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Samenvatting 

In dit afstudeeronderzoek zijn magneto-thermische effekten bestu

deerd aan een twee dimensionaal elektronen gas in GaAs-A 1Ga
1 

As x -x 
heterostrukturen. Uit het verrichte literatuuronderzoek blijkt dat 

de gemeten waarden van de thermokracht ex kwalitatief in over-xx 
eenstemming met de theoretische verwachtingen zijn. Kwantitatief 

is er nog een groot verschil tussen de theoretisch verwachte en 

experimenteel gemeten thermokracht. De thermokracht variëert van 

1/50 tot 100 maal de theoretisch voorspelde thermokracht. 

Er is een opstelling gebouwd waarmee zowel galvano-magnetische 

(zoals het Shubnikov-de Haas effekt en het Quanturn Hall-effekt) 

als thermomagnetische verschijnselen (zoals het Seebeck-effekt en 

het Nernst-Ettinghausen-effekt) bij magneetvelden tot maximaal 

12 T gemeten kunnen worden. De gemiddelde temperatuur van het 

preparaat kan van 1. 2 Kelvin tot ongeveer 12 Kelvin gevariëerd 

worden. Met de opstelling is het mogelijk om zowel AC- als DC-me

tingen te verrichten. Door AC-metingen te verrichten kan dan de 

signaal/ruis-verhouding sterk worden verbeterd. 

De elektronendichtheid van het preparaat is met behulp van persis

tente photogeleiding (PPC) verhoogd. De invloed van PPC op de 

magneto-thermische effekten is overeenkomstig aan de invloed van 

PPC op de magneto-elektrische effekten. Het is mogelijk gebleken 

om de invloed van belichting op de spinsplitsing en de mobiliteit 

te verklaren met behulp van een eenvoudig model. 

De stroomafhankelijkheid van de asymmetrie in de spingesplitste 

Shubnikov-de Haas oscillaties is niet te verklaren met behulp van 

een veranderende temperatuurgradiënt. 
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Hoofdstuk 1 Het tweedimensionaal elektronen gas (2DEG) 

§ 1.1 Inleiding. 

Door verbeterde kristalgroei technieken, waaronder Molecular Beam 

Epitaxy (M. B. E. ) , is het tegenwoordig mogelijk om preparaten te 

groeien waarin zich een abrupte overgang tussen twee verschil

lende materialen bevindt. Deze overgang vindt plaats binnen enkele 

atoomafstanden. De, tijdens dit afstuderen, gebruikte preparaten 

bestaan uit een aantal lagen (on)gedoteerd Al Ga
1 

As en een x -x 
aantal lagen ongedoteerd GaAs allen gegroeid op een substraat van 

semi-isolerend GaAs. Zie paragraaf 2. 4 voor de opbouw van deze 

lagen. 

Aan de GaAs-kant van het interface tussen het Al Ga1 As en het x -x 
GaAs vormt zich nu een twee dimensionaal elektronengas. Dit 

elektronengas ontstaat doordat de bandafstand tussen valentie- en 

geleidingsband voor Al Ga1 As en GaAs verschillend is (zie figuur x -x 
1. 1) en dat het Fermi-niveau, ten gevolge van de doteringen, in de 

beide materialen verschillend ligt. 

E c 

~ Gedoteerd Ongedateerd =+ 

ED ------------------ ------------------ Ec 

E 
V 

figuur 1. 1 

EA 

------------------ E 

~ n-Al Ga1 As x -x 
p-GaAs ,. 

V 

Valentie-(E ) en conductieband(E ) in het preparaat, 
V C 

ED geeft de ligging van de donor-niveau•s ln het AlGaAs 

EA geeft de ligging van de acceptor-niveau•s in het 

GaAs weer. 

Wegens thermisch evenwicht moet het Fermi-niveau overal in het 

preparaat op dezelfde hoogte liggen. Door ladingsverschuivingen is 

het mogelijk om het Fermi-niveau overal in het preparaat op 

dezelfde hoogte te krijgen. De ontstane ruimtelading veroorzaakt 

een potentiaal V die voldoet aan de Poisson-vergelijking (1.1) 

- 2 -



2 
p 

V ·V= ( 1. 1) 
E: E: 

0 r 

waarbij p de ruimte lading, en E: E: de 
0 r 

diëlektrische konstante 

van het GaAs is. 

Deze potentiaal heeft tot gevolg dat er aan het interface tussen 

het Al Ga1 As en het GaAs bandbuiging op zal treden. Er ontstaat x -x 
dan in het GaAs een gebied waar de onderkant van de conductieband 

onder het Fermi-niveau ligt. Zie figuur 1.2. Dit gebied is slechts 

een aantal atoomafstanden dik. In dit kleine gebiedje zijn de 

elektronen in de z-richting opgesloten door een potentiaal

barrière. Zij zullen, dan in de z-richting (de groeirichting), 

quantisatie effekten vertonen. De energie van een elektron in de 

put bedraagt: 

E = E +E +E = _!•·(k2 +k2 )+E (1.2) 
x y z 2m x y z 

waarbij E gequantiseerd is. z 

AleaAs CaAs 

..... 
GO-cl 0 0 • -------

Ez.2 
Ez.l 

figuur 1.2 Bandbuiging in Al Ga 1 As-GaAs preparaat, met x -x 
bijvoorbeeld twee gebonden toestanden. 

In figuur 1. 2 zijn tevens de donoren (in het AlxGa1_xAs) en de 

acceptoren (in het GaAs) aangegeven. Een gedeelte van de donoren 

is geïoniseerd, zij hebben hun elektronen aan het tweedimensionaal 

elektronengas afgestaan. De spacer, gevormd door het laagje onge

dateerd Al Ga As, is aangebracht om een ruimtelijke scheiding te 
x 1-x 

bewerkstelligen tussen het elektronengas en de positieve ladingen 

van de geïoniseerde donoren. Door dit te doen wordt de verstrooi-
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ïng van de elektronen aan deze geladen onzuiverheden verkleind, en 

kan de mobiliteit (beweeglijkheid) van de elektronen vergroot 

worden. 

§ 1.2 Eigenschappen van het 2DEG. 

De stroomdichtheid J door het tweedimensionaal elektronengas kan 

in het algemeen beschreven worden met behulp van een tweetal 

tensoren, de geleidingatensor u en de thermoelektrische tensor ~. 

J 
€ € = 0" V (-f-V) + 0" V (-f-V) - (3 V T (3xy V T ( 1. 3) x XX x e xy y e XX x y 

J € € 
( 1. 4) = 0" V (-f-V) + 0" V (-f-V) - (3 V T - (3 V T y yx xe yy Y e yx x yy y 

met e de elektrische lading van een elektron. 

Hierbij is E=-V V het extern aangelegde elektrisch veld over het 

tweedimensionaal elektronengas, en e de Fermi-energie. De tenso
f 

ren 0" en ~ voldoen, in een isotroop medium, aan: 

V = [ 

en 

0" 
XX 

-(1' 
xy 

( 1. 5) 

~ = [ -:: :: l (1.6) 

Afhankelijk van de aanwezigheid van een temperatuurgradiënt worden 

er twee effekten onderscheden: 

- Galvano-Magnetische effekten, en 

- Thermo-Magnetische effekten. 

Als eerste zullen de Galvano-Magnetische effekten behandeld wor

den. 

§ 1.2.1 Galvano-Magnetische effekten in een 2DEG. 

Er is bij deze effekten geen temperatuurgradiënt over het prepa

raat. Verder wordt het magneetveld loodrecht op het tweedimensio

naal elektronengas aangelegd. De elektronen gaan nu cyclotronba

nen beschrijven waardoor hun energie in het xy-vlak ook gequanti-
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seerd wordt. De grootte van de cyclotronstraal hangt af van de 

sterkte van het magneetveld. De toestandsdichtheid g(c) van de 

elektronen (Density of States : DOS) zal hierdoor veranderen. De 

toestandsdichtheid voor een tweedimensionaal elektronengas zonder 

magneetveld wordt gegeven door vergelijking (1.7). 

( 1. 7) 

• waarbij m de effektleve massa van elektron in het GaAs is, en 

h 
h-2n met h de konstante van Planck. 

In aanwezigheid van een magneetveld verandert de toestandsdicht

heid in een som van deltafuncties (zie vergelijking 1. 8), ieder 

met een ontaardingsgraad van AL. 
Q) 

g(c) = A I ~(c-c ) L L ( 1. 8) 

N =0 L 

A eB = nh L ( 1. 9) 

1 c = (N +-) hw 
L L 2 c (1. 9) 

• w = eB/m 
c ( 1. 10) 

De deltafuncties liggen in het energiespectrum equidistant, met 

een onderling energieafstand van hw (met hw de cyclotronenergie, c c 
w is de cyclotronfrequentie), zie vergelijking (1.9). c 
Een veelgebruikte grootheid is de vulfactor v, deze geeft aan hoe-

veel Landau-niveaus er gevuld zijn. De vulfactor wordt gedefi-

nieerd door: v=n/A waarbij n de elektronendichtheid van het L' 
tweedimensionaal elektronengas en A de ontaardingsgraad van de 

L 

Landau-niveaus is. De verstrooiing van de elektronen aan de gela-

den onzuiverheden heeft tot gevolg dat de Landau-niveaus verbre

den. De vorm van de verbreding hangt af van het soort van 

verstrooiing. Twee voorbeelden van strooiprocessen zijn: 

1) verstrooiing aan positieve remote impurities (verstrooiing ten 

gevolge van de datering (donoren) die in het Al Ga
1 

As x -x 
aanwezig is), 

en 

2) verstrooiing aan negatieve background impurities (verstrooiing 

tengevolge van de achtergrond verontreinigingen van acceptoren 

in het GaAs). 
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Het Quanturn-Hall effekt en het Shubnikov-de Haas effekt zijn twee 

bekende quantisatie effekten, die op kunnen treden in een 

tweedimensionaal elektronengas. Het Quanturn-Hall effekt treedt op 

in de Hall-spanning VH' die loodrecht op de stroomrichting 

ontstaat. Er blijken dan bij bepaalde magneetvelden plateaus in de 

Hall-spanning op te treden. De Hall-weerstanden die bij deze 

plateaus horen liggen op waarden die gegeven worden door 

vergelijking (1.11). 

h2 
pxy = ei 

met i een geheel getal. 

