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Samenvatting 

In dit afstudeerwerk is de potentiaalverdeling in een tweedimensionaal electro

nengas (2D-EG) onderzocht bij quanturn Hall condities. Bij meting van de potenti

aal wordt gebruik gemaakt van het electro-optisch efffect in GaAs. De fasedraaiing, 

die een gepolariseerde lichtstraal ondergaat bij doorgang door een preparaat met een 

2D-EG op de voorkant en een geaard goudlaagje op de achterkant, is nl. evenredig 

met de lokale potentiaal in het 2D-EG. Met een kleine lichtspot kan zo punt voor 

punt het verloop van de potentiaal over het preparaat worden gescand. 

De potentiaalverdeling over het 2D-EG is gemeten in en tussen quanturn Hall 

plateaus. Ook is onderzocht of de stroomsterkte de potentiaalverdeling beïnvloedt. 

In een quanturn Hall plateau is dit het geval. 

Bij electrische metingen aan een middencontact op het 2D-EG zijn verschijnselen 

onderzocht die optreden in een plateau van de Hallweerstand. Gebleken is dat de 

potentiaal in het middencontact geen plateaus vertoont. 

Theoretische modellen voor het quanturn Hall effect zijn vergeleken met de re

sultaten van de metingen. De theoretische en gemeten verdelingen van de potentiaal 

blijken niet helemaal overeen te stemmen. 
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Inleiding 

Het Quanturn Hall effect werd in 1980 door von Klitzing et al. [Kli-80] ontdekt. 

Von Klitzing onderzocht het Hall effect in Silicium MOSF_ETs. De Hallweerstand, 

de verhouding tussen de Hallspanning en de stroom door de M OSFET, is bij het 

gewone Hall effect evenredig met het magneetveld. Toch nam von Klitzing plateaus 

waar, waarin de Hallweerstand op een constante waarde blijft, onafhankelijk van de 

fysische omstandigheden, en ongevoelig voor kleine veranderingen in de experimen

tele parameters. De waarden van de Hallweerstand in zo'n plateau zijn hfie2 , waarin 

h de constante van Planck is, e de elementaire lading en i een geheel getal, typisch 

tussen 1 en 10. Omdat h/ e2 gelijk is aan a-1 p.0 c/2, waarin a ~ 1~7 de fijnstructuur

constante is, c de lichtsnelheid in vacuum, p.0 gelijk aan 411" · 10-7 concludeerde von 

Klitzing dat hiermee een methode was gevonden om de fijnstructuurconstante met 

een zeer hoge nauwkeurigheid te bepalen. 

Het Quanturn Hall effect komt alleen voor in een tweedimensionaal electronen

gas (2D-EG). In een 2D-EG is de beweging van de electronen beperkt in de richting 

loodrecht op het vlak. Dit komt niet alleen voor in MOSFETs maar ook bij hetero

juncties, waar in onze groep veel onderzoek aan gedaan wordt. Een heterojunctie is 

een structuur waarin AlGaAs is gegroeid op een ondergrond van GaAs. Met behulp 

van de Molecular Beam Epitaxy (MBE) faciliteit van onze vakgroep kunnen derge

lijke structuren worden gegroeid waarbij de overgang tussen GaAs en AlGaAs binnen 

enkele atoomlagen plaatsvindt. In het GaAs vormt zich dan tegen het scheidingsvlak 

een tweedimensionaal electronengas. In hoofdstuk 1 wordt dit verder uiteengezet. 

In het laatste decennium zijn verscheidene verklaringen voor het Quanturn Hall 

effect gepubliceerd. Twee theorieën worden in hoofdstuk 1 van dit verslag uiteen

gezet. De theorie van Büttiker [Büt-88] verklaart het Quanturn Hall effect aan de 

hand van stromen aan de randen van het 2D-EG. De verklaring van Woltjer [Wol-86] 

gaat uit van een spreiding in de electronenconcentratie, waarbij de stroom over het 

middengebied van het 2D-EG loopt. 

Experimenten om de stroomverdeling te bepalen zijn gebaseerd op het meten 

van de potentiaal op verschillende plaatsen in het 2D-EG. De stroomverdeling in 

een 2D-EG en de potentiaalverdeling zijn aan elkaar gerelateerd. Potentiaalme

tingen worden hoofdzakelijk gedaan met behulp van contacten op het 2D-EG. In 

hoofdstuk 2 worden dergelijke metingen behandeld. Hierbij wordt de electrochemi-
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sche potentiaal van het contact gemeten. Deze meetmethode verstoort echter de 

stroom door het 2D-EG. Eigenlijk zou de potentiaal in het 2D-EG zonder contacten 

gemeten moeten worden. 

Een contactloze methode om de potentiaal te meten is met behulp van het 

electro-optisch effect. In onze vakgroep werd door PeterHendriksen Frank Schnitze

ler (Hen-88] het electro-optisch effect al eerder toegepast om potentiaaiverdelingen 

te meten. De methode is gebaseerd op het feit dat GaAs dubbelbrekend wordt 

onder invloed van een electrisch veld. Zodoende is met een lichtstraal het span

ningsverschil over een GaAs kristal te bepalen. De opstelling voor electro-optische 

potentiaalmetingen wordt in hoofdstuk 3 toegelicht. Hendriks en Schnitzeler ge

bruikten de methode om via metingen van de potentiaal de weerstandsverdeling 

in een tweedimensionaal electronengas te bepalen. Zo kunnen bv. breuken in het 

2D-EG waargenomen worden. 

De methode is dus uiterst geschikt om potentiaalverdelingen te bepalen. In dit 

afstudeerwerk zijn metingen aan een 2D-EG onder Quanturn Hall condities gedaan 

met behulp van het electro-optisch effect. In hoofdstuk 4 worden de resultaten 

hiervan behandeld. 

Hoofdstuk 5 besluit dit verslag met enkele algemene conclusies, waarbij wordt 

ingegaan op een model van MacDonald, Rice en Brinkman (MRB-83] en Beenakker 

(Bee-86], dat goed met onze resultaten overeenstemt. 
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Hoofdstuk 1 

Theorie 

In dit hoofdstuk zal allereerst worden uitgelegd hoe een tweedimensionaal electro

nengas (2D-EG) gevormd wordt en hoe hierin quantisatie kan voorkomen. Daarna 

zal kort worden ingegaan op het Quanturn Hall effect (QHE). Vervolgens wordt de 

stroomverdeling in een 2D-EG klassiek behandeld en volgt een uiteenzetting van de 

modellen van Büttiker en Woltjer. 

1.1 Tweedimensionale electronengassen 

Een 2D-EG kan ontstaan op het grensvlak van een heterojunctie tussen GaAs en 

AlGaAs. Vrije electronen, afkomstig van donoren in het AlGaAs, bewegen naar 

het aangrenzende GaAs. In het GaAs bij het grensvlak gaat nu het Fermi-niveau 

omhoog t.o.v. de geleidings- en valentieband. In figuur 1.1 is het verloop van de 

banden weergegeven en zien we dat een potentiaalput in de richting loodrecht op 

het vlak ( ëz) ontstaat. 

Voor de electronen die in deze potentiaalput opgesloten zitten, treedt quanturn

mechanisch een quantisatie op. Voor de energie in de z-richting zijn dan nog maar 

enkele discrete niveaus mogelijk, subbanden genoemd. De electronen in de put kun

nen slechts in de andere twee richtingen vrij bewegen. 

Voor ons is het interessant wanneer er maar één subband (Ez) gevuld is. De 

totale energie van een electron is dan 

Door het aanleggen van een magneetveld Ë = B · ëz wordt ook de energie in de 

x- en y-richting gequantiseerd. Wanneer we in de Hamiltoniaan van het electron 

voor het magneetveld een vectorpotentiaal Ä = (0, Bx, 0) invoeren en spinsplitsing 

verwaarlozen wordt deze 

(1.2) 
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geleidingsband 

Si 
gedoteerd 1 

AlGaAs 

_jE 
z 
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Figuur 1.1: Potentiaalput in de z-richting in een 2D-EG. 

Wanneer de potentiaal U(x,y) constant is blijkt dat de oplossingen kunnen worden 

voorgesteld als 

(1.3) 

met voor de energie in het vlak de eigenwaarden 

Eq! = (j + t) · hwc (1.4) 

waarbij k het golfgetal in de y-richting is, Wc = ~ de zg. cyclotronfrequentie en 

j een geheel getal. De functies !;.1c (x) zijn harmonische oscillator-eigenfuncties met 

het centrum in x 0 = k ·l1. Hierin is lB = ~de magnetische lengte. Voor k zijn 

discrete waarden mogelijk zodanig dat de golffunctie periodiek is in de lengte van 

het 2D-EG. 

