een rol speelt vertoont de toestandsdichtheid pieken als 

functie van de energie ( fig. 2.3c ). Hier is r dan niet meer onafhankelijk van de 

energie. Dit blijkt duidelijk wanneer men de situaties vergelijkt waarbij het 

ferminiveau in een maximum of een minimum van de toestandsdichtheid ligt. In het 

eerste geval zijn er in de buurt van Ef veel toestanden met een energie die slechts 

weinig afwijkt van Ef en is de kans op verstrooiing groot. In het tweede geval is veel 

minder kans op verstrooiing, omdat er slechts weinig nabijgelegen toestanden zijn. 

Het gevolg is dat de soortelijke weerstand varieert als functie van de ligging van het 

ferminiveau. 

Bij het opstellen van een theorie die het transport in een 2DEG beschrijft is het 

belangrijk rekening te houden met twee verschillende relaxatietijden die de 

strooimechanismen beschrijven, de quanturnmechanische rq waar de verstooiing in 

elke richting evenzwaar mee telt en de klassieke rP waar vooral de verstrooiingen 

over een grote hoek van belang zijn [lit. 7). 

-
1 =J P(8) dO 

Tq 

- 1- = J P( 8) ( 1 - cos8 ) dO 
Tp 

Hierin is P ( 8) de verdeling weer van de bot singsprocessen die resulteren in een 

strooihoek e. 
Voor verstrooiing aan zogenaamde short-range potentialen zijn de beide 

relaxatietijden aan elkaar gelijk, echter voor de long-range interactie ( hetgeen 

veelal resulteert in kleine hoeken 8 ) kunnen ze gauw een faktor 10 of meer 

verschillen. Dit laatste is bij de GaAs/ AlGaAs heterostructuren het geval. 

Het zelfde geldt voor de verhouding van de beweeglijkheden t-t=erfm*, enerzijds 

bepaald uit klassieke hallexperimenten ( I-th ), anderzijds uit de Shubnikov-de Haas 

oscillaties in het quanturnhall regiem (J.Lsdh)· 
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Isihara en Smrcka [lit. 2, zie ook 7] geven in analogie met de theorie van Ando 

[lit. 4] de volgende beschrijving voor de toestandsdichtheid in een 2DEG: 

2.12 

Hierin is aangenomen dat de landauniveaus verbreed zijn met een breedte r 
waarvoor geldt : 

r = 'h/2rq 2.13 

Verder is r onafhankelijk van de energie en het magnetisch veld. 

De oscillaties in de toestandsdichtheid uiten zich in allerlei fysische eigenschappen, 

met name de geleidbaarheid. Volgens Isihara en Smrcka geldt voor (J: 

2.14 

2.15 

Nerf is het aantal elektronen dat aan de geleiding meedoet en N is het totaal aantal 

elektronen onder €f. Wanneer het magnetisch veld nul is moeten bovenstaande 

formules reduceren tot de semi-klassieke formules (2.11). We zien dan dat 

Nerf = N 0 , 8N /BB = 0 en we r kunnen identificeren als de klassieke 

botsingsrelaxatietijd. We kunnen dan r in (2.14) en (2.15) gelijk stellen aan rp, de 

veldafhankelijke relaxatietijd. Aangezien Neff en 1/rp evenredig zijn met de 

toestandsdichtheid bij een bepaalde €f geldt : 

2.16 

met r0 = rp( B = 0 ) 2.17 

We kunnen nu met de aanname dat Er>> 'h/rq en Er>> 'hwc, 8Nf8B uitrekenen: 

2.18 
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Tot hiertoe is er nog geen voorwaarde aan de grootte van ~g/ g0 gesteld. 

In combinatie met (2.14) , (2.15) en ~g/g0 < 1 leidt dit tot de volgende 

uitdrukkingen voor a , 

2.19 

2.20 

welke met behulp van (2.10) omgeschreven kunnen worden in : 

2.21 

2.22 

De bovenstaande formules van Isihara en Smrcka zijn geldig voorT = 0 Kelvin. Bij 

een temperatuur ongelijk nul moeten er in formule (2.12) voor elke s een 

dempingsterm .ct(sX) meegenomen worden : 

.ct(sX) = si~%(sX) ' 2.23 

met k = konstante van Boltzman 
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2.5 Gatespanningsmodulatie. 

In het volgende zullen we gebruik maken van het feit dat de Shubnikov-de Haas 

oscillaties periodiek zijn in 1/B en wel met de volgende periode P: 

P(1/B) = K ~, 
s 

Hierin zijn g5 en gv respectievelijk de spin-()ntaardingsfaktor en valley-()ntaardings

faktor. 

Voor (100)Si zijn g5 en gv beide gelijk aan 2. Voor GaAs is gv gelijk aan 1. 

Brengen we nu op de gate een gemoduleerde gatespanning aan, 

2.24 

waarbij we V m zodanig kiezen dat we de faktoren voor de cosinus onafhankelijk van 

N5 mogen nemen (zie appendix A), dan kunnen we afleiden: 

Llg(Er) = 'f A(B,T,s) cos[W-s 1r] 
go s = 1 

= 'f A(B,T,s) cos [ ~ hC(V g-Vt)_ s 1r] 
s = 1 ° eg s gv 

Cf' [27rS hC ] = '- A(B,T,s)cos--" (V0-Vt+Vmcos(wt))-s7r 
s = 1 n eg s gv 

= E A(B,T,s) cos ~ (V0-Vt)- s1r + sacos(wt) 
00 

[ 2 hC ] 
s = 1 ° eg s gv 

00 
[ 2 7rS ] = 5 ~ 1 

A(B,T,s) cos Pif"- s1r + sacos(wt) 

met a 27r C Vm 
e/h g5 gv B' 

en P de periode voor N 5(V0) = C (V o-V t). 
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Dit kan met cos( a.+/3 ) = cosa.cos/3 - sina.sin/3 omgeschreven worden tot: 

t.g~~d = J, A(B,T,s) {cos[ f,;-s"- J cos[socos(wt)J-

sin [ j,; - s.- J sin [ s <>cos( wt) J} 

De cos( cos) en sin(cos)-term kunnen we ontwikkelen in besselfuncties dwz: 

cos(sa.cos(wt)) = J 0(sa.)- 2J2(sa.)cos(2wt) + 2J4(sa.)cos(4wt) + ... 
sin(sa.cos(wt)) = 2J1(sa.)cos(wt)- 2J3(sa.)cos(3wt) + ... 

Dit levert dus totaal voor ~gfg0 : 

óg~~!) = J 
1 

A(B, T ,s) { cos [ w -s.-] 1 J 0( SC> )-2J 2( se> )cos(2wt )+ ... } -

sin[ j,;- s"- J 1 J 1(s<>)cos( wt )+ ... } } 2.25 

Met behulp van de Lock-in versterker kunnen we dit signaal detekteren op 2w en 

houden dan over : 

2.26 

We zien dus dat het oorspronkelijke signaal ~gfg 0 behouden blijft en slechts 

vermenigvuldigd wordt met een besselterm met argument sa., waarvoor voor de 

eerstè somterm (s=l) geldt : 

a.= 2
7r ~~s Ym = 14.52 ~us Ym voor (lOO)Si 

e/h g5gv g H g H 
2.27 

In fig. 2.5 is deze besselfunctie getekend. We zien dat deze een aantal nulpunten 

bevat. Het is verstandig om in een meting V m zo klein kiezen dat in het te meten 

signaal geen nulpunten zitten. Bij de samples Si waar aan gemeten is lukt dit altijd 

goed. 
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Als we de modulatiespanning echter wel groot maken dan kunnen we aan de hand 

van de ligging van het nulpunt dN8/dVg bepalen. 

0.50 

0.25 
...... 
ö 

--(\1 

) 
0.00 

A 
I 
I 

-0.25 

-0.50 
0 2 4 6 8 10 12 

--> C( 

Fig. 2.5: Tweede orde besselfunctie. 
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3. De opstelling. 

Om een duidelijk beeld te krijgen zal de opstelling in twee delen behandeld worden : 

het meetgedeelte en het cryogene gedeelte. 

3.1 ~eetopstelling. 

De gebruikte meetopstelling is in fig. 3.1 schematisch weergegeven. 

