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SAMENVA 'ITING. 

Electronen boven een vloeibaar 4He-oppervlak vormen een twee-dimensionaal 

electronengas. Voor het systematisch onderzoek aan electrische transportverschijnselen 

in het algemeen en onderzoek naar het laagveld gedrag in het bijzonder is een nieuwe 

meetopstelling gebouwd die het zwaartepunt vormt van deze afstudeerperiode. Met 

behulp van een AC-meetmethode is de laagveld magnetoweerstand bij temperaturen 

net onder het lamda-punt van vloeibaar 4He, T>.. = 2,17 K, gemeten bij verschillende 

electrondichtheden. Hierbij is een rechthoekige electroden geometrie gebruikt. De eerste 

voorlopige kwalitatieve analyse van de experimentele meetdata met de nieuwe 

opstelling zijn gedaan aan de hand van een eenvoudig model voor het 2D-systeem. Bij 

velden lager dan 1 tesla is een sterke negatieve magnetoweerstand gevonden. Klassiek 

wordt geen magnetoweerstand verwacht. Het a;1omale laagveld gedrag is vooralsnog 

moeilijk te interpreteren in termen van zwakke localisatie. Uit de weerstandsmetingen 

bij magneetveld nul blijkt echter dat bij lage electrondichtheden en hoge temperaturen 

de weerstand veel groter is dan op grond van de klassieke Drude geleiding wordt 

verwacht. Dit duidt erop dat de meetresultaten wellicht eerder in termen van sterke 

localisatie geïnterpreteerd moeten worden. Een rigoreuze kwantitatieve analyse van de 

meetresultaten is vooralsnog niet mogelijk omdat de experimentele meetdata met 

behulp van het eenvoudige model moeilijk te vertalen zijn naar de fysisch relevante 

(magneto )weerstand. 
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HOOFDSTUK! 

INLEIDING. 

Electrenen boven een vloeibaar 4He-oppervlak bevinden zich in een potentiaalput. 

Deze ontstaat door de aantrekkende potentiaal als gevolg van de polarisatielading op 

het oppervlak en de repulsieve barrière bij het oppervlak. Voor de beweging loodrecht 

op het oppervlak kunnen de electrenen zich slechts in gebonden energietoestanden 

bevinden. Bij temperaturen net onder het lambda-punt van vloeibaar 4He, T>.. ~ 2.17 K, 

waarbij de experimenten tijdens deze afstudeerperiode gedaan zijn, bevinden alle 

electrenen zich in de laagste gebonden energietoestand. De beweging van de electrenen 

evenwijdig aan het oppervlak is als vrij te beschouwen. Electrenen op helium vormen 

dus een twee-dimensionaal electrenengas (2DEG). 

Het 2DEG op helium is een vrijwel ideaal systeem voor onderzoek naar de 

elektrische transporteigenschappen van een 2D-systeem: het onderscheidt zich van de 

2D-systemen in halfgeleider-structuren (Si-MOS, GaAs/ AlxGa1_xAs heterostructuren) 

door het ontbreken van een periodieke potentiaal en een bandenstructuur. Bovendien 

zijn de laagst haalbare electrondichtheden (105-10 9 electronenfcm2) veel lager dan in 

de halfgeleiders (~ 5.1010 electronenfcm2). Daarom is de Fermi-temperatuur hooguit 10 

mK, zodat voor temperaturen in de experimentele situatie, het fermionengas als een 

klassiek (niet-gedegenereerd) 2D-systeem te beschouwen is. Verder is het systeem 

"atomically smooth" op macroscopische schaal. Onzuiverheden die het electrisch 

transport in vaste stoffen voor een groot deel bepalen, ontbreken. In het 2DEG op 

helium wordt het electrisch transport bepaald door twee verstrooiingsmechanismen [1). 

Voor temperaturen boven 1 K is de electron-damp interactie het dominante 

verstrooiingsmechanisme. De mobiliteit van het electron is in dit gebied sterk te 

variëren door verandering van de dampdichtheid dus verandering van de temperatuur. 

Voor temperaturen lager dan 0,8 Kis de dampdichtheid zo klein dat de electron-ripplon 

wisselwerking gaat overheersen. Ripplonen zijn thermisch aangeslagen gequantiseerde 

oppervlaktegolfjes, te vergelijken met fononen in een vaste stof. De mobiliteit van de 

electrenen is in dit temperatuurgebied een factor 10 groter dan in bovengenoemde 

halfgeleider-structuren (:5 106 cm2 /Vs ). De mobiliteit kan in dit temperatuurgebied 

gevarieerd worden door loodrecht op het 2DEG een electrisch veld aan te leggen 

waardoor de gemiddelde afstand van het electron tot het heliumoppervlak verandert. 
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Het huidige onderzoek richt zich op het fenomeen zwakke localisatie. Zwakke 
localisatie ontstaat doordat elastisch verstrooide electrongolven coherent kunnen terug

verstrooiien. Daarom zal de weerstand van het electronengas groter zijn dan de 

klassieke Drude geleiding. Zwakke localisatie manifesteert zich als het electronengas in 

een magneetveld wordt geplaatst, waardoor de fase-coherentie van de electrongolven 

verloren gaat en de weerstand afneemt. Het fenomeen zwakke localisatie is reeds 

intensief bestudeerd en onderzocht in dunne metalen films (2] en in 2D-systemen in 

halfgeleider-structuren (3]. Zeer recentelijk is het ook aangetoond in het niet

gedegenereerde 2DEG op vast waterstof (4]. Het voordeel van niet-gedegenereerde 

systemen bij het onderzoek naar localisatie is dat de belangrijke parameter in de 

localisatie-theorie, kl0 (waarin k de golfvector van het electron is en 10 de gemiddelde 

vrije weglengte van het electron is), gevarieerd kan worden door verandering van de 

temperatuur. Dit maakt onderzoek zowel in het zwakke (k10 ) 1) als in het sterke 

(k10 :::: 1) localisatie-regime mogelijk. Het 2DEG op helium verschilt in één belangrijk 

opzicht van het 2DEG op vast waterstof door het ontbreken van een elastisch botsings

mechanisme: in het 2DEG op waterstof is de electron-waterstof interactie het voor het 

optreden van zwakke localisatie noodzakelijke elastische botsingsmechanisme. 

Toevoeging van heliumdamp in dit systeem blijkt de coherente terugverstrooiing te 

reduceren als gevolg van de quasi-elastische electron-damp verstrooiing. In het 2DEG 

op helium boven 1 K is dit quasi-elastische botsingsmechanisme het enige mechanisme 

dat een rol speelt. Toch is te verwachten dat ook in een systeem met slechts één quasi

elastisch botsingsmechanisme, het electron coherent kan terugverstrooiien omdat het 

electron vele malen moet botsen om een substantieel deel van zijn energie kwijt te 

raken (5]. Er zijn aanwijzingen dat dit voor het 2DEG op helium inderdaad het geval is 

[6]. Voor het systematisch onderzoek aan electrische transportverschijnselen in het 

algemeen en zwakke localisatie in het bijzonder, is daarom een nieuwe meetopstelling 

gebouwd. De bouw van de nieuwe meetopstelling is de hoofddoelstelling van deze 

afstudeerperiode. 

In dit afstudeerwerk zullen allereerst in hoofdstuk 2 de belangrijkste theoretische 

aspecten met betrekking tot het huidige onderzoek aan de orde komen. De nieuwe meet

opstelling wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 de 

experimentele meetmethode worden beschreven. Verder worden in hoofdstuk 5 de eerste 

voorlopige meetresultaten met de nieuwe opstelling gepresenteerd. Aan de hand van een 

eenvoudig model voor het 2D-systeem zal een eerste kwalitatieve analyse van deze 

meetresultaten gegegeven worden. Tenslotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. 
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HOOFDSTUK2 

THEORIE. 

2.1 HET TWEE-DIMENSIONALE ELECTRONENGAS OP VLOEIDAAR HELIUM. 

Een electron dat zich boven een vloeibaar heliumoppervlak bevindt polariseert de 
4He-atomen in de vloeistof. Hierdoor ondervindt het electron een aantrekkende kracht 

in de richting van het heliumoppervlak. De polarisatie wordt beschreven m.b.v. een 

beeldlading Qe. Als de afstand z van het electron tot het heliumoppervlak veel groter is 

dan de gemiddelde afstand tussen de vloeistofatomen, is de potentiaal die het electron 

voelt de klassieke attractieve beeldpotentiaal (1): 

na2 
V(z)- ~ -- 47rfoz ' 

waarin: 

Q=----
4( fHe+ fv) 

met z > 0, (2.1) 

(2.2) 

Hierin is e de elementaire lading, fo de diëlectrische constante van het vacuüm en 

fHe::: 1 en fv::: 1,057 zijn de relatieve diëlectrische constanten van respectievelijk de 

heliumdamp en de heliumvloeistof. 

Een repulsieve potentiaalbarrière van ongeveer 1 eV (7,8) voorkomt dat het 

electron de vloeistof kan binnendringen. Deze potentiaalbarrière is het gevolg van het 

Pauli-uitsluitingsprincipe. Indien de electron-electron interactie verwaarloosd wordt en 

als er voorlopig afgezien wordt van de electron-damp wisselwerking, kan voor een 

systeem van N eleétronen de tijdsonafhankelijke N -deeltjes Schrödingervergelijking 

gereduceerd worden tot N één-deeltjes vergelijkingen. Om de berekeningen te vereen

voudigen wordt de potentiaalbarrière vervangen door: 

z<O 
(2.3) 

z>O 

Aangezien de potentiaal die het electron voelt slechts afhangt van z, is de één-deeltjes 
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golffunctie w te separeren in een z-afhankelijk en een xy-afhankelijk deel. Voor de 

beweging loodrecht op het oppervlak is de Schrödingervergelijking: 

(2.4) 

met als randvoorwaarden w n ( 0) = w n ( oo) = 0. Hierin is m de massa van het Yrije 

electron en ft = h/27r, met h de constante van Planck, En de energie eigenwaarden en 

w n ( z) de corresponderende eigenfunctie. De Schrödingervergelijking is hetzelfde als die 

van een electron in een waterstofatoom met een sterk gereduceerde kernlading 

Qe ~ (1/144)e. De energieniveau's van dit systeem zijn [8): 

02 ( e2 ] 2 
En = -~ m 47rfoft ' met n = 1, 2, ... (2.5) 

Het bestaan van deze gebonden toestanden in de z-richting zijn theoretisch voorspeld 

door Cole en Cohen [9] en door Shikin [10) en zijn experimenteel aangetoond door 

Grimes en Brown [11). De energie van een electron in de grondtoestand is 

Et~ -0,65 meV = -7,5 K. Het feit dat Et veel kleiner is dan de feitelijke barrièrehoogte 

van 1 eV rechtvaardigt de eerdere benadering (2.3). De genormeerde golffunctie is: 

(2.6) 

met a= a0/Q , de effectieve Bohrstraal, waarin a0 = 0,0529 nm de Bohrstraal is. De 

gemiddelde afstand tot het oppervlak is (z} t = 3a/2 ~ 11 nm. Omdat (z} t veel groter is 

dan de inter-atomaire afstand in de vloeistof is het gebruik van vergelijking (2.1) 

geoorloofd. In figuur 2.1 zijn de golffunctie van de grondtoestand w h de beeldpotentiaal 

V(z) en het energiespectrum En weergegeven. Het energieverschil tussen de eerste 

aangeslagen toestand en de grondtoestand is E2-Et ~ 0,5 meV = 5,6 K. Aangezien de 

experimenten die tijdens deze afstudeerperiode onder het lambda-punt van vloeibaar 

4He zijn gedaan, T>.. ~ 2,17 K, zullen de meeste electronen zich in de grondtoestand 

bevinden. In de praktijk wordt loodrecht op het oppervlak een elektrisch veldE= Ez~ 

aangelegd (§ 4.2). De invloed op de ligging van de energieniveau's tengevolge van de 

additionele potentiaal eEzz worden met storingsrekening berekend. 
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z(nm) 

Fig. 2.l:De golffu,nctie van de 
grondtoestand 1'1(z), de beel~ 
potentiaal V(z) en het energie
spectrum En. 

Bridges en McGill [12] vinden dat de correcties op de energieniveau 's : 

met n = 1, 2, .. . , (2.7) 

zodanig zijn dat een electrisch veld van 10 V /cm tot 20 V fcm voldoende is om alle 

electronen in het laagste energieniveau "drukken". 

Tengevolge van de quantisatie in de z-richting is het electronengas twee

dimensionaal (2DEG). De beweging van het electron parallel aan het oppervlak wordt 

in eerste instantie opgevat als een vrij bewegend deeltje met energie: 

(2.8) 

waarin k de twee dimensionale golfvector van het electron is. In feite is dit onjuist 

omdat er in werkelijkheid electron-electron en electron-damp wisselwerking is. 

Vanwege de relatief lage dichtheden en de relatief hoge temperaturen in de 

experimentele situatie (T ~ 2 K) is te verwachten dat de electron-electron wissel

werking niet in rekening gebracht hoeft te worden [13]. De electron-damp interactie is 

wel belangrijk en bepaalt het electrisch transport in het 2DEG. 
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In een 2DEG is de toestandsdichtheid onafhankelijk van de energie en wordt 

gegeven door: 

(2.9) 

De electrondichtheid voldoet aan: 

(2.10) 

waarin f0 de verdelingsfunctie is van het electronengas in thermisch evenwicht. Deze 

verdelingsfunctie is formeel de Fermi-Dirac verdeling. Uit vergelijking (2.10) volgt dat 

de Fermi-energie bij T = 0 K gelijk is aan: 

(2.11) 

De electrondichtheid kan in de praktijk niet groter worden dan 2.109 electronenfcm2 

omdat het geladen oppervlak hydrodynamisch instabiel wordt [14]. Dit leidt tot een 

macroscopische deformatie van het heliumoppervlak. Zelfs voor de maximaal haalbare 

dichtheid is de Fermi energie Er ;::$ 10 mK, veel kleiner dan de thermische energie kB T 

tijdens de experimenten. Het 2DEG op helium is daarom een niet-gedegenereerd 

electronengas zodat de Fermi-Dirac verdeling vervangen kan worden door een Maxwell

Boltzmann verdeling. De volgens vergelijking (2.10) genormeerde verdeling is: 

(2.12) 

waarin kB de constante van Boltzmann is. 

2.2 ELECTRISCH TRANSPORT IN HET 2DEG OP VLOEIDAAR HELIDM. 

De Boltzmann-Transport Theorie vormt de basis voor de beschrijving van vele 

elektrische transportverschijnselen. Voor het opstellen van transportvergelijkingen 

moet de verdelingsfunctie f(k,r,t) van het gas bekend zijn. De verdelingsfunctie f geeft 

de waarschijnlijkheid dat een electron een impuls k bezit op het tijdstip t in de buurt 

van de plaatsvector r. Uit de vorige paragraaf blijkt dat de verdelingsfunctie f0(k,r,t) in 
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thermisch evenwicht een Maxwell-Boltzmann verdeling is. In het algemeen is het 

systeem niet in thermisch evenwicht doordat het gas onderhevig is aan elektrische en 

magnetische velde:n en eventuele temperatuur- en electrondichtheidgradiënten. 

