
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Randgolven in een 2D electronengas op vloeibaar helium in schijfvormige en getrapte
dichtheidsprofielen

Steijaert, P.P.

Award date:
1994

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/c6163937-23f3-4019-bb0e-a641ab2ca6b9


Randgolven in een 2D electronengas 
op vloeibaar helium in schijfvormige 
en getrapte dichtheidsprofielen. 

Peter Paul Steijaert Augustus 1994 

Verslag van een afstudeeronderzoek verricht in de groep Lage Temperaturen van de 
vakgroep Vaste Stof, faculteit Technische Natuurkunde, Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Begeleiding: dr. P.K.H. Sommerleid en dr. R.W. van der Heijden. 



SAMENVATTING 

Elecn·onen boven een vloeibaar helium oppervlak bevinden zich in een potentiaalput en 
vormen zo een tweedimensionaal electtonen gas (2DEG). In aanwezigheid van een 
magneetveld loodrecht op het oppervlak kunnen er randgolven in het 2DEG aangeslagen 
worden. Dit zijn oscillaties in de electtonendichtheid die zich langs de rand van het 2DEG 
voortplanten. Bij temperaturen beneden 1.2 K zijn deze golven zwak gedempt en kunnen 
er resonantieverschijnselen worden waargenomen. 
Het frequentiebereik waarbij de experimentele dispersierelatie van de randgolven is 
onderzocht, is uitgebreid met het gebied tussen 120kHz en 1 MHz. Gevonden is dat ook 
in dat bereik de resonantiefrequentie van de golven omgekeerd evenredig is met het 
aangelegde magneetveld. 

Voor het eerst is aangetoond dat er ook randgolven lopen op de grens tussen twee 
gebieden met verschillende dichtheden binnen het 2DEG. De dispersierelatie van deze 
inter-edge modes is in ons frequentiebereik dezelfde als die van de normale randgolven, 
met als enige verschil dat in plaats van de absolute dichtheid het dichtheidsverschil tussen 
de twee gebieden ingevuld moet worden. Experimenteel is waargenomen dat de richting 
waarin de inter-edge modes lopen afhankelijk is van het teken van het dichtheidsverschil. 
Met behulp van deze inter-edge modes is geprobeerd Wignerkristallisatie aan te tonen. 
Rond de kristallisatietemperatuur is inderdaad een sprong in de lijnbreedte van de 
resonantiepieken gevonden. Of dit werkelijk duidt op kristallisatie kan nog niet met 
zekerheid gezegd worden. 

Een geheel nieuw type randgolven is ontdekt, met frequenties die een factor 3 lager liggen 
dan de normale randgolven. Ook voor deze modes is de resonantiefrequentie omgekeerd 
evenredig met het magneetveld en rechtevenredig met de dichtheid. Een mogelijke 
verklaring voor het ontstaan van de nieuwe modes is het oscilleren van de rand van de 
electronenplas. 

Uit Corbino-metingen in een magneetveld volgt dat ondanks het feit dat het systeem zich 
in de quanturnlimiet bevindt, waarin de toestandsdichtheid opgesplitst is in Landauniveaus, 
het in sommige gevallen toch met het klassieke Drude model beschreven kan worden. Dit 
is het geval indien de kinetische energie groter of gelijk is aan de energieafstand tussen de 
verschillende Landauniveaus. 
Tot slot is met behulp van Corbinometingen aangetoond dat het reciprociteits theorema 
geldig is voor electtonen op vloeibaar helium. 

-1-



INHOUD 

SAMENVATTING 
INHOUD 

1. Inleiding 

2. Theorie 
2.1 Inleiding 
2.2 Electfonen op vloeibaar helium 
2. 3 Electrisch transport 

2.3.1 Het Drude model 
2.3.2 Quanturnmechanische transport modellen 

2.4 Statische profielen 
2.5 Dynamisch gedrag 

2.5.1 Basisvergelijkingen 
2.5.2 Het transmissielijn model 
2.5.3 Dispersierelatie volgens Volkov en Mikhailov 
2.5.4 Het perimeter model 

2.6 Wigner kristallisatie 
2. 7 Een nieuw soort randgolven 
2.8 Metingen aan een Corbino-geometrie 

3. Experimentele opzet 
3.1 Inleiding 
3.2 De opstelling 
3.3 Meettechnieken 
3.4 Heliumhoogte in de cel 
3.5 Software 
3.6 Standaard parameters 

4. Randgolven 
4.1 Inleiding 
4.2 Algemeen 

4.2.1 Fitten van de resonantiekrommen 
4.2.2 Invloed trillingen 
4.2.3 Bepalen van de dichtheid 

4.3 Schijfvormige profielen 
4.3.1 Magneetveld sweeps 
4.3.2 Frequentie sweeps 
4.3.3 Lijnbreedte 
4. 3.4 Niet -lineariteitsmetingen 
4.3.5 Frequentie-afhankelijke excitatiespanning 

4.4 Getrapte dichtheidsprofielen 
4.4.1 Positie als functie van magneetveld 
4.4.2 Postitie als functie van het dichtheidsprofiel 
4.4.3 Richting van de binnenmodes 

-2-

blz. 1 
2 

4 

5 
5 
5 
8 

11 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
24 

27 
27 
27 
29 
32 
33 
34 

35 
35 
35 
35 
38 
40 
41 
42 
44 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
59 



4.4.4 Lijnbreedte als functie van magneetveld 
4.4.5 Lijnbreedte als functie van temperatuur 

4.5 Kleine schijf- en ringstructuren 
4.6 Nieuw soort randgolven 

5. Corbino metingen 
5.1 Inleiding 
5.2 Enkele problemen met betrekking tot Corbino metingen 
5.3 Onsager reciprociteits theorema 
5.4 Corbino metingen 

6. Conclusies + Discussie 

REFERENTIES 
LIJST GEBRUIKTE SYMBOLEN 

APPENDIX 
A. Berekende dichtheidsprofielen 
B. Software 

DANKWOORD 

-3-

blz. 60 
62 
65 
68 

71 
71 
71 
73 
75 

83 

86 
89 

91 
93 

95 



HOOFDSTUK 1 
INLEIDING 

In de groep lage temperaturen wordt onderzoek gedaan naar twee dimensionale 
electronengassen op vloeibaar helium. Deze zogenaamde 2DEG's ontstaan doordat 
electtonen boven een vloeibaar helium oppervlak ingevangen worden in een potentiaalput 
Gevolg hiervan is dat de beweging loodrecht op het oppervlak sterk beperkt wordt, terwijl 
de electtonen parallel aan het oppervlak vrij kunnen bewegen. 
In vergelijking met een 2DEG in halfgeleiders is de electtonendichtheid van het 
electtonengas op helium relatief laag, typisch in de orde van 1012 m·2

• Dit heeft tot gevolg 
dat de Fermi-temperatuur voor electtonen op helium (- 10 mK) veel lager is dan voor een 
2DEG in een halfgeleider. Omdat onze experimenten plaats vinden bij temperaturen van 
100 mK tot 1.2 K, is er in tegenstelling tot die twee dimensionale structuren in 
halfgeleiders, sprake van een klassiek, niet-gedegenereerd systeem. 
Een ander verschil met halfgeleiderstructuren is dat er in het geval van electtonen op 
helium niet rechtstreeks contact met het 2DEG gemaakt kan worden. Daarom is het niet 
mogelijk om gelijkspanningsmetingen te doen, maar wordt er gebruik gemaakt van 
wisselspanningstechnieken: met behulp van electroden, evenwijdig aan het electronengas, 
wordt een capacitatieve koppeling naar de electtonen gemaakt. 

Als er een magneetveld aangelegd wordt, loodrecht op het oppervlak, kunnen er 
zogenaamde randgolven ontstaan. Dit zijn fluctuaties in de electronendichtheid, die zich 
voortplanten langs de rand van het electronengas. Uit de manier waarop deze randgolven 
zich door het 2DEG voortplanten, kan informatie gehaald worden over diverse parameters 
en eigenschappen van het electronengas. 
Bovendien is het 2DEG op helium zeer geschikt om de randgolven zelf te bestuderen. 
Twee geheel nieuwe modes zijn hier onderzocht. 
Ten eerste is er onderzoek gedaan aan randgolven in inhomogene dichtheidsverdelingen, 
de zogenaamde getrapte dichtheidsprofielen. Een interessant aspect van dit deel van het 
onderzoek is het optreden van Wignerkristallisatie. De electtonen bewegen dan niet meer 
kris-kras door elkaar zoals in een gas, maar vormen een geordende roosterstructuur zoals 
in een vaste stof. Ten tweede is er gedurende het onderzoek een nieuw soort randgolven 
ontdekt. Deze blijken samen te hangen met het oscilleren van de rand van de 
electronenplas. 
Tot slot zijn er enkele Corbinometingen verricht. 

De resultaten van deze experimenten worden gepresenteerd in hoofdstuk 4 (randgolven) en 
hoofdstuk 5 (Corbino-metingen). De experimentele omstandigheden en gebruikte hard- en 
software komen aan bod in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 2 wordt de theorie beschreven die 
nodig is om de experimenten te kunnen begrijpen. Tenslotte volgen de conclusies en 
discussie in hoofdstuk 6. 

Delen van dit onderzoek zijn gepubliceerd [28] of zijn ten tijde van het drukken van dit 
verslag nog in de voorbereidings-fase [18,29]. 
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HOOFDSTUK 2 
THEORIE 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de theorie beschreven die nodig is om de experimenten te kunnen 
begrijpen. 
De aanwezigheid van een twee dimensionaal electtonen gas op vloeibaar helium is te 
verklaren met behulp van een potentiaal put, net boven het oppervlak van het helium. Het 
gedrag van electtonen in deze put, wordt beschreven in § 2.2. Vervolgens worden de 
electrische transport eigenschappen van de electtonen beschreven in § 2.3, al dan niet in 
aanwezigheid van een magnetisch veld. De electtonendichtheid als functie van plaats en 
tijd, valt uiteen in twee delen: het statische profiel, ten gevolge van aangelegde 
gelijkspannings electrische velden (§ 2.4) en het dynamische gedrag, ten gevolge van 
aangelegde kleine wisselvelden (§ 2.5). In § 2.6 wordt iets gezegd over de voorwaarden 
voor Wigoerkristallisatie van het electtonengas en in § 2.7 worden enkele theoretische 
achtergronden van de nieuw ontdekte randgolven gegeven. Tenslotte zal in § 2.8 nader in 
gegaan worden op een speciaal soort geometrie, namelijk de corbino-geometrie. 

2.2 Electronen op vloeibaar helium 

Vrije electtonen die zich vlakbij een vloeibaar helium oppervlak bevinden, ondervinden 
een potentiaalverdeling in de vorm van een put. Enerzijds is er een aantrekkende potentiaal 
ten gevolge van de geïnduceerde beeldlading van de electtonen in het vloeibaar helium. 
Dit is een Coulomb-achtige potentiaal, echter met een effectieve lading van 

(e -1) 
Q = r e 

4 (e +1) 
r 

(2.1) 

met e, de relatieve diëlectrische constante van vloeibaar helium en e de elementair lading. 
Anderzijds voelen de electtonen een afstotende potentiaal. Deze is het gevolg van het 
Pauli uitsluitings principe. Omdat helium een edelgas is, is de buitenste electtonenschil 
volledig gevuld. Daarom is er als het ware geen plaats meer voor extra electronen, zodat 
deze een potentiaal barrière zien van ongeveer 1 eV. 
Het totaal van de afstotende en aantrekkende kracht zorgt ervoor dat er een put-vormige 
potentiaalverdeling ontstaat, waarin de energieniveaus gequantiseerd zijn, zie figuur 2.1. 
Het energie verschil tussen het eerste en het tweede niveau, bedraagt 0.5 meV (= 5.6 K). 
Dit betekent dat bij de temperaturen waarbij de experimenten uitgevoerd zijn, beneden de 
1.2 K, zo goed als alle electtonen zich in het onderste niveau bevinden. Hierdoor wordt de 
beweging van de electtonen loodrecht op het oppervlak sterk beperkt; er is sprake van een 
twee-dimensionaal systeem, het twee dimensionale electtonen gas, afgekort tot 2DEG. 
Gedurende de experimenten zal er altijd een verticaal gericht electrisch veld aanwezig zijn, 
het zogenaamde holding field. Dit veld drukt de electtonen in het onderste energieniveau. 
Bovendien zorgt dit veld ervoor dat de electtonendichtheid een maximale waarde heeft, de 
verzadigingsdichtheid nsar· Dit is als volgt in te zien. 
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Indien het electrisch veld even groot 
maar tegengesteld is aan het veld ten 
gevolge van de electtonen zelf, zal 
het totale veld boven de electtonen 
nul zijn. Wordt het holding field 
verhoogd, dan is er een extra 
potentiaal, evenredig met de afstand 
boven het oppervlak. Deze extra 
potentiaal wordt gesuperponeerd op 
de Coulomb potentiaal, met als 
gevolg dat de dichtheid 
onderverzadigd is en de electtonen 
niet meer kunnen ontsnappen 
(vandaar holding field). Wordt 
daarentegen het veld verlaagd, dan 
wordt er een extra potentiaal van de 
Coulomb potentiaal afgetrokken, 
waardoor er een eindige kans 
ontstaat dat de electtonen uit de put 
kunnen ontsnappen. Er is sprake van 
oververzadiging, een onstabiele 

vt 
_...,1eV 

z-

Eo 

figuur 2.1 Potentiaalverdeling als functie van de 
afstand z tot het heliumoppervlak. 

situatie die vanzelf weer uitkomt op een verzadigings dichtheid, die echter lager is dan de 
oorspronkelijke dichtheid. 
Het electtonengas bevindt zich in een experimentele cel. Dit is een cilindrisch doosje, 
bestaande uit een geleidende bovenplaat en onderplaat en een cirkelvormige guardring als 
wand. De onderplaat is gesegmenteerd in verschillende electroden, zie figuur 3.2. Het 
holding field wordt aangelegd door een, ten opzichte van de onderplaat, negatieve 
spanning op de bovenplaat te zetten. De afmetingen van het electtonengas worden beperkt 
tot een cirkelvormige plas met een bepaalde straal RP, door een negatieve spanning op de 
guardring te zetten. 

De grootte van de verzadigingsdichtheid kan berekend worden uit de vergelijking met een 
condensator en wordt gegeven door 

met VP1 een aangelegde spanning op de bovenplaat en d de heliurnhoogte boven de 
onderplaat 

(2.2) 

De electtonendichtheid kan echter niet onbeperkt toenemen. De maximale dichtheid is 
ongeveer 2· 1013 m·2 [1]. Wordt de dichtheid nog groter, dan wordt het heliumoppervlak 
instabiel en zal een gedeelte van de electtonen verdwijnen in het helium. Dit heeft tot 
gevolg, dat zelfs voor de maximale dichtheid, de Fermi-energie vele malen kleiner is dan 
de thermische energie: Tp = Ep!k8 = 56 mK voorn = 2· 1013 m·2

• In het temperatuurgebied 
waarin de experimenten zijn uitgevoerd, T > 100 mK, is er dus sprake van een klassiek, 
niet-gedegenereerd systeem. 
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De electtonen kunnen zich in principe in twee dimensies vrij bewegen. Het systeem van 
electtonen op helium is een bijna ideaal systeem, in de zin dat er, in tegenstelling tot in 
halfgeleiderstructuren, geen onzuiverheden aanwezig zijn. Ook ondervinden de electtonen 
geen periodieke potentiaal (rooster) zoals in halfgeleiders. 

De beweeglijkheid in het x-y-vlak van electfonen op vloeibaar helium wordt beperkt door 
drie verschillende manieren van interactie met het systeem, zie figuur 2.2: 

1) Verstrooiing aan helium atomen, die zich in de damp boven het vloeistof
oppervlak bevinden. 

2) Verstrooiing aan ripplonen. Ripplonen zijn gequantiseerde oppervlakte
golven van het vloeibaar helium. 