(1.11) 

De uitgebreidheid van de Hall-plateaus hangt onder andere van de 

temperatuur van het elektronengas af. De Hall-coëfficiënt wordt 

gedefinieerd door vergelijking (1.12). 

VH = I B ~ (1. 12) 

Bij metingen in een niet-quantiserend magneetveld wordt de Hall

coëfficiënt gegeven door vergelijking (1.13). 

1 
~ = ne ( 1. 13) 

Het Shubnikov-de Haas effekt zijn oscillaties die optreden in de 

langsweerstand, deze wordt in de richting van de stroom bepaald. 

De weerstandswaarde van de langsweerstand blijkt te oscilleren. De 

plateaus in het Quanturn Hall-effekt blijken samen te vallen met 

minima in de langsweerstand. De amplitude van de oscillaties is 

een funktie van het magneetveld en van de temperatuur. De amplitu

de van de langsweerstand hangt af van de ontaardingsgraad A van 
L 

de toestandsdichtheid. Bij groter magneetveld is de ontaardings-

sraad groter dan bij lage magneetvelden. Als er nu een Landau

niveau door het Fermi-niveau schuift dan zullen al de elektronen 

die in dit niveau zitten naar een ander Landau-niveau verstrooien, 

omdat alleen die Landau-niveaus die in energie lager dan het 

Fermi-niveau liggen bezet kunnen zijn. Dit houdt in dat er bij 

grotere magneetvelden dus steeds meer verstrooiing optreedt bij 

het wisselen van Landau-niveau door de elektronen. Dit levert een 

maximum in de langsweerstand. Dit maximum wordt groter naarmate 

het magneetveld groter wordt. De minima in de langsweerstand wor

den, bij lage temperaturen, nagenoeg nul. Er is in dat geval geen 

verstrooiing, omdat zoals eerder is aangegeven de elektronen, die 
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aan de geleiding deelnemen, niet voldoende energie bezitten om 

naar een andere onbezet te toestand in een Landau-niveau te ver

strooien. De minima in de langsweerstand liggen, bij verwaarlozing 

van de spinsplitsing, op gelijke afstanden in het reciproke 

magneetveld. De periode wordt gegeven door: 

p ( .!. ) = h 
B ne ( 1. 13) 

Uit de periode van Shubnikov-de Haas oscillaties kan de elektro-

nendichtheid worden bepaald. Uit meting van de langsweerstand bij 

B=O T volgt de beweeglijkheid van het twee dimensionaal elek

tronengas: 

1 
ll = p ne 

XX 

( 1. 14) 

De metingen van het Quanturn Hall-effekt en het Shubnikov-de Haas

effekt door von Klitzing [KLI-1] hebben tot de veronderstelling 

geleid dat de Landau-niveaus te splitsen zijn in een aantal 

gebieden, de localised states en de extended states. Ieder van 

deze gebieden leveren een andere bijdrage aan de geleiding. De 

elektronen die zich in het centrum van de Landau-piek bevinden 

worden geacht aan de geleiding deel te nemen, zij worden extended 

states genoemd. De elektronen die zich in de localised states 

bevinden worden geacht niet aan de geleiding deel te nemen. 

§ 1.2.2. Thermo-Magnetisch effekten in een 2DEG. 

Thermokracht zonder magneetveld. 

Zonder magneetveld reduceren de vergelijkingen (1.3) en (1.4), in 

een isotroop medium, tot vergelijkingen (1.15) en (1.16) 

E 
J = ~ V (-f-V) - ~ V T 

X XX X e XX X 
(1.15) 

E 
J = ~ V (-f-V) - ~ V T y xx ye yy y 

( 1. 16) 

Bij thermokracht metingen wordt geen stroom door het preparaat 

toegestaan, dus J en J zijn beiden gelijk aan nul. Er wordt x y 
verder aan genomen dat er geen temperatuurgradiënt in de y-rich-

ting is, dus V T=O, en dat er geen extern elektrisch veld aanwezig 
y 

is. Aangezien de Fermi-energie temperatuurafhankelijk is, wordt de 
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gradiënt van de Fermi-energie in de x-richting niet nul. Er volgt 

dan : 

• 

• = E x 

t1' E ={3 VT 
XX X XX X 

V (~f) = 0 
y e 
• E = 0 
y 

• met E het interne elektrische veld. 

(1.17) 

( 1. 18) 

(1.19) 

( 1. 20) 

De thermokracht S , of wel het Seebeck effekt, wordt dan gedexx 
finieerd door het quotiënt van het intern elektrische veld en de 

benodigde temperatuurgradiënt . 
• E 

s - x 
XX - V T 

x 
( 1. 21) 

Berekeningen door onder andere Obratzsov [OBR-1] en Zawadski en 

Lassnig [ZL-1] hebben aangetoond dat de thermokracht, zonder mag

neetveld en bij lage temperaturen in een isotroop medium, recht 

evenredig is met de entropie S per elektron (zie vergelijking 

1. 22). 

s = 
XX 

s 
n e 

( 1. 22) 

Voor lage temperaturen is de entropie evenredig is met de tempera

tuur en de toestandsdichtheid van het tweedimensionaal elektronen-

gas: 

2 • 
1t m 2 

S= --2kT 
3 1th 

( 1. 23) 

Dit geeft het volgende verband voor de thermokracht zonder mag-

neetveld 

s 
XX 

(1. 24) 

Uit de vergelijkingen (1.15) en (1.16) is dan af te leiden dat er 

voor de thermokracht vergelijking (1.25) geldt. 

( 1. 25) 

De coëfficiënten tJ' en f3 zijn af te leiden met behulp van de 
XX XX 

Boltzmann-transportvergelijking in de botsingsrelaxatietijdbenade-
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ring. Er volgt dan voor de bovenstaande coëfficiënten: 

CT 
XX 

13xx 

= e
2 

K 
1 

, en 

waarbij voor de integralen K en K geldt: 
1 2 

en K 
2 

0 

0 

3/2 e 
8f o n 
- de = -• 8e m 

8f 
~ ~3/2 - __E d~ = .... .... 8e .... !!. <eT> 

m 

( 1. 26) 

( 1. 27) 

( 1. 28) 

( 1. 29) 

met f
0 

de Fermi-verdelingsfunktie, en T de botsingsrelaxatie

tijd. 

Er volgt dan voor de thermokracht: 

s 
XX 

1 (<eT> _ e ) 
eT <T> f 

( 1. 30) 

Neem aan dat T=T
0
er-1

/
2 met r een getal dat het soort strooiproces 

aangeeft (r=O : verstrooiïng aan akoustische phononen, r=1/2 : 

verstrooiïng aan neutrale onzuiverheden en r=2 : verstrooiïng aan 
<eT> geladen onzuiverheden). Voor de verhouding <T> kan, in het geval 

van hoge degeneratie, berekend worden, dat deze voldoet aan: 

<eT> n 2 (kT) 2 
-- = e + (2r+2) <T> r 6 --e-- ( 1. 31) 

r 

Voor verstrooiïng aan akoustische pbononen vindt men dus een 

thermokracht die identiek is aan (1.24). 

Thermokracht in een magneetveld 

In een magneetveld wordt aangenomen dat (1.22) nog steeds geldig 

is. Bij gebruik van een toestandsdichtheid die bestaat uit een som 

van gaussische funkties: 

g(e) = e: L N /f f e{-2( e;eNLr} ( 1. 34) 
L 

met r de Landau-niveauverbreding, de breedte van de Landau-pieken 

op halve hoogte, wordt de thermokracht gegeven door (volgens 
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Obratzsov [OBR-1] en Zawadski en Lassnig [ZL-1]): 

s 
XX 

k A ff kT J03 
x 2 

2 

= -N L I: v = -r (ln(l+e ) +-x-)e- YN dz 
e NL n 0 1 +ex L 

E:-E: E:-E: 

( 1. 35) 

f N 
hierin is z=x-Ç- kT , yN r L, E de Fermi-energie en e de 

f N 
L 

energie van een Landau-niveau en 
L 

AL= ~ (de ontaardingsgraad). 

figuur 1.3 De thermokracht 5 als funktie van het magneetveld 
XX 

[ZL-1]. 

Jonson en Girvin [JG-1] volgen voor de berekening van de 

thermokracht in een magneetveld een andere weg dan Zawadski en 

Lassnig of Obratszov, die dit via de entropie van het tweedimen

sionaal elektronengas doen. Jonson en Girvin doen dit via het 

Kubo-formalisme, welke hier in het kort wordt weergegeven. 

De niet-diagonaal termen van de geleidingstensor zijn in een 

magneetveld ongelijk aan nul. Dit leidt tot relaties voor de lon

gitudinale thermospanning (het Seebeck effekt) en de transversale 

thermospanning (het Nernst-Ettinghausen effekt) gegeven door: 

s a-xxfJxx + (J"x/yx 
Pdxx + Px/yx = = 

XX 2 2 
(J" + (J" 

( 1. 36) 

XX xy 

s = 
a-x/xx - (J"dyx 

= Px/xx -pxxfJyx xy 2 2 -
(J" + (J" 

( 1. 37) 

XX xy 

Bij deze laatste vergelijkingen is gebruik gemaakt van het feit 

dat de weerstandstensor p de inverse is van de geleidingstensor ~ 
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is. Voor de weerstandstensor geldt, in een isotroop medium: 

= [ Pxx Pxy l =-t 
p = = u , en 

-pxy Pxx 
( 1. 38) 

(j 
XX 

pxx = 
2 2 

(j + (j 

( 1. 39) 

XX xy 

(j 

Pxy = 
xy 

2 2 
(j + (j 

( 1. 40) 

XX xy 

Voor de thermoelektrische tensor à kan de volgende relatie tussen 

de thermoelektrische tensor en de geleidingstensor bepaald worden 

([M0-1]): 

(1.41) 

met k, j = x, y 

Dit levert een algemene Mott-formule voor de thermokracht in een 

magneetveld volgens vergelijkingen (1.42) en (1.43). 