Bovendien botsen de electronen met de in het systeem aanwezige obstakels. De 

verdelingsfunctie van de electronen in een dergelijk systeem voldoet aan de Boltzmann

Transport Vergelijking (BTV). Als de botsingen elastisch zijn en de velden klein, zodat 

f maar weinig verschilt van f0, kan de verdelingsfunctie f in de zogenaamde 

relaxatie-tijd benadering, uit de BTV analytisch opgelost worden. De botsings

relaxatie-tijd r = r( fk) is de karakteristieke tijd waarin f relaxeert naar f0, na het 

opheffen van de externe krachten. Het streven naar de evenwichtssituatie is het gevolg 

van de verstrooiing van de electronen. Omdat slechts enkele botsingen nodig zijn om dit 

evenwicht te bereiken, is r in de orde grootte van de gemiddelde tijd tussen twee 

opeenvolgende botsingen. 

Voor de elektrische stroomdichtheid van het 2DEG in een rechthoekige geometrie 

zonder magneetveld geldt [15]: 

j = (~!)2 [ J~ f(k) d2k = u oE (2.13) 

Hierin is E het statische elektrische veld parallel aan het oppervlak en u0 de klassieke 

Drude geleiding zonder magneetveld: 

u0 = neJ.L , (2.14) 

waarin J.L de mobiliteit is van het electron die gedefinieerd wordt door: 

J.L = e( r) fm . (2.15) 

Formeel moet m vervangen worden door de effectieve massa. Deze verschilt echter niet 

noemenswaardig van m [16,17]. Hierin duidt ( ) middeling aan over de Boltzmann

distributie-functie, die voor een grootheid x gegegeven wordt door [15]: 

(2.16) 
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Vanwege het statische electrische veld E wordt de mobiliteit {2.15) ook wel de DG

mobiliteit genoemd. In de praktijk is onderzoek aan het 2DEG op helium alleen 

mogelijk m.b.v. AC-technieken {hoofdstuk 4). Er moet dan voor gezorgd worden dat de 

frequenties van de periodieke signalen veel kleiner zijn dan 1/ ( T) [18]. 

In het 2DEG op helium zijn er twee belangrijke verstrooiingsmechanismen [1]: de 

electron-damp verstrooiing en de verstrooiing van de electronen aan ripplonen. Deze 

ripplonen zijn gequantiseerde oppervlaktegolfjes. De botsingsrelaxatie-tijd van een 

electron wordt daarom gegeven door: 

{2.17) 

waarin de indicesren v respectievelijk duiden op de electron-ripplon en electron-damp 

interactie. De botsingsrelaxatie-tijden Tr en Tv zijn berekend als functie van de 

temperatuur T en de grootte van het elektrische veld Ez loodrecht op het oppervlak, 

door Saitoh [1]. Uit de berekeningen blijkt dat voor temperaturen T < 0,8 K de 

electron-ripplon wisselwerking het dominante botsingsmechanisme is. Voor 

temperaturen T > 1,0 K overheerst de electron-damp verstrooiing. In dit, voor deze 

afstudeerperiode, relevante temperatuurgebied wordt de botsingsrelaxatie-tijd, die 

onafhankelijk van de energie is in dit gebied, gegeven door: 

( ) ,.., 8ma 
T f][ ,.., Tv= 37r'h.ngÄ . {2.18) 

Hierin is a de eerder geïntroduceerde effectieve Bohrstraal en A::~ 5.10-16 cm-2 de totale 

cross-sectie voor electron-damp verstrooiing. Verder is ng de dampdichtheid die 

gegeven wordt door: 

[
MkB T] 3/2 [ ] ng = 2 7rft.2 exp -r/k8T , {2.19) 

waarin M de massa is van een 4He-atoom en r/k8 ::~ 7,2 K de verdampingswarmte van 

helium. 

In figuur 2.2 is de temperatuurafhankelijkheid van de mobiliteit J.L = e( T) fm 
volgens de theorie van Saitoh [1] weergegeven, samen met de experimentele data van 

Iye [18]. De relatie J.L = eTv/m is d.m.v. de stippellijn weergegeven in het temperatuur

gebied boven 1 K. 
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Fi$. 2.2: De temperatuur-
ajh.ankelijkheid van de 
mobiliteit p. volgens de theorie 
van Saitoh samen met de 
e:z:perimentele data van Iye 
[18). 

In deze paragraaf is electrisch transport zonder magneetveld besproken, in de volgende 

paragraaf zal electrisch transport met een magneetveld aan de orde komen. 

2.3 DE MAGNETOGELEIDING. 

Indien loodrecht op het 2DEG een homogeen magneetveld wordt aangebracht 

doorlopen de electrenen cyclotronbanen met cyclotronfrequentie: 

Wc= eBJm . {2.20) 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de regimes Wcro < 1 en Wcro > 1. 

In het regime WcTo < 1 kan het electron geen volledige cirkelbanen doorlopen 

doordat het veelvuldig botst met de obstakels. Het magnetisch veld is dan zó klein dat 

magnetische quantisatie van de beweging in het xy-vlak niet mogelijk is. In dit regime 

kan het elektrisch transport beschreven worden met de Boltzmann-Transport Theorie. 

Voor de stroomdichtheid in het 2DEG geldt: 
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-+ 
• -+E 
J = 0" ' (2.21) 

-+ 
waarin de componenten van de geleidingstensor d gegeven worden door: 

nejl, 
O"xx = O"yy = ( ) , 

1 + Jt2B2 
(2.22) 

neB Jt 2 

O"xy = -O"yx = ( ) ' 
1 + Jt2B2 

(2.23) 

met: 

Jt =er( f:k)/m (2.24) 

Voor temperaturen boven 1 K waar J1. = (Jt) = ervfm wordt de klassieke Drude 

geleiding met magneetveld: 

O"o O"o 
O"xx = O"yy = - ' 1 + J1.2B2 1 + wc2ro2 

(2.25) 

O" oBJJ. O"oBJJ. 
O"xy = - O"yx = -

1 + J1.2B2 1 + wc 2ro2 
(2.26) 

-+ -+ 
Vaak wordt vergelijking (2.21) geschreven als E = p j waarin p de weestandstensor is, 

de componenten voor deze tensor worden gegeven door: 

- ..,.-1 Pxx = Pyy = ----- vo 
O"~y + O"~x 

O"xy 
Pxy = - Pyx = = B / ne . 

2 + 2 O"xy O"xx 

(2.27) 

(2.28) 

In het regime WcTo) 1 kan het electron wel volledige cirkelbanen doorlopen. Door 

het magneetveld verandert de oorspronkelijke uniforme toestandsdichtheid D( Ek:) 

(vergelijking (2.9)) drastisch: het veld bundelt alle toestanden in het xy-vlak die 
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oorspronkelijk een energie hadden tussen nnwc en (n+l)nwc op het Landau-niveau: 

met, n = 0, 1, 2, .... (2.29) 

Tengevolge van de botsingen met de obstakels zullen de toestanden echter liggen in een 

energie-gebied ter breedte r n rond En· De Landau-verbreding r n hangt af van B en To. 

In het regime Wcro > 1 kunnen nog twee regimes onderscheiden worden: fl.wc ( knT en 

hwc > knT. In het regime nwc ( knT zijn vele Landau-niveaus bezet zijn en is zowel 

intra- als inter Landau-verstrooiing mogelijk. In dit regime kan het electrisch transport 

nog klassiek beschreven worden en hoeft de magnetische quantisatie niet in rekening te 

worden gebracht. In het regime hwc > kn T zullen slechts enkele niveaus bezet zijn en 

overheerst intra-Landau verstrooiing. De geleiding hangt sterk af van de vorm van de 

Landau-niveaus. Voor een meer uitgebreide uiteenzetting over het electrisch transport 

in quantiserende velden wordt verwezen naar de referenties [19,20,21]. Tijdens deze 

afstudeerperiode wordt onderzoek gedaan naar zwakke localisatie-effecten die te 

verwachten zijn bij lage magneetvelden. Deze effecten zullen worden besproken in de 

volgende paragraaf. 

2.4 DE ZWAKKE LOCALISATIE-CORRECTIE OP DE GELEIDING. 

2.4.1 COHERENTE TERUGVERSTROOllNG. 

De Boltzmann-Transport Theorie beschouwt het electron als een deeltje dat 

verstrooid wordt door obstakels. Het golfkarakter van het electron geeft aanleiding tot 

een correctie op de klassieke Drude geleiding (2.25). Bergmann [2] illustreert dat deze 

correctie een gevolg is van coherente terugverstrooiing van het electron. 

Om de gedachten te bepalen wordt een electron beschouwd dat op tijdstip t = 0 in 

de impulstoestand k verkeert. Het electron diffundeert door het systeem en botst steeds 

na een tijd r0 elastisch met een obstakel. Tijdens deze 'random walk' zal het electron 

via verschillende wegen kunnen verstrooiien van een punt A naar een punt B (fig. 2.3a). 

Omdat de paden van A naarBinhet algemeen verschillende weglengten hebben, zullen 

de electrongolven in B arriveren met random fasen. De kans om van A naar B te 

verstrooiien is derhalve gelijk aan de som van de afzonderlijke kansen voor verstrooiing 

langs de verschillende wegen. Voor een gesloten pad (figuur 2.3b) zal de interferentie

bijdrage niet uitmiddelen. 
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Fig. 2.3: a) Het electron wordt verstrooid via verschillende wegen "'"' punt A 
naarpuntB. 

b) Het electron wordt terogTJerstrooid via een gesloten pad. 

Om dit te illustreren beschouwt Bergmann het electron nu in de k-ruimte waar het 

electron na n opeenvolgende elastische botsingen kan verstrooiien van de k- naar de 

-k-toestand via twee complementaire wegen die symmetrisch liggen ten opzichte van de 

oorsprong k = 0 (figuur 2.4): 

Fig. 2.4: Elastische terug
verstrooiing van een electron 
in de k-roimte. 

k-+ ki = k + gl-+ k2 = ki + g2 -+ ... -+ k~ = k~-1 + gn = -k , 

k k il k k" k" k" k" k -+ 1 = + gn-+ 2 = 1 + gn-1 -+ ... -+ n = n-1 + gl = -
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De tussentijdse impulstoestanden van beide golven liggen symmetrisch ten opzichte van 

de oorsprong in de k-ruimte omdat de impulsoverdrachten gi voor beide wegen in 

omgekeerde tijdsvolgorde plaatsvinden. Vanwege de symmetrie is de kans om via weg I 

terug te verstrooiien gelijk aan de kans op verstrooiing via weg II. Verder is de tijd

afhankelijke fase EJtt jh voor beide wegen gelijk omdat de botsingen elastisch zijn. Hier 

wordt het begrip elastisch gebruikt om botsingen aan te geven waarbij de energie van 

het electron behouden blijft, in tegenstelling tot de gebruikelijke definitie in de 

klassieke mechanica. De terugverstrooide golven zijn dus bij terugkeer in de oorsprong 

fase-coherent en hebben een gelijke amplitude A. De kans om het electron in de 

oorsprong aan te treffen is dus (2A)2 = 4A2. Dit is tweemaal zo groot als de klassieke 

kans 2A2. We spreken in dit verband van een zwak gelocaliseerd electron. Zwakke 

localisatie is een één-deeltjes effect en elk electron kan zwak gelocaliseerd zijn. De 

klassieke Drude geleiding behoeft dus een negatieve correctie. De grootte van deze 

correctie hangt af van de fractie van de verschillende paden, die leiden tot coherente 

terugverstrooiing binnen een inelastische botsingstijd Ti waarin de fase-coherentie 

verloren gaat. Deze kan berekend worden met behulp van het Kubo formalisme [2). 

Voor een 2D-systeem met een Maxwell-Boltzmann statistiek wordt de zwakke 

localisatie-correctie op de geleiding gegeven door [4): 

8uxx = 8uyy =- (TF/T) 2~~2 ln( rïfro] , 

bUxy = bUyx = 0 , 

waarin TF = 1rh2n0jmkB, zodat bijvoorbeeld: 

2.4.2 DE INVLOED VAN EEN MAGNEETVELD OP DE ZWAKKE 

LOCALISATIE-CORRECTIE. 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

Indien loodrecht op het 2DEG een magneetveld wordt aangelegd gaat de fase

coherentie tussen de verstrooide electrongolf en zijn tijdomgekeerde electrongolf 

verloren. De fase-verandering b.'I/J van een electrongolf die een gesloten pad doorloopt is 

evenredig met de omvatte flux </J: 
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(2.33) 

waarbij het teken afhangt van de omloopszin van de electrongolf. Omdat beide golven 

een tegengestelde omloopszin hebben is de relatieve fase-verandering gelijk aan 2~ '1/J. 

Hierdoor wordt de constructieve interferentie opgeheven en daardoor zal de terug

keerkans van het electron afnemen en naar de klassieke waarde gaan. Bij een 

toenemend magneetveld B zal de zwakke localisatie-correctie dus afnemen en zal, in 

tegenstelling tot de klassieke Drude geleiding, de weerstand afnemen. Dit wordt de 

negatieve magnetoweerstand genoemd. 

Voor een niet-gedegenereerd 2DEG wordt de magneetveld afhankelijkheid van O"xx 

gegegeven door [ 4]: 

met a= flm/4eBekro en a' = fun/4eBekr0r 1• Verder is 1/(1 + ~t2B2) de factor uit de 

uitdrukking voor de Drude geleiding, cl> is de diagamma functie en Ec is een cut-off 

energie. Uit 2.34 volgt dat Ec moet voldoen aan: 

(2.35) 

om de integrand positief te houden. Fysisch is invoering van een cut-off energie Ec 

nodig om electrenen uit te sluiten die niet bijdragen aan de geleiding. Dit zijn 

zogenaamde sterk gelocaliseerde electronen. We komen hierop terug in 2.5. Voor B=O T 

geldt: 

(2.36) 

Deze uitdrukking verschilt van vergelijking 2.32 omdat daar de sterke localisatie niet in 

rekening is gebracht. 