I LOCK-IN I 
L versterker I - - -

l> )> 
0 0 0 0 8 l> (j) z n n ~ 

n n [\) ~ 
_, 

I 

+ x 

r--
1 

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

1 V(gate) V(sdh) V(hail) 
r 

I 

GPIB 
0 

~-l-f7[60jJ 
/<liilllll!.,.s;.~ 

xy-

--" recorder 

stroom 

bron 

I I 
1 1 weerstands 

1-----1~S>~ l(sd) Rtemp -,
1
1 
-----;. brug 

~----~ L---------------------~ 

Fig. 3.1: De meetopstelling. 

Het centrale element in de opstelling is de Lock-in versterker (EG&G 5210). 

Deze is via een General Purpose Interface Bus ( GPIB-IEEE ) verbonden met de 

computer. Via deze bus kunnen niet alleen alle functies van de Lock-in versterker 

zelf bestuurd worden maar ook kan er gebruik gemaakt worden van vier 

analoog--digitaal converters ( ADC ) en een digitaal-analoog converter ( DAC ). 

ADC #1 wordt gebruikt om het magneetveld te meten. Dit gebeurt met behulp van 

een hall-plaatje waarvan de hallspanning ( V hall ~ 1. 8 m V /T bij I hall = 100 mA 

over 500 0 ) een faktor 1000 versterkt wordt om in het bereik van de ADC te vallen 

( 1 mV/bit, max ±15 V). Het rechtstreekse signaal van het hallplaatje wordt naar 

de XY -schrijver ( Kipp & zonen ) gevoerd, evenals de uitgang van de Lock-in 
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versterker. Doordat alle meetresultaten op de schrijver bijgehouden worden is een 

controle van de metingen mogelijk. 

Met de aansturing van de DAC is het mogelijk om een DC-gatespanning in te 

stellen. Deze wordt dan opgeteld bij de oscillator uitgang van de lock-in welke de 

modulatiespanning levert. Het in te stellen bereik voor de gatespanning bedraagt zo: 

V g'dc = -15 tot 15 Volt. 

Vg,ac = 2.0 Veff· 

Indien grotere DC-gatespanningen gewenst zijn, moet een externe spanningsbron 

gebruikt worden. 

De stroom door het preperaat wordt geleverd door een Keithley 220 programmabie 

current scource. Hiermee is een stroom instelbaar van 1 nA tot 100 mA. 

3.2 Het cryogene gedeelte van de opstelling. 

Het preparaat bevindt zich in een cryostaat, die in fig. 3.2 is weergegeven. 

Pomp 

Manostaat 

lnsert 
vacuumwanden 
········ .... . . . . . . . . . ... , ... .. · . 

heliumbad 
... .... 

stikstofbad 
--------------- .. 
I magneetveld I 
I 

besturing I 
I r-

D power 0· ... 

supply ..... 

sample 

::: ·:::: .M~iii~~t:sP.<?ë.f 
Î 

jsweepj 
= 

•---------------

Fig. 3.2: Cryostaat en magneet ( "HENRY If'-opstelling ). 
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Voor het magneetveld zorgt een supergeleidende spoel, die zich in een 

heliumbad bevindt. Ze wordt gevoed door een 0-70 ampère stroombron en kan een 

magneetveld geven van maximaal 7 Tesla. 

In het heliumbad zit nog een insert, waarin zich het preparaat bevindt. Deze insert 

kan via een naaldventiel gevuld worden met vloeibaar helium uit het hoofdbad. De 

temperatuur van de insert -en dus die van het preparaat- kan op twee manieren 

geregeld worden. 

1) Voor temperaturen beneden 4.2 K kan de insert afgepompt worden, waardoor 

de temperatuur daalt. De druk wordt constant gehouden met een manostaat. 

Doordat een insert gebruikt wordt hoeft niet het hele hoofdbad helium ( inhoud 

±20 I.) afgepompt te worden. Dit heeft tot voordeel dat er minder vloeibaar He 

verbruikt wordt en er een relatief snelle temperatuurverandering mogelijk is. 

2) Wanneer temperaturen boven 4.2 K nodig zijn maakt men gebruik van een 

stookspiraal onder in de insert. De temperatuur controller regelt dan 

afhankelijk van de ingestelde temperatuur ( max. 100 K ) de stroom door de 

stookweerstand en eventueel de heliumtoevoer via het naaldventieL 

De temperatuur van het preparaat wordt gemeten met een naast het preparaat 

bevestigde carbon-glas weerstand ( C2282 ) in combinatie met een weerstandsbrug 

( AVS-46 ). 

3.3 De preparaten. 

De structuur van de gebruikte samples is in onderstaande fig. 3.3 geschetst. 

r----, 
1Gate' I I L.---,1 ,, 

;I 

I -----------------------------------1 I 
QJ I I 
ü I I C 
~ I I ·~ 

~ : : 0 
I I 
I I 

L.----------------------------------~ 

100 200 200 100 1- - -I- - - - - - + - - - - - -t - - ~ 

o' o, 
N 

I 
.L 

afmetingen in pm 

Fig. 9.3: Hall-bar geometrie van de samples. 
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Voor de metingen zijn 3 silicium mosfets gebruikt, waarnaar in het vervolg met de 

benamingen Si(1), Si(2) en Si(3) naar verwezen zal worden. De samples zijn 

afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen en hadden alledrie dezelfde hall-bar 

geometrie, waardoor er vierpuntsmetingen gedaan kunnen worden. Si(1) en Si(3) 

waren afkomstig van dezelfde wafer AV3, Si(2) van wafer AVl. De belangrijkste 

parameters van de samples zijn: 

Groeirichting : 

Metallisatie : 

Huis: 

Gate-oxide dikte : 

Maximale gatespanning : 

Bonddraden : 

Substraat doping : 

(100)Si 

Al, 1 J.Lm. 

Al20 3 met PdAg geleidingsbanen. 

985 Á. 

80 Volt. 

Al-Si, 25 J.Lm. 

Na= 2·10 14 cm-3 (Borium). 

Bij het monteren of het meten aan de samples moet men heel voorzichtig zijn met 

de contacten. Met name de gate en de stroomcontacten zijn heel gevoelig voor 

statische spanningen, welke bijvoorbeeld veroorzaakt worden door wrijving tussen 

schoenen en vloerbedekking. Wanneer deze contacten niet gebruikt worden moeten 

ze dan ook altijd geaard zijn. 
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4. De verwerking van de meetgegevens. 

4.1 De programmatuur. 

Bij het begin van dit afstudeerwerk was er in de groep al een programma waarmee 

men Shubnikov-de Haas signalen kon meten en opnemen met de computer. Het 

programma was in de programmeertaal ASYST geschreven. 

Het feit dat er toch een nieuw, zij het lang niet zo uitgebreid, programma 

geschreven is heeft een aantal redenen. 

Ten eerste maakte het bestaande programma gebruik van een lab-master, die toen 

niet direct beschikbaar was. Wel was er een lock-in versterker aanwezig waarop, 

zoals eerder vermeld, ook de nodige converters aanwezig waren. 

Ten tweede lijkt het een nadeel om een nieuw programma te schrijven omdat de 

ASYST programmeertaal volkomen onbekend was, maar een verdieping in ASYST 

was toch nodig geweest om de verwerkingsprogramma's te schrijven. 

Voor beide toepassingen is ASYST trouwens een krachtige doelgerichte programeer

taal gebleken. 

De ontwikkelde programmatuur kan zoals uit het voorafgaande al blijkt in twee 

groepen ingedeeld worden: a) het meetgedeelte en b) het verwerkingsgedeelte. 

a) Het meetprogramma is toegespitst op de volledige uitlezing en aansturing van de 

lock-in versterker met de converters. Hier is verder geen specifieke apparatuur van 

de opstelling in betrokken om het programma ook voor andere metingen toepasbaar 

te laten zijn. Andere apparaten kunnen eventueel via de resterende ADC's 

aangesloten worden. 

Het meetprogramma < PILOT.PRO > werkt onder de ASYST-versie GPIBASYST 

en bestaat uit de volgende sub-programma's : 

< DECl.PRO > Declaratie gebruikte variabelen. 

< LOCK-IN.PRO > Aansturing en uitlezing Lock-in versterker. 

< MEET.PRO > Instellen andere parameters en start meting. 

< DO-DOS.PRO > Maakt het mogelijk om DOS commando's uit te 
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voeren. 

< DISKIO.PRO > Zorgt voor het laden en saven van de meetfiles. 