De quantisatie van de energie in het xy-vlak heet Landauquantisatie en de ener

gieniveaus E; heten Landau-niveaus. Het aantal Landauniveaus dat gevuld is, de 

vulfactor v, wordt bepaald door de electronendichtheid ne en het magneetveld. Dit 

wordt weergegeven in de relatie v = 21rnel~, die tevens aangeeft dat per Landau

niveau de electronen gemiddeld een oppervlak ter grootte van 21rl~ innemen. Bij 

verhoging van het magneetveld wordt de afstand tussen de Landau-niveaus groter 

en de vulfactor kleiner. Door verstrooiing blijkt dat de toestandsdichtheid niet echt 

bestaat uit <S-pieken maar dat verbreding van de niveaus optreedt. Bij lage tempe

ratuur is het mogelijk dat niveau Ev helemaal gevuld is en niveau E.,+l leeg, wanneer 

het Ferrniniveau tussen deze twee energieniveaus in ligt. 
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1.2 Het Quanturn Hall Effect 

In een 2D-EG kan het Quanturn Hall effect (QHE) optreden. Het normale Hall 

effect komt o.a. voor in een plaatje n- of p-type halfgeleidermateriaaL Hierbij 

veroorzaakt een magneetveld loodrecht op het plaatje een spanningsverschil over de 

zijkanten dat evenredig is met de stroom door het plaatje. Dit spanningsverschil is 

de Hallspanning VB. De Hallweerstand RB, de verhouding tussen de stroom I en 

de Hallspanning, is evenredig met het aangelegde magneetveld. Het QHE uit zich 

in het feit dat de Hallspanning bij een 2D-EG niet evenredig met het magneetveld 

oploopt, maar telkens plateaus vertoont. De Hallweerstand blijkt in zo'n plateau 

nauwkeurig gelijk te zijn aan ~ gedeeld door een geheel getal, waarbij h de constante 

van Planck is en e de electronlading. Het verloop van de Hallweerstand als functie 

van het magneetveld is uitgezet in figuur 1.2. 

ê 
.::{. -

J: er 

400 

10 
300 

200 
5 

100 

O"----'------a..-~--'-----'------'0 

0 1 2 3 4 5 

B (T) 

Figuur 1.2: Het karakteristieke verloop van RBAll en 
Ro (RstlB) als functie van het magneetveld. 

-c -

Een verschijnsel dat tegelijk met het QHE optreedt is het Shubnikov-de Haas 

effect (SdH). Dit is waar te nemen door het spanningsverschil tussen twee punten aan 

een en dezelfde kant van een 2D-EG te meten als functie van het magneetveld. Het 

blijkt dat deze spanning, VstlB, naar nul gaat in plateaus van de Hallweerstand. De 

Shubnikov-de Haas spanning is de vierkantsweerstand Ro maal de stroom I maal 

de afstand tussen de contacten gedeeld door de breedte van het 2D-EG. Hierbij 

wordt ervan uitgegaan dat de stroom homogeen in het 2D-EG verdeeld is. Dit is 
niet vanzelfsprekend, zoals we in §1.3 zullen zien. 
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Ongeveer hetzelfde verloop als bij de Hallspanning komt naar voren bij een zg. 

tweepuntsmeting. Hierbij wordt de spanning over de stroomcontacten bij constante 

stroom gemeten als functie van het magneetveld. In dit geval meten we de som van 

de Hallspanning en de Shubnikov-de Haas spanning. 

1.3 De Stroomverdeling 

z~ 
x 

Figuur 1.3: Situatie van het 2D-EG. 

Alvorens we ingaan op de modellen voor het QHE worden enkele elementaire zaken 

uit de klassieke transporttheorie behandeld. Uitgaande van een 2D-EG met lengte 

L'll en breedte Lw:, met de stroomcontacten bij y = 0 en y = L'll (zie fig.1.3), gaan we 

na hoe de potentiaal ci>(x, y ), het electrisch veld Ë = (Ew:, E'll) en de stroomdichtheid 

J = (Jz, J'll) zich zullen gedragen. 

Onder invloed van een magneetveld blijken de stroom in het 2D-EG en het 

electrische veld niet meer in dezelfde richting te staan. De geleiding en weerstand 

worden nu voorgesteld d.m.v. de tensoren u, resp. p. De relatie tussen Ë en J 
wordt dan 

.... =p.J, E -

( ~:) ( Pzz 
-pZIJ 

PZJJ ) ( Jz ) 
Pzz • J'll ' (1.5) 

ofwel 
.... 

u. Ë' J 

( ~:) = ( _ Uzz U ziJ ) • ( Ew: ) 
UzJI Uzz E'll 

(1.6) 

waarbij u = p-1
, dus 

Pzz (1.7) 
P!w: + P!11 

-pzll 

P2 + p2 
ZZ Zl/ 

(1.8) 
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Figuur 1.4: Equipotentiaallijnen in het 2D-EG. 

Volgens een eenvoudig klassiek model geldt dat p211 = RH all = B /ne en dat 

P:ez = Ro = ( neJ.l )-1 , waarbij Jl de electronenmobiliteit is en n de electronen

dichtheid. Het QHE uit zich in het feit dat p211 plateaus vertoont en het SdH effect 

houdt in dat Pzz nul is in zo'n plateau van p211 • Uit de vergelijkingen volgt dat 

in een plateau ook O"zz nul is en 0"211 = p;;. Met behulp hiervan kunnen we iets 

zeggen over de verdeling van de potentiaal ~(x, y) in het 2D-EG, waarvoor geldt 

dat V~= -Ë. Binnen de randen van het 2D-EG geldt bovendien de continuïteits

voorwaarde divÏ = -~. In een stationaire toestand geldt dus dat divÏ = 0 in het 

2D-EG, zodat voor~ volgt dat 

(1.9) 

Wanneer O"zz ::f 0, dus tussen plateaus in, moet de tweede factor in het linkerlid 

nul zijn, ofwel dan voldoet de potentiaalverdeling in het vlak aan een Laplace

vergelijking in twee dimensies. Bij een lang en smal 2D-EG kunnen we aannemen 

dat in het middenstuk :~ nul is, zodat ook ~~ nul moet zijn. Hieruit volgt een 

lineair verloop van de potentiaal in de dwarsrichting. 

In een plateau hoeft dit niet zo te zijn, want dan is O"zz = 0. De stroomverdeling is 

uit de potentiaalverdeling te bepalen met j = -uV~. Voor het geval dat O"zz <t:: O"z11 

blijkt dan dat de richting van de stroom ongeveer evenwijdig is aan de equipotentiaal

lijnen. In figuur 1.4 is schematisch een stroomverdeling aangegeven die gebaseerd 

is op vergelijking (1.9) met O"zz =J. 0. Interessant is natuurlijk de situatie in een 

quanturn Hall plateau, waar O"zz en Pzz gelijk aan nul worden. Vergelijking (1.9) 

geeft dan geen restrictie voor de potentiaalverdeling. 
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1.4 Büttiker's model 

Büttiker verklaart het optreden van plateaus in het Quanturn Hall effect met behulp 

van randstromen. Hij beargumenteert dat dissipatieloze stromen langs de rand van 

een 2D-EG lopen. In een QH-plateau is dan ook het 2D-EG in tweeën te delen door 

middel van een verbindingslijn tussen de stroomcontacten over het inwendige van 

het 2D-EG. Tussen twee contacten aan dezelfde kant van deze lijn is het spannings

verschil altijd nul en tussen twee contacten aan weerszijden van de lijn staat altijd 

de Hallspanning. 

E, 

tatJ, I 
EZ "--------f 

x 
Figuur 1.5: Landauniveaus dwars over het 2D-EG. 

Allereerst gaat hij uit van een preparaat zonder onzuiverheden, gesitueerd als 

in figuur 1.3, waarin de Landau energieniveaus aan de rand van het 2D-EG steil 

omhoog gaan als in figuur 1.5. Dit vindt plaats op een afstand van de rand in de 

orde van fB en wordt veroorzaakt door het feit dat de electronen het 2D-EG niet uit 

kunnen. Verder wordt uitgegaan van de golffuncties \11 j,~e(x, y) = é"ll ·!;(x), die uit 
vergelijking (1.2) volgen, ook in het geval dat U(x) niet constant is. Wel wordt U in 

de lengterichting nog constant verondersteld. De golfvector k in de lengterichting is 

dus afhankelijk van de x-positie, zodat de snelheid van de electronen in de y-richting 

- 1 dt:j,le 
Vj,k- h•dk (1.10) 

wordt. Wanneer we als in §1.1 aannemen dat U(x) constant is, is ~gelijk aan f1 
zodat 

dt:j,k = dt:j,k . dxo = f 2 • dt:j,k 
dk dxo dk B dx0 • 

(1.11) 

In figuur 1.5 kunnen we dan zien dat de longitudinale snelheid van de electronen het 

grootst is aan de randen van het 2D-EG. We zien hier ook dat in het midden van 

9 



het vlak geen macroscopische stroom voorkomt. Büttiker spreekt daarom van 'edge 

states'. 