Adams en Paalanen hebben de uitdrukking (2.34) gebruikt voor de beschrijving 

van zwakke localisatie-effecten in het 2DEG op vast waterstof (4]. Dit is het eerste 

niet-gedegenereerde 2D-systeem waarin zwakke localisatie is waargenomen. De 

electron-waterstof verstrooiing is het voor zwakke localisatie noodzakelijke elastische 
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botsingsmechanisme. A&P hebben aangetoond dat toevoeging van He-damp resulteert 

in een kleiner wordende zwakke localisatie correctie. Zij schrijven dit toe aan de 

botsingen met de dampatomen die quasi-elastisch zijn, ~fJt ~ v'(meifMHe)fJt < fJt. In het 

2DEG op helium bij temperaturen boven 1 K is dit het enige botsingsmechanisme. De 

verwachting is echter dat een quasi-elastisch proces ook kan leiden tot interferentie

effecten (5] omdat het electron vele malen moet botsen om een substantieel deel van 

zijn energie kwijt te raken. In het 2DEG op helium zijn derhalve ook zwakke 

localisatie-effecten te verwachten waarbij To en Ti aan dit botsingsmechanisme moeten 

worden toegeschreven. Voorlopige resultaten wijzen erop dat dit inderdaad het geval is 

en dat bovendien electron-electron wisselwerking bijdraagt aan de reductie van 

coherente terugverstrooiing [6]. 

2.4.3 DE FASE-COHERENTIE-TUD 

In het voorgaande is stilzwijgend verondersteld dat het electron verstrooid wordt 

aan onbeweeglijke obstakels en dat het electron na een tijd Til in één enkele inelastische 

botsing een groot deel van zijn energie veliest: ~fJtTo > li., waarin To de gemiddelde 

botsingstijd voor de electron-damp wisselwerking is. Indien de Verstrooiiers bewegen, 

zoals de heliumdamp-atomen in het onderhavige systeem, zijn de wegen voor de heen

en teruggaande golf niet meer gelijk. Dit leidt tot faseverschillen tussen beide partiële 

golven en wordt configurational dephasing genoemd [22). Een meer algemene 

uitdrukking voor de magnetogeleiding is [5,22,23): 

{2.37) 

{2.38) 

Hierin is T <I> de fase-coherentietijd die een maat is voor de tijdsduur waarin een 

verstrooide electrongolf en de tijdomgekeerde electrongolf fase-coherent zijn. Verder 

wordt het karakteristieke veld Be gegeven door 

(2.39) 
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In het algemeen worden een aantal typen defaseringsmechanismen onderscheiden met 

verschillende waarden voorKen verschillende uitdrukkingen voor r<l> [5,22,23]: 

Voor een systeem met een inelastisch botsingsmechanisme d.w.z. ~EJtTo > lt is r<l> = Ti 

en is K = 1. Voor een systeem met quasi-elastische botsingen, dit zijn botsingen 

waarvoor ~Ek < EJt, is te verwachten dat de thermische beweging van de verstrooners 

het dominante defaseringsmechanisme is. In het 2DEG op vloeibaar helium is de 

electron-damp interactie een typisch quasi-elastisch proces. Indien het He-atoom nu 

gedurende de tijd r <I> een substantieel deel aflegt van de golflengte >. van het electron, 

zal de coherente terugverstrooiing afnemen. Als de snelheidsverdeling van de 

damp-atomen een Maxwell-Boltzmann statistiek gehoorzamen is K = 3 en is: 

(2.40) 

waarin: 

(2.41) 

Is de beweging van de obstakels diffuus, met diffusieconstante DHe' dan is K = 2 en 

wordt: 

(2.42) 

waarin: 

(2.43) 

Een vierde mechanisme dat een rol zou kunnen spelen is de beweging van de 

He-atomen loodrecht op het oppervlak. Het verdwijnen van verstrooiiers uit het 2DEG 

leidt eveneens tot een reductie van coherente terugverstrooiing. Dit 

defaseringsmechanisme is uniek voor 2DEG op polariserende kryogene oppervlakken. 

Hier is K = 2 en wordt [22]: 

(2.44) 
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waarin: 

(2.45) 

2.5 STERKE LOCALISATIE. 

De localisatie-theorie gaat over het probleem van een electron in een ruimtelijke 

random potentiaal, ook wel de Anderson localisatie-problematiek genoemd [24]. Voor 

een electron in een random potentiaal met energie f.k > V rms' met V rms de rms-waarde 

van de potentiaalfluctuaties, zal de electron-golffunctie het karakter hebben van een 

vlakke golf. De verstrooide golf zal overal een amplitudo hebben en wordt een 

"extended state" genoemd. Als de fluctuaties sterker worden zodat f.k < V rms krijgt de 

golffunctie het karakter van een gebonden toestand die exponentieel afvalt buiten de 

locale potentiaalput. Fysisch worden deze gebonden toestanden verwacht als de 

golflengte van het electron À vergelijkbaar wordt met de gemiddelde vrije weglengte 10• 

Dit criterium voor sterke localisatie van een electron, kl0 ~ 1, staat bekend als het 

Ioffe-Regel criterium en is in benadering equivalent met (2.35). Deze gelocaliseerde 

toestanden dragen niet bij aan de geleiding en moeten daarom niet worden meegenomen 

in de transportformules. Het verschijnsel zwakke localisatie doet zich voor op het 

grensgebied tussen vrije electronen kl0 ) 1 en gebonden toestanden kl0 < 1. Een 

belangrijke en experimenteel moeilijk toegankelijke vraag in de Anderson 

localisatie-problematiek is hoe de gelocaliseerde toestanden overgaan naar de "extended 

states" via het regime van zwakke localisatie. 

A&P [25) hebben in het 2DEG op vast waterstof het sterke localisatie-regime 

bereikt door de heliumdampdichtheid boven het substraat op te voeren tot boven 

1021 atomen/cm3. Zij vinden grote afwijkingen van de klassieke Drude geleiding 

u0 = ne2r 0/m : 

37rli.( a' )2 ng 
rö1 = --------

2mel (z) 1(1 + 2B2ng) 
(2.46) 

die enigszins afwijkt van de eerdere uitdrukking (2.18), door de introductie van de 

tweede viriaalcoëfficiënt B2 van 4He-gas. De experimentele data van O"xx blijken 

beschreven te kunnen worden met de uitdrukking (2.36) met Ec = Ec0: 
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(2.47) 

A&P [25] laten zien dat in het sterke localisatie regime de sterke afname van de 

geleiding als functie van de toenemende dampdichtheid (tot 1,5.1021 atomenfcm3) niet 

een gevolg is van de sterke afname van de mobiliteit, maar van de afname van het 

effectieve aantalladingdragers (nerf), zodat: 

(2.48) 

waarin: 

nerr = no exp (-Eco/ks T) (2.49) 

Verwacht mag worden dat ook in de in dit afstudeerwerk beschreven experimenten bij 

T:::: 2 K (ng:::: 1020 atomenfcm3) een belangrijk deel van de electronen sterk 

gelocaliseerd zal zijn. 
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HOODSTUK3 

DE MEETOPSTELLING. 

3.1 INLEIDING. 

Om de electrische transporteigenschappen van het 2DEG op vloeibaar helium en 

met name zwakke localisatie, systematisch te onderzoeken is een nieuwe opstelling 

gebouwd. Dit was noodzakelijk omdat de opstelling die voorheen gebruikt werd 

[26,27 ,28] ernstige tekortkomingen had: 

- Er was een tekort aan doorvoeren naar de experimenteerruimte waardoor enkele 

electroden in de experimenteercel niet gebruikt konden worden. 

- De opstelling was zeer trillingsgevoelig. 

- De kryostaat kon slechts met 3 liter vloeibaar 4He gevuld worden waardoor de 

meettijd beperkt was tot 3 uur. 

- Tijdens de experimenten kon de positie van de experimenteercel niet meer 

veranderd worden t.o.v. het ingecondenseerde 4He-niveau in de experimenteer

ruimte. Een niet paraHele positionering van de cel t.o.v. het heliumoppervlak leidt 

tot electronenverlies. 

In § 3.2 wordt allereerst een overziehtsfiguur gegeven van de gehele kryostaat met 

magneetinsert, experimenteerruimte en experimenteerceL Daarna worden de 

experimenteerruimte en de doorvoeren voor de bedrading naar de experimenteerruimte 

(§ 3.3), de experimenteercel (§ 3.4), de magneetdraden en magneetdoorvoeren (§ 3.5), 

de coaxdoorvoeren in de aluminium doorvoerpot (§ 3.6) en de gewone draaddoorvoeren 

(§ 3. 7), in meer detail beschreven. 

3.2 OVERZICHT VAN DE GEHELE OPSTELLING. 

Voor een metalen Oxford Instruments kryostaat is een magneetinsert, een 

experimenteerruimte en een experimenteercel ontworpen. De kryostaat bestaat uit een 

vacuümruimte (nr. 38) en een stikstofruimte (nr. 35). In het stikstofbad worden twee 

germanium diodes (nr. 36 en 37) aangebracht die als schakelaar dienen voor een 

automatische stikstofvulinstallatie. 



Fig. 3.1: 
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Schematische overzichtstekening van de kryostaat met magneetinsert, 
e:qerimenteeJTUimte en experimenteercel, de onderdelen 1 tfm .49 worden 
toegelicht in de tekst. 
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De magneetinsert is met een r.v.s. flens (nr. 7) bevestigd aan de bovenkant van de 

kryostaat (nr. 39) en wordt afgedicht met een 0-ring. Aan de bovenzijde van deze flens 

bevinden zich een doorvoer voor een druksensor (nr. 41), een doorvoer (niet getekend) 

voor de bedrading van vier Allen & Bradley's, de heater van de magneet 

(niet getekend) en een stookweerstand (nr. 27). Verder bevinden zich aan de bovenzijde 

van de flens een doorvoer voor de magneetdraden (nr. 6) en een doorvoer (nr. 42) 

waardoor het 4He-bad (nr. 16) wordt afgepompt. De druksensor en de stookweerstand 

worden gebruikt om de temperatuur in het 4He-bad te stabiliseren (zie § 4.7.2). De 

vier, 100 Ohm en! Watt, Allen & Bradiey's (nummers 1 tfm 4, resp. nr. 33, 32, 31 en 

28) worden gebruikt voor de indicatie van de hoogte van het heliumniveau. De Allen & 

Bradiey's zijn met garen omwikkeld zodat alleen vloeibaar 4He gedetecteerd wordt. Een 

Cryoson Helium Level Indicator, geeft met vier lampjes het heliumniveau aan. De 

magneetdraden en de doorvoer voor de magneetdraden (nr. 6) worden uitvoerig 

besproken in § 3.5. Voor het bereiken van temperaturen tot ca. 1,5 K kan het helium

bad worden afgepompt door een flens met een diameter van 40 mm (nr. 5). Voor het 

bereiken van temperaturen tot ca. 1,2 K kan worden afgepompt door een flens met een 

diameter van 180 mm (nr. 4) die bij dit onderzoek niet gebruikt is omdat er geen 

experimenten zijn gedaan bij temperaturen lager dan 1,8 K. Aan de onderzijde van de 

flens is een frame van r.v.s. buizen (nr. 9 en 14) bestaande uit verschillende diameters 

geschroefd, dat bijeengehouden wordt door twee cirkelvormige koperen stralingsschilden 

(nr. 11 en 12). Een supergeleidende Cryogenic Consultant Limited magneet 

(nr. 22, fig. 3.1) is bevestigd op de koperen plaat (nr. 23). De koperen plaat (nr. 19) 

dient als bescherming voor de magneet als de experimeteerruimte in de magneet 

geplaatst wordt. 

De experimenteerruimte (nr. 21) is via een r.v.s. buis (nr. 15) bevestigd aan een 

r.v.s. flens (nr. 3). Dit geheel wordt d.m.v. een schroefverbinding aan de bovenzijde van 

de kryostaatkopdoorvoer (nr. 42) bevestigd en wordt afgedicht met een 0-ring. Aan de 

bovenzijde van deze flens bevinden zich een aluminium doorvoerpot (nr. 1) met 10 

coaxdoorvoeren (nr.' 1, fig. 3.1), een gewone draaddoorvoer (niet getekend) en twee 

doorvoeren (nr. 13 en 34) voor incondenseerleidingen. 

De kryostaat wordt gevuld met vloeibaar 4He door een vulpijp (nr. 8). Een 

trechter (nr. 20) bleek noodzakelijk omdat tijdens het vullen te veel helium verloren 

ging door het opspatten tegen de wand van het stikstofbad. De kryostaat mag tot 

maximaal Allen & Bradley 1 (nr. 33) gevuld worden omdat anders de vloeibare stikstof 

vast wordt. Er kan met deze opstelling ca. 8 uur ononderbroken gemeten worden als er 

na de eerste keer vullen en afpompen nog een keer helium gevuld en afgepompt wordt. 
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De gehele kryostaat staat in een bak (nr. 25) die m.b.v vier MlO bouten (nr. 24) 
gekanteld kan worden t.o.v. de onderliggende bak (nr. 26) die rust op een anti-trillings 

mat. Met dit kantelsysteem kan de positie van de experimenteercel tijdens de 

experimenten veranderd worden (zie§ 4.6). 

In de volgende paragrafen zal in meer detail worden ingegaan op de belangrijkste 

onderdelen in de kryostaat. 

3.3 DE EXPERIMENTEERRUIMTE. 

In figuur 3.2 is een gedetailleerde tekening weergegeven van de experimenteer

ruimte. 

Fig. 3.2: 
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Schematische tekening van de ezperimenteern~imte, de nummers 
-15 tf m 5-1 worden toegelicht in de tekst. 
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In de experimenteerruimte wordt een bepaalde hoeveelheid 4He-gas ingecondenseerd 

totdat het heliumniveau in de experimenteercel staat. Het gas wordt vanuit een 
4He-gas tank (293 K) in de experimenteerruimte binnengelaten via twee cupra-nikkel 

incondenseerleidingen (nr. 13 en 34) met een lengte van ca. 2 m, een binnendiameter 

van 0,8 mm en een buitendiameter van 1 mm. De incondenseerleidingen zijn op twee 

plaatsen gespiraliseerd (nr. 10 en 17). Daardoor wordt een goed warmtecontact 

bewerkstelligd met de koude omgeving zodat het in te condenseren gas wordt voor

gekoeld. 

De experimenteerruimte is gemaakt van r.v.s. (nr. 53) en wordt afgesloten met een 

r.v.s. flens (nr. 51). Een indium ring (nr. 52) zorgt voor de afdichting. In de flens zijn 

vier nieuwzilver doorvoeren (nr. 48) met zilver gesoldeerd. Hierop zijn vier holle 

koperen blokjes met zilver gesoldeerd (nr. 4) waarin vier 9-pins D-connectoren 

(nr. 43, merk SOURIAU) met tin gesoldeerd zijn. [29). De vier vacuümdoorvoeren 

worden gebruikt om vier coaxkabels met koperen binnenkern, zes coaxkabels met r.v.s. 

binnenkern en vier gewone koperdraden door te voeren naar de experimenteerruimte. 