2 k2 T dO' dO' 
s 1l XX xy ) =-- -( pxx de + pxy de XX 3 e 

f f 

( 1. 42) 

2 k2 T dO' dO' 
s 1l _xy+ XX =-- -( Pxx pxy de xy 3 e de 

f f 

( 1. 42) 

Indien er geen Landau-verbreding wordt aangenomen r=O, en bij tem

peraturen hoger dan 0 K, kunnen enkele kenmerkende eigenschappen 

van de thermokracht afgeleid worden. Deze zijn: 

1) de thermokracht zal gelijk aan nul zijn ·als het Fermi-niveau 

precies tussen twee Landau-niveaus in ligt (Jonson en Girvin 

[JG-1]). 

2) de maxima van de thermokracht zijn omgekeerd evenredig met 

het Landau-kwantumgetal NL volgens ( [ZI..-1], 

[OBR-1]) 

k ln(2) s =-----
xx,max e (NL+i> 

= ... ~ IJ.V/K 
(NL+~) 

[JG-1] en 

( 1. 43) 

Het is mogelijk om met behulp van (1.27) de invloed van de ver

en de Landau-niveau verbreding r, op de houding tussen kT 
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thermokracht S te 
XX 

weergegeven in figuur 

thermokracht bij een 

berekenen. Deze invloed wordt grafisch 

1. 4, waarin de verhouding g tussen de 
a 

bepaalde parameter kT/r en de maximale 

amplitude van de thermokracht S uitstaat als funktie van xx,max 
deze parameter. 

9cx 1r-----------------------------~ 

figuur 1.4 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 0.2 0.4 06 

g als funktie van r en kT 
a 

0.8 
kT Ir 

Met de metingen van de thermokracht als funktie van de temperatuur 

bij een bepaalde vulfactor kan dus in principe de Landau-niveau

verbreding r bepaald worden. 

§ 1.2.3 Phonondrag-bijdrage aan de thermokracht van een 2DEG. 

Bij metingen van de thermokracht blijkt dat de amplitude van de 

thermokacht niet in overeenstemming met de theoretische voorspel

ling is. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt gegeven door de 

phonondrag. De phonondrag ontstaat doordat er door de temperatuur

gradiënt phononen van een gebied met een hoge temperatuur naar een 

gebied met een lage temperatuur bewegen. Door botsingen met 

elektronen vindt er impulsoverdracht plaats en er zal door veran

dering van de gemiddelde impuls van de elektronen een interne 

stroom gaan lopen. Indien er geen externe stroom wordt toegestaan 

ontstaat er dus een ruimtelading. Voor een schatting van de 

grootte van de thermokracht wordt gebruik gemaakt van de gemid

delde phonondriftsnelheid v [NIC-1]. 
d 
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L vs dT 
V------

d 3T dx ( 1. 44) 

met L de gemiddelde vrije weglengte van de phononen, en v de 
8 

geluidsnelheid in het preparaat. 

De gemiddelde vrije weglengte kan varieëren van de dikte van de 

bufferlaag tot de dikte van het substraat. De thermokracht wordt 

dan gegeven door (1.45), waarin ~ de pbononbijdrage aan de 
p 

beweeglijkheid van de elektronen is. 

LV 

s& = --· 3T~ p 
( 1. 45) 

Voor de pbononbijdrage wordt meestal aangenomen dat deze voldoet 
2 -1 aan: ~ ::::: 3000/T m (VsK) . 

p 

§ 1.3 Literatuuroverzicht. 

Er zal een kort overzicht gegeven worden van de verschillen en de 

overeenkomsten tussen de theoretische thermokracht enerzijds en de 

experimentele thermokracht anderzijds. Zoals uit een litera

tuuroverzicht gegeven door J. Leenders [JL-1] zijn er nog grote 

verschillen tussen de theoretisch berekende thermokracht en de 

experimenteel bepaalde thermokracht. 

Als eerste blijkt dat in alle metingen de thermokracht als funktie 

van het magneetveld kwalitatief voldoet aan de theoretische voor

spelde thermokracht. De longitudinale thermokracht (Seebeck ef

fekt) oscilleert in fase met de oscillaties in de langsweerstand 

(Shubnlkov-de Haas effekt). Ook oscillaties in de transversale 

thermokracht (Nernst-Ettinghausen effekt) als funktie van het 

magneetveld zijn conform het theoretisch voorspelde verloop. De 

Nernst-Ettinghausen-spanning is een duidelijkere spinsplitsing te 

zien dan in de Seebeck spanning. 

De grootte van de thermokracht blijkt echter niet overeenkomstig 

de theoretisch voorspelde waarde. Een grootheid die een sterke 

invloed op de grootte van de thermokracht heeft, is de dotering 

van het substraat. Bij een Cr-gedoteerd substraat heeft de thermo

kracht namelijk een kleinere amplitude dan bij preparaten die 

gegroeid zijn op semi-isolerende substraten. Deze invloed is ook 

merkbaar in warmtegeleidingsexperimenten die verricht werden aan 

deze preparaten. De preparaten gegroeid op een Cr-gedoteerd sub-
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straat blijken een lagere pbononbeweeglijkheid en een lagere 

warmtegeleidingscoëfficiënt te hebben dan de preparaten gegroeid 

op een semi-isolerend substraat. Ook de phonondrag-bijdrage aan de 

thermokracht is afhankelijk van het wel of niet Cr-gedoteerd zijn 

van het substraat waarop het preparaat is gegroeid. De grootte 

orde van de gemeten thermokracht varieërt van 1/50 tot 100 maal 

de theoretisch berekende thermokracht. 

Het verloop van de thermokracht als funktie van de temperatuur is 

niet geheel duidelijk. Tussen de thermokracht en de temperatuur 

wordt er veelal een omgekeerd evenredig verband gemeten. Dit is in 

tegenstelling tot het theoretisch voorspelde lineaire verband 

tussen de thermokracht en de temperatuur. 

Bij metingen aan een superrooster blijkt het produkt G=S (N +!.) 
XX L 2 

konstant. Voor andere preparaten (zonder superrooster) meet men 

een afnemende cq. konstante G bij toenemende temperatuur. 

§ 1.4 Opzet van de metingen. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is om na te gaan of het 

mogelijk is met behulp van AC-meettechnmieken de thermokracht te 

bepalen. De voornaamste reden hiertoe is dat de thermokrachtme

tingen die momenteel worden verricht met behulp van De-meettech

nieken zeer ruisgevoelig zijn. De grootte orde van de signalen is 

in de orde van enkele JLVIK.. Om dan signalen te krijgen die met 

behulp van deze oe-meettechniek meetbaar zijn moet de temperatuur

gradiënt die over het preparaat staat redelijk groot zijn. Doordat 

de warmtgeleidingscoëfficiënt temperatuurafhankelijk is, is de al

dus verkregen thermokracht een integraal verkregen over een be

paald temperatuurgebied. Door middel van AC-meettechnieken is het 

nu mogelijk om de temperatuurgradiënt die over het preparaat komt 

te staan, in vergelijking met de oe-meettechniek, klein te houden. 

De AC-meettechniek is namelijk veel gevoeliger dan de oe-meettech

niek. Om bij oe-metingen een goede signaal/ruis-verhouding te 

krijgen worden deze metingen veelal een aantal malen herhaald, 

waarbij tevens de magneetveld-richting wordt omgepoold. De zo ver

kregen signalen blijken dan inderdaad in kwalitatieve overstem

ming met de theoretisch voorspelde thermokracht te zijn. De AC

meettechniek biedt het voordeel dat deze een veel gunstigere 
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signaal/ruis-verhouding heeft dan de De-meettechniek. Het is dan 

ook niet nodig om, ter verbetering van de signaal/ruis-verhouding, 

de metingen een aantal malen te herhalen. 

Verder is er bij dit onderzoek de invloed van het persistente 

photogeleidingseffekt op de asymmetrie van de Shubnikov-de Haas 

oscillaties bepaald. Er is tevens nagegaan of de veranderingen in 

de asymmetrie van de spinsplitisng in de Shubnikov-de Haas oscil

laties korreleren met veranderingen van de asymmetrie in de spin

splitsing in het Seebeck-effekt en het Nernst-Ettinghausen-effekt. 

Ook de asymmetrie van de spinsplitsing van de Shubnikov-de Haas 

oscillaties als funktie van de stroom door het preparaat is 

nagegaan en de invloed van een temperatuurgradiënt op deze 

asymmetrie. 
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Hoofdstuk 2 Experimentele opzet 

Inleiding. 

De metingen worden verricht in een superspoelopstelling van de 

groep Halfgeleiderfysica van de faculteit Technische Natuurkunde 

te Eindhoven. De meetopstelling is in drie delen te splitsen. Na

melijk : 

1) het kryogeen gedeelte, dit is het gedeelte dat de superspoel 

bevat (de kryostaat), 

2) de preparaatstok, en 

3) de preparaathouder. 

Zij zullen achtereenvolgens behandeld worden. Verder wordt er in 

dit hoofdstuk gekeken naar de warmtegeleiding en zullen er ook 

enkele inleidende metingen aan de warmtegeleiding en de thermo

kracht zonder magneetveld worden getoond. De invloed van veldomke

ring en een asymmetrisch temperatuurprofiel wordt hier bepaald. 