De geïnjecteerde stroom in een Landauniveau is 

I dn I e dn dC; 1e 
I = ev · 1e • -- • dp = - · -- · --· · dp 

'' dC;,~e h dC;,~e dk ' 
(1.12) 

waarbij J.l de electrochemische potentiaal is en ... ~~ de Density of States. Omdat 
<K-1·· 

voor een ééndimensionale geleider geldt dat :Z = 1/(27r) komen we tot de conclusie 

dat één Landauniveau in totaal de volgende stroom voert: 

I e 1 e2 

I = ii . 21r • dp = h . ~ ~ . (1.13) 

Hierbij is ~J.l vervangen door e · ~~. Voor de Hallweerstand volgt nu 

I h 
RHAll =- =-' 

~~ ve2 
(1.14) 

waarin v de vulfactor, het aantal Landauniveaus beneden het Ferminiveau, is. 

We constateren dat het model van Büttiker geen uitspraak doet over de poten

tiaalverdeling in het 2D-EG. Wel geeft Büttiker aan dat de stroom aan de randen 

loopt, zelfs wanneer er geen spanning over het 2D-EG staat. In dat geval loopt 

de stroom in het 2D-EG rond. Wanneer spanning over het 2D-EG staat wordt de 

stroom aan de ene kant van het 2D-EG groter en aan de andere kant kleiner. 

1.5 Woltjer's model 

Het door Woltjer [Wol-86) ontwikkelde model voor het Quanturn Hall effect verschilt 

sterk van dat van Büttiker. Hij gaat uit van een inhomogeen 2D-EG, en stelt dat een 

plateau in het QHE een gevolg is van de spreiding in de electronendichtheid. Bij elk 

punt in het plateau bestaan in het 2D-EG paden waarover de electronendichtheid 

precies zo groot is dat het Fermi-niveau tussen twee Landauniveaus ligt. Daar is de 

vulfactor een geheel getal en wordt de longitudinale weerstand, p22 , zeer klein zodat 

de stroom daar geen energie dissipeert. 

Metingen van Ebert et al. [Ebe-85] ondersteunen de theorie van Woltjer. Ebert 

heeft metingen gedaan aan een preparaat met een kunstmatig aangebrachte gradient 

in de electronendichtheid. De spanning werd gemeten aan vijf contacten op een rij, 

dwars over het 2D-EG. Hieruit blijkt dat in een plateau de spanningsverschillen 

tussen twee naast elkaar liggende contacten niet even groot zijn. Het spannings

verschil tussen twee contacten is een maat voor de stroom die er tussendoor loopt, 

zodat tussen de contacten met het grootste spanningsverschil de meeste stroom 

loopt. Wanneer het magneetveld in een plateau wordt verhoogd of verlaagd blijkt 

het stroomvoerende pad te verschuiven. 
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Volgens Woltjer zorgt de gradient in de electronendichtheid er voor dat het 

stroomvoerende pad verschuift bij het variëren van het magneetveld binnen het 
QH-plateau. Hij heeft berekeningen gedaan aan de stroomverdeling in een 2D-EG 

met een gradient in de electronendichtheid. Deze leveren dezelfde resultaten als de 

metingen van Ebert. Bij afwezigheid van een kunstmatige gradient in de electronen

dichtheid wordt volgens Woltjer de ligging van het stroomvoerende pad bepaald 

door deinhomogeniteit van het 2D-EG. Deze zorgt ervoor dat in een plateau zich 

steeds een pad vormt waar de vulfactor precies een geheel getal is. De metingen en 

berekeningen van Ebert en Woltjer zijn naast elkaar gezet in figuur 1.6. 

Figuur 1.6: Links berekeningen van Woltjer, rechts metingen van Ebert. 
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Hoofdstuk 2 

Electrische Metingen 

Na beschrijving van de opstelling zullen de electrische metingen met de resultaten 

behandeld worden. De metingen zijn gedaan in Eindhoven, aan een preparaat af

komstig uit wafer W25. In de paragraaf discussie wordt ingegaan op een mogelijke 

verklaring voor de in eerste instantie onverwachte resultaten. 

2.1 De Meetopstelling 

Een schema van de opstelling en de aansluitingen van het preparaat is weergegeven 

in figuur 2.1. 

Mag1eet 

Voeding 

~-
~rSPoel" 1 .. 

/ 
I 

I 2DEG 

I 3 

11 7 
5 \ • 

' ' ... 9 "' ... __ , 

' ' 

I 
/ 

\ 

\ 

I 

I 

y 

Lock-in 

versterker 

A-8 

X-Y 
1--------------------+~ x SetviJVer 

Sweep 

Generator 

Figuur 2.1: Schema van de opstelling voor electrische metingen. 

Het preparaat bevindt zich met de magneet, een superspoel, in een helium

cryostaat met een stikstofmanteL De heliumruimte wordt afgepompt zodat het 

helium superfluïde wordt. Het preparaat kan zonodig met een LEDje belicht wor

den. De metingen zijn boodzakelijk zonder belichting gedaan. In dat geval is de 
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electronendichtheid kleiner. De Hallweerstand verloopt dan steiler als functie van 

B omdat Pzv ::::::: B / ne. De plateauwaarden voor vulfactor v = 6 en v = 4 worden zo 

bij een lager magneetveld bereikt en zelfs plateau v = 2 kan dan bij het maximale 

veld van de superspoel bereikt worden. 

Het 2D-EG is 5 mm lang en 2 mm breed en is met behulp van de laser scan 

microscoop gecontroleerd op defecten. De stroom wordt via contacten 1 en 9 in de 

lengterichting erdoorheen gestuurd. Bij alle metingen geeft de wisselspanningsbron 

2.8 V w wisselspanning en is de serieweerstand 10.2 Mn, zodat de stroom door het 

2D-EG 0.1 J.'A is. De contacten 11, 7 en 5 bevinden zich 1 mm van contact 9 af, 

contact 3 ligt halverwege contact 1 en 5. 

De superspoel geeft een magneetveld in de positieve z-richting van maximaal 

5 T. Met de sweep-generator kan de stroom door de superspoel geregeld worden. De 

metingen zijn gedaan op de minimale snelheid, ongeveer 5 T per 20 minuten. De 

uitgang van de sweep-generator is aangesloten op de X-ingang van de XV-schrijver. 

De lock-in versterker is een 5208 Two Phase Lock-In Analyzer van EG&G Prin

ceton Applied Research. De opgegeven waarde voor deingangsimpedantie is voor 

beide ingangen 100 Mn parallel aan 40 pF. De beide ingangen kunnen aangesloten 

worden op elk van de zes contacten. Gemeten wordt de verschilspanning tussen de 

twee aangesloten contacten. De uitgang van de lock-in is aangesloten op de V -ingang 

van de XV-schrijver. 

2.2 De Metingen 

Het eerste doel van de metingen was om na te gaan hoe de potentiaal in het midden

contact in een Hallplateau varieert. De eerste metingen zijn gedaan toen contacten 

3, 5 en 11 nog niet waren aangebracht. Over contact 1 en 9 zijn tweepuntsmetingen 

uitgevoerd. Contact 9 is bij alle metingen aan aarde verbonden. De potentiaal van 

contact 7 is gemeten in de verschilspanning tussen contact 7 en 1. In figuur 2.2 

wordt het resultaat van deze metingen weergegeven. 

De spanning over contact 1 en 9 is hierbij de som van de Hallspanning en 

de Shubnikov-de Haas spanning. Uit de richtingscoëfficient in het begingebied is 

een electronenconcentratie in het 2D-EG van n = 2.5 · 1011 cm-2 bepaald. De 

Shubnikov-de Haas spanning is de vierkantsweerstand p22 vermenigvuldigd met de 

lengte/breedte verhouding van het 2D-EG en de stroom erdoorheen. In een Hallpla

teau gaat Pzz naar nul, zodat we nog steeds de plateaus in p211 zien. Vóór elk plateau 

treedt wel een hogere spanning op, omdat hier Pz11 wel al bijna de plateau-waarde 

heeft bereikt, maar Pzz nog niet nul geworden is. 

De potentiaal van het middencontact is tussen de plateaus natuurlijk evenredig 

met de spanning over contact 1 en 9. Dit is vanwege de invloed van Pzz· In de 
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Figuur 2.2: Tweepuntsmeting met een meting aan het middencontact. 

plateaus, waar Pzz = 0, is de potentiaal in het middencontact niet constant. Vermeld 

dient te worden dat de metingen worden gedaan bij wisselspanning. De fase van het 

signaal is op de lock-in versterker afgeregeld tussen twee plateaus in. Bij de metingen 

is gecontroleerd dat tussen plateaus geen fasedraaiing optreedt. In een plateau kan 

dit wel voorkomen. Bij deze meting is dit niet nagegaan. We zullen bij latere 

metingen zien dat het signaal van het middencontact bij een plateau in fase draait. 
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Figuur 2.3: Hallspanning (\111 _ 5) en Shubnikov-de Haas spanning (V3 _ 5). 
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Figuur 2.4: Stroomverdeling in het 2D-EG. 