Alleen de coaxkabels die gebruikt worden om de electroden in de experimenteercel op 

constante potentiaal te houden (zie § 4.2) zijn uitgevoerd met r.v.s. binnenkern. In 

verband met de hoge electrische weerstand (ca. 50 0) zijn deze minder geschikt om te 

gebruiken voor de meetelectroden in de experimenteerceL De gewone koperdraden 

worden gebruikt voor de minder storingsgevoelige onderdelen in de experimenteer

ruimte zoals de geijkte Allen & Bradley (230 0, nr. 30) om de temperatuur in de 

experimenteerruimte te meten, en een gloeidraad om electronen op het oppervlak te 

"sproeien" (zie § 3.4). De binnenkant van de doorvoeren (nr. 48) en de koperen blokjes 

(nr. 4 7) zijn met teflon bedekt om tijdens het vastsolderen van de D-connectoren het 

smelten van de coaxkabels en de gewone koperdraden te voorkomen. 

Onderaan de experimenteerruimte is een hardweefsel-zoeker (nr. 54) bevestigd die 

ervoor zorgt dat de experimenteerruimte gemakkelijk in de magneet te plaatsen is. 

3.4 DE EXPERIMENTEERCEL. 

In figuur 3.3 is een gedetailleerde tekening weergegeven van de experimenteerceL 

De experimenteercel wordt via een cirkelvormige messing schijf (nr. 62) bevestigd aan 

een messing beugel (niet getekend) die aan de r.v.s. flens (nr. 51) van de experimenteer

ruimte geschroefd is. De eigenlijke experimenteercel bestaat uit twee printplaten, een 

onderplaat (nr. 60) waarop de meetelectroden zijn aangebracht en een bovenplaat 

(nr. 57). De printplaten zijn naar opgegeven ontwerp commercieel verkregen [30). 
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55 
56 

57 
58 

59 
60 

61 

62 

I 5 63 

64 

Fig. 3.3: Schemo.tüche wergtJtH! t1tJn tk eq~mmen.teercel, tk nummer. 55 tf m 64 
worden toegelicht in tk tekst. 

De experimenteercel kan gekanteld worden m.b.v. een veer (nr. 63) t.o.v. de messing 

schijf. Hiermee kan de cel buiten de kryostaat op het oog parallel gezet worden aan de 

flens waar de experimenteerruimte aan bevestigd is (nr. 3). In de experimentele situatie 

wordt de cel nog nauwkeuriger parallel gezet aan het heliumoppervlak m.b.v. het eerder 

genoemde kantelsysteem (§ 3.2). Hoe dit precies gebeurt komt nog ter sprake in § 4.6. 

De onder- en bovenplaat worden gescheiden door een koperen ringvormige guard 

(nr. 59) die electrisch geïsoleerd is van vier messing spacers (nr. 61) d.m.v. hardweefsel 

busjes (nr. 58). Hoe de guardring en de verschillende electroden op de onder- en boven

kant van de onderplaat, weergegeven in figuur 3.4, gebruikt zullen worden komt in§ 4.2 

aan de orde. De gearceerde gedeelten zijn op de printplaten geëtste koperlagen die 

ca. 17 J.J.m dik zijn. Op iedere laag is een dunne laag goud aangebracht om corrosie van 

de koperlaag te voorkomen. 

In figuur 3.5 is een doorsnede getekend van de onderplaat. Om de verschillende 

electroden te kunnen gebruiken zijn de boven- en onderkant van de printplaat (nr. 69) 

doorgemetaliseerd. Daartoe zijn in de electroden gaatjes van ca. 0,1 mm geboord 

(nr. 72) die aan de binnenkant bedekt zijn met een koperlaagje (nr. 71) waardoor de 

onder- en bovenkant van de printplaat electrisch contact maken. Voor elke electrode is 

een coaxkabel (nr. 65) beschikbaar die wordt vastgesoldeerd aan een IC-pinnetje 

(nr. 66). Dit pinnetje kan in een ander IC-pinnetje geklikt worden (nr. 67 en 68) dat 

vastgesoldeerd is op de etsing aan de buitenkant van de printplaat. 
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a) b) 

Fig. 3.4: De electroden op de onderkant a) en bovenkant van de onderploot b). 

Fig. 3.5: 

I 

65 

66 

67 
68 
69 
70 
71 
72 

Een &chemo.tische doormede wn de onderplaat met de doormdaluatie en 
contactering van de meetelectroden, de nummers 65 t/ m 7! worden toe
gelicht in de tekst. 
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Hierdoor maakt de coaxkabel electrisch contact met de corresponderende electrode aan 

de binnenkant van de experimenteerceL 

De electroden op de onderkant en de bovenkant van de bovenplaat zijn hetzelfde 

en zijn weergegeven figuur 3.6. Hoe de "plaatelectrode" gebruikt zal worden komt 

eveneens in § 4.2 aan de orde. 

mm 

Fig. 3.6: De conjipratie van de onderkant en bOtleflkant wn de bovenplaat met het 
gat voor de gloeidnuul. 

Ook hier zijn de onder- en bovenkant van de printplaat doorgemetaliseerd. Het gat 

in de bovenplaat dient om een gloeidraad (nr. 56) net boven het heliumniveau aan te 

brengen. Met behulp van deze gloeidraad die bevestigd is aan twee messing ophang

beugeltjes (nr. 55) kunnen de electrenen worden gesproeid op het heliumoppervlak. De 

spanning over de gloeidraad wordt m.b.v. een timer gestuurd. De werking hiervan komt 

nog ter sprake in § 4.3. 

3.5 DE MAGNEETDRADEN EN DE DOORVOER VOOR DE MAGNEETDRADEN. 

De moeilijkheid bij de keuze van de magneetdraden is dat enerzijds een verhouding 

gezocht moet worden tussen een minimale warmtetoevoer via de magneetdraden naar 

het heliumbad (wat magneetdraden met een kleine diameter vereist), en anderzijds een 

minimale warmteontwikkeling in de magneetdraden (wat magneetdraden met een grote 
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diameter vereist). Beide warmtetoevoeren zorgen ervoor, dat de tijd die 

geëxperimenteerd kan worden gereduceerd wordt. De magneetdraden zijn daarom als 

volgt ontworpen: 

Vanaf de magneetdradendoorvoer (nr. 6) is gekozen voor twee paraHele koper

draden, bestaande uit 9 in elkaar geweven koperdraden van 0,5 mm diameter die ter 

hoogte van het koperen stralingsschild (nr. 11) overgaan in één enkele geweven koper

draad. Deze koperdraad waaraan 6 koperen koelschilden gesoldeerd zijn gaat ter hoogte 

van Allen & Bradley 1 (nr. 33), over in één normaalgeleidende koperdraad 

(ca. 1 mm in diameter) en twee supergeleidende draden (0,5 mm in diameter). Deze drie 

draden zijn over de gehele lengte aan elkaar vastgesoldeerd zodat de stroom boven het 

heliumbad door de normaalgeleidende èn supergeleidende koperdraden gaat. Zodra de 

stroom het heliumniveau bereikt zal deze alleen door de supergeleidende koperdraden 

gaan. In het heliumbad onstaat dan geen warmteontwikkeling in de magneetdraden. 

Om te voorkomen dat de magneet quenched als een soldeerverbinding smelt, waardoor 

de stroomkring onderbroken wordt, maken de koperdraden over tenminste 1 cm ook 

mechanisch contact. De magneetdraden zijn bij een constante stroom van 45 A 

gedurende 3 uur getest. Hierbij werd geen abnormaal hoge verdamping van het helium 

waargenomen. 

In figuur 3.7 is een doorsnede te zien van de doorvoer (nr. 6) voor de magneet

draden. De doorvoer bestaat uit twee messing bussen (nr. 75) waarop aan de bovenzijde 

M6 draad is getapt. De twee bussen worden m.b.v. twee M6 moeren (nr. 76) in de 

aluminium NW40KF blindflens (nr. 78) bevestigd. Twee fiber ringen (nr. 77) zorgen 

ervoor dat geen electrisch contact ontstaat tussen de bussen en de flens. Aan de 

onderzijde van de bussen (nr. 81) worden de hierboven genoemde geweven koperdraden 

gesoldeerd, twee bouten (nr. 80) zorgen voor de mechanische bevestiging. Een 0-ring 

(nr. 79) zorgt voor de afdichting. I 
I 

Fig. 3.7: 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

75 

76 

77 
78 

79 

80 

I 3 mm 81 
Doorsnede van de doorvoer voor de magneetdraden, de nummers 
15 t/ m 81 worden toegelicht in de tekst. 
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3.6 DE ALUMINIUM DOORVOERPOT. 

De aluminium doorvoerpot (nr. 1) bevat 10 identieke mini-coaxdoorvoeren 

waarmee de in § 3.3 genoemde coaxkabels doorgevoerd worden. De doorsnede van één 

coaxdoorvoer is geschetst in figuur 3.8. Een S.M.B. coaxconnector van het merk Radiall 

met vacuümafdichting tussen kern en huis, wordt m.b.v. twee moeren (nr. 82 en 89) 

bevestigd in de aluminium flens (nr. 85) van de doorvoerpot. Een fiber ring (nr. 84) 

zorgt voor de electrische isolatie tussen de buitenkant van de coaxconnector (nr. 88) en 

de aluminium flens. Een 0-ring (nr. 84) zorgt voor de afdichting. De kern van de 

coaxkabel wordt aan de pin (nr. 87) gesoldeerd en de buitenmantel wordt aan de ring 

(nr. 86) gesoldeerd. 

88 82 

89 

I 4 mm 

83 
84 
85 

86 
87 

Fig. 3.8: Do0f"6ftede van een coaxdooruoer, de nummers 8! t/ m 89 worden totr 
gelicht in de tekst. 

3.7 DE GEWONE DRAADDOORVOEREN. 

Voor de minder storingsgevoelige signalen van de Allen & Bradiey's voor de 

heliumniveau indicatie, de stookweerstand voor de temperatuurstabilisatie en de heater 

van de magneet, is een 15-pins gewone draaddoorvoer gemaakt. Voor de gloeidraad om 

electronen te sproeien en de Allen & Bradley om de temperatuur te meten in de 

experimenteerruimte, is een 9-pins gewone draaddoorvoer gemaakt (zie fig. 3.9). 
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I 3 mm 

90 
91 

92 

Fig. 3.9: Doorsnede van de 9-pins gewone draaddoonJoer, de numtnen 90 t/m 92 
worden toegelicht in de tekst. 

Een 9-pins D-connector (nr. 90) is gesoldeerd met tin in een NW30KF blindflens 

(nr. 92), waarin een uitsparing (nr. 91) is aangebracht. De 15-pins D-connector is op 

dezelfde manier in een NW40KF blindflens gesoldeerd. 
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HOOFDSTUK4 

EXPERIMENTELE OPZET. 

4.1 INLEIDING. 

Nadat de stikstofruimte met vloeibaar N2 gevuld is, kan na een voorkoelperiode 

van ongeveer 7 uur de kryostaat met vloeibaar 4He gevuld worden. Het heliumbad 

wordt afgepompt tot een temperatuur onder het lamda-punt (2,17 K). Dit is de 

temperatuur waar vloeibaar 4He superfluïde wordt. Via twee incondenseerleidingen 

wordt heliumgas ingecondenseerd in de experimenteerruimte totdat het vloeibaar 

helium zich tussen de onder- en bovenplaat in de experimenteercel bevindt. De positie 

van het niveau wordt gemeten met behulp van de capaciteit tussen onder- en boven

plaat. De electronen kunnen nu m.b.v. een gloeidraad op het heliumoppervlak gesproeid 

worden. 

In de volgende paragraaf zal besproken worden hoe de bovenplaat en de guard 

gebruikt worden om de electronen op het oppervlak te houden. Daarna wordt in § 4.3 

beschreven hoe de electrondichtheid op het heliumoppervlak gevarieerd kan worden. 

Het meetprineipe en de analyse van de meetresultaten zullen het onderwerp zijn in 

§ 4.4 en § 4.5. In § 4.6 wordt beschreven hoe de experimenteercel uitgelijnd kan 

worden. Vervolgens komen in § 4. 7 de magnetoweerstandsmetingen aan de orde. 

Tenslotte worden in § 4.8 de complicaties besproken die optreden bij de metingen als 

functie van de temperatuur. 

4.2 DE SPANNINGSVOORZIENING VAN DE ELECTRODEN EN DE GUARD. 

D.e electronen die met behulp van een gloeidraad (12 V, 50 mA) op het helium

oppervlak zijn aangebracht worden door de electrode op de bovenplaat, die op een 

negatieve potentiaal van -10 V gehouden wordt, op het heliumoppervlak gedrukt. Een 

ringvormige guard, die op een negatieve potentiaal van -15 V gehouden wordt, zorgt 

ervoor dat het electronengas boven de electroden op de onderplaat blijft. 

De configuratie van de electroden op de onderplaat is schematisch weergegeven in 

figuur 4.1. 
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Is mm 

Fig. 4.1: De configuratie tHJn de electroden op de ontlerpla.a.t. 

De hoekpunten (H) en het middensegment (M) worden op een potentiaal van 0 V 

gehouden. Een Delta Voeding (30 V, 0,3 A) zorgt voor de totale spanningsvoorziening 

van de electroden en de guard. Met behulp van 4 potentiometers (2 KO) kan de 

potentiaal van de afzonderlijke electroden gevarieerd worden tussen 0 en -30 V. In 

figuur 4.2 is het electrisch schema van de spanningsvoorziening van de electroden en de 

guard weergegeven. 

-30 V 

Fig. 4.2: Het electrilch schema. wn de spa.nningsvoorziening 11a.n de electroden op 
de onderplaat en de !J1Lard. 

INC 

De impedantie van het electronengas kan bijvoorbeeld gemeten worden tussen de 

electroden A en B. De electroden 1 en 2 worden hierbij op een potentiaal van 0 V 

gehouden (zie bijv. § 4.4, 4.5). 
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4.3 V ARIATIEVAN DE ELECTRONDICHTHEID; DE TIMER. 

Er is een timer gebouwd waarmee de electrondichtheid op het heliumoppervlak 

gevarieerd kan worden. In figuur 4.3 is het electronisch schema van de timer weer

gegeven. 

10 K 

trigger 
I V+ trit9« lotie 0 

Vref emitt.-

RC collector r----------, 
~-,--------~---T~ I 

tround V+ 
I gloeidraad 1 

t----.----1---' L __________ j 

LM 3905 N 
2 K kryostaat 

guard ( -15 V) 

Fig. (.3: Het electronitlch schema van de timer. 

Als uitgangspunt is een Integrated Circuit (IC) van het merk National Semi

conductors (type LM 3905 N) gekozen. Een vermogenstransistor (type MJE 521) dient 

om de gloeidraad l?ij een temperatuur van ongeveer 2 K, waarbij de electrische 

weerstand ca. 3 0 is, te laten gloeien. Het ene pootje van de gloeidraad is verbonden 

met de guard zodat de spanning van het andere pootje negatief is ten opzichte van 

guardpotentiaaL Dit is noodzakelijk omdat de electronen anders niet op het helium

oppervlak terecht komen [31]. 