§ 2.1 De meetopstelling. 

Voor een schematische weergave van de meetopstelling zie figuur 

2.1. In de figuur zijn de belangrijkste onderdelen van de meetop

stelling weergegeven. 

De kryostaat bestaat uit twee delen, een binnen-kryostaat (de 

insert) en een buiten-kryostaat (het bad). De buiten-kryostaat is 

van de omgeving afgeschermd door middel van een vacuümruimte 

waarin zich super-isolatie bevindt. De superspoel bevindt zich in 

de buiten-kryostaat. De superspoel wordt gekoeld door het 

vloeibare helium dat zich in de buiten-kryostaat bevindt. Met deze 

superspoel kunnen magneetvelden tot 13 Tesla opgewekt worden. 

Onderin de buiten-kryostaat bevindt zich in het midden van de 

spoelruimte een Hall-plaatje. Met dit Hall-plaatje kan het 

magneetveld in de spoelruimte worden bepaald. Door het Hall

plaatje wordt een stroom van 100 mA gestuurd. Een Hall-spanning 

van 2.32 mV komt dan overeen met een magneetveld van 1 Tesla in 

het midden van de spoelruimte. 
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Helium-pomp / -verdamping 

Diffusie pomp 

11---- Superisolatie bui ten-kryostaat 

110--o,.--+-- Vacuümpotje 

-fl.--- Superspoel 
-..-+;->i-~-- Preparaathouder 

L,~=:;;;~~l--- Hall-plaatje 

Figuur 2. 1 Schematisch overzicht van de superspoelopstelling. 

De bui ten-kryostaat is van de binnen-kryostaat (de insert) door 

middel van een vacuümwand gescheiden. Hierdoor is het mogelijk om 

de temperatuur onafhankelijk van de temperatuur van de superspoel 

te verhogen of te verlagen. Dit kan gebeuren door middel van ver

warmen met een stookspiraal of door verlaging van de dampdruk 

boven het vloeibaar Helium in de insert. Het temperatuurgebied wat 

op deze manier kan worden bestreken variëerd van ongeveer 1 K tot 

kamertemperatuur, de bovengrens hangt samen met het totale vermo

gen dat men in de insert kan brengen met behulp van de stook

spiraal. De insert is voorzien van een Heliumreservoir zodat een 

temperatuur van 1 K ongeveer 3 uur kan worden vastgehouden. 
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§ 2.2 De preparaatstok. 

In de insert is een preparaatstok, zie figuur 2.1, geplaatst. Aan 

het uiteinde van deze preparaatstok bevindt zich een vacuümpotje 

met een diameter van 4 cm, zie figuur 2. 2. In dit potje is de 

preparaathouder, zie figuur 2.3, gemonteerd. 

Pompbuis (preparaatstok) 

Carbon-clas weerstand 

Rode L.E.D. 

Stookweerstand 

Figuur 2.2 Het vacuumpotje, onderdeel van de preparaatstok. 

Op de preparaat stok zijn op verschillende hoogten warmteschilden 

gemonteerd om de warmtestraling van de omgevingstemperatuur (ka

mertemperatuur) naar deinsertaf te schermen, zie ook figuur 2.1. 

Het vacuümpotje wordt continu afgepompt. De warmte-afvoer kan dan 

alleen geschieden door middel van het koperen blok dat in de 

figuur 2.2 is afgebeeld. Dit koperen blok dient tevens als warmte

capaciteit. De elektrische aansluitdraden, die met het preparaat 

worden gemaakt, zijn een aantal malen om het koperen blok gewik

keld. Hiermee wordt de warmte-afvoer, via deze draden, naar de 

omgeving beperkt. 
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Het preparaat is ingeklemd in de preparaathouder die zich onderin 

het vacuümpotje bevindt. De preparaathouder heeft een diameter van 

3 mm. De afmetingen van het preparaat zijn 3 mm • 12 mm • 0.4 mm. 

De preparaathouder staat in kontakt met het koperen blok door 

middel van een koperen staaf. Op deze koperen staaf is ter hoogte 

van de preparaathouder een Carbon-Glas weerstand bevestigd waarmee 

de temperatuur van de preparaathouder kan worden bepaald. Op de 

preparaathouder is een LED zodanig gemonteerd dat deze het 

preparaat, dat zich in de preparaathouder bevindt, egaal verlicht. 

Rond de preparaathouder is een weerstandsdraad gewikkeld (de 

stookspiraal) waarmee het mogelijk is om de temperatuur van de 

preparaathouder, tot temperaturen die hoger zijn dan de tempera

tuur van de insert, te verhogen. 
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§ 2.3 De preparaalhouder. 

In de preparaathouder is met behulp van een koperen klemverbin

ding het preparaat aan een kant ingeklemd, zie figuur 2. 3. De 

preparaathouder, heatsink, dient als warmte-afvoer van het prepa

raat. Op de preparaathouder is een printplaatje gemonteerd met een 

diameter van 3 cm. 

Figuur 2.3 De preparaathouder. 

Hall-bar-struktuur (2) 

Klemverbinding (met, in het 

preparaat, gelegeerde 

lndiumbolletjes) 

Op het preparaat is een Hall-bar-struktuur uitgeëtst. Er kunnen 

zowel thermokrachtmetingen als Hall-metingen en Shubnikov-de 

Haas-metingen aan de struktuur worden verricht. De afmetingen van 

de Hall-struktuur staan in figuur 2.5. Recht tegenover de heatsink 

zijn op het preparaat twee rekstrookjes bevestigd (bij preparaat 

2383 is er maar een rekstrookje gemonteerd!). Een temperatuur

gradiënt ontstaat over het preparaat indien er een stroom door de 

rekstrookjes wordt gestuurd. Er zijn twee rekstrookjes geplaatst 

om eventueel de richting van de warmtestroom door het preparaat te 

kunnen beïnvloeden. Op het preparaat zijn twee Philips RC-01 
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chipweerstanden bevestigd. Met deze weerstanden kan de tempera

tuur, en daaruit het temperatuurverschil, op twee plaatsen van het 

preparaat bepaald worden. Bij de klemverbinding bevindt zich een 

overgang van een kristalstruktuur naar een metaal-struktuur. 

Hierdoor kan de warmteweerstand tussen preparaat en het koperen 

blok groot zijn (orde grootte : 500 K/W [PDC-1]). Om deze warmte

weerstand te verkleinen zijn er Indium-bolletjes, bij de klemver

binding, in het preparaat gelegeerd. Het vermoeden is dat ten 

gevolge hiervan de struktuur van het preparaat ter hoogte van de 

heatsink wordt gewijzigd. Hierdoor zullen er minder phononen aan 

de scherpe overgang reflecteren, en wordt de warmteweerstand klei

ner tussen de heatsink en het preparaat. 

§ 2.4 Preparaateigenschappen. 

De twee gebruikte preparaten hebben de volgende samenstelling: 

100Ä GaAs 

100Ä (spacer) 

1 I-LJII GaAs 

Figuur 2.4a Preparaat 2383 

180Ä GaAs 

200Ä (spacer) 

4 1-LJ11 GaAs 

b figuur 2.4 Preparaat W25 
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Het laatste preparaat (W25) is gegroeid in de MEE-opstelling van 

de Technische Universiteit te Eindhoven. 

Karakteristieken van de preparaten staan in tabel 2.1. 

Temperatuur Elektronendichtheid Beweeglijkheid 

[K] [1015m-2J 2 [m /Vs] 

2383 : 300 8.00 0.630 

77 8.40 8.000 

4 4.02 14.300 

V 25 : 300 3.36 0.805 

77 2.39 10.050 

5 2.41 19.310 

Tabel 2.1 Karakteristieken van de preparaten. 

De afmetingen van de Hall-bar-struktuur zijn in figuur 2.5 

aangegeven. Deze struktuur is op beide preparaten gebruikt. 
1000 

800 

Maten in micrometer 

Figuur 2.5 Afmetingen van de Hall-bar-struktuur. 

§ 2.5 Ijking van de thermometers. 

Na analyse van de gemeten weerstanden als funktie van de tempera

tuur is het volgende verband (2.1) tussen de Philips weerstanden 

en de temperatuur bepaald. 

-1/4 R 
T = o:: • ln Ro + 13 (2. 1) 

Hierbij zijn o:: en 13 parameters die met behulp van een kleinste 

kwadraten analyse uit de metingen worden bepaald, de waarde van R 
0 

is de weerstandswaarde bij 4.2 K. 
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Op de preparaatstok is tevens een Carbon-Glas weerstand bevestigd. 

Met deze weerstand kan de temperatuur van de heat-sink bepaald 

worden. Ook voor deze weerstand is het mogelijk om uit de metingen 

een verband tussen de temperatuur en de weerstandswaarde te bepa

len. Het blijkt dat dit verband goed beschreven wordt door: 

-1/2 R 
T = ex·ln- + f3 

R 
(2.2) 

0 

Hierbij zijn ex en f3 weer parameters die met behulp van een klein

ste kwadraten analyse uit de metingen worden bepaald, de waarde 

van R is de weerstandswaarde bij 4.2 K. 
0 

Met behulp van de bepaalde parameters (ex en {3) kan de temperatuur 

met een nauwkeurigheid van 10 mK bepaald worden. Deze nauwkeurig

heid geldt echter alleen in een temperatuurgebied van 1. 2 K tot 

4.2 K. Buiten dit gebied kunnen de afwijkingen groter zijn omdat 

er hier geen ijking is uitgevoerd. 

De gevonden parameters zijn : 

R R R 
Heat er Heatslnk Carbon-Glas 

R 3.8333 kOhm 0.7598 kOhm 0.8378 kOhm 
0 

ex 0.698048 K-1/4 0.697987 K-1/4 0.487154 K-1/2 

f3 0.801361 K-1/4 0.847188 K-1/4 0.075039 K 
-1/2 

Tabel 2.2 Fitparameters voor de gebruikte weerstanden. 