In figuur 2.3 zijn de metingen aan contacten 3, 5 en 11 weergegeven. Deze geven 

een interessant resultaat. De Hallspanning (V11- 5 ) vertoont na de plateaus telkens 

een verlaging. De verklaring hiervoor is dat Pzz hier ook invloed op de spanning 

heeft, hoewel de contacten recht tegenover elkaar liggen. Dit is in te zien aan de 

hand van de stroomverdeling aangegeven in figuur 2.4. De stroom loopt in het 2D

EG van de rechtsbovenhoek naar linksonder. Na een plateau is Pzz niet meer nul, 

waardoor volgens de aangegeven stroomverdeling de spanning in contact 5 meer 

toeneemt dan die in contact 11. We zien hier dat de invloed van Pzz op \tJ.1_ 5 

tegengesteld is aan de invloed op l)_9 • 

De potentiaal van het middencontact, nu gemeten als \tJ.1_ 7 vertoont nu een ander 

verloop. De frequentieafhankelijkheid is onderzocht. In figuur 2.5 is het verloop rond 

plateau 11 = 4 bij vijf frequenties f van de aangelegde wisselspanning weergegeven. 

De oscillaties bij f = 33 Hz zijn te wijten aan invloed van de netspanning. Bij 

verhoging van de frequentie zien we een instorting midden in het plateau. Bij één 

frequentie, f = 135Hz, is zowel de in-fase component als de 90° uit fase component 

gemeten. Deze twee componenten zijn in figuur 2.6 tegen elkaar uitgezet. 
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2.3 Conclusies 

De resultaten van deze metingen kunnen vergeleken worden met de metingen van 

Ebert en de berekeningen van Woltjer. De slingering in de potentiaal van het mid

dencontact zoals door Ebert is gemeten is in onze metingen niet terug te vinden. 

Opvallend is de fasedraaiing in de verschilspanning tussen de randcontacten en het 

middencontact, temeer omdat de verschilspanning tussen de stroomcontacten en het 

middencontact niet zo'n extreem verloop vertoont. 

Waarschijnlijk zijn de resultaten te verklaren door de verschijnselen die optreden 

bij een Corbino disc eens nader te beschouwen. De weerstand Re van een Corbino 

disc met binnen- en buitenstraal r,, resp. r0 is door A.E. Corbino voor het eerst 

berekend ([Fon-88]): 

(2.1) 

We weten dat de verhouding Pct~ I Pee zeer groot wordt in een plateau. Vanwege de 

relatie u;;= (P!e + p!")/ Pzz (vgl.(1.7)) wordt Re dan ook zeer groot. 
Het middencontact versus de randcontacten bij ons 2D-EG kan ook gezien wor

den als het binnen- en buitencontact van een Corbino disc. De fasedraaiing van de 

spanning in het middencontact kan dan veroorzaakt worden door een wisselwerking 

van de hoge weerstand in het 2D-EG en de ingangsimpedantie van de lock-in ver

sterker. Het feit dat de fase draait wijst dan op een complexe impedantie in het 

2D-EG, die verandert bij het doorlopen van een plateau. Deze kan een capaciteit 

of een zelfinductie zijn. Dit is in te zien door te bedenken dat de stroom voordat 

hij uit het middencontact komt in het 2D-EG vele malen rond het contact loopt. 

Enerzijds kan deze cirkelstroom een zelfinductie veroorzaken. Er kan echter ook 

tussen het middencontact en het buitencontact een capaciteit optreden. Wanneer 

deze zelfinductie of capaciteit van het magneetveld afhangt, is het duidelijk dat de 

fasedraaiing hierdoor wordt veroorzaakt. 

In appendix A wordt de zelfinductie van een Corbino disc berekend. Deze blijkt 

evenredig te zijn met p~/ P! •. Bij invulling van standaard waarden volgt een weer

stand in de orde van 30 Gn en een zelfinductie in de orde van enkele kH. Deze 

verklaring is echter niet eenvoudig toe te passen op de resultaten van de metin

gen. In de eerste plaats heeft de buitenrand van ons 2D-EG niet overal dezelfde 

potentiaal, zoals bij een Corbino disc. Verder ligt het contact niet precies in het 

midden van het 2D-EG, zodat we niet zomaar het gemiddelde van de spanning op 

de buitenrand nemen. Ook wordt in ons geval geen stroom door het middencontact 

gestuurd, maar alleen de spanning gemeten. 

Een ander probleem is dat de fasedraaiing in figuur 2.6 de negatieve reële as 
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kruist. Stel dat VM,o de potentiaal van het middencontact is zonder dat dit via de 

impedantie ZL van de lock-in versterker aan aarde verbonden is. We nemen aan dat 

de lock-in de spanning aangeeft die op de ingang staat (V). De relatie tussen V en 

VM,o is dan 

(2.2) 

waarbij ZM de complexe impedantie is die in het 2D-EG optreedt. De impedanties 

ZM en ZM + ZL hebben echter beide altijd een positief reëel deel, zodat hun verhou
ding bij een continu verloop van ZM nooit in het complexe vlak de negatieve reële as 

kan kruisen. Het verloop van ZM kan wel worden bepaald_uit lf.r_5 m.b.v. vergelij

king (2.2). Dit kan uitgedrukt worden in een weerstand in serie met een zelfinductie, 

echter alleen voor ZM met een positief reëel deel. De resulterende weerstand is dan 

in de orde van 100 Mn en de zelfinductie varieert tot 3·105 H. 

Natuurlijk kan tussen het middencontact en de rand van het 2D-EG ook een 

capaciteit optreden. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze van het magneetveld 

afhangt. In het geval dat een mogelijke capaciteit aanwezig is en niet van het mag
neetveld afhankelijk is, kan deze bij benadering gezien worden als een extra conden

sator tussen middencontact en aarde. De capaciteit hiervan kan worden opgeteld bij 

deingangsimpedantie van de lock-in versterker. Ook een capaciteit in de bedrading 

kan meespelen. Bij meting bleken de capaciteit in de bedrading en ingangscapaciteit 
van de lock-in versterker samen 100 pF te bedragen. Een mogelijke capaciteit in het 

2D-EG kan hierbij verwaarloosd worden. 
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Hoofdstuk 3 

Electro-optische meetmethode 

In dit hoofdstuk wordt eerst het lineair electro-optisch effect, het Pockels effect, 

toegelicht. Vervolgens wordt de meetopstelling geschetst, waarna in het kort achter

eenvolgens de ruimtelijke resolutie en de signaalresolutie worden besproken. 

3.1 Het Electro-optisch effect 

Het electro-optisch effect houdt in dat in een stof de verschillende componenten 

van de brekingsindex ii = (na" n11 , n.z) op een aangelegd electrisch veld verschillend 

reageren. GaAs is een stof die het lineair electro-optisch effect vertoont, ook wel 

het Pockels effect genoemd. Hierbij variëren de brekingsindices lineair met het 

electrische veld. 

In de preparaten die wij gebruiken is het bulk GaAs in de (001 )-kristalrichting 

gegroeid. De preparaten worden gekliefd in de (110)- en de (1ÏO)-richting. Noemen 

we deze richtingen resp. de x- en y-richting, dan verandert de isotrope brekingsindex 

n onder invloed van een electrisch veld E.z in de z-richting als volgt ([Sch-88]) 

nz - n- rE.zn3/2 

n11 - n+rEzn3 /2 (3.1) 

nz - n 

waarbij r de laagfrequente electro-optische coëfficient van GaAs is. Deze coëfficient 

is een factor uit een tensor die de reactie van de componenten van de brekingsindex 

op de aanwezigheid van een willekeurig electrisch veld geeft. 

We sturen nu in de z-richting licht met een golflengte .Ào in vacuum, gepolariseerd 

in de (100)-richting, door een laag GaAs met een dikte d. Dit licht is te ontbinden 

in twee componenten, één gepolariseerd in de x-richting en één gepolariseerd in 

de y-richting. Bij een electrisch veld Ez gaan deze componenten met verschillende 

snelheid door het GaAs, zodat ze met een faseverschil! uit het GaAs komen. Hierbij 
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geldt 

(3.2) 

zodat met J: Ezdz = ll. V, 

I = 27r>..:ar ll. V . (3.3) 

Bij een spanningsverschil over voor- en achterkant van ll. V = 100 m V is 1 ongeveer 

3·1 o-5rad. Het licht komt dan uit het GaAs met een zeer kleine circulaire component. 

3.2 De Meetopstelling 

Preparaat 
He Magneet 

j t 16cm 

P.F. + 

D ~ ~ D 
I I 

À/4 
D_~ D 

/Cryostaat 

I/ 
I R_Ht ~ + r- t--( 

I I r- ..._ I I 
de I I 
tee L J 

~<D-tor 
'--r--

~ c~ 

4 In X5 ref IE------~ 
Lock-In IEEE 

Versterker 

16cm 

+ 

+ 

Personal 
Computer 

--
LA 

SER 

.....____ 

Figuur 3.1: Schema van de opstelling voor de electro-optische metingen. 

De gebruikte opstelling is schematisch weergegeven in figuur 3.1. Allereerst wordt de 

lichtdoorgang door de opstelling beschreven. De lnGaAsP diode laser geeft 1 m W 

zwak gepolariseerd licht met een golflengte van 1.3 J.tm en een energie van onge

veer 1 eV, zodat in het GaAs nauwelijks absorptie plaatsvindt. Met de eerste lens 

wordt van het licht een evenwijdige bundel met een diameter van 4 mm gemaakt. 