In de files staan naast de data van de metingen ook alle parameters van de lock-in 

instelling en andere data zoals temperatuur, metingnummer, datum etc. Ook is er 

nog ruimte voor enkele nieuwe gegevens of opmerkingen. 

b) De verwerkingsprogramma's zijn op te splitsen in 4 onderdelen : 

< FIT.BWK > Bepaalt van een meting o.a. de elektronendichtheid en 

de beweeglijkheid. 

< BEWERK.BWK> Bepaalt uit twee metingen, die alleen in 

temperatuur verschillen, de effectieve massa. 

Een variant hierop is <EFFMASSA.BWK>. 

< FOURIER.BWK >: Dit programma is een hulpprogramma en wordt 

< SDH.BWK > 

gebruikt wanneer een fourier filter gewenst is. 

Genereert files met Subnikov-de Haas data volgens 

formule (2.26). De parameters kan men zelf instellen. 

Dit programma is geschreven om de andere 

programma's te testen. 

Deze programma's werken onder de ASYST-versie BWKASYST. 

Verder is er voor het maken van Fourier powerplots nog gebruik gemaakt van een 

bestaand programma (Voncken, lit. 13). 
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4.2 Bepaling van de parameters uit de metingen. 

Voor de duidelijkheid herhalen we de relevante formules uit hoofdstuk 2, die de 

oscillaties beschrijven. 

~ t' s X [-s 71" J ( ) [ 2 71"S J go = 2s~t sinh ( sX) EXP ~ 2 J2 sa COS --pJj- S71" 2.26 

X _ 27r2kme m*/me T 
- fi:e B 

Pxx = Po [ 1 + 2 ~~ ] 2.21 

Voor lage velden waarvoor geldt J.LB:51 zijn de hogere orde termen s > 2 te 

verwaarlozen en kunnen we (2.26) en (2.21) mets= 1 samen nemen tot : 

~;xx =8 sin%(x) EXP[ ~ J J 2 (a) cos[ ~B- 71"]. 4.1 

l_rn.* __ _j L __ /l _ _j ~R;JaV~ L_N-;__J 

Onder de formule staan de parameters aangegeven die uit de respektievelijke termen 

kunnen worden bepaald. We zullen nu aan de hand van deze formule en de verkorte 

stroomschema's van de programma's laten zien hoe de bepaling van de variabelen 

werkt. 

a) De elektronendichtheid en de beweeglijkheid. 

ROUTINE: 

MUPER 

JJ 
JJ 

SCAN 

JJ 
JJ 
JJ 
JJ 

PROGRAMMA : < FIT.BWK > 
Omschrijving: 

Initialisatie, laden van file van gewenste meting, Invoer van 

onbekende parameters als p0 , m* fm 0 en de evenredigheids 

constante van de besselfunctie, waarin 8N5 / 8V g· 

Deze routine bepaalt van de meting de opeenvolgende extrema 

en geeft de mogelijkheid om deze te bevestigen, zodat er niet 

toevallig een stoorpiek in de meting als extremum gezien 

wordt. 
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Deze routine haalt de ondergrond uit de metingen door door de 

maxima en door de minima een derdegraads polynoom te 

fitten. De ondergrond wordt bepaald door het gemiddelde van 

J.l deze polynomen (dwz. coëfficienten optellen en delen door 2). 

DIV.BES.SINH Daarna wordt de amplitude van de extrema gedeeld door de 

J.l 
J.l 
J.l 

MU.BEP 

J.l 
J.l 
J.l 
J.l 
J.l 

PER.BEP 

J.l 
J.l 
J.l 
J.l 
J.l 
J.l 
J.l 

besselterm 2J2(a), de sinh-term !t(X) (die berekend kunnen 

worden uit het magneetveld en V m) en de voorfaktor 2 uit 

(2.26). 

De amplitudes worden teruggerekend van !). V naar f).p en 

gedeeld door p0 • Hiervan wordt de natuurlijke logarithme 

uitgezet tegen 1/B, waarna uit de helling (r.c.= -1rj JJ-) de IJ

bepaald kan worden. Het snijpunt met dey-as (1/B=O) wordt 

door extrapolatie ook berekend en opgegeven als exp(y). 

Theoretisch zou dit de waarde 2 moeten opleveren. 

Door de reciproke waardes van de magneetvelden van de 

opeenvolgende extrema uit te zetten tegen het rangnummer 

kan uit de helling de periode bepaald worden. Ook hier heeft 

het snijpunt met de x-as voor 1/B=O een betekenis. Het heeft 

namelijk te maken met de fasefaktor in de cosinusterm van 

2.26. Op deze manier is de opgegeven ~0 bepaald op een faktor 

1r na ( is namelijk afhankelijk van het feit of het eerste punt 

overeenkomt met een maxima of een minima). 

CONTROL In deze routine wordt met behulp van de bepaalde parameters : 

J.l 
J.l 
J.l 

EIND. 

IJ-, SP, periode, ~0 en vgl. (2.26) het signaal teruggerekend tot 

een meetsignaal. Dit wordt samen met het originele signaal 

afgedrukt ter controle van de berekeningen. 

De elektronendichtheid volgt uit de periode van de cosinus nl: 

9.67 1014fN5 voor ( 100)Si. 
P(1/B) = e g~gv = 

h s 4.83 1Q14fN5 voor GaAs. 

Het programma is gecontroleerd met gegenereerde metingen (mbv. <SdH.BWK> ). 
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In fig. 4.1 staat een uitdraai van zo'n test waarbij de ingegeven parameters als volgt 
waren: 

f1. = 0.75 m2jVs 

periode = 0.037 T-1 

Po= 220 0. 

Temperatuur : 1.5 K. 

m*jm0 = 0.2. 

somtermen : s = 1,2 en 3. 

01/20/B9 
><E 0~ 

fi Ie : sit12153 x , 
·1. 20 T 

~ 

TeMP 1. 50 
·1. 30 + 

: ~ 
C bes : 14.5 

-2.40 + 
M*/M0 : .2 -:-
Rho0 : 220 

-3.00 + 2-par. fit 

-3.60 + 
MU .7407 I 

SP. 2.0626 
PER. .0370 
phi0 : 3. 1962 xE-5 

3.00 

xE ,.0 
.9:10 

.1.. 
l 

.s-t0 

t 
.7$0 

.420 .560 .700 

~::~ 
. 340 . 98~ 0 . 000 

dV (MuV) \l'S B <T) 

_:~:* ~~, ,. ;i V . , 

\~' 

PRINT j/n ? 

j_ 
.900 1.50 2.10 2.70 3.3~E 0 

L 

Fig. 4.1: Testuitdraai van <FIT.BWK>. 

De onderste vier getallen in de linker kolom geven de parameters aan die bepaald 

zijn uit de "meting". De eerste waarde (MU) is de waarde voor f1. bepaald uit de 

grafiek linksboven zoals besproken in de routine <MU.BEP>. Daaronder is ook het 

daar omschreven snijpunt opgegeven ( theorie : SP = 2 ). Vervolgens wordt met 

PER. de periode aangeduid en wordt de fasefaktor in de cosinus-term opgegeven als 

phiO. De laatstgenoemde parameters worden bepaald uit de grafiek rechtsboven. 

De geringe afwijkingen worden veroorzaakt door het feit dat er hogere orde termen 

in de "meting" zitten (s=2 en s=3). 
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b) Effectieve massabepaling. 

Wanneer we naar de temperatuurafhankelijkheid van formule 4.1 kijken, dan 

zien we dat die alleen expliciet in de sinh-term aanwezig is. Dit geeft ons de 

mogelijkheid om de effectieve massa te bepalen. Berekenen we namelijk de 

verhouding van de amplitudes A(B, T) van de extrema van twee metingen met 

verschillende temperaturen T 1 en T2 dan volgt uit (4.1) dat die gelijk is aan: 

. h 21r2k m*T2 
M!hit)_ = !t sm ---rie B 
A(B,T2} T2 . h 27rik m *Tl 4.2 

sm ---rie B 

In deze formule zijn alle parameters bekend, behalve de effectieve massa m*. 

Eventueel kan men ( 4.2) nog omschrijven naar de relatieve effectieve massa m* fm0. 

Het computerprogramma bevat naast de procedure om de extrema te bepalen ook 

een iteratie-procedure om m* fm 0 uit ( 4.2) op te lossen. 