3) Electron-electron verstrooiing 

Deze drie verschillende 
interacties bepalen gezamenlijk 
de mobiliteit Jl van de 
electronen. 

z 

• • Heatomen 

• • 
• electronen 

• • 
• 

Figuur 2.3 geeft de 
temperatuurafhankelijkheid van 
de mobiliteit weer voor 
verschillende waarden van de 
bovenplaatspanning. De 
berekeningen volgen uit de 
theorie volgens Saitoh [2]. In 
deze theorie zijn alleen de 

........................................................................................................................ 

eerste twee verstrooiings- figuur 2.2 Electronen op helium. 
mechanismen meegenomen. 
Electron-electron verstrooiing 
wordt voor de mobiliteit pas echt belangrijk bij hogere dichtheden [3,4,5]. 
De temperatuur-afhankelijkheid van de mobiliteit is te verklaren met de verschillende 
interacties. In het gebied boven 0.7 Kis vooral de gas-atoom verstrooiing van belang. De 
mate van verstrooiing blijkt alleen af te hangen van de dampdichtheid en is onafhankelijk 
van de energie van de electronen. De dampdichtheid boven vloeibaar helium neemt 
exponentieel toe met de temperatuur, zodat de mobiliteit van de electtonen exponentieel 
afneemt boven T = 0.7 K. De electron-ripplon verstrooiing daarentegen is veel minder 
temperatuur afhankelijk. Dit heeft tot gevolg dat voorT< 0.7 K, de ripplonen-verstrooiing 
gaat overheersen en de mobiliteit veel minder temperatuur-afhankelijk is. 
De mobiliteit van de electtonen is afhankelijk van het aangelegde holding-field. Een 
sterker veld heeft namelijk tot gevolg dat de electtonen een beetje dichter op het helium
oppervlak gedrukt worden. Dit betekent dat de electron-ripplon interactie groter wordt, 
maar op de gas-atoom verstrooiing zal dit nauwelijks invloed hebben. Dit verklaart 
waarom de mobiliteit in het linkerdeel van de grafiek wel afhankelijk is van het holding 
field (ripplonen !), maar in het rechter deel nauwelijks. 
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figuur 2.3 Temperatuurafhankelijkheid van de mobiliteit volgens Saitoh als functie 
van de aangelegde bovenplaatspanning. VP1 is van boven naar beneden gelijk 
aan -10, -20, -30, -40 en -50 Volt. 

2.3 Electrisch transport 

De drie verschillende verstrooiingsmechanismen kunnen beschreven worden door hun 
gemiddelde botsingsrelaxatie tijden: t

8
, t, en te voor respectievelijk gas-atoom-, ripplon

en electron-electron-verstrooiing. De electron-electron verstrooiing is echter niet 
dissipatief, de totale impuls van het electtonengas blijft immers constant bij dit soort 
verstrooiingen. De totale botsingsrelaxatie tijd t ten gevolge van de andere twee 
mechanismen, wordt dan gegeven door 

1 

't 

1 1 
+

t, 
(2.3) 

Uit de totale botsingsrelaxatie tijd wordt de mobiliteit van de electtonen berekend door 

't 
p = e-

m* 
(2.4) 

met m * de effectieve electronenmassa. Deze effectieve electtonenmassa kan in de praktijk 
gelijk gesteld worden aan de vrije electronenmassa. 
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Als er geen magneetveld aanwezig is, wordt de geleidingscoëfficiënt a0 en de 
weerstandscoëfficiënt Po van de electtonenplas gegeven door 

1 cr0 = = n e p 
Po 

met n de electronendichtheid. 

(2.5) 

In de aanwezigheid van een magneetveld worden de geleiding en de weerstand gegeven 
door tweedimensionale tensoren. De gegeneraliseerde wet van Ohm kan dan geschreven 
worden als 

(2.6) 

waarbij 1 en E tweedimensionale vectoren zijn voor respectievelijk de stroomdichtheid 
en het electrisch veld in de electtonen plas. 
In termen van de weerstandstensor kan vergelijking (2.6) geschreven worden als 

(2.7) 

De componenten van de geleidings- en de weerstandstensor zijn afhankelijk en kunnen via 
de volgende formules in elkaar omgerekend worden: 

(J (Jyx 
Pxx = Pyy = 

XX p .>)' = -pyx = 2 2 2 2 
(Jxx+ (Jyx (Jxx+ (Jyx 

(Jxx = (J 
Pxx 

(J -(J 
Pyx = = = yy 2 2 .>)' yx 2 2 

Pxx+Pyx Pxx+ Pyx 

Vaak is niet het electrisch veld maar de potentiaal V in de plas van belang. De relatie 
tussen deze twee grootheden is 

E =-V V 2 

met V 2 de nabla operator in twee dimensies. 

(2.8) 

(2.9) 

In een magneetveld is, ten gevolge van het Halleffect, de richting van de stroom in het 
electtonengas niet langer evenwijdig aan het electrisch veld. Dit komt omdat door de 
Lorentzkracht de electtonen in cirkelbanen gaan bewegen. De hoekfrequentie die bij deze 
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beweging hoort, de cyclotronfrequentie roe, wordt gegeven door 

eB 
û) --c m· 

(2.10) 

waarbij nt weer gelijkgesteld mag worden aan de vrije electtonenmassa m. Resultaat van 
deze cirkelbaanbeweging is de zogenaamde E x if -drift, waarbij er een kracht op de 
electtonen ontstaat in een richting loodrecht op het aangelegde magneetveld en het 
electrische veld. 
De resulterende driftbeweging van de electronen, wordt beschreven met behulp van de 
Hallhoek cp, dat is de hoek tussen aangelegd electrisch veld en de richting van de 
Hallstroom. De grootte van deze hoek wordt gegeven door 

tancp Pxy := ~ 
Pxx 

(2.11) 

De periodieke beweging zorgt voor quantisatie van de energie in zogenaamde Landau 
niveaus. Als de opsplitsing ten gevolge van de spin niet meegenomen wordt, dan heeft elk 
niveau een energie gegeven door 

1 
Ev =(V+-) 'h ro 2 c 

(V = 0, 1,2, .... ) (2.12) 

Deze energie niveaus zijn in principe echte 8-pieken, maar zij zullen verbreed worden 
door verstrooiing van electronen. 
Indien er geen magneetveld aanwezig is vormt de toestandsdichtheid een continuüm en 
kan het systeem eenvoudig beschreven worden met behulp van de beweeglijkheid. Voor 
kleine magneetvelden, in de laagveldlimiet roet << 1 kan het systeem klassiek beschreven 
worden, omdat in die situatie de verschillende Landau niveaus elkaar overlappen. Als het 
magneetveld groter wordt, zal er op een gegeven moment een scheiding ontstaan tussen de 
verschillende niveaus en moet het systeem quanturnmechanisch beschreven worden. 
In het geval van electtonen op helium, bij temperaturen waarbij onze experimenten 
verricht zijn, is de mobiliteit van de electtonen zo hoog, dat in een magneetveld vrijwel 
nooit aan de klassieke voorwaarde is voldaan: er geldt CO/t = Jl}3 >> 1. 
Soms kan het systeem in dit laatste geval toch klassiek beschreven worden als hcoc << k8T. 
In dat geval is de thermische energie van de electtonen veel groter dan de energie
opsplitsing van de Landauniveaus. De electtonen kunnen dan nog steeds verstrooid worden 
tussen verschillende niveaus. 
De Landauopsplitsing en -verbreding is van belang voor de diverse modellen die het 
electrisch transport van electtonen op helium beschrijven. Enkele van zulke modellen zijn 
het Drude-model, het model van Ando en Uemura, van Saitoh en van Dykman. Deze 
afzonderlijke modellen zijn allen geldig in bepaalde limieten en zullen in de volgende 
paragrafen in het kort besproken worden. 
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2.3.1 Het Drude model 

Het Drude model beschrijft het electrisch transport van electtonen als het systeem klassiek 
beschouwd mag worden. Strict genomen mag dit alleen als de verschillende Landau 
niveaus elkaar overlappen, roet << 1. Als de niveaus elkaar niet overlappen, maar de 
thermische energie van de electtonen veel groter is dan de afstand tussen de verschillende 
niveaus, 7lcoc << kBT, dan mag het systeem toch klassiek beschreven worden. De electtonen 
zijn dan over zodanig veel niveaus verdeeld, dat de toestandsdichtheid als een continuüm 
benaderd mag worden. Dit is recentelijk aangetoond, het blijkt dat de electron-electron 
verstrooiing hiervoor verantwoordelijk is [4]. 
In dat geval worden de componenten van de geleidings- en de weerstandstensor gegeven 
door 

0"0 
a xx = _1_+_( ro-t )~2 

c 

B p =--'}' ne 

(2.13) 

Er is sprake van een constante magnetoweerstand en een lineair Hall-effect, tan(<p) = Jil3. 
Als het magneetveld zo groot wordt, dat de bovenstaande voorwaarden niet meer gelden, 
zal de magnetoweerstand niet langer constant blijven. De vergelijking voor Pxy blijft echter 
altijd geldig voor electtonen op vloeibaar helium [5]. 

2.3.2 Quanturnmechanische transport modellen 

Indien COC t >> 1 en ncoc >> kBT kan het systeem niet langer klassiek beschreven worden, 
maar is er een quanturnmechanische beschrijving nodig. De verschillende modellen vallen 
uiteen in aparte geldigheidsgebieden. 
Het model van Ando en Uemura [6] is geldig in het temperatuurgebied waar de gas-atoom 
verstrooiing overheerst. Zij hebben een vergelijking afgeleid voor de geleiding in het geval 
van elastische verstrooiing aan korte-afstand verstrooiiers (bijvoorbeeld gas
atoomverstrooiing). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zelf-consistente Bom 
benadering. Deze zelf-consistente benadering gaat ervan uit dat de verbreding van de 
Landauniveaus veroorzaakt wordt door verstrooiing, maar dat de verstrooiing bepaald 
wordt door de toestandsdichtheid en dus door de breedte van de Landauniveaus. In [7] 
worden de uitdrukkingen in het geval van een Boltzmann statistiek gegeven. 
Het model van Saitoh [8] is juist geldig in het temperatuurgebied waar de electron-ripplon 
verstrooiing overheerst. Zijn model gaat ervan uit dat er quasideeltjes ontstaan door de 
koppeling van electtonen met ripplonen op het helium oppervlak, zogenaamde "ripplonic 
polarons". Dit betekent dat het electron beweegt, samen met een kleine vervorming van 
het helium oppervlak, precies onder het electron. 

Beide modellen verwaarlozen de electron-electron wisselwerking. Een model dat deze 
verstrooiing wel meeneemt, is het veel-deeltjes model van Dykman [3,4,5]. Het effect van 
de veel-deeltjes wisselwerking wordt in rekening gebracht met behulp van een gemiddeld 
electrisch veld. Dit veld is plaats- en tijdafhankelijk en ontstaat door kleine fluctaties in de 
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electronendichtheid. De transporteigenschappen worden door dit veld beïnvloed: de veel
deeltjes wisselwerking veroorzaakt een onzekerheid in de kinetische energie, waarvan de 
grootte evenredig is met de sterkte van het veel-deeltjes-veld. Deze energie onzekerheid 
veroorzaakt een verbreding van de Landau niveaus, waardoor het systeem meer in de 
richting van het Drude model beweegt. Omdat Dykman zowel gas-atoom- als ripplonen
verstrooiing meeneemt, zou het model geldig moeten zijn in het hele temperatuurgebied. 

De precieze uitdrukkingen die deze modellen geven voor de componenten van de 
geleidings- en weerstandstensor zijn voor dit verslag niet zo van belang. Wel van belang is 
dat in tegenstelling tot het Drude-model, deze modellen een positieve magnetoweerstand 
geven. Dat wil zeggen dat de waarde van Pxx toeneemt als functie van het aangelegde 
magneetveld. Gevolg hiervan is dat ook de geleidingscoëfficiënt crxx in een magneetveld 
een opwaartse correctie krijgt ten opzichte van het Drude model, zie vergelijking 2.8 met 

Pyx >> P.xx• 
In figuur 2.4 is de algemene vorm van de temperatuurafhankelijkheid van de 
magnetoweerstand Pxx te zien voor de bovenstaande modellen. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de mobiliteit van de electtonen volgens Saitoh [2]. 
Er moet rekening mee worden gehouden, dat de modellen geldig zijn in verschillende 
temperatuurgebieden. 

--- ANDO 
1 E+05 ___.,__ SAITOH 

a -.. 
------- DYKMAN .. a. 

1E+04 ---+- DRUDE 

1E+03 ~--~~~~~~--~--~--~--~--~--~ 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

temperatuur /K 

figuur 2.4 Berekende Pxx als functie van de temperatuur volgens de modellen van Ando 
en Uemura, Saitoh, Dykman en Drude. Zie de tekst voor de geldigheidsgebieden van de 
diverse modellen. Parameters: n = 2 ·10 12 m·2, B = 2 Ten holding field = 2 ·10 4 V/m. 
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Duidelijk is de enorme toename van de magnetoweerstand ten opzichte van het Drude 
model. Het effect van de electron-electron verstrooiing, dat alleen in het Dykman-model is 
meegenomen, is een verlaging van de magnetoweerstand. Ten gevolge van de verbreding 
van de Landau niveaus, schuift het systeem richting het Drude model. 

2.4 Statische profielen 

Gedurende de diverse experimenten wordt de electtonenplas gemaakt en in stand gehouden 
door het aanleggen van verschillende de-spanningen in de cel. Zo bepaalt de negatieve 
spanning op de bovenplaat de electronendichtheid en beperkt de eveneens negatieve 
spanning op de guard de omvang van de electtonenplas tot een cirkel met een bepaalde 
straal. Eventuele spanningen op één of meerdere electroden op de onderplaat, kunnen 
inhomogeniteiten in de electtonendichtheid veroorzaken. 
Het statische dichtheidsprofiel geeft de electtonenverdeling in de cel ten gevolge van deze 
aangelegde de-spanningen. Als de electtonenplas verzadigd is, wordt de dichtheids
verdeling zelfs volledig bepaald door deze aangelegde spanningen. 

In het geval dat er alleen spanningen op de bovenplaat en guardring zijn aangelegd én dat 
het helium precies de cel half vult, kan het dichtheidsprofiel als functie van de spanningen 
berekend worden met formules van Glattli et al. [9]. Met als voorwaarde dat R

8 
>> h geeft 

Glattli voor de dichtheid ter plaatse van straal r 

[sinh{ (R - r)1t/h} sinh{ (2R - R - r)1t/h} P12 

n(r) = n P 8 P 
0 cosh{(R

8 
-r)1t/h} ' 

r~R 
p 

(2.14) 

met n0 de bulk dichtheid, h de hoogte van de cel, R
8 

de straal van de guardring en RP de 
straal van de electronenplas. 
De straal van de electtonenplas volgt in dit geval uit 

(
1t(R-R)J V-V sinh2 g p = g el 

2h 2V 1-V 
e p 

V 
= _g -1 

V 
p 

(2.15) 

met vp de bovenplaatspanning, vg de guardspanning en vel de potentiaal van de 
electronenplas. Het laatste gelijkteken van formule (2.15) geldt alleen in het geval van 
verzadiging, waarin de potentiaal van de electtonenplas gelijk is aan de 
bovenplaatspanning. 
Uit (2.15) volgt dat de straal van de electronenplas, in het geval van verzadiging, alleen 
afhankelijk is van de verhouding van de plaat- en guardspanning. 

In alle andere gevallen, namelijk niet-schijfvormige profielen en profielen in een cel die 
niet half gevuld is, is het profiel niet langer analytisch te berekenen. De profielen kunnen 
wel numeriek berekend worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de eindige elementen 
methode [10]. 
Om het dichtheidsprofiel te kunnen berekenen moet de potentiaalverdeling in de 
experimentele cel bepaald worden. Deze potentiaalverdeling V(x,y,z) wordt gevonden door 
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de drie-dimensionale Laplace-vergelijking op te lossen voor de gehele cel, behalve in de 
electronenlaag: 

~3 V(x,y,z) = z:;:. d (2.16) 

met ~3 de drie-dimensionale Laplace-operator. De randvoorwaarden worden gegeven door 
de aangelegde plaat-, guard- en electrodespanningen. 
In figuur 2.5 is het berekende profiel te zien van een schijfvormige electronenplas. De 
bulkdichtheid, in het midden van de plas, wordt gegeven door de verzadigingsdichtheid, 
formule (2.2). De afval aan de randen van de plas, wordt veroorzaakt door het inhomogene 
capaciteitsprofiel ten gevolge van de randcapaciteit naar de guard. De breedte van dit 
inhomogene gebied, is in de orde van de heliumhoogte in de cel. 