De weerstandswaarden van de beide Philips weerstanden en de 

Carbon-Glas weerstanden in een temperatuurgebied van 1 K tot 5 K 

staan in figuur 2.6. Met de getrokken lijn is de beste aanpassing 

aan de weerstand als funktie van de temperatuur weergegeven. 
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logarith. 

2.60 3.40 4.20 5.00 

Temperatuur [K] 

R rc01/1 V R rc01/2 

Figuur 2.6 De weerstanden als funktie van de temperatuur 

§ 2.6 Oplossing voor de temperatuurgradient. 

] 
0 
~ ........ 

De meetopstelling kan ook schematisch worden weergegeven door het 

volgend model: 

p 

Figuur 2.7 Schematische weergave van de meetopstelling 

De betekenis van de symbolen die in de figuur zijn gebruikt zijn 

als volgt. Met Tb wordt de helium-badtemperatuur aangeduid. Dit is 

de referentie-temperatuur bij de metingen. ~ is de warmtegelei-
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dingscoëfficiënt tussen het preparaat en de heatsink. Met Th en eh 

worden respetievelijk de temperatuur, de warmtecapaciteit van de 

heater bedoeld. ~ is de warmtegeleidingscoëfficiënt van de 

verwarming (heater) naar het preparaat. Idem zijn Tj' ej en Kj de 

temperatuur, de warmtecapaciteit en de warmtegeleidingscoëfficiënt 

van de twee temperatuursweerstanden. 

In de metingen wordt aangenomen dat À,e,K en p onafhankelijk van 

de temperatuur zijn. Er wordt tevens aangenomen dat ~· eh, Kj' en 

ej allen gelijk aan nul zijn. Deze aanname houdt in dat de verwar

ming het totale opgewekte elektrische vermogen direkt in het pre

paraat brengt. Verder volgt uit deze aannamen dat de weerstanden 

momentaan de temperatuur van het preparaat ter plekke aannemen. Er 

is geen warmteflux van het preparaat naar de weerstanden. Met 

behulp van deze aannamen kan men de volgende vergelijkingen voor 

het warmtetransport door het preparaat opstellen: 

1) ÀA ~(T ) I = Q 
ax s x i 1 

(2.3) 

2) (2.4) 

3) ~ (T (0) - Tb) = ÀA 
8
8 (T ) l 

-0 s x s x t 0 
(2.5) 

Bij aanbrengen van een stationaire spanning over het rekstrookje 

is V=V
0 

een konstante. Er kan dan voor de temperatuur-verdeling 

over het preparaat de volgende uitdrukking afgeleid worden: 

V2 1 x T (x) = T + -- ( - + -- ) 
s b lb ~ KA 

(2.6) 

Uit de metingen kan men de warmtegeleiding À (=1/K) van het GaAs 

substraat bepalen. Uit (2.6) volgt namelijk: 

(2.7) 

Bij gebruik van een sinusvormige spanning over het rekstrookje 

volgt er voor het vermogen: 

y2 
2 2 0 ) Q = V
0 

cos ( wt ) = -z ( 1 + cos( 2wt (2.8) 

Het stelsel vergelijkingen (2. 3) tot en met (2. 5) zijn in dit 

geval in twee stelsels vergelijkingen te splitsen. In het eerste 
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stelsel is er een oe-verwarming waardoor een oe-temperatuur

gradiënt wordt opgewekt. In het tweede stelsel is er een AC-ver

warming waarmee een AC-temperatuurgradiënt w·ordt opgewekt. De DC

temperatuurgradiënt is indentiek aan (2. 6). Voor de AC-tempera

tuurgradiënt is af te leiden [JL-1] dat deze exponentieel afneemt 

als funktie van de plaats. 

§ 2.7 (Inleidende) metingen. 

Als inleidende metingen zijn er metingen verricht waarbij op 

enkele plaatsen de temperatuur als funktie van het vermogen wordt 

bepaald. De invloed van een De-verwarming en een AC-verwarming op 

de temperatuurgradiënt is nagegaan. De temperatuur wordt op drie 

plaatsen bepaald. Namelijk op de preparaatstok, T , en op 
Heatsink 

twee plaatsen op het preparaat, T (kort bij de Heatsink) en T 
1 2 

(kort bij de verwarming). De verwarming geschiedt met behulp van 

de twee rekstrookjes waarbij de rekstrookjes in serie zijn 

geschakeld. Bij de DC-metingen is er gebruik gemaakt van een De

stroombron (Knick Precisie Stroombron) waarmee een stroom van 1 ~A 

tot 20 mA kan worden opgewekt. Voor de AC-meting is een Philips 

programmeerbare digitale funktiegenerator gebruikt. De piek-piek

spanning die met deze funktiegenerator opgewekt wordt kan 

gevariëerd worden tussen 0. 001 V to 19.999 V. De frequentie kan 

continu worden gevariëerd van 0 Hz tot enkele kHz. De metingen met 

de AC-verwarming zijn gedaan bij een frequntie van 3 Hz. De 

weerstandswaarden van de RC-01-weerstanden, op het preparaat, zijn 

bepaald door middel van een DC-stroom van 4 ~. geleverd door een 

Keithley 220 Programmeerbare Digitale Stroombron. De DC-spanning 

over de weerstanden is bepaald met een Keithley 181 Digitale Nano

voltmeter. De AC-spanning over de weerstanden, alleen bij een 

AC-verwarming, is bepaald met een EG&G two-phase Lock-In 

Amplifier. De weerstandswaarde van de Carbon-Glas weerstand op de 

preparaatstok is bepaald met een 4-punts-meetbrug. 

De resultaten van een De-meting van de temperatuur als funktie van 

het vermogen, op eerder genoemde drie plaatsen, zijn te zien in 

figuur 2.8. 
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Figuur 2.8 DG-temperatuurmeting als funktie van het vermogen. 

Het oe-temperatuurverschil voor de twee metingen bij resp. oe-ver

warming en AC-verwarming staat in figuur 2.9 als funktie van het 

effektleve vermogen uit. Bij lage vermogens is dit temperatuurver

schil lineair als funktie van het vermogen, dit is in overeen

stemming met vergelijking (2.6). Uit de figuur blijkt dat een 

gelijk effektief vermogen een overeenkomstig temperatuurverschil 

veroorzaakt bij zowel AC- als oe-verwarming. 
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Figuur 2.9 DC-temperatuurgradient als funktie van 
AC- en DG-verwarming. 
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Uit het temperatuurverschil tussen T en T kan een schatting 
1 2 

worden gemaakt voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van het GaAs. 

De volgens (2. 7) berekende warmtegeleidingscoëfficiënt À is in 

figuur 2.10 uitgezet als funktie van de gemiddelde temperatuur van 

het preparaat. De waarden voor de warmtegeleidingscoëfficiënt À 

blijkt in grootte orde in overeenstemming te zijn met metingen van 

Fletcher et.al. [FLE-2]. Bij een temperatuur van 4 K is de 

warmtegeleidingscoëfficiënt À ongeveer 600 W/mK. 
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0 T bod- 4.2 K 
Te~ratuur [K] 

+ T bod - 1 .67 K 

Figuur 2.10 Warmtegeleidingscoëfficiënt ~als funktie van de 
temperatuur 

Bij bovenstaande metingen is tevens de thermospanning over het 

preparaat gemeten. Het blijkt dat de thermospanning evenredig is 

met de lengte waar deze over wordt gemeten. De metingen van de 

thermospanning als funktie van het vermogen reproduceren goed. Het 

is alleen mogelijk om een thermokracht bij lage temperaturen te 

berekenen aangezien de ijking van de thermometers bij hoge 

temperaturen problemen geeft. Ook is het niet mogelijk om bij 

AC-verwarming de thermokracht te berekenen, omdat er volgens de 

thermometers een temperatuurgradiënt, tegengesteld aan de fysische 

verwachte temperatuurgradiënt, zou zijn. In figuur 2.11 is de oe
thermokracht als funktie van de temperatuur te zien. 

De orde grootte van de thermokracht is hier, evenals in andere 

publicaties, enkele orden te groot. Een mogelijke verklaring hier

voor zou, zoals in paragraaf 1. 2. 3 aangegeven, gezocht kunnen 

worden in de phonondrag. 
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Figuur 2. 11 Thermokracht als funktie van de temperatuur. 

§ .2.8 Invloed van een asymmetrisch temperatuurprofiel. 

Een mogelijke bron van fouten bij het bepalen van de thermokracht 

is een temperatuurgradiënt die niet parallel aan de structuur 

loopt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat het rekstrookje op 

een bepaalde plaats een slecht thermisch kontakt met het preparaat 

maakt, of het thermisch kontakt tussen het substraat en de heat

sink op bepaalde plaatsen slecht is, of doordat de warmtegeleiding 

door het preparaat niet uniform is.Om te bepalen welke invloed een 

dergelijke temperatuur-gradiënt op de thermospannig heeft, gaan we 

uit van de volgende configuratie, zie figuur 2.12. 
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figuur 2.12 Een temperatuurgradient die niet parallel aan de 
struktuur loopt. 

In figuur 2.12 wordt het magneetveld in de z-richting aangelegd, 

dit is loodrecht op het vlak van de tekening. De temperatuur

gradiënt wordt in de x-richting genomen. De structuur maakt, zoals 

in de figuur aangegeven een hoek ex met de temperatuur-gradiënt. 