Daarna gaat het door een polarisatiefilter en wordt het met een lens met een brand

puntsafstand van 16 cm op het preparaat gefocusseerd. Het 2D-EG bevindt zich in 

20 



een cryostaat loodrecht op de bundel met de (100)-kristalrichting evenwijdig aan de 

polarisatierichting. 

Een tweede lens met een brandpuntsafstand van 16 cm staat 16 cm achter het 

preparaat. De resulterende evenwijdige bundel gaat dan door een >-.f 4-plaatje zodat 

het licht circulair gepolariseerd wordt met in het geval van een electrisch veld in het 

preparaat een zeer kleine afwijking naar elliptisch. Vervolgens gaat het licht door 

een tweede polarisatiefilter dat alleen de component in de (110)-richting doorlaat, 

waarna het op de detector valt. Vanwege het >-./4-plaatje resulteert de fasedraaiing 

in het preparaat in een nagenoeg evenredige intensiteitsverandering op de detector. 

De cryostaat is zodanig geconstrueerd dat het licht nergens door stikstof heen 

moet. De lichtstraal zou anders verstoord worden door belletjes. Door helium 

gaat het licht alleen in de preparaatkamer. Deze wordt echter afgepompt zodat het 

helium superfluïde wordt en er geen belletjes meer in voorkomen. Het magneetveld 

wordt opgewekt door twee supergeleidende spoelen. Deze bevinden zich in vloeibaar 

helium. 
De spanningsval tussen voor- en achterkant van het preparaat treedt op doordat 

op de achterkant een laagje goud is opgedampt dat aan aarde is verbonden. Het 2D

EG bevindt zich op de voorkant. Het preparaat en de aansluitingen zijn schematisch 

weergegeven in figuur 3.2. De dikte van het preparaat is 400 J.lm en het goudlaagje 

is 70 A dik, zodat er nauwelijks licht wordt geabsorbeerd. 

P.F. 16cm 16cm 

schakelaar 

Figuur 3.2: De aansluitingen van het preparaat en 
de situatie m.b.t. de polarisatierichting. 

P.F. 

Omdat de relatieve variatie in lichtintensiteit klein is wordt er gemeten met 

een wisselspanning op het 2D-EG en een lock-in versterker. De frequentie van de 

wisselspanning is 235 Hz, laag genoeg om fasedraaiing door de capaciteit van de 

kabels te voorkomen. De wisselspanningsbron is van het type PM 5190 van Philips, 
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de lock-in versterker is de SR 510 van Stanford Research Systems. De laser, de 

optische elementen en de detector staan alle op een constructie die is bevestigd 

aan een x-y-z-verplaatsingsunit. Met behulp van de computer worden de x-y-z

tafel, de spanningsbron en via de lock-in versterker de schakelaar aangestuurd. De 

wisselspanningscomponent en de gelijkspanningscomponent van het detectorsignaal 

worden beide van de lock-in versterker uitgelezen. 

Om te vermijden dat langzame fluctuaties in de intensiteit van het laserlicht of 

verschillende transmissies op verschillende punten op het preparaat of op de vensters 

van de cryostaat de meting beïnvloeden, worden bij elk meetpunt twee metingen 

gedaan. De eerste meting is een ijkmeting, waarbij de schakelaar in figuur 3.1 open 

is. Zo staat over het hele 2D-EG de bronspanning (V,.e/ ). De wisselspannings

component van het detectorsignaal Vo wordt gemeten. Daarna volgt de eigenlijke 

meting. De schakelaar staat dan dicht en de spanningsbron geeft een spanning VHall· 

De stroom door het 2D-EG is nu bekend. De serieweerstand R.nie is 100 kft De 

meetwaarde Vm is als volgt gerelateerd aan de de spanning Vp in het betreffende 

punt op het 2D-EG: 

(3.4) 

Van belang is natuurlijk de verhouding P tussen Vp en de spanning over het 2D-EG 

bij Hallcondities: 

p = Vp Vp 
I R - v; Re 

• p Hall Rp+R•me 
(3.5) 

Hierin is Rp de weerstand van het preparaat, die in een Hallplateau gelijk is aan 

P-v· 
Bij elk meetpunt worden de volgen<ie waarden geregistreerd: de positie van de 

x-y-z-tafel, de gelijkspanning uit de detector, de ijkwaarde Vo, de meetwaarde Vm en 

de verhouding Vm/Vo vermenigvuldigd met (V,.e/ )f(VHa~z). Deze laatste wordt met 

100 vermenigvuldigd en geeft dan bij benadering P · Rp ofwel Vpf I. 

3.3 Ruimtelijke resolutie 

De kleinst mogelijke spot die van een evenwijdige bundel licht is te maken is de 

diffractiebegrensde spot. Het verloop van de intensiteit als functie van de afstand 

tot het middelpunt wordt gegeven door de Airy-functie. Het eerste minimum hiervan 

ligt op 

rA = 1.22 J>.fd (3.6) 

waarbij d de diameter van de evenwijdige bundel vóór de lens is, ). de golflengte en 

f de brandpuntsafstand van de lens. In ons geval is>.= l.3J.Lm end= 4 mm, zodat 

rA= 63 J.Lm. 
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Wanneer het brandpunt in het midden van het preparaat valt veroorzaakt de 

divergentie van de bundel een onnauwkeurigheid van 

d 
6 = - · D'"ep/4 

f 
(3.7) 

waarin DJWep de dikte van het preparaat is. In ons geval is dit een bijdrage van 

2.5 p.m. 

De stapgrootte van de x-y-z-unit is 1 p.m, terwijl de hysterese bij omschakelen 

van de ene naar de andere richting kleiner is dan 1 p.m. Zodoende is de spotgrootte 

de beperkende factor in de ruimtelijke resolutie. 

Wanneer het profiel van de lichtspot bekend is zou eventueel een deconvolutie 

kunnen worden uitgevoerd op een serie meetpunten waar de ruimtelijke resolutie 

ontoereikend is. De intensiteit J(r) als functie van de afstand r tot het middelpunt 

van de spot verloopt als 
2J r'rtd ( ) 

2 

I(r) = Io [ 
1 ~ïi ] 
r I>· 

(3.8) 

waarin J1 de cylindrische Besselfunctie van de eerste soort en de eerste orde is. Wan

neer we dwars over equipotentiaallijnen meten is echter de intensiteit over een lijn 

door de spot van belang. Deze is numeriek berekend en gemeten door de transmissie 

van de spot langs een rand te scannen (Appendix B). Het berekende en gemeten 

profiel van zowel de transmissie langs een rand als de intensiteit van een lijn door 

de spot zijn in figuur 3.3 weergegeven. 

~ 
.! 

i 
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0 -· 

1 
• ·~en 

•• • • o-r-t .... -. -~ ~ -. -~ .! ... • i 
·' ;;. 

0 
0 4 -4 

O<-><o )IR,. 

Figuur 3.3: De lijnintensiteit als functie van de afstand tot 
het middelpunt. Links cumulatief, rechts het profiel. 

We nemen voor de ruimtelijke resolutie de halfwaardebreedte van de lijnsterkte 

~· van de spot. Deze is beduidend kleiner dan de diameter van de Airy schijf, nl. 

R1 = 27 p.m. In figuur 3.3 is weergegeven hoe de meetwaarden verlopen aan de 
2 

rand van het 2D-EG. 
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Figuur 9.4: Het verloop van de transmissie, het referentie
signaal, het meetsignaal en de potentiaal aan de rand 
van het 2D-EG. De onderlinge verhoudingen zijn niet 
als weergegeven. 

3.4 Electro-optische resolutie 

Voor een betoog over de signaalfruis verhouding wordt verwezen naar Schnitze

ler [Sch-88]. Zijn berekening resulteert in een resolutie van 0.3 mV /VHz. Onze 

metingen laten bij een tijdconstante van 10 s op de lock-in versterker een onnauw

keurigheid zien van ongeveer 3 mV in het 2D-EG (:=:::: 300 nV op de Loek-in). Dit is 

10 mV/VHz. 
Voor een meting moet minstens drie maal de tijdconstante gewacht worden. Om 

een aanvaardbare resolutie te halen moet de tijdconstante op de lock-in mistens 

10 seconden zijn. Omdat een 10 maal zo grote tijdconstante de nauwkeurigheid 

slechts een factor 3 verbetert, hebben we ons tevreden gesteld met een tijdconstante 

van 10 sen een wachttijd van 40 s voor de meting. De referentiemeting hoeft niet zo 

lang te duren. De bronspanning mag groot zijn omdat toch geen stroom door het 

2D-EG loopt. Bij een tijdconstante van 1 s is de relatieve onnauwkeurigheid in de 

ijkmeting nog steeds veel kleiner dan die van de eigenlijke meting. De totale duur 

van een potentiaalmeting in één punt is dus ongeveer 50 seconden. 