8 

d - 1 mm 

~ 6 
E 
--0 ....--"C 4 
Q) 
..c ..... 
..c 
(.) 

0 2 

0 ~~--~~--~--~~--._~--~~~~--~~~~1~--~ 

0 1 2 3 4 5 6 7 

straal/ mm 

figuur 2.5 Berekend statisch dichtheidsprofiel van een schijfvormige electronenplas. De 
aangelegde spanningen zijn Vp1 = -JO V en V

8 
= -15 V. Alle electroden zijn de-geaard. 

Andere berekende statische profielen zijn te zien in de inzetten van de diverse figuren in 
hoofdstuk 4 en in de appendix. 

2.5 Dynamisch gedrag 

Aan het 2DEG kunnen niet rechtstreeks contacten gemaakt worden. Daarom worden de 
metingen verricht met behulp van wisselspanningstechnieken. Daartoe wordt op één van de 
electroden op de onderplaat, een kleine wisselspanning vex(t) = V ex. e jrot aangelegd. 
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Deze wisselspanning induceert in de electronenplas boven de electrode periodieke 
potentiaalfluctuaties, die resulteren in kleine dichtheidsfluctuaties. Deze 
dichtheidsverschillen zullen zich door het electtonengas voortplanten en op hun beurt weer 
op een andere electrode, de meetelectrode, potentiaalfluctuaties veroorzaken. De op deze 
manier geïnduceerde spanningen kunnen fasegevoelig gemeten worden en verstrekken zo 
informatie over de manier waarop de dichtheidsgolven zich door het 2DEG voortplanten. 
In § 2.5.1 worden de basisvergelijkingen die deze voortplanting beschrijven gegeven. Met 
behulp van verschillende modellen, kan daaruit de dispersierelatie voor randgolven worden 
afgeleid (§ 2.5.2 en 2.5.3). In § 2.5.4 wordt een model gegeven, waarmee onder aanname 
van een bepaalde dispersierelatie het uiteindelijke meetsignaal beschreven wordt. 

2.5.1 Basisvergelijkingen 

De totale dichtheid van de electtonenplas is de som van de statische dichtheid, beschreven 
in de vorige paragraaf en de dynamische dichtheid ten gevolge van de aangelegde 
wisselspanningen: 

(2.17) 

Het dynamische deel van de dichtheid wordt bepaald door drie basisvergelijkingen. 
De eerste basisvergelijking is de gelineariseerde continuïteitsvergelijking, die het behoud 
van lading in de electronenplas beschrijft: 

(2.18) 

met J de stroomdichtheid in het electronengas. De toegepaste linearisatie is verantwoord 
als v.x << VP1• In dat geval is het dynamische deel van de totale dichtheid veel kleiner dan 
de statische dichtheid. 
De tweede vergelijking is de gegeneraliseerde wet van Ohm, met behulp van vergelijking 
(2. 9) uitgeschreven in de potentiaal: 

1 = -8V V 2 

De laatste vergelijking die nodig is om de dynamische dichtheid te berekenen is de 
Poissonvergelijking in drie dimensies 

'V3{e0 er(z)'V3V} = n(r,<p,t)Ö(z-d) 

(2.19) 

(2.20) 

met d de hoogte van de electtonenplas in de cel (z = 0 is gedefinieerd op de onderplaat). 
De juiste randvoorwaarden worden gegeven doordat de spanning voor z = 0 (onderplaat) 
gelijk is aan v.x · e jrot bij de excitatie-electrode en gelijk aan 0 op andere plaatsen. Verder 
is de potentiaal voor z = h (bovenplaat) en voor r = R

8 
(guardring) gelijk aan 0. 

-15-



2.5.2 Het transmissielijn model 

Een mogelijke oplossing van de basisvergelijkingen kan gevonden worden door het 
systeem van electtonengas en boven- en onderplaat voor te stellen als een 
tweedimensionale transmissielijn [11]. Dit is een correcte voorstelling, als het 
electtonengas volledig gescreend wordt door boven- en onderplaat van de cel, dat wil 
zeggen dat de lengte schaal van de dichtheidsfluctuaties groter moet zijn dan de afstand 
van de electtonen tot de boven- en onderkant van de cel. In dat geval worden kleine 
ladingsverschuivingen in het 2DEG onmiddellijk gevolgd door een ladingsverschuiving in 
de boven- en onderplaat, met als gevolg dat er de lokale benadering toegepast mag 
worden. 
In het horizontale vlak, heeft de transmissielijn een gedistribueerde weerstand en capaciteit 
per eenheid van oppervlakte. De gedistribueerde capaciteit naar boven- en onderplaat Cs 
(''sheet capacitance") wordt gegeven door 

(2.21) 

In deze benadering kunnen voor een half-oneindige electronenplas, de oplossingen van de 
drie basisvergelijkingen geschreven worden als V= A- ej<rot-kx). Dit is een vlakke golf in de 
x-richting waarbij 

Het is een zwaar gedempte golf met een doordringdiepte 8 = (2crJroCY12
• Deze 

doordringdiepte geeft aan over welke afstand de golf zal uitdempen. 

(2.22) 

Ten gevolge van het Hall-effect is de stroom J niet langer parallel aan het electrische veld, 
maar loopt onder een Hallhoek <p. Dit heeft belangrijke consequenties voor de 
voortplanting van de golf, voornamelijk aan de rand van de electronenplas. In het geval 
van een starre rand van de plas is de randvoorwaarde dat de stroom loodrecht op de rand 
J j_• gelijk is aan nul. In dat geval plant de golf zich voort langs de rand met golfvector 
componenten k1 en k l_• respectievelijk evenwijdig aan en loodrecht op de rand. De 
afzonderlijke componenten worden gevonden met behulp van (2.8) en (2.9) 

(2.23) 

met 81 en 8 j_ de anisotrope doordringdieptes in de richting parallel aan en loodrecht op de 
voortplantingsrichting en dus op de rand van de electronenplas. 
In een magneetveld zal al gauw gelden dat 81 > 8 j_• In dat geval is de golf volledig 
gelokaliseerd aan de rand van de electronenplas, zodat er sprake is van randgolven. De 
voorwaarde voor een gescreende plas kan nu meer kwantitatief gegeven worden: indien de 
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doordringdieptes 81 en 8.1 groter zijn dan de afstand van de electtonenplas tot de boven-
en onderplaat (respectievelijk h - d en d), is er sprake van een volledig gescreend systeem. 
Bovenstaande vergelijking (2.23) is alleen geldig voor een profiel met een discontinuë, 
rechte grens. In werkelijk is er echter sprake van een geleidelijke overgang, zie § 2.4. 
Deze dichtheidsgradiënt geeft een extra term in de dispersierelatie. Dit effect wordt 
beschreven met behulp van een randcapaciteit Ce per eenheid van lengte tussen de 
perimeter van de plas en de guardring. Lea [11] heeft berekend, dat de extra term gegeven 
wordt door 

roBC 
MI= ___ e 

ne 
A /, : _ p XX A /, 

L.lJ\, .i - L.lJ\, I 
P.ry 

De waarde voor de randcapaciteit kan dan gegeven worden door 

met a een dimensieloze parameter, die een maat is voor deinhomogeniteit van het 
dichtheidsprofiel. 
De totale dispersierelatie voor de vectorcomponent evenwijdig aan de rand van de 
electtonenplas wordt dan 

k = (1-j) ~ + e0 e,roB 
1 ~--j-= ane 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

Deze dispersierelatie, in het vervolg aangeduid met het transmissielijn model, is alleen 
geldig voor een volledig gescreende electronenplas, in de limiet van rot << 1. 

2.5.3 Dispersierelatie volgens Volkov en Mikhailov 

Volkov en Mikhailov [12] hebben een dispersierelatie afgeleid voor een cirkelvormige 
electtonenplas op vloeibaar helium in de lange-golflengte limiet. In deze limiet, waarvoor 
geldt k1d << 1, wordt de dispersierelatie gegeven door 

k1cr x (d1 J k1ne (I) = y F ·= N --3-. ..... 
e0 e, d e0 e,B 

(2.27) 

waarin d1 de lengte is waarover het dichtheidsprofiel inhomogeen is en F3 een functie is 
die afhankelijk is van de vorm van het dichtheidsprofiel. Deze dispersierelatie geeft 
hetzelfde verband als (2.24), als c;yx = ne/B en als de functie F3(d1/d) gelijkgesteld wordt 
aan de parameter a (2e gelijkteken in (2.27)). 
Het blijkt [12] dat voor electtonen op vloeibaar helium bij onze parameters, het reële deel 
van de dispersie relatie altijd gegeven wordt door (2.27) ofwel door de derde term van 
(2.26). Het imaginaire deel, dat de demping van de randgolf geeft, wordt in het volledig 
gescreende geval beschreven door (2.26). Meestal is er in ons systeem echter geen sprake 
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van volledige screening, omdat 8.L << d. In dat geval is niet precies bekend, hoe het 
imaginaire deel van de dispersierelatie eruit ziet. 
In ieder geval is bekend dat het imaginaire en het reële deel van de dispersierelatie niet 
langer meer gelijk zijn. Voor de experimentele omstandigheden waaronder onze metingen 
verricht zijn is het reële deel veel groter dan het imaginaire deel. Dit betekent dat er niet 
langer sprake is van een zwaar gedempte golf, maar eerder van een lopende golf met een 
zwakke demping. De golf zal vele malen de perimeter van de plas rondlopen voordat de 
golf uitgedempt is. Dit betekent dat er bijvoorbeeld resonantieverschijnselen waargenomen 
kunnen worden. Op dit gegeven zijn vrijwel alle experimenten aan randgolven gebaseerd. 
De voorwaarde voor resonantie is dat de golflengte een geheel aantal malen past op de 
perimeter van de electronenplas. In dat geval is de golfvector gelijk aan v/RP en geldt er 
voor de resonantiefrequentie met behulp van (2.27) 

ane v 
e

0
e B R 

r p 

met v = 1,2,3 ... de orde van de resonantie. Deze vergelijking zegt dus niets over de 
demping van de randgolven. 

(2.28) 

Een exacte oplossing voor de dispersierelatie, wordt gegeven door Glattli et a/.[9]. Deze 
oplossing is echter alleen geldig onder heel bepaalde omstandigheden. 
Ten eerste moet de cel half met helium gevuld zijn: d = h/2. Ten tweede moet er sprake 
zijn van een ongescreende electronenplas: k · h >> 1, met k de golfvector, oftewel 8.L << h. 
Tenslotte geldt de voorwaarde dat v/R

8 
>> 1/h. Indien aan deze voorwaarden voldaan is 

wordt de dispersierelatie impliciet gegeven door 

met RP de straal van de electronenplas, R
8 

de straal van de guardring, roe de 
cyclotronfrequentie (2.11) en roP de plasmafrequentie gegeven door 

rol~J = ~~tanh(.:'.!!..) 
lRP 2e0 m RP 2RP 

(2.29) 

(2.30) 

Deze vergelijking heeft de volgende twee oplossingen met reële, positieve uitkomsten voor 
de hoekfrequentie 

waarbij A gelijk is aan 

ro ro± = ±-c + 
2 

1t (7t(R -R )J~ A = - tanh 8 P _P 

2 h vh 
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De oplossing bestaat uit twee takken, zie figuur 2.6. 
Eén tak is geldig voor golven die niet aan randen, maar in de bulk van een electtonenplas 
lopen. In hoge magneetvelden, als roe >> roP, nadert deze golf de cyclotronfrequentie en is 
de frequentie evenredig met het magneetveld. In dit verslag speelt deze mode verder geen 
rol. 
De andere tak vormt de dispersierelatie voor randgolven. In hoge magneetvelden wordt de 
gelineariseerde oplossing gegeven door 

_ ro~ _ 1t (1t(R8 -RP)*-0 [ vh ~oe v ro - A_ - _ tanh _ tanh - -
- ro 4 h vh 2R e n R 

c p rt-'p 

(2.33) 

Deze mode is juist omgekeerd evenredig met het magneetveld B. 

v=1 n =6e11 m·2 

' 0 
1.2 

Cl) -"'C as 0.9 .... 
"' 0 ..... -' 0.6 
:3 
~ 

+ 
3 

0.3 

0.0 L--------~--------~-------~ 
0.0 0.5 1.0 1.5 

figuur 2.6 Twee takken van de oplossing van de dispersierelatie volgens Glattli. De 
bovenste tak betreft bulk-golven, de onderste randgolven. 

Een vergelijking van de randgolf-mode met de algemene vergelijking voor de resonantie
frequentie (2.28) geeft onder deze voorwaarden een schatting voor de waarde van a: 

1t (1t(R -R )*' [vh J a""' _tanh 8 P _P tanh __ 
4 h vh 2R 

p 

(2.34) 

Hierbij is Er gelijk aan 1 gesteld. 
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2.5.4 Het perimeter model 

Nu de dispersierelatie van de randgolven bekend is, is er nog een relatie nodig, die de 
respons van het electronengas beschrijft als er een excitatiespanning op een electrode 
wordt aangelegd. Een eenvoudig model dat hiervoor gebruikt kan worden, is het perimeter 
model, ontwikkeld door M. Lea [ 13]. 

Dit model berekent de fase en 
amplitude van de randgolf, als 
functie van de parameter s, die 
loopt van s = 0 tot s = 21tRP 
langs de perimeter van de plas, 
zie figuur 2.7. Het is een 
ééndimensionaal model, in de 
zin dat alleen de voortplanting 
in de richting parallel aan de 
rand wordt meegenomen. 

Vanwege de eindige 
afmetingen van de figuur 2.7 Definitie van de parameters 
excitatieelectrode, valt de 
perimeter en daarmee de eendimensionale golfvergelijking, uiteen in twee gebieden 

Met behulp van de randvoorwaarden 

V
1 
(0) = V2 (7tD) 

Vt (st) = V2(st) 

volgt de potentiaal langs de perimeter uit de oplossing van (2.35) 

Vt(s) = V ( 1-e -jks, J e-jts 0 ~ s ~ st 
ex 1-e-jkltD 

V2(s) = V ( 1-ejks, J e-jks + V st ~ s ~ 1tD 
ex 1-e-jhD ex 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

met s2 de lengte van de excitatieelectrode (s1 + s2 = 7tD). Het tijdafhankelijke deel van de 
oplossing ejror, is hierbij weggelaten, omdat dit geen functie is van s. 
De enige onbekende in de oplossing (2.37) is de golfvector k. Deze golfvector wordt 
gehaald uit de dispersierelatie en is dus een functie van de overige systeempararneters. 
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Het uiteindelijke meetsignaal, gemeten op de detectie-electrode, wordt bepaald door de 
berekende respons in het 2DEG te integreren over de breedte van de electrode. 
Op deze manier wordt de in- en uitfase component van het geïnduceerde signaal berekend. 

2.6 Wigoer kristallisatie 

Een van de fascinerende effecten van een tweedimensionaal electtonengas op vloeibaar 
helium is het feit dat, net zoals een "gewoon" gas of vloeistof, het kan kristalliseren tot 
een geordend systeem in de vorm van een rooster. Er is dan sprake van een zogenaamd 
Wignerkristal. 
Net als bij het kristalliseren in drie dimensies, is er sprake van een vaste temperatuur 
waarbij het effect optreedt, de kristallisatietemperatuur Tc. Voor een tweedimensionaal 
electtonensysteem op helium blijkt deze Tc alleen een functie te zijn van de 
electronendichtheid. 
Voor het al dan niet voorkomen van een systeem in de vaste toestand, is de parameter r 
een belangrijk getal. r is de verhouding tussen de potentiële en kinetische energie van de 
electronen en kan afgeschat worden door 

r = potentiële energie oe 

kinetische energie 
(2.38) 

De potentiële energie wordt hier gegeven door de Coulomb potentiaal tussen twee 
naburige electronen, waarbij de gemiddelde afstand tussen de electtonen afgeschat wordt 
met r""' n-v.;. 
Uit meer nauwkeurige berekeningen blijkt, dat de exacte uitdrukking voor r moet zijn 

e2 n 112 

1= -------
21t112(e + 1)e k T 

r 0 B 

(2.39) 

De voorwaarde voor het al dan niet optreden van Wignerkristallisatie, is nu 

r ~ 130 (2.40) 

Het getal 130, is in eerste instantie empirisch bepaald [14] en is bevestigd door Monte 
Carlo simulaties [ 15]. 
Het verband tussen Tc en de dichtheid n, is te zien in figuur 2.8. 