Ook dit programma is getest met behulp van in dit geval twee gegenereerde 

metingen (zie fig. 4.2). 

fil~:> : c: 
'data,sitt215;) 

1. 50(()0 

Geef' de startwa 
arde : 1 
Geef' de e indwaa 
rde : 2 

file : c: 'data' 
sit 12173 1. 700 
0 
Geef' de startwa 
arde : 1 
Geef' de e indwaa 
rde : 2 
PRINT ? J/n ? J_ 

... 

s 
z: 
\ 

* z: 

Rel. eff. ~assa vs. ~agneetveld biJ T: 1.60 K 
xE 0 1···· ··· ····· · ········································································· 

I ································ ··············· ·································· 

::::t•••••···················································································· ·························································································· 

+ + 
• 200 ...... ·+-++++ ++ ++++ +· ··•·+· ... "+' .... '+" .+ ........ :+ ... +""" .......... . 

·························································································· 

. 120 ·························································································· 

·························································································· 

··························································································· 

1. 0 1.40 1. 0 

B CT> xE 0 

fig. 4.2: Testresultaat van programma om rel. effectieve massa te bepalen. 



-28-

De ingegeven temperaturen waren 1.5 K en 1. 7 K. De andere parameters zijn gelijk 

aan die van de vorige testmeting, dwz er is gerekend met een relatieve effektieve 

massa van 0.2. Het gemiddelde van de twee temperaturen wordt opgegeven als de 

temperatuur waarbij de berekende effetieve massa bepaald is. 

We zien dat het resultaat klopt met het uitgangspunt, maar dat er ook een lichte 

spreiding bij hogere magneetvelden waar te nemen is. Deze spreiding is geheel te 

wijten aan de asymmetrie in het signaal, waarvoor hier niet gecorrigeerd wordt. 
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-
5. Resultaten. 

5.1 Inleiding: de gemeten signalen. 

Voordat we de meetresultaten gaan bespreken moet er nog iets gezegd worden 

over de verschillende instellingen bij de metingen. 

Om te beginnen de gebruikte preparaatstroom (I5d)· Wanneer men een te hoge 

stroom gebruikt dan warmt het 2DEG door die stroom op (I2R) en heeft dan een 

temperatuur die niet meer overeen komt met de temperatuur van de Carbon-glas 

weerstand vlak naast het preparaat. Om de maximaal bruikbare stroom te bepalen 

kan naar de lineariteit van de amplitude van de SdH-{)scillaties als functie van de 

stroom gekeken worden. Het blijkt dat bij een temperatuur van 4.2 K een stroom 

van 5 flA nog geen opwarmingseffecten geeft, terwijl bij T = 1.5 K slechts een 

maximale stroom van 1 à 2 flA toegestaan is. De meeste metingen zijn bij een 

preparaatstroom van 0.5 flA gedaan zodat van opwarming geen sprake zal zijn. 

Voor de hall-metingen zijn de twee middelste kontakten ( 2 - 5 , fig 3.3 ) 

gebruikt, terwijl voor de Shubnikov-de Haas metingen de buitenste meetcontacten 

(1 - 3 of 4- 6, fig 3.3) gebruikt zijn. Bij het bepalen van Pxx uit V1-3/Isd moet men 

nog rekening houden met de lengte (1) en de breedte (b) van het preparaatgedeelte 

waarover men meet. Immers R1_3 = V 1-3/Isd = Pxx ·1/b. In dit specefieke geval dus: 

Pxx = !R1-3-

Tot slot nog enkele vaste instellingen bij de experimenten : 

Modulatiespanning : 

Modulatiefrequentie : 

Preparaatstroom : 

Sweep (0- Bmax) : 

re-tijd Lock-in : 

Meetfrequentie : 

Vm = 0.141 V. 

30Hz. 

0.5 flA. 

800 s. 

1 s. 

1 s-1. 

Als voorbeeld staat in fig. 5.1 een recorderplaatje van een meting. 
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temperatuur 3.95 K 

,, i\ /\ !\ I 

~ magneetveld (Tesla.) -

Fig. 5.1 : Shubniko'l}-de Haas oscillatie bij Vg = 12V. Sample Si(1). 

Duidelijk is bij hogere velden asyrnetrie in het signaal te herkennen, afkomstig van 

de s> 1 termen. De data waar deze asyrnetrie optreedt kunnen niet gebruikt worden 

bij de bepaling van de verschillende parameters, omdat die bepaling uitgaat van de 

s=l term. We kunnen dus in eerste instantie slechts een beperkt magneetveldgebied 

gebruiken. Dit gebied is iets uit te breiden door van het signaal een ondergrond af te 

trekken, zoals besproken in hoofdstuk 4. 

In de volgende paragrafen zullen de meetresultaten worden weergegeven en 

besproken. 

5.2 De elektronendichtheid. 

De elektronendichtheid in het 2DEG is op twee rnanieren bepaald : ten eerste 

uit hall metingen volgens de relaties (2.11) en ten tweede uit de periode van de 

Shubnikov-de Haas oscillaties. De resultaten van de metingen aan sample Si(2) 

staan in fig. 5.2. 

Opvallend is dat de resultaten van de Hallmetingen vanaf een gatespanning van vier 

volt niet overeensternmen met die van de SdH-rnetingen. Dit verschijnsel is ook 

gemeten in de samples van wafer AV3. Een belangrijke oorzaak hiervan zou kunnen 

liggen in de geometrie van het sample. De hallspanning wordt gemeten over de twee 

middelste contacten van de hall-bar structuur. Het potentiaalverloop in het sample 

zal dichtbij de stroomcontacten beïnvloed worden door deze contacten, die over de 
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gehele breedte van de structuur aangebracht zijn. Uit de literatuur [lit. 12] blijkt 

dat de gemeten hallspanning pas correct is als de lengte-breedte verhouding van de 

structuur groter dan vier is. In dit geval is dit slechts drie. Voor de zo ontstane fout 

kan echter gecorrigeerd worden en een afschatting ervan leert dat N5 eigenlijk enkele 

procenten lager is. Dit is echter niet voldoende om het verschil te verklaren. Een 

andere oorzaak kan zijn dat door de breedte van de contacten ( 40 J.Lm) behalve Pxy 

ook een component van Pxx gemeten wordt. 

We zullen dan ook in het vervolg de elektronenconcentratie in het 2DEG bepalen 

aan de hand van de lineaire relatie N5 = C (Vg-Vt) bepaald uit de SdH-metingen, 

hetgeen in de literatuur ook aanbevolen wordt voor Si-mosfets [lit.9]. 

Uit fig. 5.2 kan met behulp van de kleinste quadraten methode C en Vt bepaald 

worden: 

C = 8N5 /8Vg = (2.25±0.01) 101s m-2y-1. 

Vt = 0.49±0.03 V. 

Voor het sample Si(1) gelden de volgende waarden : 

Si(2) 

C = (2.29±0.01) 1015 m-2v-1, Vt = 0.48 V. Si(1) 

N" 
I 20 g + Nhau 

lO 
z·~ 

t:. N..,., 
1\ 
I 10 I 

o~.....c~_,__ _ _.__ _ _,__ _ _,_ _ __,_~__. 

0 2 4 6 8 10 12 

--> V gate (V} 

Fig. 5.2: Elektronenconcentratie vs. gatespanning, Si( 2). 

5.1 
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Dit levert voor de a's in de besselterm respectievelijk: 

a(Si1) = 14.5 ~-

De waarden voor 8N5/ 8V g kunnen ook nog gecontroleerd worden met behulp van de 

nulpunten in de besselfunctie ( zie fig. 5.3 ). 

De verschillende nulpunten leveren achtereenvolgens: 

1° nulpunt : B = 2.83 , a= 5.13 ~ C = 2.2 1015 m -2y-1. 

2° nulpunt : B = 1.74, a= 8.41 ~ C = 2.2 1015 m-2v-1. 

3° nulpunt : B = 1.26 , a= 11.61 ~ C = 2.2 1015 m-2y-1. 

Dit is dus in goede overeenstemming met de waarnemingen uit de Shubnikov-de 

Haas metingen en niet met de hallmetingen waarvoor geldt: 

8Nhan/8Vg = 2.7·1015 m-2v-1. 

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

~- - -

0 

Fig. 5.3: 

1.26 1.74 ~ ~ i\ 2.84 

! "An. l~J '\ J~~ ~~vv~;rvl f\J\ 
~, I 

-----~--

1 2 

-9 magneetveld .( T> 

Nulpunten van bessetjunctie in het meetsignaal, Si(2). 