Toegevoegd kan worden dat bij een spanning in het 2D-EG in de orde van milli

volts de wisselspanningscomponent van het detectorsignaal in de orde van tientallen 

nanovolts is, zodat rekening gehouden moet worden met een mogelijke offset in de 

lock-in versterker. 
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Hoofdstuk 4 

Resultaten van electra-optische 
metingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de electro-optische potentiaal

metingen die zijn gedaan aan hetzelfde 2D-EG als bij de electrische metingen. De 

metingen zijn in Nijmegen gedaan. Daar was een optische cryostaat beschikbaar 

met een superspoel waarmee een voldoende hoog magneetveld bereikt kon worden. 

In de eerste paragraaf worden metingen gepresenteerd die zijn gedaan in een 

Hall plateau. De potentiaalverdeling naast het Hallplateau wordt in paragraaf 4.2 

behandeld. Deze metingen zijn bij lage temperatuur (T = 1. 7 K) en stroomsterktes 

tot I= 20 p.A gedaan. In paragraaf 4.3 worden de resultaten gegeven van een meting 

bij hoge temperatuur (T = 50 K) en een meting bij hogere stroom (I = 50 p.A). 

Behalve deze laatste zijn alle potentiaalverdelingen dwars over het 2D-EG gemeten. 

In paragraaf 4.4 wordt de potentiaalverdeling rond een middencontact behandeld. 

4.1 Potentiaalverdeling in Quanturn Hall 
condities 

De metingen zijn gedaan in het plateau met vulfactor v = 4. Het benodigde mag

neetveld is dan 5.25 T. Dit is hoger dan bij de electrische metingen omdat de elec

tronendichtheid nu hoger is. Het preparaat wordt nl. continu belicht om plaatselijke 

donorexcitatie door het laserlicht te voorkomen. Het magneetveld is gericht in de 

positieve z-richting. 

In figuur 4.1 wordt de gemeten potentiaalverdeling dwars IJVer het 2D-EG bij 

twee stroomsterktes weergegeven. Duidelijk is te zien dat het spanningsverloop 

aan de randen steiler is dan in het midden. Bij I = 5 p.A loopt de potentiaal 

in het middengebied bijna vlak, zodat hier bijna geen stroom loopt. Het grootste 

gedeelte van de stroom loopt aan de randen van het 2D-EG. De gebieden met hoge 

stroomdichtheid aan de randen zijn ongeveer 100 p.m breed en we zien een scherpe 

overgang naar lage stroomdichtheid. 
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Figuur 4.1: Potentiaalverloop dwars over het 2D-EG in pla
teau 11 = 4. Bij 5 pA is er nog een vlak middengebied, 
bij 20 pA loopt dit schuin. 

Aan de meting bij I = 20 pA is te zien dat de stroomsterkte invloed heeft op 

de potentiaalverdeling. In het middengebied heerst nu een lichte spanningsgradient. 

Ongeveer l deel van de stroom loopt door het middengebied. De overgang van hoge 

naar lagere stroomdichtheid verloopt nu ook geleidelijker. Het lijkt erop dat dicht 

bij de rand de afgeleide van de potentiaal bij een stroom van 20 pA lager is dan die 

bij 5 pA. De stroomdichtheid aan de rand neemt dus niet evenredig met de totale 

stroom toe. 

4.2 Potentiaalverdeling tussen Hallplateaus 

Tussen twee plateaus in is P:e:e niet meer nul en geldt niet meer dat U:e:e ~ U:e!J· 

Uit J = -aV<P blijkt dat de stroom niet meer helemaal evenwijdig aan de equi

potentiaallijnen loopt. Over het middengebied van het 2D-EG kan nu ook meer 

stroom lopen. We verwachten dan ook tussen plateaus een meer lineair verloop 

van de potentiaal dwars over het 2D-EG. In figuur 4.2 is de potentiaalverdeling 

net naast plateau 11 = 4 bij twee stroomsterktes weergegeven. De gradient in het 

middengebied is hier inderdaad groter dan in het plateau. 

Midden tussen twee plateaus in is zelfs bijna geen randeffect meer waar te nemen. 

Zoals in figuur 4.3 is te zien loopt de stroom nu bijna helemaal in het middengebied 

van het 2D-EG. De stroomsterkte heeft nu ook geen invloed meer op de potentiaal

verdeling. 
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Figuur 4.~: Potentiaalverloop dwars over het ~D-EG naast 
plateau v = 4. Een steiler verloop in het middengebied 
is te zien. 
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Figuur 4.3: Potentiaalverloop dwars over het ~D-EG tussen 
twee plateaus. De stroomsterkte heeft nu geen invloed 
meer op de steilheid in het middengebied. 
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4.3 Extreme omstandigheden 

Bij extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur of grote stroomsterkte treedt 

het quanturn Hall effect niet meer op. De Shubnikov-de Haas oscillaties in Pee komen 

niet meer voor en Pret~ vertoont weer de klassieke evenredigheid met het magneetveld. 

We spreken van break-down van het quanturn Hall effect. 
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Figuur 4.4: Potentiaalverdeling dwars over het 2D-EG bij 
T = 55K en B = 5 T. Het verloop is duidelijk lineair. 

1000 

Figuur 4.4 geeft de potentiaalverdeling dwars over het 20-EG bij een tempe

ratuur van 55 K. Deze vertoont nu geen randeffecten meer. De potentiaal in het 

vlak voldoet aan de Laplace vergelijking in twee dimensies uit vergelijking (1.9) met 

Uree =/= 0. 

Een break-down van het quanturn Hall effect komt ook voor bij een te hoge 

stroom door het 2D-EG. Figuur 4.5 geeft de resultaten van zeven meetseries genomen 

in de lengterichting van het 2D-EG. Vanwege de hogere spanning in het 2D-EG kon 

een lagere electra-optische resolutie en daarmee een kleinere tijdconstante op de lock

in versterker volstaan. Daardoor duurden deze metingen maar 10 sec per meetpunt 

en zijn dus meer punten gemeten. 
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Figuur 4.5: Potentiaalverloop over het hele !lD-EG bij I = 50J.LA en B = 5 T. 

De lijnen in de grafiek zijn polynomen gefit aan de meetgegevens. In deze grafiek 

is goed de potentiaalverdeling als in figuur 1.4 te herkennen. 

4.4 Potentiaalverdeling rond een middencontact 

De potentiaal in een middencontact is niet te bepalen met behulp van de electro

optische methode omdat het middencontact geen licht doorlaat. Figuur 4.6 toont het 

verloop van de spanning in een meetserie dwars over het middencontact. De poten

tiaalverdeling in een lijn die niet over het middencontact loopt is in dezelfde figuur 

weergegeven. Dey-positie is hier ongeveer 1 mm lager dan bij het middencontact. 

Op basis van deze potentiaalmeting in het 2D-EG kunnen we geen uitspraak 

doen over de spanning in het middencontact. Links van het middencontact is te 

zien dat de spanning tegen het contact aan bijna naar nul gaat. Aan de rechterkant 

is de spanning tegen het contact aan bijna de volledige Hallspanning. Aangezien de 

gradient van de spanning een maat is voor de stroomsterkte in de y-richting con

cluderen we dat aan beide kanten langs het middencontact de stroom naar beneden 

gericht is. Blijkbaar wordt de stroom die zonder middencontact over de plaats waar 

nu het contact is, zou lopen, om het contact heen geleid. We zien ook dat de stroom 

29 



5 
E -
> 

125~--------------~----~----------------~ 

100 

75 

50 - --·-- -À - ------ -+ 

25 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 

20 J.LA. i=4 

,...,. ____ .... , 
I .."'''Ir 
I ' 

I I ', 
I I ' 
1 contact 1 ''1:. 

I < )I 
I I 

o~--~----~----._~~~--~----._--~--~~ 

-1000 -750 -500 -250 0 250 500 750 1000 

x (,um) 

Figuur 4. 6: Potentiaalmeting dwars over het middencontact 
samen met een meting op iets lagere positie. 

om het contact links sterker dan rechts is. Eén verklaring hiervoor kan zijn dat de 

oorspronkelijke stroom over de plaats van de linkerhelft van het contact groter is 

dan die over de linkerhelft. Een andere mogelijkheid is dat om het middencontact 

heen een zwakke kringstroom loopt. We meten dan de som van de omgeleide stroom 

en deze zwakke kringstroom. Opvallend is verder dat het lijkt alsof tussen linker

en rechterkant van het contact de Hallspanning staat. 
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Hoofdstuk 5 

Discussie en conclusies 

Uit de resultaten van de electro-optische metingen kunnen belangrijke conclusies 

getrokken worden. De verklaring van Woltjer, waarbij stroompaden in het midden

gebied van het 2D-EG lopen, afhankelijk van de plaats in het QH-plateau, wordt 

door de electrische noch de electro-optische metingen ondersteund. Wel zijn rand

stromen waargenomen. Dit zijn echter niet de edge states die Büttiker veronderstelt. 

Deze zouden zo dicht op de rand lopen dat we in de gemeten breedte van de span

ningsval aan de rand de ruimtelijke resolutie zouden terugzien. 