Verder wordt er aangenomen dat er in de x-richting een thermo

spanning, het Seebeck-effekt, ter grootte v5 (per eenheid van 

lengte) wordt opgebouwd. Deze thermospanning ontstaat ten gevolge 

van de temperatuur gradiënt in de x-rich.ting. Bij aanleggen van 

een magnetisch veld ontstaat er ook in de y-richting een thermo

spanning, het Nernst-Ettinghausen effekt, ter grootte VE (even

eens per eenheid van lengte). Het Seebeck effekt wordt gemeten 

over de kontakten A en C, het Nernst-Et tinghausen effekt wordt 

gemeten over de kontakten A en B. De afstand tussen de kontakten A 

en B bedraagt b en tussen A en C bedraagt deze 1. We kunnen dan 

het volgende afleiden: 

VAB = b (VS tan ex+ VE 

VAC = 1 (VS + VE tan ex 

cos ex 

cos ex 

(2.9) 

(2.10) 

In de praktijk zal de hoek tussen structuur en temperatuurgradiënt 
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klein zijn. In dat geval kan er voor kleine (a.«1) de volgende 

benadering afgeleid worden: 

VAB = b (VS a. + VE 

VAC = 1 (VS + VE a. 

(2. 11) 

(2. 12) 

De waarde van het Seebeck effekt is enkele orden groter dan de 

waarden van het Nernst-Ettinghausen effekt. Aan deze benadering is 

te zien dat er zelfs voor kleine a. een bijdrage van het Seebeck 

effekt aan het Nernst-Ettinghausen effekt te verwachten is. In het 

Seebeck effekt zal de bijdrage van het Nernst-Ettinghausen effekt, 

door het verschil in grootte, bijna niet te zien zijn. 

Bij B=O T volgt er namelijk dat VE nul is. Uit vergelijkingen 

(2.11) en (2.12) kan men dan afleiden dat er geldt: 

b 1 b 1 
VAB =a. Ï VAC =a. 8 VAC voor Ï = 8 (2. 13) 

Uit de metingen van het Nernst-Et tignhausen-effekt kan dan een 

orde grootte voor de hoek tussen de temperatuurgradiënt en het 

preparaat worden afgeleid. 

Er zijn nu twee mogelijkheden om deze problemen bij het meten van 

de thermokracht op te heffen of te omzeilen. De eerste mogelijk

heid volgt uit de fysische eigenschap van de thermokracht. Het 

Nernst-Ettinghausen effekt is namelijk anti-symmetrisch als funk

tie van het magneetveld, evenals het bekende Hall-effekt. Het 

Seebeck-effekt is, evenals de Shubnikov-de Haas-effekt, symme

trisch als funktie van het magneetveld. Door nu metingen te 

verrichten bij twee verschillende richtingen van het magneetveld 

kan men het ongestoorde Nernst-Ettinghausen-signaal uit deze 

metingen halen. Uit vergelijking (2.11) kan men afleiden dat er 

voor de Nernst-Ettinghausen coëfficiënt geldt: 

V = 
E 

VAB (+) - VAB (-) 

2 
(2.15) 

Een voorbeeld van de laatste methode kan worden gegeven aan een 

meting aan preparaat 2383. Zie figuur 2.13. Hierin is in figuur 

2.138 de twee metingen bij tegengestelde magneetveldrichtingen te 

zien. In figuur 2.13b is vergelijking (2.15) op de metingen toege

past. Uit deze figuur blijkt dat er inderdaad een temperatuurgra

diënt is die niet parallel aan de struktuur loopt. Uit de 

berekening volgt dat de hoek tussen struktuur en de temperatuur-
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gradiënt in de orde van 5° is. Na kontrole van het preparaat 

blijkt dat de struktuur parallel aan de lengterichting van het 

preparaat is geplaatst. Een verklaring voor de scheve tem

peratuurgradiënt moet worden gezocht in een an-isotrope warmtge

leiding. 

s xy 
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magneetveld omlaag 
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..... . . 
! \ . . . . . \ 
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Figuur 2.13a Nernst-Ettinghausen-effekt bij twee tegengestelde 
magneetveld orlentaties. 
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Figuur 2.13b Nernst-Ettinghausen-effekt na korrektie voor een 
niet-parallelle temperatuurgradient. 

Een tweede mogelijkheid is nu om het preparaat in plaats van één 

rekstrookje, van twee rekstrookjes te voorzien. Deze worden ieder 

op een hoek van het preparaat bevestigd. Door nu de verhouding van 

de spanningen over beide rekstrookjes te variëren kan misschien de 

temperatuurgradiënt gestuurd worden. Bij het volgende preparaat 

(W25) zijn er twee rekstrookjes, ieder op een hoek van het 

preparaat, bevestigd. Om te bepalen wat de invloed van een asymme

trische verwarming met behulp van deze rekstrookjes is zijn er 

metingen gedaan waarbij één rekstrookje en metingen waarbij twee 

rekstrookjes zijn gebruikt. Deze metingen zijn bovendien herhaald 

bij twee tegengestelde richtingen van het magneetveld. De resul

taten van deze metingen zijn in figuur 2.14 te zien. 

In figuur 2.14 blijkt dat er geen verschil in de Nernst-Etting-
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hausen-spanning zichtbaar is indien men één rekstrookje of twee 

rekstrookjes gebruikt. Hieruit kan gekonkludeerd worden dat de 

warmtestroom in dit preparaat al na enkele millimeters in de 

breedte dusdanig homogeen is, dat er geen verschil in de 

Nernst-Ettinghausen-spanning zichtbaar is bij verwarming met een 

rekstrookje of twee rekstrookjes. 

sxy fca.e.) 

0.0 

·o.o 1.0 

B-veld omlaag, één rekstrookje 
B-veld omlaag, twee rekstrookjes 
B-veld omhoog, één rekstrookje 
B-veld omhoog, twee rekstrookjes 

2.0 3.0 -4.0 5.0 B (T) 

Figuur 2.14 Invloed van een asymmetrisch temperatuurprofiel 
op de Nernst-Ettinghausen-spanning. 
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Hoofdstuk 3 De metingen 

Inleiding 

Omdat het niet mogelijk is gebleken om thermokracht-metingen aan 

preparaat 2383 te verrichten zonder dat deze metignen gekorrigeerd 

dienden te worden voor een temperatuurgradiënt die niet evenwijdig 

aan de struktuur loopt, zullen er in dit hoofdstuk alleen metingen 

gepresenteerd worden die verricht zijn aan het preparaat W25. Het 

preparaat 2383 is alleen gebruikt om inleidende metingen te 

verrichten, zie hiervoor paragraaf 2.7. 

§ 3.1 Metingen als funktie van het magneetveld. 

Als eerste metingen zijn er een Shubnikov-de Haas meting (zie fi

guur 3.1a) en een Quanturn-Hall metingen (zie figuur 3.1b) aan het 

preparaat verricht. Deze meting is verricht bij een temperatuur 

van 1.3 K. Bij de meting is een wisselstroom van 0.707 ~eff' met 

een frequentie van 6 Hz, door het preparaat gebruikt. 

Pxx 1 (kn) 

1.50 

1.00 

0.75 

0.50 

0.25 

0.00 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 B (T) 

Figuur 3.1 aShubnikov-de Haas-meting aan preparaat W25 
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Figuur 3. lb Quantum-Hall-meting aan preparaat W25. 

Uit deze metingen is te konkluderen dat het preparaat geen para

lelle geleiding vertoont (de Quanturn-Hall plateaus zijn vlak). Ook 

de minima in p gaan naar nul toe bij groter wordende magneet-
xx 

velden. 

De elektronendichtheid die volgt uit de periode van de minima in 

de Shubnikov-de Haas-oscillaties komt overeen met de elektronen

dichtheid die volgt uit de helling van de Hall-spanning als 
b funktie van het magneetveld uit figuur 3.2. 

Uit de elektronendichtheid en de weerstand bij B=O T volgt de 

beweeglijkheid van het tweedimensionaal elektronengas. Zonder 

belichting geldt er voor beiden, bij 1.3 K: 

[ ] [m-2] [ 2 ] Temperatuur K Elektronendichtheid Beweeglijkheid m /Vs 

1.3 2.3 18.7 

Tabel 3. 1 
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De waarden voor de elektronendichtheid en de beweeglijkheid van 

het tweedimensionaal elektronengas blijkt goed in overeenstemming 

te zijn met de waarden die met behulp van de preparaat-karakteri

seringsopstelling van de groep zijn gemeten. 

Ter vergelijking zijn er bij deze elektronendichtheid ook thermo

kracht metingen verricht. Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven is het 

niet mogelijk om uit AC-metigen van de thermospanning de thermo

kracht te bepalen omdat de nauwkeurigheid waarmee de DC-weer

standswaarde van de thermometers bepaald kan worden te klein is om 

dergelijk kleine temperatuurgradiënten te bepalen. Er zullen 

daarom alleen metingen worden getoond waarin de thermospanning als 

funktie van het magneetveld uitstaat. In figuur 3.2a is de 

Seebeck-spanning als funktie van het magneetveld te zien. 

Sxx l (a.e.) 

0.0 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 8 (T) 

Figuur 3.2a Seebeck-spanning als funktie van het magneetveld. 
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sxy l (a.e.) 
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0.0 1.0 2.0 3.0 -4.0 5.0 

Figuur 3.2b Nernst-Ettinghausen-spanning als funktie 

van het magneetveld 

B (T) 

Deze meting moet kwantitatief overeenstemmen met de Shubnikov-de 
a Haas oscillaties (zie figuur 3.1 ). De periode van de minima in de 

Shubnikov-de Haas oscillaties (zie figuur 3.2a) komt overeen met 

de periode van de minima in het Seebeck-effekt (zie figuur 3.1a). 

Uit de metingen blijkt dat de spinsplitsing in de Seebeck-spanning 

minder duidelijk is dan in de Nernst-Ettinghausen-spanning. In 

figuur 3.2 is dit duidelijk te zien (aangegeven door de pijl), in 

de Nernst-Ettinghausen-spanning is er namelijk een extra struktuur 

te zien dit niet zichtbaar is in de Seebeck-spanning. 