Wat er gebeurt tijdens het kristalliseren, is dat de electtonen hun potentiële energie 
minimaal maken door op vaste afstanden van elkaar te gaan zitten. Daardoor ontstaat er 
een tweedimensionaal rooster van electronen. Dit is alleen mogelijk als de temperatuur zo 
laag is dat het zo ontstane rooster niet vernietigd wordt door de kinetische energie van de 
electronen. In tegenstelling tot in het electronengas, kunnen de electtonen in de kristallijne 
fase zich niet onafhankelijk van elkaar bewegen [16]. Wordt er een electrisch veld 
aangelegd, dan zullen de "kristallen" zich in hun geheel gaan bewegen. Dit zorgt ervoor 
dat bij metingen van de mobiliteit van de electronen, de effectieve massa m * groter 
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figuur 2.8 V er band tussen kristallisatie temperatuur en dichtheid van een 
tweedimensionaal electronengas. Op de bovenste as is de bijbehorende plaatspanning in 
het geval van een heliumhoogte van I mm gegeven. 

wordt dan de vrije electronenmassa. Ten gevolge hiervan zal de nul-veld mobiliteit (de 
mobiliteit is alleen goed bepaald zonder magneetveld) kleiner worden. Experimenteel is 
waargenomen [ 17], dat bij de overgang naar de vaste fase de mobiliteit een factor 2 
kleiner wordt. 
Wat er bij de faseovergang in een magneetveld met bijvoorbeeld de magnetoweerstand 
gebeurt is niet bekend. Er mag echter verwacht worden, dat de magnetoweerstand 
eveneens toeneemt als het systeem overgaat naar de vaste toestand. 

Tijdens experimenten kan eventuele Wigoerkristallisatie dus aangetoond worden door de 
magnetoweerstand als functie van de temperatuur te meten. Ter plaatse van Tc kan er dan 
bijvoorbeeld een discontinuë sprong in de gemeten grootheid optreden. 

2. 7 Een nieuw soort randgolven 

Bij sommige metingen zijn resonantieverschijnselen te zien, die niet afkomstig zijn van de 
normale randgolven, zoals die tot nu toe besproken zijn. De gemeten frequenties van deze 
vreemde golven, liggen een bepaalde factor lager dan die van de normale randgolven. De 
resonantiefrequentie van deze nieuwe golven is op dezelfde manier afhankelijk van het 
aangelegde magneetveld en de electtonendichtheid als bij de normale golven. Deze golven 
zijn onderzocht in samenwerking met Monarkha en Kirichek [18]. 
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Een sluitende theoretische verklaring voor deze nieuwe golven is nog niet aanwezig. Wel 
kan het ontstaan van deze nieuwe golven aannemelijk gemaakt worden met behulp van 
een voorlopige theorie, ontwikkeld door Monarkha [18]. 
De verklaring voor het bestaan van deze nieuwe golven is het niet star en statisch zijn van 
de rand van de electronenplas. Tot nu toe was aangenomen dat de electtonenplas min of 
meer scherp begrensd was en dat deze grens niet varieerde in de tijd. Uit berekeningen 
[18] volgt echter, dat de aanname van een niet-starre grens kan leiden tot een geheel 
nieuw soort randgolven. 

In het geval dat het 2DEG het halfoneindige vlak y < 0 vult, zullen er op de grens 
dichtheidsfluctuaties 8n zich voortplanten en daarbij een lading Q accumuleren ter plaatse 
van de rand van de electronenplas. De grootte van deze lading wordt gegeven door 

Q = Jöndy (2.41) 

Deze dichtheidsfluctuaties bevinden zich ruimtelijk gezien in een smal gebied, met breedte 
dB (eerder aangeduid met 8..L ). Dit zijn de gewone randgolven. 

Daarnaast kunnen er fluctuaties optreden in de grens van het 2DEG. Deze grens heeft dan 
een uitwijking Ç(x,t) ten opzichte van de evenwichtstoestand. Een typische breedte 
waarover deze fluctuaties zich afspelen is d (eerder aangeduid met d1 ), de breedte van het 
gebied waarover de electrenendichtheid afvalt naar nul. Deze afstand is van dezelfde 
ordegrootte als de heliumhoogte boven de onderplaat 
De electrostarische potentiaal ter plaatse van de grens <1>(0) ten gevolge van de 
dichtheidsfluctuaties Q en de oscillaties van de grens Ç wordt in de engescreende limiet 
(dB < d) bij benadering gegeven door 

<1>(0) z 2 {Qln(-
1 J + enÇln(-

1 J} 
iqldB lqld 

met q de golfvector en n de electronendichtheid. 

Ook de oscillaties van de rand kunnen zich voortplanten langs de grens van de 
electronenplas. Zij vormen op die manier een nieuw soort randgolven. 

(2.42) 

Er zal een koppeling optreden tussen de normale randgolven (dichtheidsfluctuaties) en 
deze nieuwe randgolven (oscillaties van de rand van de electronenplas). 
Intuïtief is dit als volgt in te zien. De vorm van het dichtheidsprofiel aan de rand van de 
electronenplas, wordt bepaald door de potentiaalverdeling ter plaatse van die rand ten 
gevolge van in- en externe electrische velden. Als er nu een normale randgolf aangeslagen 
wordt, veroorzaken de dichtheidsoscillaties kleine periodieke veranderingen in de 
potentiaal. Daardoor zal de rand een klein beetje vervormen en kan er een nieuwe randgolf 
ontstaan. De oscillaties van de rand ten gevolge van deze aangeslagen nieuwe randgolf, 
hebben op hun beurt weer invloed op de normale randgolf. 
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Het equivalent van de continuïteitsvergelijking (2.18) voor deze twee gekoppelde 
randgolven, wordt in integraal vorm gegeven door 

iroQ + cr à<l> I 
0 

= 0 
yy ày y: 

Hierbij is aangenomen dat à<l>!àx << à<l>!ày. 

(2.43) 

De stroom loodrecht op de rand is in dit geval niet gelijk aan nul, maar wordt gegeven 
door }y = -iroenÇ. Via de geleidingstensor kan deze voorwaarde omgeschreven worden in 

Combinatie van (2.43) en (2.44) geeft de dispersierelatie voor de beide gekoppelde 
randgolven 

Voor een kwalitatieve analyse van het gedrag van deze golven mag de benaderde 
uitdrukking voor de electrostatische potentiaal (2.42) ingevuld worden, zodat de 
uiteindelijke dispersierelatie gegeven wordt door 

ro = 2cr xq{ ln(_l J + enÇ ln(d8 J} 
Y lqd8 Q +enÇ d 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

Als in deze formule een starre rand Ç = 0 verondersteld wordt, ontstaat een dispersierelatie 
van normale randgolven roQ oe 2 cryx q ln(l/qd8). Bijna dezelfde relatie ontstaat in het geval 
dat Q = 0 verondersteld wordt, roç oe 2 cryx q ln(l/qd). In het algemene geval zal er echter 
sprake zijn van een combinatie van beide modes. Het effect hangt dan af van de relatieve 
fase van de beide modes. Zijn beide modes in fase, dan zijn de afzonderlijke oorzaken niet 
van elkaar te onderscheiden. Deze situatie wordt dan beschreven door de normale 
randgolven. Zijn de beide modes echter in tegenfase ten opzichte van elkaar, dan geldt 
sign{enÇ} =- sign{Q}. Dit resulteert in een effectieve afname van de lading Q, waardoor 
de frequentie afneemt. Deze laagfrequente mode, ligt dan een factor lager dan de normale 
mode en wordt gezien als een nieuwe randgolf. 

2.8 Metingen aan een Corbino-geometrie 

De ronde geometrie van de onderplaat, maakt het mogelijk om een speciaal soort metingen 
te doen, de zogenaamde Corbino-metingen. In principe zijn dit metingen, waarbij 
geëxciteerd wordt op een cirkelvormige middenelectrode en gemeten wordt op een 
volledig ringvormige electrode daaromheen (excitatie- en meetelectrode kunnen ook 
omgewisseld worden). In het geval van onze onderplaat wordt er geëxciteerd op een 
cirkelvormige mid-electrode, maar de ringvormige detectie-electrode is onderverdeeld in 8 
afzonderlijke electroden, zie figuur 3.2. Daar tussenin bevindt zich nog een ringvormige 
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electrode, die tijdens de metinge de-geaard wordt om een ruimtelijke scheiding aan te 
brengen tussen excitatie- en detectie-electrode. Het feit dat de meetelectrode geen 
volledige ring is maakt voor de metingen niets uit: het meetsignaal is in dat geval gewoon 
een gedeelte van het signaal dat een volledige ring zou geven. 
Het bijzondere aan Corbino-metingen is dat in een magneetveld de Hallspanning per 
definitie gelijk is aan nul. Omdat het aangelegde electrisch veld in de axiale richting staat 
zou deze spanning namelijk in de tangentiale richting moeten staan. Omdat er ten gevolge 
van de rotatiesymmetrische situatie geen voorkeursplaats is aan te wijzen en er bovendien 
in tangentiale richting geen grenzen zijn aan te geven, kan er nergens een spanning over 
ontstaan. De respons van het systeem is in dat geval gelijk aan de respons bij nul veld, 
met als enige verschil een veld-afhankelijke geleidingscoëfficiënt. 
Gevolg hiervan is dat het gedrag van het electtonengas beschreven kan worden met behulp 
van één parameter 

ö, = J 2an 
roes 

(2.47) 

waarbij Cs de capaciteit van de plas naar boven- en onderplaat is, formule (2.21). 
In het geval dat er geëxciteerd wordt op de mid-electrode (buitenstraal r1), er gemeten 
wordt op een volledige buitenring (binnenstraal r3) en de electtonenplas een straal r 2 heeft 
(met r3 < r2), wordt er op de meetelectrode een stroom gemeten, die gegeven wordt door 
[19] 

(2.48) 

met J1 en N1 eerste orde Bessel- en Neumannfuncties. De parameters zi (i= 1,2,3) zijn 
gelijk aan (1-j) ·rJ 8 0 en y is een geometrische factor gegeven door 

(2.49) 

Deze factor y is de verhouding tussen de capaciteit van de plas naar de onderplaat en de 
capaciteit naar de onder- en de bovenplaat 

In onze experimenten moet er rekening gehouden worden met het feit, dat niet met een 
complete buitenring gemeten wordt, maar met een fractie daarvan. Omdat de 
meetelectrode toch nog redelijke afmetingen heeft, mag de uitkomst van (2.48) gewoon 
vermenigvuldigd worden met die fractie. 
De gemeten stroom is complex en bevat in het algemeen een infase en een uitfase 
component, respectievelijk / 0 en /90• De waarden van deze in- en uitfase componenten als 
functie van de parameter 80 zijn te zien in figuur 2.9. 
Vergelijking (2.48) geeft de complexe meetstroom als functie van de geleidingscoëfficiënt 
<Jxx- Via een van de modellen besproken in § 2.3 kan de manier waarop <Jxx afhangt van de 
experimentele parameters (dichtheid, temperatuur, magneetveld etc.) bepaald worden. 
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figuur 2.9 In- en uitfase component van de meetstroom bij een corbinometing als functie 
van de parameter 80. 
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HOOFDSTUK 3 
EXPERIMENTELE OPZET 

3.1 Inleiding 

De experimenten aan het tweedimensionale electtonengas zijn uitgevoerd op een bestaande 
opstelling. De opstelling werkte naar behoren en gedurende de afstudeerperiode is er dan 
ook nauwelijks iets aan veranderd. De meetopstelling op zich wordt beschreven in § 3.2. 
De gebruikte experimentele technieken en randapparatuur komen aan bod in § 3.3 en 
§ 3.4. Vrijwel alle metingen worden met behulp van een meetcomputer verricht. Een kort 
overzicht van de gebruikte software voor het meten en verwerken van resultaten is te 
vinden in § 3.5 en in § 3.6 tenslotte staan de "default" waarden voor de meest gebruikte 
experimentele parameters. 

3.2 De opstelling 

De eigenlijke ruimte waar het electtonengas zich bevindt is de meetceL Dit is een 
cirkelvormig cel, met een hoogte van 3 mmeneen (binnen-) doorsnede van 15 mm. 
De experimenten aan het 2DEG op vloeibaar helium vereisen lage temperaturen, typisch 
tussen 100 mK en 1.2 K. Deze temperaturen kunnen bereikt worden, doordat de cel zich 
binnenin een mengkoeler bevindt. De bouw en werking van deze mengkoeler worden 
uitgebreid beschreven in [20]. 
De meetcel bevindt zich in de zogenaamde experimentele pot. Daaromheen bevindt zich 
een supergeleidende magneet, waarmee een magneetveld van maximaal 7 Tesla, loodrecht 
op het heliumoppervlak aangelegd kan worden. Deze magneet is ontworpen om ter plaatse 
van de meetcel zo homogeen mogelijk te zijn. Volgens de specificaties van de magneet is 
de relatieve inhomogeniteit over de meetcel gezien, kleiner dan 1 %o. 
De meetcel is zodanig in de experimentele pot bevestigd, dat deze ten opzichte van de pot 
een klein beetje gekanteld kan worden. Deze variabele ophanging wordt gebruikt om de 
cel zo goed mogelijk uit te lijnen, zodat het heliumoppervlak evenwijdig staat aan de 
boven- en onderkant van de meetceL Helaas is het op dit moment, alleen maar mogelijk 
deze "tilt" te veranderen op het moment dat de gehele mengkoeler stil ligt. Gedurende de 
gehele afstudeerperiode is deze tilt dan ook maar één keer bijgesteld. Dat het al dan niet 
horizontaal staan van de cel toch een belangrijke invloed heeft op de experimenten, volgt 
uit de resultaten beschreven in hoofdstuk 5. 
Een schematisch doorsnede van de meetcel is te zien in figuur 3.1. 
De cel is gedeeltelijk gevuld met vloeibaar helium. De electtonen bevinden zich vlak 
boven dit oppervlak. De belangrijkste onderdelen van de cel zijn de bovenplaat, de 
guardring, de onderplaat en de gloeidraad. Tijdens experimenten wordt het 
heliumoppervlak geladen door een stroompuls door de gloeidraad te sturen. De lengte en 
sterkte van deze puls zijn variabel in te stellen. Typisch is gedurende 1 seconde een 
stroom van ongeveer 70 mA. Door deze puls gaat de draad gloeien en komt er een wolk 
electtonen vrij. Doordat de draad zich in een uitsparing in de bovenplaat bevindt en de 
bovenplaat en guard ten opzichte van de onderplaat op een negatieve spanning staan, 
worden deze electtonen versneld in de richting van het helium-oppervlak. Eenmaal daar 
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aangekomen zal een deel van 
de electtonen ingevangen 
worden in de potentiaalput en 
is er een tweedimensionaal 
electronengas ontstaan. Het 
laden van het heliumoppervlak 
op deze manier wordt ook wel 
sproeien van electtonen 
genoemd. 
Zoals in hoofdstuk 2 
aannemelijk is gemaakt, 
bepaalt de waarde van de 
aangelegde negatieve spanning 

vloeibaar Helium 

op de bovenplaat de maximale figuur 3.1 De meetcel. 
dichtheid van electtonen op het 
helium. De afmetingen van de electtonenplas worden beperkt door de aangelegde 
negatieve spanning op de guardring. 
Een bovenaanzicht van de onderplaat met daarop de verschillende electroden, is te zien in 
figuur 3.2. 

figuur 3.2 De onde1plaat, onderverdeeld in JO 
electroden. 