De resultaten van de electrische metingen zijn op z'n zachtst gezegd nogal opmer

kelijk. In de eerste plaats geven de gemeten potentialen aan dat de electronendicht

heid onder quanturn Hall condities in het 2D-EG niet zo sterk varieert als Woltjer 

suggereert. Bij het 2D-EG van Ebert met de hoge kunstmatige gradient in de elec

tronendichtheid liep het stroomvoerende pad in de ene helft van het Hall plateau 

aan de ene kant van het 2D-EG en in de andere helft aan de andere kant. Bij de 

meting aan W25, waarbij niet met de electronendichtheid is gemanipuleerd, zien we 

dit verschijnsel niet terug. De Hallspanning alleen is blijkbaar niet genoeg om zo'n 

hoge variatie in de electronendichtheid te bewerkstelligen dat er een stroomvoerend 

pad in het middengebied van het 2D-EG onststaat. 

Een ander opmerkelijk punt komt bij de metingen van de fasedraaiing naar vo

ren. Een poging om de resultaten te verklaren is gedaan door de zelfinductie van 

het 2D-EG als oorzaak aan te wijzen. Dat deze verklaring niet helemaal voldoet 

blijkt uit het volgende. In de linker grafiek van figuur 2.6 komen twee punten voor 

waar de uit-fase component de as snijdt. De schets waarbij de wisselwbrking tussen 

een impedantie in het 2D-EG en de ingangsimpedantie van de lock-in versterker 

verantwoordelijk is voor de fasedraaiing geeft hiervoor geen afdoende verklaring. In 

deze twee punten is nl. de spanning in het middencontact precies in tegenfase met 

de bronspanning. Als we de wisselwerking tussen de impedanties verantwoordelijk 

stellen zou de impedantie in het 2D-EG hier een negatief reëel deel hebben. Het is 
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niet waarschijnlijk dat het 2D-EG energie afgeeft. 

Het zou interessant zijn om de metingen te herhalen met de stroomcontacten 

verwisseld of met beide stroomcontacten aan de bronspanning, zodat de rand van 

het 2D-EG op één en dezelfde potentiaal gehouden wordt. Een andere mogelijkheid 

is om met een electrisch circuit met een andere impedantie te meten. Het is echter 

verwonderlijk dat bij meetresultaten in de literatuur geen fasedraaiing wordt ver

meld. 

De electro-optisch gemeten potentiaalverdeling wijst op een model dat door Mac

Donald et al. [MRB-83] is gepubliceerd. MacDonald drukt de gradient van de po

tentiele energie U in de dwarsrichting uit in een verschuiving van de positie x 0 van de 

harmonische oscillator golffuncties '111 ;,11 (x, y) = eilctl • !;,11 (x) (vgl.(1.3) ). Bij constante 

U werd x0 gegeven door het golfgetal kv in de y-richting: 

Xo = f2 k - nkll 
B 11 - eB . (5.1) 

Onder de aanname dat de potentiaal U een zwakke x-afhankelijkheid heeft is deze 

te benaderen met (x- x0 )U'(x0 ). De Hamiltoniaan uit vergelijking (1.2) geeft nu 

met gebruikmaking van (5.1) de volgende vergelijking voor f;,,.(x): 

We zien weer een harmonische oscillator oplossing voor f;,,.(x), nu met het centrum 

m 
, mU'(xo) U'(x0 ) 

Xo = Xo - 2B2 = Xo - 2 • 
e mwc: 

(5.3) 

Via deze verschuiving leidt de tweede afgeleide van de potentiaal tot een verandering 

6ne( x) van de electronendichtheid. De berekening hiervan levert onder de aanname 

dat U"( x) <t:: mw~ op, dat 
~ () _ v·U"(x) 
une X - h . 

Wc 
(5.4) 

Hierin is v de vulfactor. Omdat U niet van y afhangt hebben we nu in het 2D-EG 

lijnen met verschillende electronendichtheid. Deze variatie in de electronendichtheid 

is verantwoordelijk voor de potentiaal verdeling. Via de logarithmische potentiaal die 

wordt veroorzaakt door een lijnlading vinden we dat 

2 L,./2 I e j x- x' 
U(x) = --- ln L 12 6ne(x) dx', 

27rt:,.fo :r: 
-L,./2 

(5.5) 

waarin f,.fo de diëlectrische constante is. De factor om het argument van de loga

rithme dimensieloos te maken hoeft niet per sé L:r:/2 te zijn. Een andere afstand geeft 
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slechts een andere constante bijdrage in de potentiaal. Wanneer we de potentiaal in 

spanning uitdrukken (U= -eV) en 6ne uit vgl.(5.4) invullen gaat vergelijking (5.5) 

overm 

V(x) =- e2v L/./2ln~x-x'l V"(x')dx' 
27r~fohwc Lz/2 

-L./2 
(5.6) 

Deze vergelijking is door MacDonald et al. numeriek opgelost voor zeer smalle 

2D-EG's en door ondergetekende voor bredere preparaten. Dit werk werd overbodig 

toen Beenakker [Bee-86] de analytische oplossing van de vergelijking aandroeg. Deze 

luidt 
hl [ ln L. 2-zl . 

V(x) = -
2 

1 + L. 
2 ;z voor lxl5 (1- e)Lz/2 

2ve 1 + ln-E: 
(5.7) 

waarbij voor e geldt, dat 

E:Lz/2 = 
27r~fohwc 

(5.8) 

De oplossing is correct voor lxl 5 (1 - e)Lz/2 en voor zeer kleine e. Aan de 
randen, waar (1- e) ~ Ll:)2 ~ 1 wordt V(x) lineair ge-extrapoleerd. De waarde van 

e is in ons geval e = 1.6 · 10-6 • 

40 

30 

-> 
E 20 -
> 

10 

0 

= 5 J.J,A + B = 5.25 T 

• B = 5.0 T 

+ + 
• • • + 
+ • • + + • • + 

+ + 

• • 
+• )-U 

-1 -0.5 0 0.5 1 

x (mm) 

Figuur 5.1: De oplossing van Beenakker bij twee electro
optische metingen onder quanturn Hall condities. 
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In figuur 5.1 zijn twee gemeten potentiaalverdelingen samen met deze analytische 

oplossing van het model van MacDonald et al. weergegeven. In de figuur is te zien 

dat de breedte van het randeffect bij de metingen in de orde van 100 p.m is. Een 

indicatie van de theoretische breedte is de afstand van de rand waar de potentiaal 

een kwart van de spanning bereikt. Deze volgt uit 

zodat 

- 2 ln L,,:/2 - x -
L":/2 +x 

2 
1 + ln-, 

ê 

L":/2 - x = (L,,:/2)/ ( 1 + e!<~+m ~~] 

(5.9) 

(5.10) 

Deze afstand is in ons geval1.7 p.m, dus kleiner dan de 100 p.m die uit de metingen 

blijkt. Een afdoende verklaring voor dit verschil is niet gevonden. 

De metingen van de potentiaalverdeling tussen de quanturn Hall plateaus geven 

het verwachte resultaat. Het gemeten verloop van de potentiaal is meer lineair. 

Omdat u.,., niet meer nul is geldt voor de potentiaal de Laplace vergelijking in twee 

dimensies weer. Dit is ook het geval bij de meting met een stroom van 50p.A, 

waar een break-down van het quanturn Hall effect optreedt. In deze meting zijn 

de equipotentiaallijnen uit figuur 1.4 terug te vinden. Heel duidelijk is het lineaire 

verloop van de potentiaal dwars over het 2D-EG te zien in de meting bij T = 50K. 

Het verloop van de potentiaal rondom een middencontact is niet helemaal dui

delijk na één meting dwars over het contact. De meting geeft aan dat de stroom aan 

beide kanten van het contact in dezelfde richting loopt. Er moeten dus tenminste 

twee punten rond het middencontact zijn waar de stroom in de tangentiale richting 

nul is. Waarschijnlijk loopt ook een gedeelte van de stroom door het middencontact 

heen. Om dit vast te stellen zou de potentiaalverdeling in meer punten dwars op de 

rand van het middencontact gemeten moeten worden. 

Met het oog op de resultaten van de electrische metingen zouden electro-optische 

metingen onder dezelfde omstandigheden als bij de electrische metingen interessant 

zijn. Electro-optische metingen kunnen de stroomverdeling rond het contact laten 

zien. Bij de situatie met een belasting aan het middencontact kan worden nagegaan 

of een fasedraaiing optreedt in de potentiaal rond het contact. 

Geconcludeerd kan worden dat met behulp van het electro-optisch effect zeer 

doeltreffend de potentiaalverdeling in een 2D-EG kan worden gemeten. De metingen 

die in dit afstudeerwerk zijn gedaan geven een duidelijke indruk van het verloop van 

de potentiaal onder quanturn Hall condities. We zien wel een discrepantie tussen de 

resultaten van de metingen en de theoretische potentiaalverdeling uit het model van 

34 



MacDonald et al. De theorie hierover is echter grotendeels op aannames gebaseerd 

en zal in de toekomst ongetwijfeld verder uitgewerkt worden. 