Met een drukknop kan een trigger gegeven worden waardoor een blokvormige 

spanningspuls met instelbare pulslengte over de gloeidraad komt te staan. De puls

lengte kan worden ingesteld door de weerstand van de potentiometer R1 tussen 
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0 en 10 Kn te variëren. Hierdoor verandert de R1(C 1+C2)-tijd die de pulslengte 
bepaalt. C1 en C2 zijn beide gelijk aan 15 J.LF. De pulslengte is onafhankelijk van de 

varieerbare voedingsspanning (0-12,8 V) van het IC. 

De timer is geijkt met een een Hewlett Packard Electronic Counter (type 52331). 

In figuur 4.4 is de pulslengte van de spanning over de gloeidraad uitgezet als functie 

van de weerstand van potentiometer R1. De weerstand wordt uitgedrukt in teller

eenheden (000 = 0 n, 999 = 10 kO) van een "teller" die aan de potentiometer bevestigd 
is. 

2511 

200 

100 

50 

0~------~---w--~----------~~----------w 0 lllO 200 300 .tOO 500 IKlO 700 800 900 101111 

TELLER 

Fig. 4.4: De pul1lmgte OtJer de gloeitlrtUJd ol1 /Knctie tHin de tiiUJ"6ttJtul Nn pot
meter R1 uitgedrukt in tellereenheden. 

Uit deze figuur blijkt dat de lengte van de spanningspuls perfect lineair is met de 

weerstand van de potentiometer. 

Met de timer kan de electrondichtheid gevarieerd worden door de pulslengte te 

veranderen. Het reproduceren van de electrondichtheid blijkt in de praktijk echter 

moeilijk te zijn, waarschijnlijk doordat de dampdichtheid van het heliumgas tijdens het 

sproeien niet exact gereproduceerd kan worden en doordat de weerstand van de gloei

draad niet altijd op dezelfde manier groter wordt. In de praktijk kan wel een bepaalde 
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electrondichtheid op een iteratieve manier bereikt worden. Dit gebeurt als volgt: iedere 

keer nadat er electronen gesproeid zijn wordt de weerstand van het electronengas 

gemeten. Als er teveel of te weinig electronen zijn gesproeid, worden de electronen 

verwijderd door de guard en de plaat op 0 V te brengen. Hierna wordt de pulslengte 

bijgesteld. Dit proces wordt herhaald totdat de gewenste electrondichtheid bereikt is. 

4.4 HET MEETPRINCIPE. 

De weerstand van het electronengas wordt gemeten met een capaciteitsbrug van 

het merk General Radio (type 1621). Het meetprincipe zal aan de hand van een 

vereenvoudigd schema dat is weergegeven in figuur 4.5 worden geschetst. 

wisselspanning 

capaciteits 
~......----.,brug 

Gx 

,..-- ------ --., 
I I 
1-1 
I I. 
I I 

i A B I 
I I 
"""------------.J 

experimenteercel 

oscillator 
referentie-

. 
lock-in spannmg 

differentieel 
~-------+-+----~ 

versterker 

lock-in 

differentieel 
~--------------~ versterker 

Fig. 4.5: Vereenvoudigd schema van het meetprincipe met de capaciteitsb"'!} en de 
twee lock-in versterkers. 
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Met een oscillator van het merk General Radio (type 1316) wordt een wissel

spanning met een frekwentie van 1010 Hz en een amplitude van 200 m V in de primaire 

spoel van de transformator in de capaciteitsbrug gestuurd. Aan de secundaire spoel van 

de transformator is een middenaftakking gemaakt waardoor er twee takken ontstaan. In 

de ene tak bevindt zich de te meten impedantie van het 2DEG en in de andere tak 

bevindt zich een regelbare impedantie waarvan de geleiding Gx en de capaciteit Cx 

apart instelbaar zijn. De brug is in balans als de beide impedanties in de afzonderlijke 

takken gelijk zijn. De amplitude van het signaal tussen de punten C en D is dan gelijk 

aan nul. 

Als de brug niet in balans is onstaat tussen C en D een wisselspanning waarvan de 

amplitude een maat is voor het impedantieverschil tussen de te meten impedantie en de 

ingestelde referentie-impedantie. Dit signaal is te beschouwen als een som van twee 

periodieke signalen waarvan het ene signaal in fase is met het oscillator-signaal en 

waarvan het andere signaal 90" uit fase is met het oscillator-signaal. De amplitudo's 

van het in- en uitfase signaal zijn een maat voor de veranderingen 6-Gx en b.Cx, in de 

instelling van Gx en Cx, die nodig zijn om de brug weer in balans te krijgen. De 

amplitudo's van het in- en uitfase signaal worden gemeten met twee onafhankelijke 

lock-in versterkers van het merk EG&G Princeton Applied Research (model 128 A). 

De wisselspanning tussen C en D wordt daartoe eerst versterkt en vervolgens aan

geboden aan de mixer. De versterkte wisselspanning wordt hier vermenigvuldigd met 

een blokspanning. Deze blokspanning wordt afgeleid van het referentiesignaal dat af

komstig is van de oscillator. Door het referentiesignaal van de ene lock-in versterker in 

fase te kiezen met het oscillatorsigaal en het referentiesignaal van de andere 90° uit fase 

te kiezen met het oscillatorsignaal, kunnen b.Gx en b.Cx tegelijkertijd bepaald worden. 

Het vermenigvuldigde signaal wordt daartoe gemiddeld door een RC-filter zodat er een 

gelijkspanning ontstaat die evenredig is met de amplitude van het in- of uitfase-signaal 

en dus met b.Gx en b.Cx . Met behulp van b.Gx en b.Cx en de ingestelde Gx en Cx kan 

nu de impedantie tussen de electroden A en B berekend worden zonder dat de brug 

telkens weer in balans moet worden gebracht. Uit deze impedantie kan de weerstand 

van het 2DEG bepaald worden. 
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4.5 DE ANALYSE VAN DE MEETRESULTATEN. 

Om de geleiding Gx en de capaciteit Cx te interpreteren wordt de impedantie van 

het 2DEG vereenvoudigd voorgesteld door het electrisch circuit dat is weergegeven in 

figuur 4.6a (18,32). 

Fig. 4.6: 

Ca 

Ra Rb 

Co 

capaciteits 
brug 

a) 

Cb 

a) VereenfJOUtligtlvervanging1chem.D. Hn het WEG. 
b) De referen.tie-impetl4ntie. 

Gx 

Cx 

b) 

Hierin representeren Ca en Cb de capacitieve koppelingen tussen het electrenengas 

en de electroden A en B. De weerstand van het electrenengas boven de spleet tussen 

electrode A en het middensegment en de weerstand van het gas boven de spleet tussen 

electrode B en het middensegment, worden gerepresenteerd door Ra en Rb· Dit is 

gerechtvaardigd omdat de weerstand van het electrenengas boven de twee electroden A 

en B en boven het middensegment veel kleiner is dan de weerstand boven de beide 

spleten. De capacitieve koppeling C0 representeert de strooicapaciteit die afhangt van 

de directe capacitieve koppeling tussen de beide electroden A en B, en de configuratie 

van de meetopstelling. De directe capacitieve koppeling tussen de electroden A en B 

wordt verkleind doordat het middensegment geaard is. C0 wordt gemeten voordat er 

electronen gesproeid worden. De bijbehorende balanswaarde G0 wordt als nulpunt van 

de Gx-schaal gekozen. Door nu de impedantie van dit vervangingsschema gelijk te 
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stellen aan de referentie-impedantie in figuur 4.6b kunnen de weerstand Re=Ra+Rb en 

de capaciteit Ce=CaCb/(Ca+Cb) van het electronengas berekend worden: 

Re= Ge-1 ' (4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

met w=2rl, waarin f de frekwentie van de opgelegde wisselspanning is. 

De weerstand Re kan geschreven worden als: 

Re = 'YPxx (4.4) 

waarin 'Y een geometriefactor is die bepaald wordt door de hoogte van het heliumniveau, 

de electrondichtheid en de guard- en plaatspanning (33,34]. 

4.6 HET IDTLUNEN VAN DE EXPERIMENTEERCEL; HET KANTELSYSTEEM. 

Ten behoeve van de magnetoweerstandsmetingen is het van belang dat de cel 

parallel aan het heliumoppervlak hangt. In hoofdstuk 3 is kort beschreven hoe de grove 

uitlijning van de cel geschiedt m.b.v. een veer. In het algemeen hangt de cel dan nog 

niet parallel met het heliumniveau. Een preciezere uitlijning is nodig om tijdens de 

metingen electronenverlies te voorkomen. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de 

uitlijning van de experimenteercel geschiedt. 

Nadat het helium ingecondenseerd is tussen de boven- en onderplaat in de cel kan 

door de capaciteit t~ meten tussen de electrode op de bovenplaat en respectievelijk de 

electroden A, B, 1, en 2 op de onderplaat, de heliumhoogte in de experimenteercel 

bepaald worden m.b.v. de volgende formule: 

h· = (C;-C; leeg) L 
1 (ei. vo 1-Ci,leeg} ' 

met i = electrode A, B, 1 en 2, (4.5) 
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waarin: 

ei = de capaciteit tussen de plaatelectrode en electrode i, 

L =de afstand tussen de onder- en bovenplaat (3 mm), 

Ci,leeg = de capaciteit tussen de plaatelectrode en electrode i als er geen 

helium ingecondenseerd is in de cel, 

ci,vol = de capaciteit tussen de plaatelectrode en electrode i als de cel 

helemaal gevuld is met vloeibaar helium. 

In figuur 4. 7 is de heliumhoogte boven de electroden A, B, 1 en 2 in de 

experimenteercel uitgezet als functie van de hoeveelheidingecondenseerd heliumgas. De 

hoeveelheid gas wordt uitgedrukt in de drukval in de gastank wa.a.ruit het 

ingecondenseerde helium afkomstig is [35,36). 

3 

.2.5 

'i 2 
! 
...J .... .... 
.... 1. 5 Q 

~ 
.... ... 
~ 

0.5 

Fig. 4.7: 

-eo- Cploot 
- .. - tb - Cp!OCit 
.. ·• .. C.1 - C.ploot 

-·- c.z - Cploot 

980 1000 1020 1DAO 10110 1080 1Ulll 1120 1140 

'IEVEEUE!D !~ 16..!111 (Torrl 

De heliumhoogte bo11en de electroden A, B, 1 en ! als junctie 11an de 
hoeveelheid ingecondenseerd heliumgas. 

Uit de figuur blijkt dat de richtingscoëfficiënten van de vier lijnen niet hetzelfde 
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zijn. Dit duidt erop dat de onder- en bovenplaat niet parallel met het ingecondenseerde 

heliumoppervlak staan. Door de gehele kryostaat te kantelen m.b.v. het kantelsysteem 

kan door de hellingen va:a de vier lijnen gelijk te maken de experimenteercel parallel 

gezet worden aan het heliumoppervlak. Hoewel de magneet dan ook gekanteld wordt 

blijkt dit in de praktijk een verwaarloosbare component van het magneetveld in het 

vlak van het 2DEG te geven. Met dit systeem is het mogelijk de experimenteercel 

binnen 0,1 oparallel aan het heliumoppervlak te zetten. 

4.7 DE MAGNETOWEERSTANDSMETINGEN. 

Ten behoeve van het onderzoek naar zwakke localisatie effecten, zijn de metingen 

geautomatiseerd [26]. In § 4.7.1 wordt allereerst besproken hoe de in § 4.4 beschreven 

in- en uitfase signalen gedigitaliseerd worden met behulp van een data-aquisitie- -

systeem (DAS). Verder komt aan de orde hoe hieruit de weerstand van het 2DEG 

bepaald wordt. Tijdens de magnetoweerstandsmetingen is het van belang dat de 

temperatuur in de experimenteerruimte constant blijft omdat de weerstand Re van het 

electronengas sterk temperatuurafhankelijk is. In§ 4.7.2 wordt daarom de temperatuur

stabilisatie beschreven. Vervolgens wordt in § 4. 7.3 beschreven hoe het uiteindelijke 

meet- en regelprogramma eruit ziet waarmee de magnetoweerstandsmetingen 

geautomatiseerd zijn. 

4.7.1 DE EUROBUS-INTERFACES. 

Het data-aquisitie-systeem (DAS) dat via de EUROBUS aangesloten is op de 

MC68000 Micro Giant computer, digitaliseert de twee gelijkspanningssignalen die door 

de twee lock-in versterkers worden geretourneerd. Deze gelijkspanningen zijn recht 

evenredig met de veranderingen LlGx en LlCx [37]. In figuur 4.8 zijn de diverse 

interfaces weergegeven die via de EUROBUS aan de MC68000 zijn gekoppeld. De DAS 

heeft een resolutie van 2,4 mV. Deze beperking heeft tot gevolg dat de grootte van de te 

meten gelijkspanningen niet te klein mogen zijn. Verder mogen de gelijkspanningen niet 

buiten het bereik [-5V, +5V] van de DAS komen, omdat deze de spanningen dan niet 

meer kan converteren. 
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Fig. 4.8: S~che weerga11e HA de di11tr1e iftterjtJCu die gd:oppeld zijB tli4 de 
EUROBUS aan de MC68000 Micro Giant computer. 

Door aan het begin van iedere meting de balanswaarden voor G0 en C0 zonder 

electronen en de verhoudingen !:l.Gx/ !:l. V Gx en !:l.Cx/ !:J. V ex te bepalen, kunnen door 

alleen de gelijkspannings-signalen te meten de feitelijke balanswaarden Gx en Cx 

bepaald worden. Omdat in de praktijk de verandering van de gelijkspanning die Gx 

bepaalt te klein is om door de DAS onderscheiden te worden, wordt deze gelijkspanning 

versterkt. Hiervoor wordt een op lineariteit geteste [37] differentieel versterker van het 

merk Burr Brown (type INA101M) gebruikt. Een differentieel versterker is 

noodzakelijk omdat de beide lock-in versterkers niet rechtstreeks kunnen worden aan

gesloten op de DAS, waarschijnlijk omdat de aardpotentialen van de beide lock-in 

versterkers en de DAS verschillend zijn. Ook de gelijkspanning die Cx bepaald wordt 

via een differentieel versterker met een versterkingsfactor 1 gekoppeld aan de DAS. 

Via de EUROBUS is een 12-bits analoog-digitaal-converter (DAC) aan de 

MC68000 gekoppeld waarmee o.a. de magneetvoeding aangestuurd wordt die de stroom 

levert aan de magneet. 
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4.7.2 DE TEMPERATUURSTABILISATIE. 