§ 3.2 Stroomafhankelijkheid van de spinsplitsing. 

Er zijn metingen verricht waarbij de invloed van de stroomsterkte 

door het preparaat op de asymmetrie in de spinspll tsing van de 

Shubnikov-de Haas oscillaties is nagegaan. Hiertoe is de stroom 

gevariëerd van 0.014 ~eff tot 11.3 ~eff' De invloed hiervan is 

te zien in figuur 3.3. 
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Figuur 3.3 Invloed van stroomverandering op de asymmetrie van de 

Shubnikov-de Haas oscillaties. 

Er is duidelijk te zien dat de asymmetrie_van de Shubnikov-de Haas 

piek wordt vergroot. De spin-up piek komt namelijk sterk omhoog 

bij vergroten van de stroom door het preparaat. De spin-up piek 

verzadigt bij een stroom van 10 ~eff' De spin-down piek 

ondervindt geen zichtbare invloed van de stroomverandering, hij 

blijft ongewijzigd. 

Een mogelijke verklaring voor de verandering in de asymmetrie van 

de spinsplitsing van de Shubnikov-de Haas oscillaties is dat de 

temperatuurgradiënt van het tweedimensionaal elektronengas wordt 

veranderd door een verandering in de stroom. Om de gevolgen van 

een veranderde temperatuurgradiënt na te gaan is er een extra 

DC-temperatuurgradiënt over het preparaat aangelegd. De stroom is 

- 40 -



bij deze metingen zo laag gekozen dat er nog geen asymmetrie in de 

Shubnikov-de Haas-oscillaties is waar te nemen (zie figuur 3.4). 

Pxx l (a.e.) 

).0 

3.0 

zonder temperatuurgradiënt 
met temperatuurgradiënt 

-4.0 B (T) 

Figuur 3.4 Invloed van een temperatuurgradiënt op de asymmetrie 

van de Shubnikov-de Haas oscillaties. 

Uit deze meting blijkt dat het aanleggen van een grote tempera

tuurgradiënt de asymmetrie van de Shubnikov-de Haas oscillatie 

niet wezenlijk verandert. De enige verandering is dat de het 

minimum dat in de spingesplitste piek is minder sterk is geworden. 

Deze verandering kan verklaard worden een verandering van de 

gemiddelde temperatuur van het twee dimensionaal elektronengas. 

Het blijkt namelijk dat de minima in de Shubnikov-de Haas-oscilla

ties (dus ook de minima ten gevolge van spinspli tsing) kleiner 

worden naarmate de temperatuur van het preparaat wordt verlaagd. 

De verhouding tussen de beide spinpieken verandert door deze ver

laging van de temperatuur echter niet. 

Hieruit kan men konkluderen dat de verandering in de asymmetrie 

van de spinsplitsing in de Shubnikov-de Haas-oscillaties niet 

veroorzaakt wordt door een verandering in de temperatuurgradiënt 

van het tweedimensionaal elektronengas tengevolge van een stroom

verandering. 
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§ 3.3 Dichtheidsafhankelijkheid. 

Met behulp van het persistente photogeleidingseffekt is het moge

lijk om de elektronendichtheld van het preparaat te veranderen. 

Dit kan gebeuren door het preparaat te belichten met licht dat een 

golflengte heeft dat past bij de bandafstand van het GaAs of de 

ionisatie-energie van de donoren in het Al Ga1 As. x -x Door 

belichting worden de donoren in het Al Ga
1 

As geïoniseerd. De x -x 
elektronen die hierbij vrij komen, kunnen door het tweedimensio-

naal elektronengas ingevangen worden. Ook kunnen er gat-elektron

paren in het GaAs gecreëerd worden. De gaten recombineren met de 

geladen acceptoren in het GaAs. De elektronen komen in het 

tweedimensionaal elektronengas terecht. Door belichting wordt 

tevens de driftbeweegijkheid van het tweedimensionaal elektronen

gas beïnvloed. Hierop komen we later terug. 

In figuur 3. 5 is de invloed van de dichtheidsverandering op de 

Shubnikov-de Haas-oscillaties te zien. Duidelijk is te zien dat de 

Landau-pieken naar hogere magneetvelden toe schuiven. Ook is er te 

zien dat de asymmetrie van de spinsplitsing in de Shubnikov-de 

Haas-oscillaties veranderd als funktie van de elektronendichtheid. 
Totale Belichtingstijd 

0.0 J.lS 

1 (krl) -----: 28.7 J.lS 

"xx --- 218.7 J.lS 

......... 8.6 IIIS 
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0.00 -. 0.0 1.0 2.0 3.0 <1.0 5.0 6.0. 7.0 B (T) 

Figuur 3.5 Invloed van belichting op Shubnikov-de Haas 
oscillaties. 

De invloed van de dichtheidsverandering op de Quanturn-Hall-meting

en is in figuur 3. 6 te zien. De verandering in de elektronen-

- 42 -



dichtheid uit de Hall-meting bepaald, is gelijk aan de verande

ring in de elektronendichtheid bepaald uit de periode van de 

Shubnikov-de Haas-oscillaties. 
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Figuur 3.6 Invloed van belichting op Quantum-Hall-meting. 

-B (T) 

De verandering van de elektronendichtheid door middel van belich

ting heeft een soortgelijk invloed op de thermokracht-metingen. In 

figuur 3.7 en figuur 3.8 is dit aan gegeven door de twee kurven. 
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Figuur 3.7 Invloed van belichting op de Seebeck-spanning 
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Figuur 3.8 Invloed van belichting op Nernst-Ettinghausen
spanning. 

B (T) 

De eerste kurve is de thermokracht-meting vóór belichting en de 

tweede kurve is een thermokracht-meting ná belichting. De invloed 

van deze verandering in de elektronenconcentratie heeft, zoals 

eerder aangeduid, tot gevolg dat de plàatsen van de maxima en 

minima naar grotere magneetvelden verschuiven. De verschuiving van 

deze oscillaties is in overeenstemming met de verschuivingen in de 

Shubnikov-de Haas metingen. Verder is er in de figuur te zien dat 

evenals in de Shubnikov-de Haas metingen de asymmetrie van de 

spinsplitsing sterk veranderd als funktie van de elektronendicht

heid. Deze verandering is zeer prominent in de Nernst-Etting

hausen-spanning. Er blijkt namelijk een extra slingering rond het 

nulniveau op te treden (aangegeven door de pijl). De minima die in 

de Nernst-Ettinghausen-coëfficiënt optreden blijken evenals de 

plateaus in de Quantum Hall-metingen steeds breder te worden. 
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§ 3.4 Invloed van belichting op de asymmetrie. 

Uit de metingen waarbij de elektronendichtheid is veranderd, is 

tevens de asymmetrie-verandering van de Shubnikov-de Haas oscil

laties bepaald. De asymmetrie is de verhouding van de amplituden, 

in de Shubnikov-de Haas-oscillaties, van de spin-up en de spin

down piek van een bepaald Landau-niveau. De resultaten van deze 

berekeningen is te zien in figuur 3. 9. Voor de bepaling van de 

asymmetriefaktor als funktie van de elektronendichtheid (figuur 

3.9) is het laagste Landau-niveau gebruikt. 
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ElektraNn dichtheid [10.15 1/m2] 

Figuur 3.9 Asymmetrie als funktie van de elektronendichtheid. 

In figuur 3. 10 is de mobiliteit als funktie van de elektronen

dichtheid gegeven. Dit is bij dezelfde metingen als de metingen 

waarbij de asymmetriefacktor is bepaald. 
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Figuur 3.10 Mobiliteit als funktie van de elektronendichtheid. 

In figuur 3.10 zijn er twee gebieden te onderscheiden namelijk een 

gebied (van 2 1015m-2 tot 3. 3 1015m-2
) waar de mobiliteit sterk 

stijgt als funktie van de elektronendichtheid en een gebied waar 

de mobiliteit weinig verandert als funktie van de elektronen

dichtheid. Deze twee gebieden blijken te korresponderen met figuur 

3.9, het blijk namelijk dat als de mobiliteit toeneemt tengevolge 

van een dichtheidsverandering dat dan ook de asymmetrie van de 

Shubnikov-de Haas oscillaties toeneemt. Als de mobili telt niet 

meer verandert (bij toenemende elektronendichtheid) dan neemt de 

asymmetrie weer af. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in 

de twee strooiprocessen die de mobiliteit beïnvloeden. Namelijk de 

processen "remote impurity scattering" (verstrooiing aan de 

geladen donoren) en de "background impurity scattering" (ver

strooiing aan de geladen acceptoren). De invloed van deze beide 

strooiprocessen zijn gemeten door P. Koenraad [PK-1]. Het blijkt 

dat de invloed van deze processen als volgt is weer te geven, zie 

figuur 3. 11. 

- 46 -



log IJ. 1 

BI Background impurities 

RI Remote impurities 

log n 

Figuur 3.11 Invloed van verschillende strooiprocessen op de mobi

liteit als funktie van de elektronendichtheid. 

In de figuur 3.11 geeft de lijn met RI de mobiliteit tengevolge 

van de remote impurities en de lijn met BI de mobiliteit tengevol

ge van de background impurities aan. De totale mobiliteit is dan 

de som van de reciproke waarden van de beide deelmobiliteiten: 

1 1 1 - =- +-
ll "'RI IJ.a I 

(3. 1) 

Het blijkt dat de mobiliteit ten gevolge van de remote impurities 

het kleinste is. De remote impurities hebben dan ook de grootste 

invloed op de mobiliteit en de totale mobiliteit zal lager dan de 

mobiliteit van de remote impurities liggen. Indien er nu om een of 

andere redenen een verandering in de invloed van de remote impuri

ties op de mobiliteit ontstaat dan zal dit ook in de totale mobi

liteit te zien zijn. Stel bijvoorbeeld dat de kromme voor de 

remote impurities in figuur 3.11 vanaf een bepaald punt vlak loopt 

dan zal ook de totale mobiliteit nagenoeg vlak gaan lopen. Dit is 

ook in de metingen (figuur 3.10) te zien. 