De diverse electroden zijn de mid
electrode (M), de ring-electrode (R) 
en 8 buitenelectrodes. 
Elk van deze electroden kan gebruikt 
worden om de excitatiespanning aan 
te leggen, de respons van het 
systeem te meten, of om de
spanningen aan te leggen. De 
electroden die niet gebruikt worden 
zijn standaard de-geaard. De 
afmetingen van de electroden zijn 
gegeven in tabel 3.1. 
Aanvankelijk bestonden de 
bovenplaat, guardring en onderplaat 
uit koper. Het nadeel van koper is 

echter dat het kan oxideren en dat zich er makkelijk vuil op kan afzetten. Hierdoor kunnen 
er onregelmatigheden en ongewenste inhomogeniteiten in de electrische velden ontstaan. 
Om deze problemen te vermijden hebben we enkele bestaande cellen laten vergulden. 
Halverwege de afstudeerperiode is deze vergulde cel ingebouwd in de mengkoeler. 
Tegelijkertijd is ook de cel opnieuw uitgelijnd, zie hierboven. Resultaat was een 
opmerkelijke verbetering van bepaalde metingen (zie hoofdstuk 5). Of dit nu een gevolg is 
van de nieuwe cel of van het uitlijnen, of van beide, is echter niet geheel duidelijk. 

De temperatuur in de cel wordt gemeten met behulp van een Ru02-weerstand. De 
weerstand van deze thermometer is rechtstreeks een maat voor de temperatuur. De 
weerstand bevindt zich in het vloeibaar helium onder de meetcel, zodat de uitgelezen 
waarde een goede indicatie moet zijn van de temperatuur in de cel. 

-28-



electrode binnenstraal /mm buitenstraal /mm 

mid - 2.0 

ring 2.15 3.0 

1 t/m 8 3.15 7.0 

guard 7.5 -

tabel 3.1 Afmetingen van de electroden op de onderplaat, zie figuur 3.2. De ruimten 
tussen de buitenelectroden is 0.15 mm breed. 

Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit, dat de Ru02-weerstand een 
functie kan zijn van het aangelegde magneetveld. De maximale relatieve afwijking treedt 
op bij hoge magneetvelden en lage temperaturen. Volgens [21] is bij een magneetveld van 
5 Tesla bij 100 mK de afwijking in de orde van 5 %. Bij hogere temperaturen en lagere 
magneetvelden is deze afwijking belangrijk kleiner. Voor deze afwijking is gedurende de 
experimenten niet gecorrigeerd. 

De temperatuur in de cel wordt bepaald door twee tegengestelde mechanismen. 
Ten eerste is er de thermische koppeling van de experimentele pot met de mengkamer van 
de mengkoeler. Deze koppeling is zwak, maar zorgt ervoor dat het potje afkoelt. Een 
normale temperatuur van de mengkamer is 30 mK, maar door de zwakke koppeling wordt 
de temperatuur van de experimentele pot niet lager dan ongeveer 100 mK. Is er een 
hogere temperatuur gewenst, dan is er dus een tweede, opwarmend effect nodig. Hiervoor 
wordt een heater, bevestigd op de wanden van het potje, gebruikt. De grootte van de 
stroom die hier doorheen gestuurd wordt bepaalt het vermogen dat in de cel afgegeven 
wordt. 
Andere mechanismen die voor opwarming van de meetcel en experimentele pot zorgen 
zijn het sproeien van electfonen en het veranderen van het magneetveld. Bij het sproeien 
van electfonen wordt de gloeidraad aan het gloeien gebracht. Het vermogen dat hierbij 
vrijkomt wordt gedissipeerd in de experimentele pot. Vaak loopt de temperatuur dan op tot 
ongeveer 1.2 K. Het veranderen van het magneetveld veroorzaakt in alle geleidende delen 
van de mengkoeler kringstroompjes. Deze kringstroompjes hebben een warmte
ontwikkeling tot gevolg. Om te voorkomen, dat tijdens het sweepen van het veld de 
meetcel te veel opwarmt, moet de sweepsnelheid van de magneet zo laag mogelijk 
gekozen worden. 
Het instellen van een vaste temperatuur in de meetcel kan door deze effecten een lastige 
zaak worden. Daarom kan er behalve het met de hand bijregelen van de heaterstroom, ook 
gebruik gemaakt worden van een computerprogramma dat de temperatuur stabiliseert. De 
werking hiervan wordt besproken in § 3.5. 

3.3 Meettechnieken 

Zoals in hoofdstuk 2 al duidelijk is geworden, is het niet mogelijk om rechtstreeks 
contacten aan het electfonengas te maken. In plaats daarvan wordt er een capacitieve 

-29-



koppeling met de electtonenlaag gemaakt, door een wisselspanning op een van de 
electroden op de onderplaat aan te leggen. Het meetsignaal wordt dan, ook weer via 
capacitieve koppeling naar een andere electrode, uitgelezen met behulp van een lock-in 
versterker. De excitatie wisselspanning wordt gegenereerd in de lock-in versterker en 
wordt meteen als referentiesignaal gebruikt. Het uiteindelijke meetsignaal is zeer klein, in 
de orde van enkele pA of minder. Daarom wordt het meetsignaal, voor het de lock-in 
bereikt, eerst versterkt met behulp van een losse stroomversterker. Deze stroomversterker 
heeft een versterkingsfactor van 105 V/A en is speciaal ontworpen om een zo klein 
mogelijke fasedraaiing als functie van frequentie te geven. Eventueel kan ook de 
ingebouwde voorversterker van de lock-in gebruikt worden, maar uit metingen is gebleken 
dat deze aanzienlijk grotere fasedraaiingen geeft. 
Naast de geleiding van de plas en de capaciteiten van de plas naar boven en onderplaat 
spelen ook de capaciteiten van de coaxkabels en de in- en uitgangsimpedanties van de 
lock-in en voorversterker een rol. Het systeem in totaal kan dan weergegeven worden door 
een equivalent stroomcircuit. Het schema daarvan is te zien in figuur 3.3. 

R 
s 

I 
meet 

e11 Je15 

Icaax ~~~± ~=r ±::J Icaax 
- -

figuur 3.3 Equivalent stroomcircuit. Het deel binnen de stippellijnen bevindt zich in de 
meetcel. Voor een verklaring van de symbolen zie de tekst. 

De excitatiespanning V,x wordt gegenereerd in de lock-in versterker. De uitgang heeft een 
impedantie Rs. De verbinding tussen generator en excitatieelectrode (ell) bestaat uit 
ongeveer 6 meter coaxkabel. Deze heeft een capaciteit Ccoax naar aarde. De meetelectrode 
is elS. Via weer een coaxkabel met capaciteit Ccoax• bereikt de meetstroom !meer de 
voorversterker. Deze heeft een ingangsimpedantie R;. Het gedeelte in de cel, binnen de 
stippellijnen, wordt voorgesteld met een capaciteit van de excitatieelectrode naar de 
electtonenplas C1, een capaciteit van de plas boven de excitatieelectrode naar de 
bovenplaat C/, een capaciteit van de plas naar de meetelectrode C5 en een capaciteit van 
het gedeelte boven de meetelectrode naar de bovenplaat Cs'. De overige capaciteiten, van 
de plas naar de overige electroden, en van het deel van de plas boven die electroden naar 
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de bovenplaat, worden voorgesteld door C
111

' '. De geleiding van de plas, of liever gezegd 
de inverse geleiding, wordt in rekening gebracht door middel van een weerstand Rpt· 

Indien de weerstand van de elecn·onenplas klein is ten opzichte van de impedanties van de 
capaciteiten van de plas naar excitatie- en meetelectrode, RP1 << 1/roC1 en l/roC5 , kan de 
electrenenplas beschouwd worden als een oneindig goed geleidende plaat en mag de 
weerstand verwaarloosd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een hoge electtonen 
mobiliteit in nul veld. De meetstroom als functie van de excitatiespanning wordt dan 
gegeven door 

I 
meet (3.1) 

waarbij de capaciteiten van de coaxkabels en de in- en uitgangsimpedantie verwaarloosd 
zijn. Het signaal is puur capacitatief, 90° uit fase, omdat de geleiding van de plas oneindig 
genomen is. 
Om snel een ruwe indruk van de grootte van de meetstroom te krijgen, kunnen in (3.1) de 
geometrische capaciteiten ingevuld worden. Dit geeft dan de volgende uitdrukking voor de 
meetstroom 

I 
meet 

(3.2) 

met RP de straal van de electtonenplas en Rmid de straal van de middenelectrode. 
In de praktijk blijken (3.1) en (3.2) te eenvoudig te zijn. Toch geven ze snel een redelijke 
schatting van de meetstroom in het geval dat de geleiding van de plas groot is. 

In werkelijkheid wordt een complex signaal gemeten I meel = I 0 + j/ 90
• Er kan dan een 

complexe admittantie Y gedefinieerd worden door 

/meel 1° · / 90 
· 

Y = = - + 1- = G +]WC 
V V V 

ex ex ex 

(3.3) 

met G de geleiding, C de capaciteit en ro = 21t/ de hoekfrequentie. Dit is echter niet direkt 
de admittantie van de electronenplas, maar van het gehele systeem. Ook als er geen 
electtonen op het helium aanwezig zijn, zal er toch een stroom gemeten worden. Deze 
ontstaat voornamelijk ten gevolge van strooicapaciteiten. Dit zijn bijvoorbeeld de 
capaciteiten tussen twee kabels of doorvoeren die naast elkaar liggen, of de rechtstreekse 
koppeling tussen meerdere electroden. Hiervoor kan echter eenvoudig gecorrigeerd 
worden, door het complexe signaal te meten zonder electtonen op het helium. Deze 
waarden, respectievelijk G0 en C0, moeten dan van de gemeten in- en uitfase componenten 
afgetrokken worden. De op deze manier gecorrigeerde waarden worden aangegeven met 
Gx en Cx. 
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Na deze correctie worden de fase <p en de amplitude A van de admittantie van de plas 
bepaald met behulp van 

0 
G /cor 

<p = arctan -·-" = arctan-
wC 9o 

x [cor 

en 

met Icor de gecorrigeerde stroom (in- en uitfase ). 

(3.4) 

(3.5) 

Hierbij is de fase van het signaal gedefinieerd ten opzichte van de imaginaire as. Dus in 
het geval van een pedect geleidende plas (formule 3.1) is het signaal volledig imaginair en 
is de fase gelijk aan nul. 
Deze manier van beschrijven van het meetsignaal is gebruikelijk bij corbinornetingen. Daar 
worden Cx en G.Jro (in fF) uitgezet als functie van magneetveld. Bij metingen aan 
randgolven is het meer gebruikelijk om rechtstreeks de gemeten stromen, of de gemeten 
spanningen na de stroornversterker, als functie van magneetveld of frequentie uit te zetten. 

Het signaal kan fasegevoelig gemeten worden met twee verschillende lock-in versterkers. 
De EG&G Princeton Applied Research, model 5210, heeft een frequentiebereik van 0.5 Hz 
tot 125 kHz. De andere lock-in versterker, EG&G Princeton Applied Research, model 
5302, heeft een frequentiebereik van 1 mHztot 1 MHz. 
De laatste is gebruikt om enkele metingen bij hoge frequenties (boven 120 kHz) te doen. 
In dat geval gaf de combinatie van lange coax-kabels en de stroomversterker onacceptabel 
kleine signalen en grote fasedraaiingen. Daarom is in die metingen de externe spannings
voorversterker model 5303, behorende bij de lock-in versterker, gebruikt. Bovendien is de 
ingang van die voorversterker zo dicht mogelijk bij het punt waar de draden uit de 
kryostaat komen, aangesloten. Dit om 6 meter coaxkabel te omzeilen. Lange coaxkabels 
zijn nadelig, omdat de geïnduceerde spanning in de plas over een spanningsdeler staat met 
impedanties 1/jroC5 en l!jroCcoax' zie figuur 3.3. Om een zo groot mogelijk meetsignaal te 
krijgen moet de laatste impedantie zo groot mogelijk zijn. Dat wil zeggen dat Ccoax zo 
klein mogelijk moet zijn, dus dat de coaxkabels zo kort mogelijk moeten zijn. 
Verreweg de meeste metingen zijn echter verricht met de laagfrequentie lock-in versterker 
in combinatie met de losse stroornversterker. 

3.4 Heliumhoogte in de cel 

Het is niet mogelijk om rechtstreeks de heliurnhoogte in de experimenteercel te zien of te 
meten. Er is wel een indirekte methode. Deze maakt gebruik van het feit dat vloeibaar 
heliurn een relatieve diëlectrische constante heeft van 1.0572 terwijl deze waarde voor 
gasvormig heliurn ongeveer gelijk is aan 1. 
Voor het bepalen van de heliumhoogte worden eerst de capaciteiten naar de bovenplaat 
van alle electroden op de onderplaat gemeten voor een lege cel (alleen heliurndarnp) en 
een volle cel (volledig gevuld met vloeistof). 
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Als deze waarden bekend zijn is een gemeten capaciteit van een electrode naar de 
bovenplaat voor een gedeeltelijk gevulde cel, een maat voor de heliumhoogte in de cel. 
Deze hoogte kan berekend worden met 

C-C h = d x leeg 

C -C vol leeg 

met Cx de gemeten capaciteit voor de gedeeltelijk gevulde cel. Dit is een lineaire 
benadering, waarbij randeffecten verwaarloosd zijn. 

(3.6) 

De nauwkeurigheid van deze methode is beperkt, omdat het relatieve verschil in 
diëlectrische constanten klein is. Bovendien is er voor de meeste electroden sprake van een 
grote strooicapaciteit Daarom kan deze methode moeilijk gebruikt worden om te 
controleren of de cel goed uitgelijnd is. 
Metingen zijn verricht bij heliumhoogten van 0.5 tot 1.5 mm. 

3.5 Software 

De capaciteitsmeringen nodig voor het bepalen van de heliumhoogte (§ 3.4) worden 
uitgevoerd met behulp van een capaciteitenbrug. Vrijwel alle andere metingen worden 
(semi-) automatisch verricht, met behulp van een M68000 MicroGiant meetcomputer. De 
software die daarop draait is geschreven in PEP. Deze taal is multi-tasking en is speciaal 
ontworpen voor het aansturen en uitlezen van experimenten. In de appendix is een 
overzicht te zien van de gebruikte programma's. 

Het grote voordeel van PEP, met multi-tasking mogelijkheden, is dat er tegelijkertijd 
meerdere programma's op verschillende niveaus kunnen lopen. Zo kan er terwijl een van 
de meetprogramma's draait, tegelijkertijd op de achtergrond een temperatuurstabilisatie
programma lopen. 
Deze temperatuurstabilisatie leest om de zoveel tijd, de weerstand van de Ru02-weerstand 
uit. Deze weerstand is een maat voor de temperatuur. Is de temperatuur te laag, dan 
verhoogt het programma de spanning over de heater een klein beetje, is de temperatuur te 
hoog, dan wordt de heaterspanning iets verlaagd. Het regelgedeelte van het programma 
bestaat uit een PI-algorithme. In principe komt dit erop neer, dat de terugkoppeling bestaat 
uit een proportioneel (P) en een integraal (I) gedeelte. De nieuwe stookspanning Vsr over 
de heater wordt dan gegeven door 

V = 11 ·P+"Lll ·I 
SI R R (3.7) 

waarbij !lR het verschil is tussen ingestelde en gemeten weerstand, "L!lR de som over deze 
verschillen is en P en I constante weegfactoren zijn van respectievelijk het proportionele 
en het integrale gedeelte. De grootte van deze weegfactoren bepaalt de snelheid waarmee 
de temperatuur stabiliseert. Door "trial and error" is gevonden, dat P = 10 en I = 0.3 een 
goed resultaat oplevert. 
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Voor het uiteindelijke verwerken van experimentele gegevens zijn enkele programma's in 
TurboPascal geschreven. De belangrijkste daarvan zijn de fitprogramma's PERIFIT en 
FITU, die gebmikt worden om uit gemeten resonantiekrommen diverse systeemparameters 
te bepalen. PERIFIT is geschreven door [20] en maakt gebruik van het perimeter model. 
FITU is tijdens deze afstudeerperiode geschreven en maakt gebruik van Lorentzkrommen 
om de meetdata te fitten. Zie § 4.2.1 en de appendix voor een beschrijving van deze 
programma's. 

3.6 Standaard parameters 

Het gedrag van het systeem en de gemeten respons ervan wordt direkt of indirekt bepaald 
door diverse experimentele parameters. Hier volgen de default waarden van de 
belangrijkste parameters die bij de experimenten gebmikt zijn, tenzij anders vermeld. 