Om de temperatuur te stabiliseren worden de drukveranderingen t.g.v. de 

temperatuurveranderingen in het heliumbad gemeten met een druksensor van het merk 

Motorola (type MPX100A, 8232, werkend volgens het piëzo-principe). De druksensor 

geeft een gelijkspanning af die m.b.v. een digitale voltmeter (DVM) gemeten wordt. De 

DVM is via een IEEE-interface op de EUROBUS aangesloten. Het IEEE-interface is 

noodzakelijk omdat de DVM alleen via het IEEE-protocol kan communiceren met de 

MC68000. De door het IEEE-interface geconverteerde spanning wordt door de 

MC68000 ingelezen en vergeleken met de vooraf ingestelde referentiespanning die de te 

stabiliseren temperatuur representeert. Daarna wordt volgens een P-I-regeling een 

nieuwe spanning berekend die door de DAC over een stookweerstand gezet wordt. 

Omdat superfluïde 4He een zeer goede warmtegeleider is, zal de temperatuur instantaan 

veranderen. De temperatuur kan met deze regeling binnen 0,5 mK gestabiliseerd 

worden. Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het stage

verslag van P. Koerselman (27]. 

4.7.3 HET MEET- EN REGELPROGRAMMA. 

Het uitlezen van spanningen met de DAS en het sturen van een spanning m.b.v. de 

DAC alsmede het uitlezen van de DVM via het IEEE-interface, moet gebeuren in de 

programmeertaal EPEP (Eindhoven Program Editor and Processor). In EPEP is een 

meet- en regelprogramma geschreven waarmee de gehele magnetoweerstandsmetingen 

geautomatiseerd zijn. Het meet- en regelprogramma doorloopt de volgende cyclus: 

Het magneetveld wordt m.b.v. de DAC 0,01 tesla opgehoogd. Als de responsie van 

het in- en uitfase-signaal de eindwaarde heeft bereikt, worden LlGx en LlCx bepaald 

met de DAS. Omdat het magneetveld vrijwel instantaan verandert is de responsie de 

stapresponsie H(t)=1-e-th, met r de RC-tijd van het gebruikte eerste orde filter van 

de lock-in versterker. Om de signaal-ruis verhouding te verbeteren is gekozen voor een 

vrij grote tijdconstante van 3 seconden. Dit betekent dat er ongeveer 15 seconden 

gewacht moet worden voordat het in- en uitfase-signaal gesampled mogen worden. 

Ondertussen wordt de druk van het heliumbad gestabiliseerd op een referentiedruk. 

Nadat LlGx en LlCx bepaald zijn worden de feitelijke balanswaarden Gx en Cx 
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berekend. Met behulp van de vergelijkingen ( 4.2) en ( 4.3) worden vervolgens Re en Ce 

berekend en opgeslagen in een array. Daarna wordt het magneetveld weer 0,01 T op

gehoogd. Op het -einde van de meting die meestal tot 2 T loopt worden de waarden voor 

Re, Ce, Gx, en Cx en de waarden van het magneetveld naar verschillende files 

geschreven. De terugsweep geschiedt op dezelfde wijze als de heensweep. 

4.8 DE METINGEN ALS FUNCTIE VAN DE TEMPERATUUR. 

Een complicatie bij de metingen als functie van de temperatuur is de temperatuur

afhankelijkheid van de hoogte van het heliumniveau in de experimenteerruimte. In 

figuur 4.9 is de hoogte van het heliumniveau tussen onder- en bovenplaat in de 

experimenteercel uitgezet als functie van de temperatuur. 
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Fig. 4.9: De hoogte van het het heliumniveau in de ezperimenteercel als functie van 
de temperatuur. 

Een verklaring voor de verandering van de heliumhoogte als functie van de 

temperatuur is dat de dampdichtheid van het heliumgas, dat zich in het volume boven 
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de experimenteercel en in de vier doorvoeren bevindt, afneemt als de temperatuur 

daalt. Hierdoor condenseert er meer heliumgas in waardoor de heliumhoogte stijgt. De 

uit de dampdichtheid [38] berekende hveveelheid extra ingecondenseerd helium blijkt 

binnen 1% nauwkeurig overeen te komen met de gemeten verandering van de helium

hoogte in de experimenteerceL De temperatuurafhankelijkheid van het heliumniveau 

kan consequenties hebben voor metingen waarbij een verzadigde electrondichtheid op 

het heliumoppervlak aangebracht is. 

Deze verzadigde electrondichtheid (nv) is afhankelijk van het heliumniveau h 

tussen onder- en bovenplaat en wordt gegeven door de volgende formule [13]: 

(4.6) 

waarin V plaat de plaatspanning is. 

Hieruit blijkt dat nv afneemt als de hoogte van het heliumniveau in de experimenteercel 

stijgt. Voor weerstandsmetingen als functie van de temperatuur bij constante 

verzadigde electrondichtheid is het dus van belang dat bij de laagste temperatuur het 

oppervlak verzadigd wordt en dat vervolgens de temperatuur wordt verhoogd. Als bij 

de hoogste temperatuur wordt gesproeid en vervolgens de temperatuur wordt verlaagd 

heeft dit electronenverlies tot gevolg. Om het electronenverlies te illustreren als bij een 

verzadigd oppervlak de temperatuur wordt verlaagd is in figuur 4.10 de opgeschaalde 

weerstand Re(T)/Re(T=1,90K) uitgezet als functie van de temperatuur. Als bij lage 

temperatuur wordt verzadigd (weergegeven met witte blokjes) blijken de experimentele 

data binnen enkele procenten te reproduceren op de terugweg (weergegeven met een 

witte cirkel). Als daarentegen verzadigd wordt bij hoge temperatuur (weergegeven met 

zwarte blokjes) blijkt dit niet het geval (weergegeven met een zwarte cirkel). Ook bij 

onverzadigde electrondichtheid is het mogelijk dat bij verlaging van de temperatuur de 

electrondichtheid niet constant blijft. Daarom wordt bij alle metingen als functie van 

de temperatuur van lage naar hoge temperatuur gemeten. De electronen worden 

derhalve altijd bij de laagste temperatuur op het heliumoppervlak gesproeid. 

De metingen als functie van de temperatuur duren vrij lang: het verhogen van de 

temperatuur moet namelijk langzaam gebeuren omdat blijkt dat anders de electron

dichtheid niet constant blijft. Verder moet bij een ingestelde temperatuur lang gewacht 

worden voordat er weer evenwicht tussen damp en vloeistof is. Een verhoging van de 

temperatuur van 1,90 K naar 2,15 K duurt daarom al gauw 3 uur. 
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Opgeschaalde waarden van de weerstand Re als functie van de 
temperatuur, de witte blokjes geven verzadiging bij 1,90 K weer, terwiJl 
de zwarte blokjes verzadiging bij 2,15 K weergeven. 
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HOOFDSTUKS 

RESULTATEN. 

5.1 INLEIDING. 

In dit hoofdstuk worden de eerste meetresultaten gepresenteerd met de nieuwe 

opstelling. Gezien het karakter van deze afstudeerperiode kan alleen een eerste 

kwalitatieve analyse gegeven worden aan de hand van het eenvoudige model dat 

beschreven is in § 4.5. Dit model discretiseert het electronengas in twee weerstanden en 

twee capaciteiten en is eigenlijk een te eenvoudige voorstelling van het electronengas. 

Een beter model zou kunnen volgen uit de transmissielijn-theorie van Dahm en 

Mehrotra [39,40,41]. De weerstand van het electronengas wordt bij de metingen zonder 

magneetveld (§ 5.2) en bij de magnetoweerstandsmetingen (§ 5.3), tenzij anders 

vermeld, steeds gemeten tussen de electroden A en B bij een oscillator-frekwentie van 

1010Hz en een excitatiespanning van 200 mV. De heliumhoogte in de experimenteercel 

bedraagt telkens 0,5 mm bij 1,85 K. De plaat- en guardpotentiaal worden tijdens de 

experimenten op respectievelijk -10 V en -15 V gehouden terwijl alle andere electroden 

op een potentiaal van 0 V gehouden worden. 

5.2 DE MOBILITEITSMETINGEN. 

In figuur 5.1a en 5.1b zijn de eerste experimentele data weergegeven van de gelijk

tijdig gemeten Cx en Gx zonder magneetveld als functie van de temperatuur bij 

verschillende electrondichtheden. Om redenen die eerder zijn toegelicht in § 4.8 is 

steeds gesproeid bij. de laagste temperatuur (T=1,90 K) en is vervolgens bij constante 

. electrondichtheid de temperatuur verhoogd. Een meting bij constante electrondichtheid 

als functie van de temperatuur duurt ca. 5 uur. De metingen bij verschillende electron

dichtheden als functie van de temperatuur zijn daarom op verschillende dagen verricht. 

Bij de teruggaande weg naar lagere temperaturen reproduceren de data steeds binnen 

enkele procenten. 
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De curven in de figuren worden aangeduid met de uit Cx en Gx berekende waarde voor 

Re(T=1,90K) (volgens formule 4.2), waarbij de laagste waarde voor Re(T=1,90K) 

altijd de verzadigde electrondichtheid voorstelt. Het is te verwachten, als afgezien 

wordt van localisatie-effecten, dat Re een maat is voor de electrondichtheid volgens de 

relatie Re='YPxx='Y/(neJ.L). Hoewel 'Y afhangt van de electrondichtheid [33,34] en dit 

gedrag niet exact bekend is wordt aangenomen dat als Re monotoon toeneemt de 

electrondichtheid monotoon afneemt. Er kan vooralsnog geen kwantitatieve uitspraak 

worden gedaan over de electrondichtheid. In figuur 5.lc is de uit Cx en Gx berekende 

waarde voor Ce (volgens formule 4.3) uitgezet als functie van de temperatuur bij 

verschillende electrondichtheden. 
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Ce als functie 114n de temperatuur bij verschillende electrondichthedm. 

Uit figuur 5.1c blijkt dat de waarden voor Ce(T=l,90K), als voorlopig afgezien 

wordt van curve 1, afnemen als Re(1,90K) toeneemt en dus als de electrondichtheid 

kleiner wordt. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de electronenplas boven de 

electroden een kleinere diameter krijgt als gevolg van de afnemende electrondichtheid. 

Bij lagere dichtheden wordt de coulomb-afstoting tussen de electronen immers kleiner. 
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Hierdoor wordt de capacitieve koppeling Ce tussen het electronengas en de meet

electroden kleiner. Dit effect zou veroorzaakt kunnen worden doordat de meetelectroden 

zich te dicht bij de ringvormige guard bevinden, waardoor het electronengas door de 

relatief hoge electrische potentiaal van de guard te veel naar het middensegment 

gedrukt wordt. Daardoor is het electronengas niet meer homogeen verdeeld over de 

meetelectroden. Dit zou opgelost kunnen worden door de guardpotentiaal te verlagen. 

De waarde van Ce waarbij het heliumoppervlak verzadigd is (curve 1) past niet bij het 

monotone gedrag van de andere waarden voor Ce als functie' van de electrondichtheid. 

Omdat de metingen bij verschillende electrondichtheden op verschillende dagen zijn 

verricht wordt aangenomen dat bij deze meting iets mis is gegaan bij het verzadigen 

van het heliumoppervlak. Een bevestiging hiervoor wordt in§ 5.3.5 gegeven. 

Het gedrag van Ce als functie van de temperatuur wordt bij de curven 2 en 3 

gedomineerd door de veranderende heliumhoogte. Als de temperatuur stijgt neemt de 

heliumhoogte in de experimenteercel af waardoor Ce groter wordt. Bij afnemende 

electrondichtheid (curven 4 en 5) vertoont Ce echter een afwijkend gedrag: Ce blijft tot 

2,07 K vrijwel constant en vertoont een piek als de temperatuur verder stijgt, waarbij 

de piek hoger is als de electrondichtheid kleiner is. Dit gedrag van Ce kan binnen het 

eenvoudige model niet verklaard worden. 

Om de experimentele data kwalitatief te kunnen vergelijken met de theorie van 

Saitoh [1] is de opgeschaalde reciproke mobiliteit J.'(T=1,85K)/~-t(T) uitgezet in 

figuur 5.1d, waarbij verondersteld wordt dat deze gelijk is aan Re(T)/Re(1,85K). 

Het gedrag van Re als functie van de temperatuur (dampdichtheid) wordt bepaald door 

de mobiliteit als verondersteld wordt dat Re(T)='YPxx(T)='Y/(ne~-t(T)). De stippellijn in 

figuur 5.1d geeft de volgens de theorie van Saitoh berekende opgeschaalde reciproke 

mobiliteit weer, die niet afhangt van de electrondichtheid. Uit de figuur blijkt dat 

naarmate de dichtheid afneemt en dus de weerstand toeneemt, de afwijkingen met de 

theoretische curve steeds groter worden. De afwijkingen bij lage dichtheden lopen bij 

hogere temperaturen op tot ongeveer een factor 20, waarbij Cx en Gx beide naar nul 

terug vallen. Dit zou kunnen duiden op sterke localisatie-effecten t.g.v. de random 

potentiaal die veroorzaakt wordt door de dampatomen. Het verband tussen J.' en Re 

wordt in dit sterke localisatie-regime niet gegeven door de klassieke Drude geleiding 

maar door vergelijking (2.47). Adams en Paalanen [25] zien bij electronen op vast 

waterstof dat de weerstand als functie van de dampdichtheid (temperatuur) ook dit 

sterk afwijkende gedrag vertoont. Indien deze interpretatie juist is, is het zeer 

opmerkelijk dat de sterke localisatie alleen voor lage electrondichtheden optreedt. 
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Voor een gedegenereerd gas zou dit inderdaad verwacht worden, als het Fermi-niveau 

in de gelocaliseerde toestanden komt. Voor een niet-gedegenereerd systeem, zoals hier, 

wordt deze electrondichtheid-afhankelijkheid echter niet verwacht. 

5.3 DE MAGNETOWEERSTANDSMETINGEN. 

5.3.1 REPRODUCEERBAARHEID. 

In figuur 5.2a en 5.2b zijn respectievelijk Cx en Gx voor een typische veldsweep 

weergegeven bij T=1,85 K. De hieruit berekende Ce en Re zijn weergegeven in figuur 

5.2c en 5.2d. In figuur 5.2d zijn zowel de heen- als de terugsweep weergegeven. Uit 

figuur 5.2c blijkt dat Ce als functie van het magneetveld verandert, in dit geval ca. 15% 

over het gehele traject. Ook dit kan vooralsnog niet worden verklaard binnen het 

eenvoudige model. Uit de figuren 5.2a en 5.2c blijkt dat Cx en Ce beide monotoon 

toenemen als functie van het magneetveld. Verder blijkt uit de figuren 5.2b en 5.2d dat 

Gx en Re dezelfde magneetveld-afhankelijke vormfunctie hebben. De negatieve 

weerstand bij lage velden zou kunnen duiden op zwakke localisatie-effecten. Adams en 

Paalanen [4] zien dit gedrag ook bij electronen op vast waterstof. De positieve magneta

weerstand is een gevolg van de Landau-quantisatie [20]. Opgemerkt dient te worden 

dat een toename van Cx een sterkere afname van de magnetoweerstand tot gevolg heeft 

(vgl. 4.2). Uit de figuur blijkt verder dat de terugsweep reproduceert. Eén enkele veld

sweep duurt ongeveer 50 minuten. Figuur 5.3 illustreert dat metingen die gedaan zijn 

op verschillende dagen bij iets verschillende waarden voor Re(B=OT), dezelfde vorm

functies hebben. 
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Fig. 5.2b: De bijbehorende Gx als fu,nctie van het magneetveld bij T 1,85 K. 
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5.3.2 DE MAGNETOWEERSTANDSMETINGEN ALS FUNCTIE VAN DE 

TEMPERATUUR. 