Met bovenstaand model is het ook mogelijk om de invloed van de 
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elektronenconcentratie op de asymmetrie met dit beeld te verkla

ren. 

Bekijken we weer figuur 8.11 dan zien wij dat de helling van de 

lijn voor de background impurities groter is dan de helling van de 

lijn voor remote impurities. Dit houdt in dat bij de interacties 

de invloed van de remote impurities steeds groter zal worden. Door 

deze toename in invloed zal de spin-up piek ten opzichte van de 

spin-down piek afnemen. Na het eerste stuk veranderd de helling 

van de lijn van de background impuri ties en wordt de helling 

kleiner dan de helling van de lijn van de remote impurities. Op 

dit moment wordt de invloed van de background impuri ties op de 

asymmetrie relatief steeds groter, Hierdoor zal de spin-up piek 

groter worden ten opzicht van de spin-down piek. Op een gegeven 

moment neemt de helling van de lijn van de remote impurities af 

tot bijna nul. Op dat moment wordt weer de invloed van de remote 

impurities op de asymmetrie groter en zal dientengevolge de 

spin-up piek weer kleiner worden ten opzicht van de spin-up piek. 

Uit de metingen die verricht zijn blijkt inderdaad dat bij, in het 

begin, een kleine dichtheidsverandering een afname van de spin-up 

piek tot gevolg heeft. Gaat men door met belichten dan blijkt de 

spin-up piek weer toe te nemen. Na overvloedige belichting neemt 

de spin-up piek weer af. 

Een mogelijke oorzaak voor de verandering in de invloed van de 

remote impurities op de mobiliteit kan komen doordat het zwaarte

punt van de envelope-funktie van de elektronen in de potentiaal 

put naar de remote impurities toe schuift. De invloed van de 

remote impurities op de mobiliteit hangt exponentieel van de 

afstand tussen de remote impurities en het twee dimensionaal 

elektronengas af. Dit heeft tot gevolg dat de mobiliteit nu niet 

meer hoeft toe te nemen als funktie van de elektronendichtheid. 

Wat is de oorzaak van het opschuiven van de envelope-funktie naar 

de remote impurities toe? Vermoedelijk gebeurt dit doordat het 

potentiaal putje op een gegeven moment een maximale elektronen

dichtheid heeft bereikt. Alle extra elektronen die door ionisatie 

van de donoren worden gecreëerd kunnen niet meer in het putje 

terecht en zullen recombineren met de ongeladen acceptoren in het 

GaAs. Door het groter wordende elektrische veld ontstaat er een 

grotere bandbuiging. Deze toename in de bandbuiging heeft tot ge-
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volg dat de potentiaal putje hoger maar smaller wordt. Door het 

smaller worden verschuift het zwaartepunt van de envelope-funktie 

van de elektronen naar de remote impurities toe (zie figuur 3.12). 

AleaAs 

-- · voor belichting 

-- · na belichting 

~O elektronengolffunctie voor belichting 

~l elektronengolffunctie na belichting 

Gearceerd gedeelte geeft elektronendichtheid aan. 

I 
I 

I 

GaAs 

----------
" .. 
~-----Ev 

Figuur 3.12 Verschuiving van de elektronen golffunktie bij belich

ting. 
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Hoofdstuk 4 Conclusies 

De ne-thermokracht zonder magneetveld is in vergelijking met de 

theoretische voorspelde thermokracht enkele orden te groot. Het 

verloop en de grote orde van de De-thermokracht als funktie van de 

temperatuur is in overeenstemming met de metingen van Fletcher 

et.al. [FLE-1]. De warmtegeleiding van GaAs, uit de metingen 

bepaald, kan alleen in orde grootte beschouwd worden. Doordat er 

een warmteafvoer van de weerstanden, door de bedrading, naar de 

preparaatstok plaatsvindt, wordt namelijk de temperatuurgradiënt 

beïnvloed. 

De oscillaties in de thermokracht als funktie van het magneetveld 

is in overeenstemming met de theorie. Het Seebeck-effekt 

oscilleert in fase met de Shubnikov-de Haas-oscillaties. De 

elektronendichtheid die uit belde metingen bepaald kan worden 

stemmen daarom goed overeen. De elektronendichtheid die uit de 

Shubnikov-de Haas-oscillaties wordt bepaald is eveneens in 

overeenstemming met de elektronendichtheid die bepaald wordt uit 

de helling van de Hall-weerstand als funktie van het magneetveld. 

Aanleggen van een grote ne-temperatuurgradiënt heeft geen invloed 

op de asymmetrie van spingesplitste Shubnikov-de Haas

oscillaties. Dit in tegenstelling tot een verandering in de asym

metrie ten gevolge van een stroomverandering. Een verandering in 

de asymmetrie van spingesplitste Shubnlkov-de Haas-oscillaties 

door een verandering in de stroomsterkte door het preparaat, kan 

dus niet te wijten zijn aan een verandering in de temperatuurgra

diënt van het tweedimensionaal elektronengas. 

De belichting van het preparaat heeft op de thermokracht een 

soortgelijke invloed als op de Shubnikov-de Haas-oscillaties en 

het Hall-effekt. De verandering in de elektronendichtheld in de 

thermokracht metingen, door belichting, blijkt in overeenstemming 

te zijn met de verandering in de elektronendichtheid in de galva

no-magnetische metingen. Door verandering van de elektronen

dichtheid is het mogelijk om de asymmetrie van de spinsplitsing in 

zowel de Shubnikov-de Haas-oscillaties als in het Seebeck-effekt 

te beïnvloeden. De invloed van belichting op de asymmetrie is voor 

de beide effekten identiek. Bij belichting blijken er in de 

Nernst-Ettlnghausen-spannlng evenals in de Seebeck-spanning effek-
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ten spinsplitsingseffekten op te treden. In de Nernst-Ettinghausen 

spanning treden er namelijk extra oscillaties rond het nul niveau 

op. De effekten zijn dan ook veel duidelijker in de Nernst-Etting

hausen-spanning dan in de Seebeck-spanning. 

Het is mogelijk om de verandering in de asymmetrie met behulp van 

een model voor de beweeglijkheid als funktie van de elektronen

dichtheid te verklaren. Dit model is konsistent met de verandering 

in de beweeglijkheid als funktie van de elektronendichtheid. Uit 

het model blijk dat de invloed van belichting op de remote 

impurities anders is dan op background impurities. Het opgestelde 

model is in grote lijnen in overeenstemming met een model geopperd 

in een publikatie van P.Koenraad et.al. [PK-1]. De beweeglijkheid 

als funktie van de elektronendichtheid blijkt na een bepaalde 

belichtingstijd niet meer te veranderen. De elektronendichtheid 

neemt op dat moment echter nog steeds toe als funktie van de 

belichtingstijd. Dit leidt tot de veronderstelling dat de 

elektronendichtheid van het tweedimensionaal elektronen gas op een 

gegeven moment een maximum heeft bereikt. Dit maximum is 

afhankelijk van de vrom van de potentiaalput. Het is dan alleen 

maar mogelijk om meer elektronen in het tweedimensionaal 

elektronengas te krijgen indien men meer acceptoren neutraliseerd. 

Hierdoor stijgt het Fermi-nivo en wordt de tweedimensionale put 

breder. De elektronengolffunktie schuift dan verder van de remote 

impurities weg te liggen waardoor de invloed van de remote 

impuri ties op de elektronen afneemt. Door de kombinatie van de 

toenemende elektronendichtheid en de afnemende invloed van de 

remote impuri ties op de beweeglijkheid is het mogelijk dat de 

beweeglijkheid op dat moment onafhankelijk van de 

elektronendichtheid wordt. 

Het is goed mogelijk om met AC-meettechnieken de magneto-thermisch 

en galvano-magnetische effekten te meten. De gebruikte thermome

ters, gemaakt van Philips RC-01 chipweerstanden, zijn bij De-ver

warming uitstekend te gebruiken. De onnauwkeurigheid in de 

temperatuur bedraagt in dat geval orde 10 mK. Bij gebruik van een 

AC-verwarming is het niet mogelijk om met behulp van een 

DC-vol tmeter de gemiddelde weerstandswaarden van de thermometers 

te bepalen. Omdat de te bepalen temperatuur en de te bepalen 

temperatuuroscillaties sterk van deze gemiddelde weerstandswaarde 
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afhangen zijn grote afwijkingen in de, met behulp van de 

gemiddelde weerstandswaarde, berekende temperaturen niet te 

voorkomen. Een mogelijke oplossing is om het signaal van de 

thermometers met behulp van een oscilloscoop te observeren en 

hieruit de gemiddelde weerstandswaarde te bepalen. De bepaling van 

de AC-komponent van de thermometers levert geen problemen op. 

Indien er bij temperaturen hogere dan 4.2 K gemeten moet worden, 

moet ook de ijking van de weerstanden aangepast worden. Het 

volstaat niet om de weerstanden bij lage temperatuur ( 1 K tot 

4.2 K) samen met de weerstanden bij 77 Ken 300 K te gebruiken. 
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Tabel A Elektronendichtheid en mobiliteit als funktie van de totale 

belichtingstijd. 

Totale Elektronen- Mobiliteit 

Belichtingstijd dichtheid 

[ms) [1o15 m-2] [m2/Vs) 

0.0000 2.39 19.31 

0.0287 2.43 19.74 

0.2187 2.67 22.41 

0.2187 2.55 23.50 

0.3687 2.59 25.36 

8.6500 3.00 28.30 

16.6500 3.17 30.90 

32.6500 3.46 31.28 

337.6500 3.54 34.25 

337.6500 3.66 31.84 

2337.6500 4.04 32.01 