*) Excitatiespanning (RMS-waarde): 
*) Tijdconstante lock-in versterker: 

*) Verhouding de-spanningen in cel: 
*) Straal van de electronenplas: 
*) Heliumhoogte: 
*) Temperatuur: 

V.x = 10 mV. 
t = 300 ms voor randgolfmetingen. 
t = 1 s voor Corbinometingen. 
Vp1/V8 = 2/3. 
RP = 6.6 mm. 
d =1mm. 
T = 0.5 K. 

De overige parameters zoals frequentie, magneetveld, grootte van de dc-spannigen in de 
cel en electtonendichtheden worden indien van belang, bij de resultaten vermeld. 
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HOOFDSTUK 4 
RANDGOLVEN 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten betreffende de randgolfmetingen gepresenteerd. 
De metingen vallen uiteen in twee gedeelten. In § 4.3 worden de metingen besproken, 
waarbij de dichtheidsverdeling homogeen is (behalve aan de randen van de plas), de 
zogenaamde schijfvormige profielen. In § 4.4 de metingen waarbij er een dichtheidsprofiel 
aangelegd is in de electronenplas, de zogenaamde ringvormige of getrapte dichtheids
profielen. In § 4.2 zal eerst aangegeven worden hoe uit de metingen informatie over de 
fysische parameters van de electfonenplas gehaald kan worden. Bovendien komen in die 
paragraaf enkele problemen aan de orde, die gedurende de metingen de nodige 
moeilijkheden veroorzaakt hebben. In § 4.5 worden metingen aan kleine schijf- en 
ringstructuren besproken en in § 4.6 komen de nieuw ontdekte randgolven aan bod. 

4.2 Algemeen 

Belangrijke informatie over het tweedimensionale electtonen systeem is te verkrijgen uit 
de gemeten resonantiekrommen. Met behulp van de dispersierelatie zegt de positie en de 
vorm van de resonantiekromme iets over diverse grootheden zoals de dichtheid, de vorm 
van het dichtheidsprofiel (parameter a), de magnetoweerstand Pxx en de straal van de 
electronenplas. 

4.2.1 Fitten van de resonantiekrommen 

Typische metingen aan randgolven in het 2DEG geven resonantiekrommen waarbij een 
stroom fasegevoelig gemeten wordt als functie van de excitatiefrequentie of het aangelegde 
magneetveld. Om uit deze metingen informatie over parameters en grootheden van de 
electfonenplas te halen moeten er twee relaties bekend zijn. 
De eerste geeft een verband tussen de dispersierelatie en de parameters van het 2DEG. 
Ten tweede moet de relatie bekend zijn tussen de gemeten stromen en eigenschappen van 
de randgolven. 

In [20] is geprobeerd om fysische informatie uit de metingen te halen door de 
resonantiekrommen te fitten met behulp van het perimetermodeL De gebruikte 
dispersierelatie is die volgens het transmissielijn model (2.26). 
Het nadeel hiervan is dat deze manier van fitten slechts geldig is voor één 
resonantiekromme tegelijk. De reden hiervan is dat de combinatie van transmissielijn- en 
perimetermodel equidistante resonantieposities voorspelt, terwijl in werkelijkheid de 
posities van de hogere harmonischen sublineair zijn. 
Voor elke resonantiepiek zijn er drie fitparameters beschikbaar, te weten Pxx, an en Cm. 
De parameter Cm is een meetcapaciteit en is gelijk aan C5, zie figuur 3.3. 
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Een meer fenomenologische manier is, rechtstreeks de positie, hoogte en breedte van de 
resonantiekrommen te bepalen. De resonantiekromme kan benaderd worden door de 
resonantie te vergelijken met een stroomresonantie in een electrisch equivalent circuit. 
Resultaat daarvan is dat de amplitude van de gemeten stroom gefit kan worden met behulp 
van Lorentzkrommen, formule (4.2). Het grote voordeel hiervan is dat deze methode wel 
goed bruikbaar is als er meerdere resonanties optreden in één sweep. Dat dit een voordeel 
is komt doordat de afzonderlijke pieken elkaar kunnen overlappen, waardoor pieken vaak 
breder en hoger lijken dan ze in werkelijkheid zijn. 
Per resonantiepiek zijn er drie onafhankelijke fitparameters, te weten de positie, de hoogte 
en de breedte van de piek. Een voorbeeld van een Lorentz-fit is te zien in figuur 4.1. 
In het algemeen blijkt, dat er kleine structurele afwijkingen zijn van de metingen ten 
opzichte van de fits. Vooral tussen twee resonanties in, is de gemeten stroom vrijwel altijd 
lager dan de lorentz-krommen aangeven. Een mogelijke oorzaak hiervan is, dat de 
excitatiespanning afhankelijk is van de aangelegde frequentie, zie § 4.3.5. Dit heeft onder 
andere tot gevolg, dat er problemen met het fitten kunnen ontstaan als er sprake is van een 
kleine resonantiepiek die tussen twee grote resonanties in ligt. Deze situatie kan 
voorkomen in het geval van getrapte dichtheidsprofielen. In dat geval is het soms 
onmogelijk om op deze manier iets te zeggen over de lijnbreedte of hoogte van de kleine 
resonantie. De positie is meestal wel goed te bepalen. 

150 
<( 
c.. -Q) 

"C 100 ::I --c.. 
E 
ca 

50 

0 
0 20 40 60 80 100 120 

frequentie I kHz 

figuur 4.1 Voorbeeld van een Lorentz-fit. De kruisjes geven de meetdata (B = 2.20 T, 
T = 0.5 K, n = 6 ·ld1 m·2

). De fit is de doorgetrokken lijn. 
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Het eenvoudigste resonant circuit met demping is een LRC-kring. Naar analogie met dat 
circuit kan de volgende differentiaalvergelijking gebruikt worden 

" 1 . 2 . 
I + _J + ro 0/ = roAe' 001 (4.1) 

't 

met I de stroom die door het systeem loopt ten gevolge van de aangelegde drijvende 
kracht A e iror. De factor 1/t is een constante die een maat is voor de demping van het 
systeem ('t heeft dus niets te maken met de botsingsverstrooiingstijden uit § 2.3). De 
factor ro in het rechterlid van de vergelijking komt voort uit het feit dat er sprake is van 
een stroomresonantie. Dit in tegenstelling tot een spanningsresonantie, waarbij deze factor 
ontbreekt. 
De oplossing van deze differentiaal vergelijking is van de vorm I = B ei 00 1

, waarbij de 
amplitude gegeven wordt door 

roA 
I B I = --;:=::======= 

(4.2) 

Dit is de algemene vergelijking van een Lorentzkromme. 

De werkwijze is nu als volgt. De meetkrommen worden gefit met behulp van de 
lorentzkromrnen uit (4.2). Elke afzonderlijke resonantiepiek wordt volledig bepaald door 
drie fitparameters, zodat voor een meting met n resonantiepieken in totaal 3n parameters 
aangepast moeten worden. Voor elke piek worden deze fitparameters ro0, 't en A 
omgerekend naar de positie, hoogte en breedte op de volgende manier: 

-) resonantiefrequentie: 

-)hoogte: 

-) halve hoogte: 

(I) 1(2 = 

(I) = (J) 
res 0 

2 3 1 
roo+-±-

2t2 2t 

In het geval van smalle resonantiepieken ( ffiot >> 1), gaat (4.3c) over in 

(4.3a) 

(4.3b) 

(4.3c) 

(4.3d) 

Vooral de positie en de lijnbreedte (breedte van de piek bij halve hoogte) worden gebruikt 

-37-



om informatie over het systeem te verkrijgen. Gecombineerd geven zij de kwaliteitsfactor, 
ook wel Q-factor genaamd 

(4.4) 

De lorentzfits worden gemaakt met behulp van het programma FITU.PAS, geschreven in 
turbo pascal. De werking en listing worden gegeven in de appendix. 

4.2.2 Invloed trillingen 

Een van de grootste problemen waar experimenten bij lage temperaturen mee te maken 
kunnen krijgen, zijn trillingen van de opstelling. Naast ongewenste opwarming bij extreem 
lage temperaturen, hebben trillingen ook andere nadelige effecten. 
De kryostaat van de mengkoeler waarin de experimenten gedaan zijn, is ontworpen om 
enigzins trillings-gedempt te zijn. Toch zijn er tekenen bij bepaalde metingen dat de 
trillingen wel degelijk van invloed zijn. Dat zijn dan waarschijnlijk voorallaagfrequente 
trillingen met een frequentie in de orde van enkele Hertz. Deze storingen zijn 
voornamelijk afkomstig van het kryogene bedrijf, dat gevestigd is in een ruimte precies 
beneden onze mengkoeler. Enkele grote compressoren zijn de boosdoeners. De laag
frequente trillingen worden moeilijk tot niet door het gebouw gedempt, zodat ook onze 
mengkoeler er last van heeft. 
Het schadelijk effect is niet zozeer het 
opwarmen van de meetcel, maar meer het 
ontstaan van oppervlakte golven op het 
vloeibaar helium. Door de wisselwerking 
tussen vloeistof en electtonenplas kunnen 
er ook kleine dichtheidsvariaties ontstaan 
in het electronengas. Gevolg hiervan is dat 
de resonantiefrequentie niet langer 
constant is, maar gaat fluctueren in de tijd. 
Als er op dat moment bijvoorbeeld een 
frequentie-sweep gemaakt wordt, door de 
gemiddelde resonantiefrequentie heen, zal 
er een verbreedde en verlaagde 
resonantiekromme gemeten worden. Dit is 
heel duidelijk te zien in figuur 4.2, waarbij 
de trillingen kunstmatig versterkt zijn door 
zachtjes met de vingertoppen op de 
buitenmantel van de kryostaat te kloppen. 
De gestippelde lijn geeft de amplitude van 
de resonantiekromme onder normale 
omstandigheden, terwijl de doorgetrokken 
lijn de meting met extra trillingen is. 
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figuur 4.2 Verbreding ten gevolge van 
trillingen. De stippellijn is de normale piek, 
de getrokken lijn de verbreedde piek. 
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Het effect van de trillingen is duidelijk: de 
hoogte van de piek wordt kleiner en de 
breedte op halve hoogte neemt toe. 
Ten gevolge van het fluctueren van de 
resonantiefrequentie neemt bovendien de 
ruis op de metingen toe. Dit effect is goed 
te zien als er in kleine stapjes over de 
resonantiepiek gemeten wordt zonder bij 
elke frequentie voldoende te middelen. De 
resonantiekromme is dan niet meer glad, 
maar vertoont allerlei inkepingen die een 
gevolg zijn van kleine verschuivingen van 
de resonantiefrequentie ten gevolge van de 
trillingen. In figuur 4.3 zijn twee metingen 
te zien. Eén waarbij in stappen van 
ongeveer 1 kHz over de resonantie heen is 
gegaan en één waarbij in 10 maal kleinere 
stappen gemeten is. Deze laatste meting 
vertoont duidelijk de inkepingen in de 
resonantiepiek 

Om een ruwe indruk te krijgen van de 
frequentie van de trillingen is de volgende 
meting verricht. Bij een vast magneetveld 
is de excitatiefrequentie ingesteld op de 
resonantiefrequentie. Hierbij werd zowel 
geëxciteerd als gemeten met behulp van 
een analoge lock-in versterker. Het signaal 

2.0 ......-------------, 
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figuur 4.3 Inkepingen in de resonantiepiek 
ten gevolge van trillingen. Niet zichtbaar als 
in grote stappen gemeten wordt (punten), wel 
als in 10 maal kleinere stappen over de 
resonantie gegaan wordt (lijn). 

van de analoge uitgang van de lock-in versterker is vervolgens doorgemeten met behulp 
van de digitale lock-in versterker, in een frequentiebereik van 1 to 10 Hz. Het resultaat is 
te zien in figuur 4.4. Er is een maximum te zien rond de 4.5 Hz. Dit is inderdaad een 
frequentie die typisch veroorzaakt kan worden door pompen en compressoren. 

Gedurende korte tijd (maximaal een half uur) is het mogelijk om van de mengkoeler alle 
pompen uit te schakelen. Tijdens soortgelijke experimenten, waarbij inderdaad alle 
pompen en zoveel mogelijk randapparatuur (inclusief computers en digitale lock-in 
versterkers) uitgeschakeld was, bleek de invloed van de trillingen niet of nauwelijks 
merkbaar te zijn afgenomen. Op dat moment was het kryogene bedrijf wel volop in 
bedrijf. Dit sluit in ieder geval uit dat de oorzaak van de storing electrisch/electronisch van 
aard is (bijvoorbeeld ten gevolge van de storende rf-straling van digitale apparatuur of 
monitoren). Ook geeft het aan dat de trillingen veroorzaakt door de eigen pompen van de 
mengkoeler niet de hoofdoorzaak zijn van de storende invloeden. 
Het trillingsniveau is nogal variabel. De metingen uit de figuren hierboven zijn verricht op 
een moment dat er veel meer dan gemiddeld sprake was van trillingen. Een redelijke 
graadmeter voor het niveau is een loshangende balg die vanaf de kryostaat naar beneden 
hangt. Deze blijkt gevoelig te zijn voor trillingen met een frequentie van een paar Hertz. 
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Meestallijkt het trillingsniveau zodanig klein te zijn, dat er geen invloed op de metingen 
is waar te nemen. Toch is dit een van de redenen, waarom het wenselijk zou zijn om een 
verbeterde constructie voor de ophanging van de mengkoeler te ontwerpen. Deze 
constructie zou dan trillingsgedempt moeten zijn en minder externe trillingen moeten 
doorlussen naar de kryostaat. 
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figuur 4.4 Meting van het signaal als functie van de tijd op een vaste frequentie, zie 
inzet. Ten gevolge van de trillingen oscilleert dit signaal. Met behulp van een analoge 
lock-in is dit signaal doorgemeten, zie hoofdfiguur. Het spectrum vertoont een maximum 
bij 4.5 Hz. 

4.2.3 Bepalen van de dichtheid 

Naast de problemen met de opstelling (zie ook § 5.2), zijn er ook enkele onzekerheden 
met betrekking tot de experimenten zelf. 
Een probleem dat altijd een rol heeft gespeeld, is het bepalen van de juiste dichtheid van 
de electronenplas. Volgens formule 2.2 wordt weliswaar de verzadigingsdichtheid precies 
bepaald door de aangelegde bovenplaatspanning, maar de moeilijkheid zit in het bepalen 
of er werkelijk sprake is van een verzadigde plas. 
Er is geen direkte manier om de electtonen dichtheid te bepalen. Wel zijn er diverse 
indirekte methoden, maar tot nu toe was geen enkele van deze methoden bevredigend. 
Een van deze methoden is het meten van de totale lading van de electtonenplas met 
behulp van een electrometer [20]. Het nadeel van deze manier is dat de electtonenplas 
hierbij vernietigd wordt. 
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Een andere manier is om electtonen te sproeien bij een bepaalde, hoge bovenplaat 
spanning. Er van uitgaande dat er dan sprake is van onderverzadiging wordt de bovenplaat 
spanning in kleine stapjes teruggedraaid, met als gevolg dat ook de verzadigingsdichtheid 
lager wordt (formule 2.2) terwijl de totale hoeveelheid lading op het oppervlak gelijk 
blijft. Bij een bepaalde spanning wordt de dichtheid dan gelijk aan de 
verzadigingsdichtheid. Wordt de plaatspanning nog verder verlaagd, dan zal de dichtheid 
afnemen doordat er electtonen uit de plas verloren gaan. Deze methode wordt uitgebreid 
beschreven in [20]. Nadeel van deze methode is dat het instellen van een nieuw evenwicht 
vaak lang duurt en dat de resultaten niet echt reproduceerbaar zijn. Dit blijkt al uit [20] en 
wordt bevestigd door eigen metingen. 

Het werkelijke probleem zit in het feit dat de parameter a niet precies bekend is. 
Weliswaar geeft Glattli [9] een formule (zie § 2.5), maar deze is alleen geldig onder 
bepaalde condities en naar zal blijken niet geldig voor ons systeem. Indien de waarde van 
a wel bekend zou zijn, dan volgt de dichtheid rechtstreeks uit de positie van de 
resonantiepiek onder aanname dat de dispersierelatie (2.28) geldig is. 
In [20] en [22] wordt experimenteel een waarde van a = 0.35 ± 0.05 gevonden, maar uit 
onze metingen blijkt dat deze waarde te laag is. Waarschijnlijk is er in [20] en [22] nooit 
sprake geweest van verzadiging. 
Uit metingen aan getrapte dichtheidsprofielen volgt dat met redelijke zekerheid 
geconcludeerd kan worden, dat voor ons systeem geldt: a = 0.43 ± 0.03. De reden dat 
voor het eerst met enige zekerheid te zeggen is hoe groot de dichtheid is, zal in § 4.4 
uitgebreid besproken worden. 