Om het laagveld-gedrag van de magnetoweerstand systematisch te onderzoeken is 

de temperatuurafhankelijkheid bij constante electrondichtheid onderzocht. Omdat in de 

vorige paragraaf is ·gebleken dat de data reproduceren zal in deze paragraaf en de 

volgende paragrafen bij metingen als functie van het magneetveld alleen de heensweep 

worden gepresenteerd. Bij alle individuele metingen is echter gecontroleerd of de data 

voor de heen- en terugsweep reproduceerden. In figuur 5.4a en 5.4b zijn Cx en Gx als 

functie van het magneetveld weergegeven bij drie verschillende temperaturen: 

T=1,85 K, T=1,95 K en T=2,05 K. 
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Fig. 5.4a: Cx al& junctie van het magneetveld bij drie verschillende temperatwrm: 
T 1,85 K, T 1,95 Ken T 2,05 K; Re(B=OT,T 1,851()=106.107 0. 
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De bijbehorende Gx als junctie van het magneetveld bij drie 
verschillende temperaturen: T 1,85 K, T 1,95 K en T !,05 K; 
Re(B-OT,T 1,85K)=106.J01 0. 
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In figuur 5.4c is de uit Cx en Gx berekende waarde voor Ce uitgezet als functie van het 

magneetveld voor de drie verschillende temperaturen. 

~ ._. 

t.ldlf"" . 
--T • 2.05 K 
--T • 1,15 K 
--T • 1,15 K 

-
1 .... 11J"" 

1.281ctlf"" -
D L2 L4 Ll Ll 2 

Fig. 5.4c: c. al• furu:tie mn het f'TUI9"Utwltl lrij drie venchillerule temperaturen: 
T: 1,85 K, T 1,95 KenT 2,05 K; Re(B=OT,T 1,85K)=106.107 0. 

Uit figuur 5.4c blijkt dat Ce bij een vaste temperatuur dezelfde magneetveld

afhankelijkheid vertoont als in figuur 5.2c. Ook de temperatuur-afhankelijkheid van 

Ce(B=OT) vertoont hetzelfde gedrag als in figuur 5.lc. Opvallend is echter dat Ce 

sterker toeneemt als functie van het magneetveld bij hogere temperaturen. Blijkbaar is 

de magneetveld-afhankelijkheid van Ce ook afhankelijk van de temperatuur waarbij 

gemeten wordt. Ook dit gedrag kan binnen het eenvoudige model niet worden 

verklaard. 

In figuur 5.4d is Re als functie van het magneetveld bij drie verschillende 

temperaturen weergegeven. Bij B=O T is de temperatuurafhankelijkheid van Re nog 

vrijwel zoals verwacht wordt volgens de theorie van Saitoh [1]. Dit kan als een soort 

"ijking" gezien worden voor de vertaling van Cx en Gx naar Re. De verandering ten 

gevolge van het magneetveld bij vaste temperatuur zijn van dezelfde orde grootte als de 

veranderingen van Re(B=OT) ten gevolge van de temperatuur, zodat de interpretatie 

met het eenvoudige model hier gerechtvaardigd kan zijn. 
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Fig. 5.4d: Re als functie van het magneetveld bij drie verschillende temperaturen: 
T 1,85 K, T 1,95 Ken T 2,05 K. 
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Verder blijkt uit de figuren 5.4b en 5.4d dat Gx en Re weer dezelfde 

magneetveld-afhankelijke vormfunctie hebben en dat de grootte van het negatieve 

magnetoweerstand-effect afneemt bij hogere temperaturen. Een verklaring voor dit 

laatste zou kunnen zijn dat de heliumdamp-atomen sneller gaan bewegen doordat de 

temperatuur stijgt, waardoor gemiddeld per tijdseenheid ook meer heliumatomen het 

heliumoppervlak in- en uitgaan. Hierdoor gaat de fase-coherentie eerder verloren en 

wordt de afname van de magnetoweerstand kleiner. Dit gedrag is echter afwijkend van 

het temperatuurgedrag van eerdere metingen in de oude opstelling met een enigszins 

afwijkende geometrie van de onderplaat [21]. 

5.3.3 DE MAGNETOWEERSTANDSMETINGEN ALS FUNCTIE VAN DE 

ELECTRONDICHTHEID. 

Om het laagveld-gedrag van de magnetoweerstand verder te onderzoeken is de 

electrondichtheid-afhankelijkheid bij constante temperatuur onderzocht. In figuur 5.5a 

en figuur 5.5b zijn Cx en Gx bij T=1,85 K als functie van het magneetveld voor zeven 

verschillende electrondichtheden weergegeven. De curven in de figuur worden weer 

aangeduid met de uit Cx en Gx berekende waarde voor Re(B=OT). Ook hier wordt weer 

verondersteld dat Re een maat is voor de electrondichtheid. In figuur 5.5c is de uit Cx 

en Gx berekende waarde voor Ce bij T= 1,85 K uitgezet als functie van het magneetveld 

voor de verschillende electrondichtheden. Uit de figuur blijkt dat Ce(B=OT) nu wel 

monotoon veranderd als functie van de electronendichtheid (Re(B=OT)). In § 5.3.5 

wordt hier nog nader op ingegaan. Opvallend is dat Ce als functie van het magneetveld 

bij hoge electrondichtheid afneemt (curve 1 en 2) en dat naarmate de electrondichtheid 

kleiner wordt Ce steeds sterker toeneemt als functie van het magneetveld (curven 

3 tfm 7). Blijkbaar "is de magneetveld-afhankelijkheid van Ce ook afhankelijk van de 

electrondichtheid. Ook dit gedrag kan binnen het eenvoudige model niet worden 

verklaard. 
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Fig. 5.5a: Cx bij T 1,85 K als functie van het magneetveld bij zeven verschillende 
electrondichtheden. 
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Fig. 5.5b: De bijbehorende Gx bij T 1,85 K als functie van het magneetveld bij 
zeven verschillende electrondichtheden. 
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Fig. 5.5c: Ce bij T: 1,85 K als functie van het magneetveld bij de venchillende 
electrondichfheden. 
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In figuur 5.5d is de uit Cx en Gx berekende waarde voor Re bij T=1,85 K uitgezet 

als functie van het magneetveld voor de verschillende electrondichtheden. Curve 7 is 

weergegeven met een offset van -400.107 n. Uit de figuren 5.5b en 5.5d blijkt dat Gx en 

Re weer dezelfde magneetveld-afhankelijke vormfunctie hebben. Verder lijkt de grootte 

van het negatieve magnetoweerstand-effect toe te nemen bij lagere electrondichtheden. 

In deze figuur is dit niet zo duidelijk te zien, uit de figuren 5. 7a t/m 5. 7g (§ 5.3.4) waar 

de genormeerde Re(B)/Re(B=OT) zijn uitgezet, blijkt dit duidelijker. De toename van 

de grootte van het negatieve magnetoweerstand-effect als gevolg van kleiner wordende 

electrondichtheden zou erop kunnen duiden dat de inelastische electron-electron 

wisselwerking het dominante defaseringsmechanisme is. 
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Re als functie van het magneetveld voor verschillende electrondichtheden 
bijT 1,85 K, C'll.rve 7 is weergegeven met een offset van -./00.101 0. 
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5.3.4 ANALYSE VAN DE MEETRESULTATEN. 

Om een voorlopige eerste analyse van de meetresultaten te kunnen geven zijn de 

onbekende electrondichtheid en de onbekende geometrie-factor geëlimineerd door de 

data op te schalen met Re(B=OT). In deze eerste analyse zijn de gereduceerde data 

Re(B)/Re(B=OT) "gefit" aan de functie Pxx(B)/ Pxx(B=OT) waarbij voor axx de uit

drukking (2.34) en voor axy de klassieke uitdrukking (2.26) is gebruikt. Vanwege de 

gecompliceerdheid van de uitdrukking voor Pxx is niet de gebruikelijke fitprocedure 

gevolgd. De fitparameters J.t, rïfr0 en Ec zijn in stappen van respectievelijk 0,1 m2/Vs, 

0,2 en 0,1 K gevarieerd. Bij de parameter Ec wordt de stapgrootte opgeteld bij de 

ondergrens die bepaald wordt door vergelijking (2.35). Daarna wordt voor elke curve 

die combinatie uit dit rooster bepaald met de kleinste kwadraten afwijking van de 

theoretische en experimentele curve. Bij deze fitprocedure wordt verondersteld dat de 

gekozen stapgrootte voor de fitparameters zo klein is dat voor ieder van de gevonden 

parameters de afwijking met de werkelijke fitparameters niet groter is dan deze stap

grootte. 

Voor de metingen als functie van de temperatuur zijn de fits weergegeven in figuur 

5.6a, 5.6b en 5.6c. De fitparameters zijn weergegeven in tabel 5.1. Hierin is Bmax de 

grenswaarde van het magneetveld die nog betrokken is in de fitprocedure. Uit de 

waarden voor Re(B=OT), Eco en de fitparameters J.t en Ec, is het quotiënt n/ 1 berekend 

met behulp van vergelijking 2.36. Het feit dat n/ 'Y niet constant is zou te maken kunnen 

hebben met een temperatuurafhankelijkheid van 1: als de temperatuur hoger wordt 

daalt het heliumniveau in de cel en wordt het elektrische veld tussen de bovenplaat en 

het electronengas kleiner. Dit heeft tot gevolg dat de diameter van de electronenplas en 

dus 'Y afneemt [33,34]. Onderzocht zal moeten worden of met deze temperatuur

afhankelijkheid van 'Y de verandering van n/ 'Y ook quantitatief verklaard kan worden. 

Meer waarschijnlijk is dat de gebruikte formules niet toepasbaar zijn: voor het feit dat 

de mobiliteit toeneemt als de temperatuur hoger wordt bestaat geen enkele verklaring. 

Er zullen ook fits uitgevoerd moeten worden waarbij voor axx de uitdrukking (2.37) 

wordt gebruikt. Deze uitdrukking vertoont niet hetzelfde gedrag voor axx als functie 

van het magneetveld als vergelijking (2.34). De verschillen tussen deze beide ver

gelijkingen moeten nog kwantitatief uitgezocht en begrepen worden. Een andere 

oorzaak voor het vreemde gedrag van zowel J.t als r1jr0 kan zijn dat het eenvoudige 

model een te simpele voorstelling is van het electronengas boven de meetelectroden. 

Bovendien dient bij meerdere dichtheden gemeten te worden als functie van de 

temperatuur om meer gefundeerde uitspraken te kunnen doen. 
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Fig. 5.6b: 
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De opguchaaltle waarden Re(B)/Re(B=OT) al& jfl.ftdie Hn het 
fllll.gftedtldd bij T'-1,85 K. De waarde van Re(B=OT)=106.107 0. De 
gutippeltle lijn u tle ~curve, tle fitpartJ.meters njr&: J1=0,1 m2J v., 
-rJ-ro=-4,4 en Ec=9,,4 K. 

--Rio(Jioo()n • 1400t1E& lh 
---fit-curve 

c 0.2 O.A 0.11 0.8 1. 2 1. 4 1.11 t. 8 2 

De opguchaalde waarden Re(B)/Re(B=OT) al1 jv.ftdie •n het 
magneetveld bij T 1,95 K. De waarde van Re(B 0T)=1,40.107 0. De 
gestippelde lijn u de }itr-curve, de fitparameters njn: J1= 0,9 m2/ V&, 
rJr0=2,6 en Ec=1,9 K. 
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De opgeschaaltle UHJ4rtlen Re(B)/Re(B=OT) als jundie tlc&tl het 
mc&gntdtleld bij T !,05 K. De UHJ4rde tlc&tl Re(B=OT)=170.101 0. De 
gestippelde lijn is de fit-C'UnJe, de fitparo.meters zijn: p=O, 7 m2JV•, 
rJr0=1,6en Ec=O,./. K. 

T [KJ p. [m2/VsJ ri/ro Ec [KJ Bmax [TJ n/'Y [1010m-2J 

1,85 

1,95 

2,05 

Tabel5.1: 