Vm= 1.025 V; N5= 2.6 1016 ; T = 4.2 K. 
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Een derde mogelijkheid om de waarde van C uit (5.1) te controleren is deze te 

berekenen uit de oxidecapaciteit van de MOSFET. Hierbij wordt de gate en het 

2DEG als condensatorplaten beschouwd, met onderlinge afstand d ( 985·10-10 m ). 

De relatieve diëlektrische constante van Si02 is 3.9. Er geldt dan per oppervlakte 

eenheid: 

C _.! dQ _ Ccpnd· _ ~ _ 8.85·10-12 3.9 2 2 1015 -2y-1 
- e av - e - ed - 1.6 ·10 -1 9 985 ·10-10 = . . m ' 

hetgeen weer overeenkomt met de Shubnikov-de Haas metingen. 

Wanneer er in het vervolg over een elektronenconcentratie N8 gesproken wordt, dan 

bedoelen we de Nsdh met de parameters uit (5.1). 

N8 blijkt niet afhankelijk van de temperatuur te zijn ( fig. 5.4 ). 

3.00 

2.80 
N' 
I .s 2.60 

•i{i z,... 
!:!:! 

A 2.40 
I 
I 

2.20 

2.00 
0 2 3 4 5 

--> Temperatuur (K) 

Fig. 5.4: Electronenconcentratie vs. temperatuur, Si(2), V g = 12 V. 

5.3 De hallbeweeglijkheid. 

De hallbeweeglijkheid Jlh is gemeten volgens : 

1 
Jlh = n e Po met n = C(V g-Vt)· 5.2 
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FIG. 63. Temperature dependenee of reciprocal mobility for a silicon inversion layer, with all electrous assumCd to be in !he 
lowest subband, with (a) the long·wavelength limit for !he temperature-depeodent scnening parameter and (b) !he full wave-vector 
dependence. Results are shown for oxide charge scattering alone ~.,). surface roughness scattering alone ~.,). and for !he sum of 
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Manhiessen's rule. The mobility limited by surface roughness bas been calculated without t. Jl!r,z) (see Sec. IV.C.2). After Stem 
(1980b). 

Fig. 5.5: Theorie ; 1/ fL vs. T [ Lit. 9]. 

2000 

1600 + 2.0 V 

g t::. 2.5 V 
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Á 
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Fig. 5.6: p0 vs. T voor enkele lage gatespanningen ( Si(2) ). 
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Norrnaliter bepaalt men 1/ne uit het hall--dfect door de hallweerstand Rh=B/ne te 

meten bij lage magneetvelden (klassiek gebied). Om de redenen die in de vorige 

paragraaf genoemd zijn bepalen we J.lh volgens (5.2). 

De soortelijk weerstand p0 is gemeten als functie van V g bij 4 verschillende tem

peraturen, te weten : 1.5, 2.0, 3.0 en 4.2 Kelvin. 

Om een theoretisch maximale waarde te vinden voor J.L zijn de successievelijke 

waarden van Po lineair geëxtrapoleerd naar T = 0 K. In fig. 5.5 zien we dat 1/ J.L (dus 

in feite p0 ) beneden 40 K ongeveer lineair met T verloopt, hetgeen ook uit de 

metingen blijkt (fig. 5.6 ). 

Fig. 5. 7 geeft de resultaten weer. We zien dat bij lagere temperatuur het maximurn 

van J.L bij lagere elektronenconcentraties ligt en groter wordt. De maximale 

beweeglijkheid bedraagt ±2.8 rn2/Vs 

Om iets over het verloop van de curves te zeggen moeten we kijken naar de 

verstrooiingsrnechanisrnen die hier een rol spelen. Bij lage N5 is het dominante 

mechanisme de coulornbscattering: de interactie van de elektronen in het 2DEG met 

de geladen onzuiverheden in het substraat ( bv. geladen acceptoren ) of in de 

oxidelaag. De beweeglijkheid neemt toe als fuctie van N 5 . Bij hogere waarden van 

Û) 

> ........ 
(\1 

g 
.. 
.<: 

::i 
1\ 
I 
I 

Fig. 5.7: 
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2.0 K 
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oL-~--~~--~--~~--~~--~--~~--~ 

0 2 4 6 8 10 12 

--> V gate (V) 

J.Lh vs. N5 • De data van T=1.5 K zijn niet getekend. De curve 

voor T=O K is een geextraploleerde curve uit de andere vier 

meetseries. Sample Si(2). 
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N5 ontstaat er een screening effect, dwz. de coulomb-potentialen worden 

afgeschermd door de elektronen in het 2DEG. De beweeglijkheid neemt af met N5 en 

langzamerhand wordt interface roughness scattering belangrijk ( zie hoofdstuk 2 ). 

Een vergelijkbaar resultaat voor grotere temperatuurverschillen is te zien in fig. 5.8. 

Fig. 5.8: 

ï.., 3 
~ 

-; 
NE 103 
u 300K 
:._ ----------------....... 

3 

Theorie [ Ando et al, 9 ]. f.Lh vs. N5 bij verschillende 

temperaturen (stippellijn geldt voor sample met hogere 

oxidelading). 

5.4 De beweeglijkheid uit de Shubnikov-de Haas oscillaties. 

Deze beweeglijkheid zullen we in het vervolg aanduiden met f.Lsdh. f.Lsdh is als functie 

van de temperatuur en als functie van de gatespanning bepaald. 

De resultaten van f.Lsdh(T) bij twee verschillende gatespanningen staan in fig 5.9a,b. 

In plaatje a is er een gatespanning aangelegd van 12 Volt hetgeen overeenkomt 

met N5 = 2.6·10 16 m-2. Uit de figuur kunnen we concluderen dat J.lsdh bij deze N5 

niet significant van de temperatuur afhangt. De gemiddelde f.Lsdh = 0. 72 met een 

spreiding van ongeveer 5%. Deze spreiding is ongeveer gelijk aan de spreiding die in 

de resultaten optreedt wanneer we deze bepalen uit aan aantal metingen, die gedaan 

zijn onder gelijke omstandigheden. 

De resultaten bij 6 Volt gatespanning (N5=1.2·1016 m-2) staan in plaatje b. 

Hier lijkt er wel een afhankelijkheid van de temperatuur : J.Lsdh daalt bij stijgende 

temperatuur. 

Over de precieze relatie tussen J.lsdh en T is, mede gezien de spreiding die we gezien 

hebben in fig. 5.9a, niets te zeggen. 
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Fig 5.9a: Jisdh vs. T. bij een gatespanning van 12 V. Si( 2). 
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Fig 5.9b: Jisdh VS. T. bij een gatespanning van 6V. Si( 2). 

Deze afhankelijkheden komen overeen met de resultaten van Jihall uit de vorige 

paragraaf. Ook daar was de beweeglijkheid slechts bij de lagere dichtheden 

afhankelijk van T. We kunnen coniuderen dat het temperatuurafhankelijke 

screening effect hier nog een rol speelt en dus ook de coulombverstrooiing. Evenals 

bij Jthall liggen de waarden van Jtsdh bij 6 volt gemiddeld hoger dan bij 12 volt 

gatespanning. 
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Over de afhankelijkheid van J.Lsdh van de gatespanning kunnen we iets zeggen 

wanneer we naar fig. 5.10 kijken. Die afhankelijkheid is bij drie verschillende 

temperaturen gemeten, te weten : 2, 3, en 4.2 K. 

Ter vergelijking is ook de hallbeweeglijkheid bij 4.2 K in de figuur getekend 

( getrokken curve ) . 

Helaas wordt de periode van de Shubnikov-de haas oscillaties bij gatespanningen 

lager dan 4 volt zo groot dat het aantal oscillaties in het gemeten signaal, dat nog 

voldoet aan de s=1 term van (2.26), te gering om een zinvolle bepaling van de 

beweeglijkheid te doen. 

Met de eerder geconstateerde spreiding en de foutenafschatting gemaakt in appendix 

A kunnen we een schatting maken van de maximale fout in JLsdh· Voor de lage 

gatespanningen in fig. 5.10 moeten we rekening houden met een fout bepaald door 

fJJL/ fJV g en fJpj fJV g· Dit levert een maximale totale fout van 10%. Voor hogere 

gatespanningen worden de laatste twee bijdragen verwaarloosbaar en kunnen we de 

fout stellen op 5%. Deze fouten zijn in fig. 5.10 aangegeven. 