4.3 Schijfvormige profielen 

Schijfvormige profielen zijn profielen met alleen aan de rand een dichtheidsgradiënt. In 
het midden van de plas is de dichtheid homogeen. Alleen aan de buitenrand, bij een straal 
RP , kan een randgolf lopen. 
In dit geval zijn alleen de bovenplaatspanning, die de verzadigingsdichtheid bepaalt en de 
guardspanning van belang. Deze laatste spanning bepaalt de straal van de plas. 
Alle electroden op de onderplaat, met uitzondering van de excitatie- en meetelectrode, zijn 
DC-geaard. 
De metingen zijn een uitbreiding van de al gedane metingen in [20]. Dat wil zeggen dat er 
voor het eerst gemeten is met excitatie-frequenties in het gebied van 120 kHz tot 1 Mhz. 
Dat geldt voor zowel magneetveldsweeps (met een vaste frequentie, zie § 4.3.1) als voor 
frequentiesweeps (zie § 4.3.2). 
In § 4.3.3 wordt de magnetoweerstand bepaald als functie van temperatuur en 
magneetveld. Dit wordt gedaan door het fitten van de metingen met behulp van het 
transmissielijnmodel in combinatie met het perimeter model. 
Tenslotte worden enkele niet-lineariteits verschijnselen besproken in § 4.3.4 en wordt er 
iets gezegd over de stabiliteit van de excitatiespanning in § 4.3.5. 
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4.3.1 Magneetveld sweeps 

Er zijn in principe twee mogelijkheden om resonantiekrommen te meten, frequentiesweeps 
en magneetveldsweeps. In het eerste geval is er een constant magneetveld en wordt de 
excitatiefrequentie gevarieerd, in het tweede geval is de frequentie constant en varieert het 
magneetveld. 
Het nadeel van magneetveldsweeps is de relatief lange duur van een meting in vergelijking 
met frequentiesweeps. Dit wordt voomarnelijk veroorzaakt door het feit dat de grootte van 
het magneetveld slechts langzaam veranderd mag worden. Indien het sweepen namelijk te 
snel gaat ontstaan er kringstromen in allerlei metalen onderdelen, met als gevolg dat het 
experimentele potje en het helium daarin opwarmt. Een ander nadeel is dat het lijkt alsof 
er gedurende magneetveldsweeps vaker electtonenverlies optreedt dan gedurende 
frequentiesweeps. Een echte reden daarvoor is niet gevonden. 
Een voordeel van magneetveldsweeps is dat de frequentie constant is waardoor eventuele 
interne fasedraaiingen vrijwel constant zijn over de gehele meting. 
Toch zijn, vooral vanwege de kortere tijdsduur, de meeste metingen verricht met behulp 
van frequentiesweeps (zie § 4.3.2). 

Tot nu toe waren er alleen magneetveldsweeps gedaan met een excitatiefrequentie tot 
120 kHz [20]. De reden hiervoor is dat door de ± 8 meter lange ( coax-)kabels tussen 
meetelectrode en voorversterker, bij hoge frequenties de invloed van de 
frequentieafhankelijke impedantie en fasedraaiingen zodanig groot wordt, dat er geen 
betrouwbare metingen gedaan konden worden. Een verbetering ten opzichte van het oude 
systeem is dat we de voorversterker zo 
dicht mogelijk bij de meetelectrode 
geplaatst hebben. De gebruikte 
voorversterker is in dit geval de externe 
spanningsvoorversterker, model 5303, 
behorende bij de EG&G 5302 lock-in 
versterker. 
Zo dicht mogelijk bij de electrode, komt 
neer op het aansluiten van de 
voorversterker direct na de doorvoer
stekker op de kryostaat. In dat geval is er 
nog steeds sprake van een verbinding 
tussen electrode en versterker van 
ongeveer 1,5 meter, in de kryostaat, maar 
in ieder geval is de 6 meter coax-kabel 
omzeild. Het signaal bij hoge frequenties 
is daardoor merkbaar goed verbeterd. 
Enkele typische metingen zijn te zien in 
figuur 4.5. De infase component is 
aangegeven met +, de uitfase component 
met tJ. en de amplitude met •· 

u. --
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figuur 4.5a Magneetveld sweep bij een 
frequentie van 250kHz. 
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figuur 4.5 b+c Magneetveldsweeps bij500kHz (b) en 750kHz (c). 

Uit de voorbeelden in figuur 4.5 blijkt dat er bij deze hoge frequenties resonanties 
waargenomen kunnen worden. De hogere orde resonanties liggen min of meer op 
equidistante afstanden van de eerste orde piek. Bij frequenties boven de 500 kHz lijkt 
echter de eerste orde resonantie niet op de juiste plaats te komen. Deze effecten worden 
duidelijker als de posities van de resonanties uitgezet worden tegen de frequentie. 
In figuur 4.6 staan de resultaten van diverse magneetveldsweeps. Op de horizontale as 
staat de vaste excitatiefrequentie en op de verticale as de positie van de resonantie in 
Tesla. De getrokken lijnen zijn power-law fits: Bres= a0 fa', metfin kHz en BinT. 
Indien de dispersierelatie (2.28) als de juiste beschouwd mag worden, is het magneetveld 
waarbij resonantie optreedt omgekeerd evenredig met de excitatiefrequentie. Daaruit volgt 
dat de fitparameter a1 gelijk zou moeten zijn aan -1. 

In tabel 4.1 staan de fitparameters behorende bij de krommen voor de verschillende 
harmonischen in figuur 4.6. 

nummer v 1 2 3 4 

ao 3.93 65.8 288.3 296.9 

al -0.543 -0.928 -1.103 -1.070 

tabel 4.1 Fitparameters behorende bij de power-law fits uit figuur 4.6 voor de eerste 
vier harmonischen: Bres= a0 fa,, metfin kHz. 
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Uit de tabel blijkt, dat de 1/f 
afuankelijkheid redelijk goed klopt. De 
afwijkingen van de a1-coefficient van -1 
zijn ongeveer 10 %. De eerste 
harmonische resonantie wijkt daar 
duidelijk vanaf, zoals al in figuur 4.5 te 
zien was. 
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De reden van deze afwijking is niet 
precies bekend, maar heeft hoogst
waarschijnlijk een experimentele oorzaak. 
Het lijkt erop dat het een effect is van de 
magneet zelf, dat beneden 0.1 Tesla de 
werkelijke grootte van het magneetveld 
niet overeenkomt met de ingestelde 
waarde. Misschien is dit ook de oorzaak 
van het onverklaarbare electtonenverlies 
dat vaak optreedt bij magneetveldsweeps. 
Het effect lijkt geen fysische oorzaak te 
hebben of een eigenschap van het systeem 
te zijn. 
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De spreiding van de a1-parameter van de figuur 4.6 Positie van de resonanties als 
hogere harmonischen is van dezelfde orde functie van de excitatiefrequentie. 
als bij magneetveldsweeps bij frequenties 
beneden 120kHz [20]. Deze spreiding 
wordt o.a. veroorzaakt door het geringe aantal meetpunten. Aan de grootte van de 
ao-parameters moet niet teveel waarde gehecht worden. Mede door het geringe aantal 
punten, is deze waarde erg gevoelig voor kleine afwijkingen van de meetpunten. 

Tot slot nog een opmerking over de dichtheid. Bij de metingen in de figuren 4.5 en 4.6 is 
een bovenplaatspanning van -20 Volt ingesteld. In het geval van verzadiging zou dit neer 
komen op een dichtheid van ongeveer 1.2·1012 m·2

• Uit de positie van de resonantiepieken 
blijkt echter, dat deze dichtheid ongeveer een factor 4 à 5 lager is. Er is in deze metingen 
dus niet sprake van verzadiging. Blijkbaar heeft dit op de 1/f afhankelijkheid geen invloed. 

4.3.2 Frequentiesweeps 

Een veel snellere manier van meten is het maken van frequentiesweeps. Daarbij wordt bij 
een constant magneetveld de frequentie in stapjes verhoogd. Bij elke frequentie wordt de 
in- en uitfase stroom gemeten, eventueel na een aantal keer middelen. 
Zoals gezegd is een nadeel van frequentiesweeps, dat de interne fasedraaiing van het 
systeem (voorversterker, kabels) afhankelijk is van de frequentie. In het algemeen geldt 
hoe hoger de frequentie, hoe meer last van ongewenste fasedraaiingen. Het probleem 
hierbij is dat onduidelijk is of de gemeten fasedraaiing geheel te wijten is aan de 
electronenplas, of dat een gedeelte afkomstig is uit het systeem op zich. 
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Gedeeltelijk kan voor dit effect gecorrigeerd worden. Daartoe wordt het in- en uitfase 
signaal gemeten zonder electtonen op het helium. Later kan dan deze "achtergrond", die 
een functie is van de frequentie, afgetrokken worden van het gemeten signaal. Deze 
methode is niet helemaal goed, omdat er ook nog rekening gehouden moet worden met 
een frequentieafhankelijkheid van de excitatiespanning. Hierop wordt nader ingegaan in 
§ 4.3.5. 
In het frequentiebereik van 120 kHz tot 1 Mhz is dezelfde verandering doorgevoerd als bij 
de magneetveldsweeps bij hogere frequenties. Ook hier is gebruik gemaakt van de externe 
voorversterker EG&G 5303, zie vorige paragraaf. 
In figuur 4.7 zijn enkele voorbeelden te zien van frequentiesweeps bij diverse 
magneetvelden. 
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figuur 4.7 Frequentiesweeps met de hoogfrequente loek-in. B = 0.70 T voor de linkse 
meting en B = 050 T rechts. De bovenplaatspanning is -JO V. De stippellijn is de infase, 
de gestreepte lijn de uitfase component en de getrokken lijn de amplitude. 

Voor frequentiesweeps geldt dat de resonantiepositie omgekeerd evenredig is met het 
magneetveld. In figuur 4.8 staat de resonantiefrequentie uitgezet tegen het reciproke 
magneetveld. Uit het feit dat de lineaire fits allen door de oorsprong gaan volgt de 
voorspelde omgekeerde evenredigheid (vergelijking 2.28). De coëfficiënten van de fits in 
figuur 4.8 worden gegeven in tabel 4.2. 

nummer v 1 2 3 4 5 

bo 1.92 3.00 9.79 6.61 7.00 

bl 116.13 229.25 331.58 437.40 528.86 

tabel 4.2 Coëfficiënten van de lineaire fits uit figuur 4.8: fres =b
0 
+b

1
B -t, fin kHz, B in T. 
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figuur 4.8 Resonantiefrequenties als functie van het reciproke magneetveld. De 
rechte lijnen zijn lineaire fits. 

Deze metingen zijn een aanvulling op de metingen gedaan in [20]. Daarin is gemeten tot 
een frequentie van 120 kHz, terwijl hier door genoemde aanpassingen het bereik is 
uitgebreid tot 1 MHz. Bovendien is er in [20] niet sprake geweest van verzadiging, terwijl 
dat hier zeer waarschijnlijk wel het geval is geweest. Dit volgt uit de waarde voor a, die 
berekend wordt uit de richtingscoëfficiënt volgens 

a = 21t e0e,RP of 
flsate 0(1/B) 

(4.5) 

Uit de richtingscoëfficiënt van de eerste orde resonanties in figuur 4.8 volgt dat a = 0.46, 
terwijl in [20] een waarde 0.35 ± 0.05 wordt gevonden. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat in [20] de dichtheid niet werkelijk de verzadigingsdichtheid is geweest. In § 4.4 wordt 
nader ingegaan op de bepaling van de parameter a. 

4.3.3 Lijnbreedte 

De lijnbreedte van een resonantiekromme is gedefinieerd als de breedte van de piek op 
halve hoogte. Eventueel kan de lijnbreedte met behulp van formule (4.4) omgerekend 
worden in een kwaliteitsfactor. 
De lijnbreedte of kwaliteitsfactor geeft informatie over de demping van de randgolven en 
zal daarom evenredig zijn met het imaginaire deel van de dispersierelatie. Indien het 
transmissielijn model (2.26) als de juiste dispersierelatie beschouwd mag worden, kan uit 
de breedte van de resonantiekrommen een waarde voor Pxx gehaald worden. Door nu de 
lijnbreedte als functie van aangelegd magneetveld en de temperatuur te meten kan Pxx(B,T) 
bepaald worden. 
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In [20] is dit geprobeerd door met behulp van het perimetermodel de resonantiekrommen 
te fitten. Een van de drie fitparameters is dan de magnetoweerstand Pxx. Het resultaat 
hiervan is een goede kwalitatieve overeenkomst van zowel de temperatuur- als de 
magneetveldafhankelijkheid met de gangbare theoretische berekeningen (Saitoh, 
Ando&Uemura, Dykman, zie § 2.3). De absolute grootte van de magnetoweerstand is 
echter één of twee orden van grootte kleiner dan de voorspelde waarde. Oorzaak daarvan 
is waarschijnlijk dat de combinatie van gebruikte dispersierelatie en het gebruik van het 
perimetermodel niet correct is. 
Dankzij de goede kwalitatieve overeenkomst, is er bij het verwerken van resultaten, toch 
gebruik gemaakt van deze manier van fitten. Bij het bepalen van de lijnbreedte van 
resonanties als functie van temperatuur, was er de hoop om bij lage temperaturen Wigner 
kristallisatie waar te kunnen nemen. Waarschijnlijk (zie § 2.6) manifesteert dit zich in de 
metingen, door een sprong in de magnetoweerstand bij de kristallisatie-temperatuur [17]. 
De hoop was dat ondanks het kwantitatieve verschil tussen gemeten Pxx en de theoretisch 
voorspelde waarden, deze sprong toch waarneembaar zou zijn. 

Enkele gemeten verbanden tussen de magnetoweerstand en de temperatuur zijn te zien in 
figuur 4.9. De waarden voor Pxx zijn bepaald uit perimetermodel fits. De heliurnhoogte bij 
deze metingen is 1.45 mm. Voordeel hiervan is, dat de lijnbreedte van de resonantiepieken 
kleiner is, dan bij d = 1 mm. 
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figuur 4.9 Magnetoweerstand bepaald uit perimeterfits, als functie van temperatuur. De 
heliumhoogte is 1.45 mm. De experimentele parameters zijn: B = 0.86 T, n = 4.5 ·1011 m·2 

(+), B = 1.70 T, n = 9.3 ·1011 m·2 (Ä) en B = 4.30 T, n = 2.3 ·1012 m·2 (e). 
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Uit de metingen blijkt dat de magnetoweerstand een minimum vertoond rond de 0.6 K. Dit 
is inderdaad in kwalitatieve overeenkomst met de diverse theorieën. De absolute waarde is 
echter weer één tot twee orden van grootte te laag. 
Als er al sprake is van Wigner kristallisatie, dan volgt dit niet uit deze metingen. 
Weliswaar vertoont de onderste lijn een significant sprongetje bij T = 0.12 K, maar dit is 
slechts één meetpunt. Bovendien reproduceert de sprong niet in de andere metingen, 
terwijl de kristallisatie temperatuur hoger wordt bij hogere dichtheden (de kristallisatie 
temperatuur bij n = 4.5 ·1011 m·2 ligt bij ongeveer 0.15 K, bij hogere dichtheden hoger). 
Uit figuur 4.9 blijkt al dat de magnetoweerstand toeneemt, naarmate het magneetveld en 
de dichtheid toenemen. De reden waarom beiden veranderd zijn, is dat de resonantiepositie 
ongeveer op dezelfd~ plaats blijft liggen. Een meting waarbij de dichtheid en de 
temperatuur wel constant zijn gehouden, is te zien in figuur 4.10. 
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figuur 4.10 Magnetoweerstand bepaald uit perimeteifits, als functie van magneetveld. De 
heliumhoogte is 1.45 mm. Te zien zijn waarden bepaald uit fits op de eerste drie 
harmonischen, respectievelijk 0, 0 en +. 