De fasedraaiing bij de electrische metingen aan het middencontact zal verder 
onderzocht moeten worden. Men kan zich echter afvragen in hoeverre meer inzicht 

hierin van belang is. 

De electro-optische resolutie laat nu nog te wensen over. Dit kan beter worden 

bij gebruik van een sterkere laser en/ of een gevoeligere detectiemethode. Een andere 

mogelijkheid is het licht meerdere keren door het preparaat te sturen. De resolutie 

wordt een factor 2 hoger bij meting met een spiegel achter het preparaat. Het goud

laagje zou mogelijk zo dik gemaakt kunnen worden dat het als spiegel gaat fungeren. 

De ruimtelijke resolutie kan verhoogd worden door bij de focussering lenzen met een 

kleinere brandpuntsafstand te gebruiken. Hierbij is dan ofwel een kleinere cryostaat 
nodig, of de lenzen zouden zich in de cryostaat moeten bevinden. Bij deze laatste 

mogelijkheid wordt echter de plaats van de spot op het 2D-EG bepaald door de 

invalshoek van het laserlicht in plaats van door de positie van de x-y-z-unit. 

Bij verdere toepassing van het electro-optisch effect zal de methode verbeterd 

kunnen worden. De toepasbaarheid van potentiaalmetingen met behulp van het 

electro-optisch effect beslaat een groter gebied dan alleen bepaling van de poten

tiaalverdeling bij quanturn Hall condities en onderzoek naar de homogeniteit van 

2D-EGs. Natuurlijk zijn er meer experimenten te bedenken dan ooit gedaan zullen 

worden. 
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Appendix A 

Invloed van het Corbino effect op 
het middencontact 

Een berekening van de stroomverdeling rond het middencontact volgt. Hierbij wor

den verscheidene vereenvoudigingen aangenomen. We gaan van een rond 2D-EG uit 

en vervangen J. en JJJ door J.,. en 111 (zie fig.A.l ). Hierbij gelden dezelfde pen ~ 

tensoren. 

0 • 0 

Figuur A.l: Vervanging van een rechthoekig 2D-EG door een Corbino disc. 

De relatie Ë = =pj geldt hier, aangevuld met randvoorwaarden voor stroom 

en spanning. Verder geldt, omdat we van een cirkelsymmetrie uitgaan de relatie 

21rrE11 = :t4>, waarin 4.> = J B·dA de omsloten flux is. We hebben dus: 

E.,.(r) p •• J.,.(r) + Pzvl11(r) (A.l) 

E11(r) -pZ'IJJ.,.(r) + Pzzlrp(r) (A.2) 

I 21rrJ.,.(r) J.,.(r) 
I 

(A.3) -+ - 27rr 

V -1:o E.,.(r)dr (A.4) 

Erp(r) 1 d 1"' (A.5) - -- B(r')r'dr' 
r dt o 
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In vergelijking A.5 staat het totale magneetveld, maar de afgeleide naar de tijd 

van het aangelegde magneetveld is klein t.o.v. het magneetveld dat door J"' wordt 

geïnduceerd. We beschouwen B verder als alleen het stroomafhankelijke magneet
veld. Dit is uit te rekenen m.b.v. de wet van Biot-Savart en Ampère: 

{A.6) 

Het magneetveld van een kringstroom i met straal R is dan, afhankelijk van de 

afstand r tot het middelpunt, met a = r / R, in het vlak van de stroom: 

{A.7) 

Door nu i te vervangen door J"'(r)dr kunnen we het magneetveld ten gevolge van 

J"', uitrekenen. Vergelijking {A.5) gaat nu over in: 

d p 

E"'(r) = !_ J B(r')r'dr' 
r dt 

P'=O 

_ !i_ /P r'dr' /Po JJ.ol'l'(r") X(~ )dr" 
r dt 2r" r" 

P'=O P"=Pi 

(A.8) 

Aan vergelijking (A.2) en (A.l) zien we dat vergelijking (A.8) via J"' invloed op EP 
en dus via (A.4) op invloed V uitoefent. 

De stroom Jp, die van buitenaf opgelegd wordt, is een wisselstroom met tijdaf

hankelijkheid eiwt, zodat de afgeleide naar de tijd simpelweg een factor jw oplevert. 

Uit (A.2) volgt nu voor J"' 

1 (r) = Pet~__!_+ jw Jl.o /p r'dr' /Po J"'(r")X( ~ )dr", (A.9) 
"' Pzz 27rr Pzz 2r r" r" 

P'=O P"=Pi 

zodat met J"'(r) ook Ep(r) en daarmee V een imaginaire term gaan bevatten. Deze 

uitdrukking geeft de relatie tussen het reële en het imaginaire deel van J"'(r) aan. 

Om af te schatten hoe groot het imaginaire gedeelte van V wordt stellen we eerst 

de integraal in A.9 gelijk aan nul, zodat J"' zuiver reëel wordt. Door deze waarde in 
te vullen in de integraal is het imaginaire deel te verkrijgen. Straks zal blijken dat 

het imaginaire deel veel kleiner is dan het reële deel, zodat we hiermee een goede 

benadering hebben. 

Omdat de integraal X (a) niet analytisch is op te lossen zijn numerieke bereke

ningen uitgevoerd om een idee te krijgen over het verloop van X(a). De functie 

heeft een pool in a = 1, waar bij nadering van beneden de waarde naar +oo gaat, 
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en bij nadering van boven naar -oo. Voor a < 0.95 en a> 1.05 is er echter weinig 

verloop in X(a), zodat we als goede benadering kunnen nemen: 

X(a) = { ~ voor 
a<1 
a> 1 

(A.10) 

Door invulling van J'P = p,.,i /(27rTp,.,.) in de integraal vinden we met deze benade

ring het imaginaire deel van J'P: 

9m(J.) _ P::;:~l ~ [.l. r'dr'..l. r~"dr" + .L r'dr'.l r~"dr"] 
_ pqJ.I.owl 1 [T _ T2 _ T· + Tl + Ti _ Tl] 

47rp!,. T 2T0 ' 2T0 2 2T0 

_ pqJ.I.oWl . [1 _ ....!:.._ _ Ti] (A.ll) 
47rp!,. 2T0 2T 

Het imaginaire deel van J'P beïnvloedt via vergelijking (A.9) op zijn beurt weer het 

reële deel van J'P, maar deze invloed kan verwaarloosd worden. We kunnen nu dus 

het resultaat in (A.1) invullen waarna vergelijking (A.4) de spanning over binnen

en buitenkant geeft. 

De weerstand van de Corbino disc, Re, was al bekend. Bij waarden voor Ti en T0 van 

0.1, resp. 1 mm levert (A.12) bij pq = 64530 en p,.,. = 10-sn voor de weerstand 

ongeveer Re = 30 GO. De zelfinductie van de Corbino disc is bij deze waarden 

ongeveer Lc = 2 kH. 

Bij een frequentie van ongeveer 100 Hz is duidelijk het reële deel van de imped

antie nog veel groter dan het imaginaire deel. Het imaginaire deel kan behalve door 

toepassing van een hogere frequentie ook bij kleinere p,.,. groter worden. Midden in 

een Hallplateau gaat p,.,. bijna naar nul. Wanneer p,.,. in de ordegrootte van 10-7n 
komt wordt bij een frequentie van 100 Hz het imaginaire deel van de impedantie 

ongeveer even groot als het reële deel. Impedanties in de orde van 10150 zijn wel 

erg moeilijk te meten. 
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Appendix B 

Lijnresolutie 

De Airy functie die de intensiteit van de spot als functie van de afstand tot het mid

delpunt beschrijft kan omgeschreven worden naar een uitdrukking die de intensiteit 

van een rechte lijn door de spot geeft als functie van de afstand van die lijn tot het 

middelpunt. De Airy functie heeft de volgende vorm: 

I(r) = Io ( J,~r)) 
2 

(B.l) 

I 

x 

Figuur B.J: De A iry functie cartesisch. 

De intensiteit wordt nu bepaald als functie van x {zie figuur B.l). Dit wordt 

I(x) = J;o J(r)dy, waarbij r·dr = y·dy, zodat 

I(x) = foo J(r) J r dr 
1:~ r2- x2 

- J(r)vr2- x2100- roe d/(r) Jr2- x2dr 
~ 1~ dr 
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De stokterm hierin is nul. De differentiatieregel U!, (u · J1 (u)) = u · J0 (u)) voor 

Besselfuncties geeft dat 

~ (J1(r))
2 

= 2 J1(r) ~(J1(r)) 
dr r r dr r2 

_ 
2 

J1(r) rJo(r)r2- 2rrJ1(r) 
r r2 

2 
rJo(r)Jl(r)- 2Jf(r) 

- rs (B.3) 

De integraal 

l(x) = 3/.83 2Jf(r)- rJo(r)Jl(r) vfr2 ~ x2 dr 
rs (B.4) 

is numeriek opgelost. Hiervoor is een programma in ASYST geschreven. 
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