We kunnen aan de hand van het voorafgaande concluderen dat J.Lsdh niet zo sterk 

afhangt van de elektronen concentratie als JLh. Dus de afgeschatte fouten zijn echte 

extrema. 

2.50 

- 2.00 (/) 
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J.Lsdh vs. Vg· Si(2). Bij Vg = 4 V en Vg = 12 V zijn geschatte 

foutenhokjes aangegeven. 
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De verhouding Jlh/Jl.sdh = rp/rq verloopt van ongeveer 2.3 bij Vg=4V tot 1.3 bij 

V g=12V. In dit gebied speelt dus naast de interface roughness scattering ook de 

coulomb scattering nog een belangrijke rol, hetgeen duidt op een zeer goede 

kwaliteit van het oppervlak tussen het gedoteerde Si en het Si0 2. 

Voor nog hogere gatespanningen zal deze verhouding naar 1 moeten gaan. 

5.5 Effectieve massa bepalingen. 

Om de effectieve massa te kunnen bepalen zijn metingen verricht met gelijke 

gatespanning en verschillende temperaturen. De temperaturen liggen tussen 1.5 K 

en 4.2 K met een temperatuurverschil tussen twee metingen van ongeveer 0.2 K. 

In fig. 5.11 staan als voorbeeld vier metingen bij verschillende temperaturen. Goed 

te zien is dat de extrema van deze metingen bij gelijke magneetvelden liggen. 

Uit deze metingen kan volgens de theorie van hoofdstuk 4 de relatieve effectieve 

massa (m* fm 0) bepaald worden. De metingen zijn gedaan bij een gatespanning van 

12 Volt en ook enkele bij 6 Volt. De berekeningen leverde voor elk magneetveld 

behorende bij een extrema een effectieve massa op. De resultaten kunnen op twee 

Fig. 5.11 : 

\.: ~ 
'•I 

1.5 2 2.5 

magneetveld 

Shubnikov-de Haas metingen bij vier verschillende 

temperaturen ( 2.0, 2.2, 2.4 en 2.6 K ). Si(1). 
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manieren zichtbaar gemaakt worden. 

Ten eerste worden de effectieve massa's gemiddeld over het magneetveld. Dit 

levert bij een bepaalde temperatuur een gemiddelde massa op met een bepaalde 

spreiding ( O"n_1). het geeft het verband weer van m* en T. De resultaten hiervan 

staan in fig. 5.12. 

Ten tweede kan de effectieve massa als functie van het magneetveld uitgezet 

worden, door over de verschillende temperaturen te middelen. Dit geeft weer een 

gemiddelde met een bepaalde standaarddeviatie. Deze resultaten staan in fig. 5.13. 

In dit laatste plaatje staan alleen de magneetvelden uit het symetrische deel van de 

verschillende Shubnikov-de Haas metingen. 

Bij de bepaling van de effektieve massa is p0 constant genomen. We weten echter 

dat deze bij lage gatespanningen varieert met de temperatuur. Voor de metingen bij 

6 Volt geldt : 

bijT= 4.2 K-+ Po= 270 0. 

bij T = 1.5 K -+Po = 255 0. 

Dit levert per 0.2 K een weerstandsverandering van ±20, hetgeen een relatieve fout 
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+ .L +.L .Ll .L 0 v.=6 v 

" 
.L .L 

I 
I 

0.10 

0.00 '-----'-~-~~---~--~........__ _ ____. 

0 2 3 4 5 
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Fig. 5.12: Relatieve effectieve massa vs. temperatuur. Si( 1). 
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Fig. 5.13: Relatieve effectieve massa vs. magneetveld. Si(J). 

in de amplitudeverhoudingen geeft van: 

hetgeen verwaarloosd kan worden. 

Uit fig. 5.12 en fig. 5.13 kunnen we concluderen dat de effectieve massa bij deze 

metingen niet van de temperatuur of van het magneetveld afhangt. De gemiddelde 

waarde van (0.21±0.02)m0 ligt iets boven de literatuurwaarde voor de effectieve 

cyclotronmassa in bulk Si ( m*=0.192m0 ). Dit komt overeen met metingen van 

Smith en Stiles [Ando, lit. 11], die ook een lichte verhoging van de effectieve massa 

in het 2DEG van een Si-mosfet te zien geven. Als oorzaak wordt het optreden van 

elektron-€lektron interactie genoemd. 

De in deze paragraaf besproken metingen van de effektieve massa bij een 

gatespanning van 12 Volt komen overeen met de metingen in [lit. 10]. De effektieve 

massa bij lage temperaturen was daar echter niet betrouwbaar door vermeende 

opwarmingseffecten ( te hoge preparaatstroom ). Nieuwe metingen wezen uit dat dit 

inderdaad het geval was. Deze metingen zijn bij de hier gepresenteerde resultaten 

meegenomen. 
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5.6 Fourier-analyse en het fourier-filter. 

Er is nog een andere manier om uit het gemeten signaal die informatie te halen 

welke overeenkomt met de eerste somterm uit vgl. (2.26), namelijk de fourier

analyse. 

Deze berust op het principe dat in feite elk willekeurig signaal opgebouwd gedacht 

kan worden uit een som van cosinus- en sinustermen. 

De eigenlijke fouriertransformatie wordt uitgevoerd door een standaard computer

programma en voor het begrip is het voldoende wanneer men twee punten in het oog 

houdt, namelijk : 

a) de fouriertransformatie van een cosinus is een deltafunctie: 8( w-w1). 

b) de fouriertransformatie van het produkt van twee functies is gelijk aan de 

convolutie van de twee getransformeerde functies. 

Volgens de theorie uit hoofdstuk 2 is het te meten signaal een som van 

cosinustermen met ieder een andere amplitudefaktor en een periode, die een 

veelvoud is van de zogenaamde grondtoon. Het lijkt logisch om te proberen deze 

termen te splitsen met behulp van de fourieranalyse. 

Als voorbeeld staat in fig. 5.14 een zogenaamd fourier powerspectrum behorende bij 

een Shubnikov-de Haas meting met V g = 20 V en T = 4.2 K. Langs de x-as staat 

nu geen frequentie maar een elektronendichtheid, hetgeen in dit geval equivalent is 

( zie par. 2.5 ). Langs de y-as kan men de relatieve sterkte van de componenten in 

het meetsignaal aflezen. De powerspectra zijn gemaakt met het fourierprogramma 

van A.P.J. Vaneken [lit.13], waarbij hier gecorrigeerd is voor het feit dat in plaats 

van GaAs met silicium is gewerkt, hetgeen een faktor 2 in de berekende elektronen

concentratie scheelt (zie par. 4.2: relatie tussenPen N5 ). 

De eerste belangrijke informatie in dit plaatje is de elektronendichtheid in het 

2DEG. Deze wordt gegeven door de plaats van de eerste piek. 

In dit geval N5 = 4.3·1016 m-2, hetgeen overeenkomt met de periode van het signaal 

bepaald volgens de beschrijving uit hoofdstuk 4 ( P = 0.0222 T-1 '* N5 = 4.35·1016 

m-2 ). Verder zijn er een drietal pieken te zien op gelijke afstand van elkaar. Dit zijn 

de hogere orde termen, s = 2, 3, etc. De vorm van de pieken wordt bepaald door de 

termen die voor de cosinus staan. Elke piek beschrijft zodoende eens-term volledig. 
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Fourier powerspektrum van een Shubnikov-de Haas signaal. 

Vg = 20 V, T = 4.2 K, Si(2). 

Er dient hierbij nog te worden opgemerkt dat de onderlinge verhouding van de 

grootte van de pieken vertekend wordt door de besselterm, die door de gebruikte 

modulatietechniek in het signaal zit. 

Elke somterm bevat namelijk een vermenigvuldigingsfaktor J2(sa) en voor kleine a 

geldt grofweg : 

J2(2a) ~ 4J2(a). 

De hogere orde termen worden dus relatief meer versterkt. 

We kunnen nu de hogere orde termen wegfilteren door de amplitudes van die 

fourier-componenten gelijk aan nul te stellen. Omdat de pieken elkaar niet 

overlappen is dit heel goed mogelijk. Daarna wordt het overgebleven spektrum 

teruggetransformeerd. Hieruit kunnen we weer met behulp van de eerdere analyses 

de verschillende variabelen bepalen. 