0,1 4,4 3,4 1,4 31,6 

0,3 2,6 1,3 1,4 2,2 

0,7 1,6 0,5 1,3 0,4 

De fitparameters p., r1Jr0 en Ec voor de metingen als functie van de 
temperatuur bij constante dichtheid. Bmax is de grenswaarde van het 
magneetveld die nog betrokken is in de fitprocedure. Het quotiënt n/1 is 
berekend met behulp van formule 2.x uit de corTespontlerende waarden 
voor Re(B=OT}, Ec0, p. en Ec· 
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Voor de metingen als functie van de electrondichtheid zijn de fits weergegeven in 

de figuren 5. 7a t/m 5. 7g. De fitparameters en de overige gegevens zijn weergegeven in 

tabel 5.2. Allereerst blijkt uit de tabel dat de fitparameters bij Re(B=OT)=0,98 GO 

redelijk overeen komen met de fitparameters uit tabel 5.1 bij 1,85 K. Verder dient 

opgemerkt te worden dat bij de curven 1 en 2 vrijwel geen negatieve weerstand 

zichtbaar is en dat de nauwkeurigheid van de fitparameters bij deze twee curven sterk 

afhangt van de grootte van de ruis. Bovendien blijkt uit de tabel dat de mobiliteit bij 

lage electrondichtheden zeer klein wordt dit duidt misschien op sterke 

localisatie-effecten. Verder wijkt de verhouding tussen de waarden Re(B=OT) af van de 

berekende verhoudingen 1/n. Hoewel 'Y dichtheidafhankelijk is [33,34] zal deze 

afhankelijkheid het niet monotone gedrag van 1/n moeilijk kunnen verklaren. Verder 

vertoont de parameter rif r0 de tendens bij een kleiner wordende electrondichtheid toe 

te nemen waardoor ook de grootte van het negatieve magnetoweerstand-effect 

toeneemt. Vooralsnog hebben alle verklaringen echter een speculatief karakter. Ook hier 

zullen aanvullende metingen moeten worden verricht en dienen de data geanalyseerd te 

worden met de andere uitdrukking voor O'xx (vgl. 2.37). 
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De opgeschaa.lde Wilarden Re(B)/Re(B=OT) als junctie Hn het 
magneetveld bij T 1,85 K. De Wilarde van Re( B-OT)= !0.1010. De 
gestippelde lijn is de fit-curoe, de fitparameters zijn: J1=2,6 m2/Vs, 
rJr0=1,2 en Ec=0,2 K. 
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De opgescho.alde waarden Re(B)/Re(B-OT) als junctie tHJft hd 
magneetveld bij T 1,85 K. De waarde van Re(B=OT)= 54.1010. De 
gestippelde lijn is de fit-C'U.rve, de fitparameters zijn: p,=9,8 m2/VI, 
rifr0=!,8 en Ec=O,l K. 
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De opgescho.alde waarden Re(B)/Re(B=OT) als functie tHJft hd 
magneetveld bij T 1,85 K. De waarde van Re(B OT)= 98.1010. De 
gestippelde lijn is de fit-curve, de fitparameters zijn: p,=O,! m2/VI, 
rifr0=4,8 en Ec=2,05 K. 
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De opguchaaltle wt14rtlen Re(B)/ Re(B-01'} tJl& Junctie NR het 
magneetveld bij 1'=1,85 K. De tut:&arde Hn Re(B 0!)= 190.111'0. De 
gutippeltk lijn u tle /it-Cfl.rve, tle /ilpartli1Mter6 ~JR= 1J=0,1 m1/ Vs, 
rJro=-1,8 en Ec=-1,1 J(. . 
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De opgucluJ.tJlde WAArden Re(B)/ Re( B-OT) tJl& functie tHIR het 
fTUlgf&eetveld bij T 1,85 K. De tut:&arde van Re(B=OT)= !1!.1070. De 
gestippelde lijn is de fit-curoe, de fitparameters zijn: J1=0,1 m2/V&, 
rJro=-1,8 en Ec=-1,5 K. 
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De opguch4ald.e waarden Re(B)/Re(B-OT) als junctie Hn het 
mo.gneetveld bij T 1,85 K. De waarde van Re(B=OT)= 409.1010. De 
gutippelde lijn is de fit-curve, d.e fitparameters zijn: Jl=O,! miJ Vs, 
rt/r0=5,6 en Ec=9, 7 K. 
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De opgeschaalde waarden Re(B)/ Re(B=OT) als functie Hn het 
magneetveld bij T 1,85 K. De waarde van Re(B=OT)= 961.1010. De 
gestippelde lijn is de fit-curve, de fitparameters zijn: Jl=0,9 m1/ Vs, 
rJr0=5,! en Ec=!, 7 K. 



-5.26-

Re [GO] J.t [m2fVs] rdro Ec [K] Bmax [T] n/'Y [10 10 m-2] 

0,20 2,6 1,2 0,2 0,6 1,2 

0,54 3,8 2,8 0,1 0,8 0,3 

0,98 0,2 4,8 2,1 1,0 8,1 

1,90 0,1 4,8 4,1 1,0 21 

2,72 0,1 4,8 4,5 1,0 16 

4,09 0,2 5,6 3,7 1,0 2,8 

9,61 0,3 5,2 2,7 1,0 0,5 

Tabel5.2: De fitparameters J.', r1/r0 en Ec voor de metingen als junctie van de 
electrondichtheid bij T 1,85 K. Bmax is de grenstJJaarde van het 
magneetveld die nog betrokken is in de fitprocedure. Het quotiënt n/1 is 
berekend met behulp van formule !.96 uit de corresponderende waarden 
voor Re{B=OT}, Ec0, J.' en Ec· 

5.3.5 DE MAGNETOWEERSTANDSMETINGEN ALS FUNCTIE VAN DE 

ELECTRONDICHTHEID GEMETEN TUSSEN DE ELECTRODEN 1 EN 2. 

Tenslotte zijn nog magnetoweerstandsmetingen gedaan als functie van de electron

dichtheid waarbij tussen de electroden 1 en 2 gemeten is. De spleetbreedten tussen 

electrode 1 en het middensegment en de spleetbreedte tussen electrode 2 en het midden

segment zijn slechts 0,3 mm terwijl de spleetbreedten bij de vorige metingen 0,8 mm 

waren. In figuur 5.8a en 5.8b zijn Cx en Gx bij T=1,85 K als functie van het magneet

veld uitgezet bij vijf verschillende electrondichtheden. 
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Cs. bij T 1,85 K als functie van het magneetveld bij vijf verschillende 
electrondichtheden. 
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' 1 Re<B~OT)~t2•1E7 Ohm 

• 2 R~<6~0T)~S6*1E7 Ohln 

3 Re<B:QT):267*1E7 Ohm 

4 Re <B:On :696*1E7 Oh111 

B 5 Re<B=OT)=1442*1E7 Ohm 

MACNEE.TVELD < T) 

De bijbehorende Gx bijT 1,85 K als functie van het magneetveld bij vijf 
verschillende electrondichtheden. 
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In figuur 5.8c is de uit Cx en Gx berekende waarde voor Ce bij T=l,85 K uitgezet als 

functie van het magneetveld voor de vijf verschillende electrondichtheden. 

2. 5xto-14 t:-----...r---------------------1 

-- 2 Re <B-On •S&ttE7 a. 
--3 Ra<B-On•267•1E7 0. 

-- 4 Ra <B-On-8884ttE7 0. 

-- 5 R• <a-on •1142*tE7 a. 

G 
~ t. 5xto-14 L-------------

5do-l' L ............ ;.. _________________ __ 

Fig. 5.8c: 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 0.8 0.9 1 

Mf\GNEETVELD <n 

Ce bij T 1,85 K als junctie van het magneetveld bij vijf verschillende 
electrondichfheden. 
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Het magneetveld-afhankelijke gedrag van Ce is weer hetzelfde als in figuur 5.5c. Uit de 

figuur blijkt verder dat Ce(B=OT) ook nu monotoon veranderd als functie van de 

electrenendichtheid (Re(B=OT)). Daarom is in figuur 5.9, Ce(T=1,90K) uit figuur 5.lc, 

Ce(B=OT) uit figuur 5.5c en Ce(B=OT) uit figuur 5.8c, uitgezet als functie van 

Re(B=OT,T=1,90K) uit de corresponderende figuren. 

Fig. 5.9: 
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-1 C.cT•l,IIIIO btJ loCI T utt ft!PU' 5.1c 
-+-2 te.cm btJ T•1,151( utt ft!PU' 5.5c 
···IC·· I te.cm btJ T•1,15 I( utt ft9U' 5.k 

................... ----
. •..... ... 

--
. .. .... 

------
liet I' 

. ... .... ... ... ... ... ......• 

Ce{T-1,90K} uit figuur 5.1c, Ce{B=OT} uit figuur 5.5c en C1(B=OT} uit 
figuur 5.8c, uitgezet als functie van Re(B=OT, T-1,90k) uit de 
correponderende figuren. 

Uit deze figuur blijkt dat curve 1 niet het monotone gedrag vertoont die de curven 2 en 

3 vertonen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er iets mis is gegaan bij het 

verzadigen van het heliumoppervlak bij de mobiliteitsmeting (§ 5.2). 

In figuur 5.8d is Re als functie van het magneetveld bij de vijf verschillende 

electrondichtheden weergegeven. 
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-- 5 Ra (IM)D • 1.4~2*1 E7 Ohll 

-- ~ Ra <B-OD • 686tt1E7 Ohll 

-- 3 Ra<B-OD • 267*1E7 0. 

-- 2 Ra (IM)D • 58*1E7 0. 

-- 1 Ra(IM)D • 12*1E7 0. 

0 1 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

M"GNEETVELD (D 

Re bij T 1,85 K all fu.nctie van het magneetveld bij vijf verschillende 
electrondichth.eden. 
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Uit de figuren 5.8b en 5.8d blijkt dat Gx en Re weer dezelfde magneetveld-afhankelijke 

vormfuncties hebben. Opvallend is dat de waarde van Re(B=OT) bij verzadigings

dichtheid, gemeten tussen de electroden 1 en 2, een factor 2 kleiner is dan de waarde bij 

verzadigingsdichtheid, gemeten tussen de electroden A en B (fig. 5.5d). Verder blijkt 

dat de negatieve magnetoweerstand zich pas manifesteert bij een factor 20 lagere 

waarde voor Re(B=OT), dus bij naar verwachting lagere electrondichtheden. Dit zou 

erop kunnen duiden dat de weerstand van het electronengas hoofdzakelijk wordt 

gemeten boven de spleet. Een grotere spleetbreedte heeft namelijk een grotere 

inhomogeniteit boven de spleet tot gevolg. Hierdoor zal de electrondichtheid boven de 

spleet kleiner zijn dan boven de electroden. Dit zou kunnen verklaren waarom de 

negatieve magnetoweerstand gemeten tussen de electroden 1 en 2 pas bij veel lagere 

electrondichtheden een rol gaat spelen. 
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HOOFDSTUK6 

CONCLUSIES. 

De hoofddoelstelling van dit afstudeerwerk, de bouw van een nieuwe meet

opstelling ten behoeve van het systematisch onderzoek naar de electrische transport

verschijnselen in het algemeen en laagveld magnetoweerstandsmetingen in het 

bijzonder, is volledig gerealiseerd. De opstelling werkt perfect en voldoet aan alle vooraf 

gestelde eisen: 

- De experimenteercel kan tijdens de experimenten met behulp van het kantel

systeem binnen 0,1° parallel aan het heliumoppervlak gezet worden. Hierdoor 

treedt gedurende de tijd dat met de opstelling gemeten kan worden geen meetbaar 

electronenverlies op. 

- De tijd die continu gemeten kan worden met de nieuwe opstelling is aanzienlijk 

verhoogd ten opzichte van de continue meettijd met de oude opstelling: van 3 uur 

naar ongeveer 8 uur. 

- De nieuw ontworpen printplaatjes met doorgemetaliseerde verbindingen tussen 

de electroden aan de bovenkant en de contactpunten aan de onderkant, hebben een 

veel langere levensduur dan de voorheen gebruikte printplaten met soldeer

verbindigen. De nieuwe verbindings-techniek (klik-systeem) van de coaxkabels aan 

de contactpunten maakt de vervanging van onderdelen in de experimenteercel veel 

eenvoudiger. 

- Met de nieuw ontworpen timer kan de electrondichtheid gemakkelijk gevarieerd 

worden. De electrondichteid kan op een iteratieve manier vrijwel exact 

gereproduceerd worden. 

- De opstelling is door het gebruik van anti-trillingsmatten en de ontkoppeling van 

de kryostaat met de 4He-pompen, via een r.v.s.-balg, trillingsvrij. 

- Een nadeel .van de huidige opstelling is het. relatief grote volume boven de 

experimenteerceL Dit leidt bij de metingen als functie van de temperatuur tot 

relatief grote veranderingen van het heliumniveau in de experimenteerceL Dit kan 

opgelost worden door de lege ruimte boven de experimenteercel op te vullen. 

- De magneetvoeding wordt in tegenstelling tot voorheen, gestuurd met het nieuwe 

meet- en regelprogramma, waardoor de gehele magnetoweerstandsmetingen 

volledig geautomatiseerd zijn. 
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Een rigoreuze kwantitatieve analyse van de eerste meetresultaten met de nieuwe 

opstelling wordt bemoeilijkt doordat een goed model om de gemeten Cx en Gx te 

vertalen naar de fysisch relevante weerstand Re vooralsnog ontbreekt. Toch kunnen 

enkele interessante kwalitatieve conclusies worden getrokken. In het temperatuurgebied 

waar gemeten is, is de vrije electron beweeglijkheid van de orde van 1 m2fVs [18]. 

Klassiek wordt géén magnetoweerstand verwacht. Door Landau-quantisatie kan een 

positieve magnetoweerstand verwacht worden, echter alleen bij hoge velden (JLB > 1) 

[21]. Experimenteel wordt een positieve magnetoweerstand inderdaad waargenomen 

voor velden groter dan 1 T. Dit geeft vertrouwen aan de correctheid van de kwalitatieve 

interpretatie van de meetresultaten. 

Bij hoge electrondichtheden zijn geen bijzondere effecten waargenomen. Metingen 

bij lage dichtheden vertonen een anomaal gedrag. De weerstand stijgt als functie van de 

temperatuur veel sterker dan op grond van vrije electronen wordt verwacht (Fig. 5.1d). 

Dit gedrag is eerder waargenomen door Adams en Paalanen [25] bij hoge damp

dichtheden en wordt geïnterpreteerd als sterke localisatie. Juist onder deze condities 

wordt in het 2DEG op helium een sterke negatieve magnetoweerstand gevonden bij lage 

velden. Recentelijk bestaat grote belangstelling voor interferentie-effecten bij het 

(hopping) transport in sterk gelocaliseerde systemen. In een sterk gelocaliseerd 2DEG 

in een halfgeleider heterojunctie werd een sterke (tot 50%) negatieve laagveld magneta

weerstand gevonden [42]. Hoewel dit verklaard wordt met interferentie-effecten, is het 

in dit geval geen coherente terugverstrooiing naar de oorsprong meer (geen zwakke 

localisatie). De suggestie dringt zich op dat we ook in de onderhavige experimenten niet 

te maken hebben met zwakke maar juist met sterke localisatie. De parameter die de 

overgang bepaalt, kl0, is inderdaad in de orde van 1 voor T~2 K en ~1 m2/Vs. Het is 

duidelijk dat de theoretische uitdrukkingen voor zwakke localisatie dan niet meer 

gebruikt mogen worden. Dit zou verklaren waarom de parameters JL in de tabellen 5.1 

en 5.2 niet alleen een orde grootte verkeerd is, maar bovendien de verkeerde 

temperatuurafhankelijkheid heeft. In dit verband is het zeer opmerkelijk dat de 

anomale waarden voor de parameters JL (orde te klein) en Ec (orde te groot) op een 

slecht geleidend systeem duiden, dus op sterke localisatie. Met andere woorden, de 

ongerechtvaardigde analyse van een vermoedelijk sterk gelocaliseerd systeem met een 

uitdrukking voor zwakke localisatie leidt tot parameters die duiden op sterke 

localisatie. De belofte in de inleiding gedaan, dat electronen-op-helium een goed model

systeem vormen om continu de overgang van zwakke- naar sterke localisatie te 

onderzoeken, zou hiermee waargemaakt zijn! 
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Onbeantwoord blijft de belangrijke vraag waarom in een klassiek systeem de 
toestanden bij lage electrondichtheid gelocaliseerd zouden zijn. Een analyse hiervan 

valt buiten het bestek van dit verslag, maar zou in moeten gaan op de lengteschalen die 

hierbij een rol spelen, met name een vergelijking van de localisatie-lengte en de 

inelastische vrije weglengte. Indien de laatste bepaald wordt door electron-electron 

verstrooiing is een reden voor de dichtheidafhankelijkheid gevonden. 
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