Voor het filteren met behulp van de computer is het ASYST programma 

<FOURIER.BWK> geschreven. Het programma maakt gebruik van een zogenaam

de fast fourier transformatie (FFT).Een belangrijk vereiste voor de FFT is dat de 

waarden langs de x-as van het te verwerken signaal equidistant zijn. Aangezien de 

oscillaties periodiek zijn in 1/B en de signalen equidistant in B gemeten zijn moeten 

de data eerst worden omgerekend. De signaalwaarden bij een bepaald 1/B-waarde 

worden door middel van lineaire interpolatie bepaald uit twee nabijgelegen 

data-punten. Dit signaal wordt symetrisch gespiegeld in een extremum, 
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getransformeerd, gefilterd en weer teruggetransformeerd naar een signaal in B. 

Ter vergelijking van deze procedure met de procedure waarbij een ondergrond 

van het signaal afgetrokken wordt, bekijken we fig. 5.15. Hierin staat de 

beweeglijkheid als functie van de temperatuur bij een gatespanning van 12 V, 

waarbij het fourier filter is gebruikt. De gebruikte metingen zijn dezelfde als die van 

fig. 5.9a. 

In eerste instantie is er weinig verschil te zien met de eerdere resultaten. Er is nog 

steeds sprake van een spreiding van ±5%, de gemiddelde beweeglijkheden komen 

overeen (respectievelijk 0.74 m2/vs en 0.72 m2/Vs) en zijn, rekening houdend met 

de spreiding, onafhankelijk van de temperatuur. Er is echter een belangrijk verschil: 

de data uit fig. 5.15 zijn bepaald over een groter magneetveldgebied. 

Door gebruik te maken van het fourierfilter kunnen we de metingen over een groter 

gebied analyseren. 

Het blijkt dus dat het aftrekken van een ondergrond, zoals beschreven in hoofdstuk 

4 dezelfde resultaten oplevert als het toepassen van het filter. Dit is begrijpelijk 

wanneer men naar de structuur van de eerste en tweede harmonische van (2.26) 

kijkt. Door het onderlinge faseverschil ( 1r) en de dubbele frequentie liggen alle 

maxima van de tweede harmonische bij hetzelfde magneetveld als de extrema van 
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Beweeglijkheid als functie van de temperatuur ( Vg= 12V). 

De ondergrond is uit de metingen gehaald mbv. het fourier

filter. De metingen zijn gelijk aan die van fig. 5.9a. 
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de eerste harmonische. De analyse om J.L te bepalen gaat uit van deze verschoven 

extrema, hetgeen overeenkomt met een ondergrond onder het signaal. Dit alles 

blijkt niet alleen uit de theoretisch formule, maar ook uit de gefilterde en 

teruggetransformeerde signalen van de eerste en tweede piek uit het fourierspektrum 

van fig. 5.14. Deze signalen zijn opgenomen in appendix B.l. Ze geven bovendien 

een indicatie over de onderlinge verhouding bij de verschillende magneetvelden. 

Interessant is de toepassing van deze fourieranalyse bij hogere gatespanningen. 

In fig. 5.16 zien we dat in het meetsignaal bij een gatespanning van 35 Volt een 

tweede periode zichtbaar wordt. Deze wordt bij hogere gatespanningen steeds 

sterker totdat bij een gatespanning van 50 volt de eerste periode niet meer te zien is. 

Een en ander is heel duidelijk te zien in de Fourier powerplots van deze metingen 

die opgenomen zijn in appendix B.2. In het begin zien we alleen een piek behorende 

bij de eerste periode ( aangeduid met "1" ) met de bijbehorende harmonischen 

(accenten) . Bij hogere gatespanningen komt het spektrum behorende bij de tweede 

periode sterk opzetten ("2"). We kunnen de elektronenconcentraties behorende bij 

de pieken uitzetten tegen de gatespanning ( zie fig 5.17 ). We zien dan dat de eerste 

periode ongeveer blijft voldoen aan de relatie tussen N 5 en V g bepaald bij lagere 

gatespanningen, terwijl de tweede periode ook lineair in V g lijkt. 
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Shubnikov-de Haas signaal bij Vg = 35 Volt, 4.2 K. Er is 

duidelijk te zien dat er een twe,ede periode in het signaal 

aanwezig is. 
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Hieruit zou men kunnen opmaken dat we te maken hebben met een tweede subband. 

In de literatuur [lit.9] vinden we dat een tweede subband in Si een rol gaat spelen 

bij een elektronenconcentratie van ongeveer 1017 m-2. Het is dan te verwachten dat 

de bezetting van deze band voor dit punt nul is en langzaam oploopt. Wanneer men 

dit vertaald naar fig. 5.17 dan wil dat zeggen dat de subband al bezet zou raken bij 

een gatespanning van 4 volt (N5 = 1016 m -2) hetgeen erg laag lijkt. Verder 

onderzoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak van het optreden van een tweede 

periode is en of dit verschijnsel misschien verband houdt met het in het begin van 

dit hoofdstuk geconstateerde verschil tussen Nhall en Nsdh. 

Fig. 5.17: 
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Elektronenconcentratie bij hogere gatespanningen bepaald 

uit de fourierspektra ( Si(2) ). De bovenste getrokken lijn 

( Ntot ) stelt de elektronenconcentratie voor berekend uit 

N5=C( Vg-Vt), met C=2.25·1015 m-2 v-1, Vt=0.49V. 
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6 Conclusies en aanbevelingen. 

6.1 Conclusies. 

Met behulp van de beschreven gatespanningsmodulatie en de lock-in detectie

methode kunnen de Shubnikov-de Haas signalen goed gemeten worden. Het 

voorspelde optreden van de nulpunten uit de besselfunctie in de signalen blijkt in de 

praktijk een middel te zijn om de afhankelijkheid van de elektronendichtheid als 

functie van de gatespanning mede te bepalen. De resultaten komen overeen met 

berekeningen aan de oxidecapaciteit van de mosfet en de uitkomst uit de periode 

van de oscillaties. 

De bepaling via klassieke hallmetingen van deze relatie laat een afwijking zien die 

slechts ten dele verklaard kan worden door de ongustige geometrie van de gebruikte 

samples. 

De effektieve massa van de elektronen in het 2DEG kan bepaald worden uit de 

amplitudes van de signalen en bedraagt (0.21±0.02) ·me. Dit is iets hoger dan de 

waarde van de effectieve massa in bulk Si, hetgeen overeenkomt met metingen in de 

literatuur. Er is geen afhankelijkheid van het magneetveld of temperatuur gemeten. 

De hallbeweeglijkheid vertoont als functie van de gatespanning een maximum 

bij V gate ~ 4 V. Dit maximum wordt bij lagere temperaturen hoger en verschuift 

iets naar lagere gatespanningen. Voor hogere gatespanningen ( > 10 V.) is er geen 

afhakelijkheid van de temperatuur meer te zien. Uit de verschillende metingen is de 

J.lhall bij T = 0 K bepaald. De maximale beweeglijkheid bedraagt dan in dit 

preparaat 2.8 m2/Vs. 

De verhouding tussen J.lhall en J.lsdh verloopt van 2.3 bij een V gate van 4 volt tot 

1.3 bij een V gate van 12 Volt. Hieruit kan men concluderen dat in dit gebied naast 

de interface-roughness scattering (waarvoor geldt : J.lhan/ J.lsdh ~ 1) ook de sereerred 

Coulombscattering (J.lhan/J.lsdh > 10)nog een belangrijke rol speelt. Wanneer we dit 

vergelijken met gegevens in de literatuur over Si-mosfets [bv. lit. 6] dan blijkt dat 

daar over het algemeen wel een verhouding gevonden wordt die ongeveer gelijk aan 

1 is. De samples die men daar echter gebruikt hebben een maximale hallbeweeglijk

heid van ± 0.6 m2/Vs. Dit is een faktor 3 tot 4 lager dan de samples waaraan hier 

gemeten is. Uit diezelfde literatuur blijkt ook dat voor GaAs/ AlGaAs samples met 
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een hogere (hall-)mobiliteit de verhouding f-Lhan/ llsdh groter wordt, hetgeen de hier 

gepresenteerde resultaten ondersteund. 

We hebben gezien dat de analyses bij een gatespanning van 12 V met behulp 

van het fomierfilter overeenkwamen met de resultaten behaald door een ondergrond 

van de metingen af te trekken. Er is gebleken dat de laatste methode ongeveer gelijk 

is aan het wegfilteren van de tweede orde term uit de signalen. Wannneer er hogere 

orde termen in het signaal zitten die belangrijk zijn, zal het toepassen van een 

fomierfilter de voorkeur verdienen. 

De f-Lsdh bepaald bij Vgate = 12 Volt bedraagt 0.74 m2/Vs met een spreiding in 

de resultaten van maximaal 5%. Er is geen afhankelijkheid van de temperatuur te 

constateren in tegenstelling tot de resultaten bij V gate = 6 V, waar de 

beweeglijkheid afneemt als functie van de temperatuur. Deze kwalitatieve 

beschouwing is in overeenstemmimg met het feit dat de sereerred coulomb 

verstrooiing temperatumsafhankelijk is. 

De fourier powerplots laten voor gatespanningen groter dan 30 V de opkomst 

zien van een tweede periode in het signaal. Over de herkomst van deze periode is 

niets met zekerheid te zeggen. Het zou de bezetting van de tweede subband kunnen 

zijn, al lijkt dat in vergelijking met de theorie onwaarschijnlijk, gezien de hoge 

bezettingsgraad bij V gate = 30 V. Tevens zou dan de som van de elektronen

concentraties van de twee "subbanden" groter zijn dan de concentratie berekend 

m.b.v. de oxidecapaciteit. 

6.2 Aanbevelingen. 

a. De metingen in dit verslag zijn lineair in het magneetveld B gemeten. Het 

verdient aanbeveling om lineair in 1/B te meten. Dit levert namelijk een gelijk 

aantal meetpunten per periode, hetgeen voordeel biedt bij de verwerking van de 

gegevens. Voor de fouriertransformatie bijvoorbeeld is het nodig dat het periodieke 

signaal uit equidistante meetpunten bestaat, hier moet het oorspronkelijk signaal 

voor omgerekend worden, hetgeen voornamelijk meetinformatie kost. 

Het meten in 1/B zou eventueel software-matig kunnen, er bestaat echter ook een 

1/B -sturing voor de magneetvoeding. De verwerkingsprogramma's moeten hiervoor 

wel iets aangepast worden, maar ik denk dat de winst daar zeker tegenop weegt. 
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b. Voor het meten van het magneetveld is een zogenaamd Hall-kastje in de maak. 

Dit apparaat geeft een spanning af lineair met het magneetveld onafhankelijk van 

kleine variaties in de hallstroom. De afgegeven spanning komt direct overeen met 

het bereik van de ADC van de Lock-in versterker en hoeft dus niet meer versterkt 

te worden. 

c. Zoals opgemerkt in het verslag kan de geometrie van de gebruikte preparaten 

voor de juiste interpretatie van de metingen problemen opleveren. 

Daarom zijn er onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen nieuwe preparaten 

gemaakt met de volgende verbeterde eigenschappen: 

De lengte-breedte verhouding is groter dan vier. 

De buitenste meetcontacten liggen verder van de scource en drain af. 

De meetcontacten ( n-gedoteerde gebiedjes ) zijn met het 2DEG-kanaal ver

bonden via een stuk 2DEG, zoals dat ook het geval is in AlGaAs/GaAs hetero

structuren. Dit geeft als voordeel dat het 2DEG-kanaal op de plaats van de 

contacten niet meer kortgesloten is en dus geen invloed meer heeft op het 

poten ti aal verloop aldaar. 

Eerste berichten van metingen aan deze nieuwe preparaten in Groningen geven aan 

dat de vermeende 2e subband bij hoge gatespanningen niet meer te zien is. 

d. Bij deze nieuwe preparaten kan de fasefaktor in de cosinusterm en het snijpunt 

in.de grafiek waaruit J.Lsdh bepaald wordt onderzocht worden. 

e. Voor de groep halfgeleiderfysica is het natuurlijk interessant om soortgelijke 

metingen te verrichten aan AlGaAs/GaAs heterostructuren. 

Een eerste poging daartoe om doormiddel van deze modulatietechniek Shubnikov-de 

Haas metingen te doen strandde, omdat bleek dat het sample inhomogeen was. Toch 

bleek de opgedampte frontgate zelf goed te werken. Er waren lineaire variaties van 

de elektronendichtheid mogelijk van 6·1015 m-2v-1 met een maximaal mogelijke 

modulatiespanning van ongeveer 60 mV. Tevens kon met behulp van een LED de 

elektronendichtheid in het 2DEG nog gevarieerd worden ondanks de opgedampte 

aluminium-gate. Bij een te dikke laag aluminium kan dit problemen geven. 

Ik denk dat de in dit verslag beschreven meettechniek ook voor deze hetero

structuren toepasbaar is. 

f. Door toepassing van het fomierfilter bij de effective massa bepaling kan 

wellicht de effectieve massa van elektronen in hogere subbanden bepaald worden. 
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APPENDIX. 

A. Foutenanalyse modulatiesignaaL 

In de afleiding van vgl. (2.26) is verondersteld dat de termen voor de cosinus in 

(2.12) onafhankelijk van V g waren. Hiermee wordt een benaderingsfout gemaakt 

omdat met name de exponentiële term via de beweeglijkheid f.1. = f.l.(V g) = f.l.(N5) wel 

van de gatespanning afhangt. We kunnen een afschatting van deze fout maken, door 

deze afhankelijkheid van deze term uit te rekenen: 

a { -1r} a { -1r }flL Wg exp f.l.(V g)B = Oii exp f.l.(V g)B OVi, 

met Vg = V0 + Vm cos(wt) 

= exp{f.l.(V:)B} f.i.IB · 

Dit levert voor de relatieve verandering : 

Ll( exp) = 1r flL V . 
exp j:L7B av;, m 

Een eerste benadering voor deze fout kan worden gehaald uit de afhankelijkheid van 

f.i.hall van V gin fig. 5.7 in het gebied waar f.i.sdh bepaald wordt ( 3V < V g < 12V ). 

De maximale fout vinden we bij een gatespanning van ongeveer 5 volt, omdat daar 

de afgeleide het grootst is (af.l.jaVg"' -0.18 m2/V2s, f.1."' 1.5 m2/Vs) en een laag 

magneetveld (Brv1 T). Voor de gebruikte modulatiespanning van V m = 0.14 V levert 

dit een relatieve fout op van: 

rel. fout ~ 3.5 % ~ 

Uit de resultaten van f.i.sdh blijkt echter ook dat de afhankelijkheid van V g nog veel 

kleiner is en dus de fout verwaarloosbaar in vergelijking met de geconstateerde 

spreiding. 

Een nadere beschouwing van het gemeten signaal leert ons dat ook op de afhan

kelijkheid van Po gelet moet worden. Vooral in de buurt van de tresholdspanning zal 

dit problemen kunnen opleveren. 
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p0 = 1/neJl-+ 

!1P....D. -1 on -1 !lL av: = n2en ov: + neu2 8V: -+ g ,_. g ,_. g 

.àfu_ __ 1:_8n V _lflLv 
Po - n 8Vg m 117J\Ti, m 

De eerste term levert een fout op van 3% bij een minimale gatespanning van 4 Volt, 

de tweede term is hierbij verwaarloosbaar. 
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Bl. Foutierfilter: eerste en tweede harmonische. 

De onderstaande signalen zijn afkomstig van een Shubnikov-de Haas oscHlatie bij 

4.2 K en 20 V gatespanning. In het bovenste plaatje is het teruggetransformeerde 

signaal te zien van de eerste piek in het powerspektrum ( van fig. 5.14 ), het 

onderste plaatje komt overeen met de tweede piek in dat spektrum. 

Ten eerste kan men zien dat in het gebied waar de bepaling van de parameters 

plaatsvindt ( 0 tot 3 T ) de amplitude van de tweede harmonische hoogstens 10% 

van de amplitude van de eerste harmonische is. Bij hogere magneetvelden worden 

de amplitudes vergelijkbaar groot. 

Ten tweede is te zien dat de maxima van de tweede harmonische precies 

samenvallen met de extrema van de eerste ( zie verder beschouwing in par. 5.5 ). 
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B2. Foutier powerspektra. 

In onderstaande figuren staan de fourierpowerplots van de Shubnikov-de Haas 

oscillaties bij hogere gatespanningen (respektievelijk 25, 30, 35, 40, 50, 65 volt). 

De oscillaties zijn gemeten van 0 tot 7 tesla. Duidelijk is de opkomst van een tweede 

periode te zien vanaf V g = 35 volt. Bij de hoogste gatespanningen is het spektrum 

van de eerste periode niet meer te zien (zie ook par. 5.5). 
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