Het gemeten verband tussen magnetoweerstand en magneetveld, komt kwalitatief overeen 
met het verband dat Frost et a/.[3] gemeten heeft. Omdat Frost andere systeem parameters 
heeft gebruikt is de absolute grootte van de weerstand niet te vergelijken met deze 
metingen. Geruststellend is in ieder geval dat de perimeterfits voor de hogere orde 
resonanties dezelfde Pxx geven. Dit ondanks het feit dat de hogere orde resonanties bij een 
andere frequentie liggen en een andere hoogte hebben. 

Uit de metingen besproken in deze paragraaf blijkt dus niet of er wel of geen Wigner 
kristallisatie optreedt. Wel komt de temperatuur- en magneetveldafhankelijkheid kwalitatief 
redelijk overeen met theoretische voorspellingen. In § 4.4 worden meer metingen van de 
lijnbreedte als functie van temperatuur en magneetveld gepresenteerd, maar dan gemeten 
aan getrapte dichtheidsprofielen. Die manier van meten zal enkele voordelen blijken te 
hebben. 
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4.3.4 Niet-lineariteitsmetingen 

In vrijwel alle metingen is standaard een excitatiespanning van 10 mV gebruikt. Dit naar 
aanleiding van metingen in [20], die aangeven dat in vrijwel alle situaties een dergelijke 
excitatiespanning in het lineaire gebied zit. Toch blijft het altijd interessant om niet
lineaire verschijnselen te bestuderen. In figuur 4.11 is bij frequentiesweeps over een 
resonantie de excitatiespanning in stapjes opgevoerd. 
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figuur 4.11 Lineariteitsmetingen. De excitatiespanning is respectievelijk, van onder naar 
boven, gelijk aan JO mV, 15 mV, 20 mV, 25 mV, 30 mV, 35 mV, 40 mV, 50 mV en 
100 mV. Het lineaire gebied loopt tot ruwweg Vex = 20 mV. 

Er zijn in de figuur twee effecten te zien. Ten eerste verandert de vorm van de kromme 
als de excitatiespanning opgevoerd wordt en ten tweede schuift de resonantiepositie naar 
hogere frequenties. Beide effecten worden verklaard, door aan de differentiaalvergelijking 
voor stroomresonanties (4.1) een extra term toe te voegen, die het niet-lineaire gedrag 
beschrijft [23] 

.. 1 . 2 
1 + _J + ro 01 + e/ 3 = roAeiror (4.6) 

't 

met e > 0 een constante. 
De reden voor het ontstaan van niet-lineair gedrag is als volgt aan te voelen. De dichtheid 
ter plaatse van een randgolf wordt gegeven door n = n0 + n1 , met n0 de statische dichtheid 
en n1 de dynamische dichtheid ten gevolge van dichtheidsfluctuaties. Als nu n0 en n1 van 
dezelfde orde van grootte worden, is er sterk niet-lineair gedrag te verwachten. Nu is juist 
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aan de rand van de electronenplas, daar waar de randgolven lopen, de statische dichtheid 
n0 klein. Door de excitatiespanning op te voeren wordt n1 steeds groter, zodat er vrij snel 
de situatie kan ontstaan waarbij n0 ""' 111• Vanaf dat moment zullen er niet-lineaire 
verschijnselen optreden. 
Uit figuur 4.11 blijkt dat het lineaire gebied loopt tot Vex""' 20 mV. Met een standaard 
excitatiespanning van 10 mV zullen er dus geen niet-lineaire effecten te verwachten zijn. 

4.3.5 Frequentie-afhankelijke excitatiespanning 

Een van de nadelen van frequentiesweeps is dat de excitatiespanning frequentieafhankelijk 
kan zijn. Dit is als volgt in te zien. 
De uitgang van de functiegenerator in de lock-in versterker heeft een impedantie die 
volgens de specificaties gelijk is aan 600 n. Deze weerstand vormt een spanningsdeler met 
de capaciteit van de coaxkabels naar aarde. De impedantie van een capaciteit wordt 
gegeven door 1/jroC, dus als de frequentie hoog genoeg is wordt de invloed van die 
capaciteit merkbaar. Dit heeft tot gevolg dat er een fasedraaiing optreedt in de 
excitatiespanning: het reële deel wordt kleiner, terwijl het imaginaire deel groter wordt. 
Deze fasedraaiing is bovendien een functie van de frequentie. 
Om dit effect nader te onderzoeken is het volgende gedaan. Gedurende een 
frequentiesweep, is de capaciteit van de coaxkabels "kortgesloten" door middel van een 
weerstand van 60 n naar aarde. Nu is er sprake van een constante spanningsdeling, zo 
goed als onafhankelijk van de frequentie, omdat de impedantie van de coaxkabels voor 
frequenties tot 120 kHz veel groter is dan 60 n. Bovendien is deze spanningsdeler tussen 
60 n en 600 n reëel, zodat er geen fasedraaiing optreedt. De ingestelde amplitude moet 
dan natuurlijk wel groter zijn, om een effectieve amplitude van 10 mV te verkrijgen. 
In figuur 4.12 is het resultaat te zien van metingen van de excitatiespanning met en zonder 
de 60 n weerstand. 

Duidelijk is te zien dat zonder de 60 n "verzwakker" de fasedraaiing bij hogere frequenties 
vrij groot is. Met de 60 n weerstand is deze fasedraaiing een stuk minder. Uit de figuren 
blijkt ook dat de effectieve amplitude, zoals die gezien wordt door de electronenplas, lager 
is dan de ingestelde waarde van de excitatiespanning. Bij de meting zonder 60 n 
weerstand is de effectieve amplitude (9 m V) ongeveer 10 % lager dan de ingestelde 
amplitude (10 mV). Bij de meting met de verzwakker is de ingestelde amplitude 100 mV. 
De effectieve spanning ten gevolge de spanningsdeling zou 9 m V moeten zijn, maar is in 
werkelijkheid slechts 6 mV. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat de opgegeven 
impedantie van 600 n een waarde is die slechts geldig is bij een bepaalde belasting. De 
werkelijke waarde kan daarom afwijken. 

De reden waarom vrijwel geen enkele meting in dit verslag met een 60 n verzwakker 
gedaan is, is dat dit effect pas tegen het eind van de afstudeerperiode is onderzocht. 
Bovendien bleek ook dat dit effect nauwelijks invloed heeft op de positie van de 
resonantiekrommen en slechts een kleine invloed op de breedte en hoogte van de 
resonanties. Ook de systematische afwijking van de Lorentzfits, zie § 4.2.1, werd niet of 
nauwelijks verminderd. Toch is het beter om in de toekomst op deze manier, dus met een 
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60 Q weerstand naar aarde, te meten. Een alternatief is tijdens het uitwerken van de 
resultaten rekening te houden met het gehele circuit uit figuur 3.3. 
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figuur 4.12 Frequentieafhankelijkheid van de excitatiespanning. Links de fasedraaiing ten 
gevolge van de frequentieafhankelijke spanningsdeling, rechts dezelfde meting met een 
60 Q weerstand naar aarde. De stippellijn is de infase, de gestreepte lijn de uitfase 
component en de getrokkenlijn de amplitude. De ingestelde excitatiespanningen zijn 
respectievelijk 10 m V en 100 mV. 

4.4 Getrapte dichtheidsprofielen 

Getrapte dichtheidsprofielen ontstaan door op één of meerdere electroden van de 
onderplaat een positieve dan wel negatieve spanning aan te leggen. Als daarvoor de mid
en/of ringelectrode gebruikt wordt dan heeft het dichtheidsprofiel bijvoorbeeld de vorm 
van een ring, een "schotel" of een "hoed", zie figuur 4.13. De berekende doorsneden van 
deze profielen zijn te vinden in de appendix en in de inzetten van de diverse figuren. In 
het algemeen geldt dat er een dichtheidsprofiel ontstaat met één of meerdere interfaces 
(grens tussen twee gebieden met verschillende dichtheden). Op elk van de interfaces kan 
een randgolf lopen [24]. Al deze randgolven blijken dezelfde magneetveldafhankelijkheid 
te hebben (§ 4.4.1 ). De positie van de resonanties als functie van het dichtheidsprofiel 
komt ter sprake in § 4.4.2. In § 4.4.3 wordt de richting waarin de randgolven lopen 
onderzocht. De lijnbreedte komt terug in § 4.4.4 als functie van de temperatuur en als 
functie van magneetveld in § 4.4.5. In dit hoofdstuk zal een "normale" randgolf, die dus 
aan de buitenkant van de plas loopt, aangeduid worden met buitengolf of buitenmode en 
een golf die op een interface tussen twee dichtheidsgebieden loopt met binnengolf of 
binnenmode. 
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4.4.1 Positie als functie van 
magneetveld 

In figuur 4.14 is de resonantie
frequentie van zowel de eerste 
buitenmode als de eerste binnen-
mode, als functie van het 
magneetveld weergegeven. Dit is 
gedaan voor twee verschillende 
profielen: een "hoed" met een hogere 
dichtheid in het midden van de plas 
ten opzichte van de rand en een 
ringvormig profiel, met dichtheid nul 
in het midden van de plas. Het 
eerste profiel ontstaat door een 
positieve spanning van 12.5 Volt aan 
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figuur 4.13 Doorsnede van enkele berekende 
dichtheidsprofielen. a) "hoed", b) "schijf', 
c) "schotel" en d) "ring". 

te leggen op demid-en ringelectrode, het tweede door een (negatieve) spanning van -12.5 
Volt aan te leggen. De bovenplaatspanning is -10 Volt en de guardspanning is -15 Volt. 
De inzet in de figuur laat de berekende statische dichtheidsprofielen zien. De coëfficiënten 
van de powerlaw-fits staan in tabel 4.3. 

I profiel I mode I ao I at 

hoed buiten+ 119.2 -1.015 

hoed binnen 0 173.4 -1.004 

ring buiten A 111.9 -0.994 

nng binnen V 174.4 -1.0066 

tabel 4.3 Coëfficiënten van power/aw-flts uit figuur 4.14, voor buiten- en binnenmode 
van zowel een hoed- als ringvormig profiel. 

Uit de grafiek en uit de powerlawfits uit de tabel, blijkt dat ook de binnenmodes precies 
de 1/B-afhankelijkheid vertonen. 
Dit is een bevestiging van het vermoeden, dat de "normale" randgolven (buitenmodes) en 
de binnenmodes twee speciale gevallen zijn van het algemene verschijnsel, dat Volkov en 
Mikhailov [24] aanduiden met de term "Inter-Edge Magneto Plasmans (IEMP)": 
collectieve excitaties in een inhomogeen tweedimensionaal systeem, die zich voortplanten 
op de grens van twee gebieden met verschillende geleidings-coëfficiënten (lees 
dichtheden). De buitengolf is dan een bijzonder geval in de zin dat aan de ene kant van de 
grens helemaal geen electtonen zijn, dus de geleiding (dichtheid) is gelijk aan nul. 
Hieruit kan dan ook de conclusie getrokken worden dat misschien niet de absolute grootte 
van de dichtheid, maar juist het dichtheidsverschil tussen de twee gebieden van belang is. 
Dit blijkt inderdaad zo te zijn. In de volgende paragraaf wordt de positie van de 
binnengolf als functie van het profiel besproken. 
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figuur 4.14 Resonantiefrequentie als functie van magneetveld voor buitenmode van een 
hoed+, binnenmode hoed o, buitenmode ring • en binnenmode ring V. De getrokken 
lijnen zijn power-law fits. De inzet geeft de berekende profielen. 

4.4.2 Positie als functie van het dichtheidsprotiel 

In figuur 4.14 is een opvallend verschijnsel te zien: Terwijl de resonantie-posities van de 
buitenmodes een klein beetje ten opzichte van elkaar zijn verschoven, vallen de posities 
van de binnenmodes exact op elkaar. Dat de buitenmodes iets zijn verschoven is 
waarschijnlijk te wijten aan een klein verschil in dichtheid bij de verschillende metingen. 
Dat desondanks de posities van de binnenmodes toch samenvallen is geen toeval. Dit zal 
blijken uit de experimenten besproken in deze paragraaf. 
In het algemeen is de positie van een resonantie bij constant magneetveld, afhankelijk van 
de dichtheid (beter naar zal blijken, dichtheidsverschil), het profiel op zich (de kromming, 
beschreven door de parameter a) en de lengte van de perimeter waarop de randgolven 
lopen (2· 1t· R in het geval van cirkelvormige plas). Deze drie parameters zijn afhankelijk 
van het dichtheidsprofiel en dus van de aangelegde spanningen. 
De metingen in deze paragraaf zijn op de volgende manier verricht. Het oppervlak wordt 
geladen door electtonen te sproeien bij hoge spanningen, bijvoorbeeld VP1 = -66.7 V, 
V 8 = -100 V en Vmïd = +35 V. Met VmïJ wordt bedoeld, tenzij anders vermeld, de spanning 
op de mid- en de ringelectrode. Dan wordt het magneetveld en vervolgens de juiste 
spanningen ingesteld. 
In figuur 4.15 is een typische meetserie te zien. 
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figuur 4.15 Gemeten amplitude tegen de excitatiefrequentie in kHz als functie van de 
middenplaatspanning. De eerste en tweede orde buitenmodes zijn aangegeven met v = 1,2 
en de binnenmodes met Jl = 1,2. 
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De ingestelde parameters bij deze meetserie zijn B = 2.26 T, VP1 = -10 V en V
8 

= -15 V. 
De spanning op de mid- en ringelectrode wordt dan in stapjes teruggedraaid, in dit geval 
van +25 V, via 0 V naar -35 Volt. Daardoor verandert het profiel van een hoge hoed, via 
een schijf, in een schotel en tenslotte in een ring (zie figuur 4.13). 

Bij het verlagen van de middenplaatspanning wordt het relatieve overschot aan electtonen 
in het midden naar buiten gedrukt. Zou de electtonenplas in eerste instantie niet verzadigd 
zijn in het bulkgedeelte (dus daar waar de buitenmode loopt), dan vullen deze 
weggedrukte electtonen dit tekort aan totdat er verzadiging optreedt. Dit zou dan te zien 
moeten zijn aan een verandering van de positie van de buitenmode. De resonantie
frequentie zal dan toenemen als de middenplaatspanning teruggedraaid wordt. Dit is de 
reden dat voor het eerst, voor ons systeem, de grootte van de parameter a met enige 
zekerheid bepaald kan worden (zie § 4.2.3). 

In figuur 4.16 zijn de resonantieposities van de hierboven beschreven meetserie te zien. 
Uitgezet is de resonantiefrequentie als functie van de middenplaatspanning, voor de 1 e en 
2e buitenmode en de eerste drie harmonischen van de binnenmodes. De hogere orden 
binnenmodes zijn maar op een paar punten met enige nauwkeurigheid te bepalen, omdat 
vaak de hoogte van de resonanties te klein is, of de positie samenvalt met een buitenmode. 
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figuur 4.16 Resonantiefrequentie als functie van de middenplaatspanning. Te zien zijn de 
eerste en de tweede buitenmode (respectievelijk+ en ~) en de eerste drie binnenmodes 
(respectievelijk o, • en T). Het magneetveld is 2.26 Tesla. 
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Uit figuur 4.16 zijn diverse conclusies te trekken. Allereerst wat betreft de buitenmodes. 
Zoals hierboven uitgelegd wordt in het werkelijke experiment de middenplaatspanning van 
positieve waarden in stapjes teruggedraaid naar negatieve waarden. Indien er vanaf het 
begin sprake is van verzadiging, is de verwachting in eerste instantie dat de 
resonantiefrequentie van de buitenmode constant blijft als functie van de 
middenplaatspanning. Is er in het begin om wat voor reden dan ook, geen sprake van 
verzadiging, dan is de verwachting dat als de middenplaatspanning teruggedraaid wordt de 
resonantiefrequentie van de buitenmode groter wordt totdat er wel verzadiging is bereikt. 
Uit de figuur blijkt echter dat in het traject van +25 V naar 0 V de resonantiefrequentie 
juist daalt, als de middenplaatspanning lager wordt. Uit het algemene verhaal hierboven 
volgt dat dit drie mogelijke oorzaken kan hebben: de dichtheid in de buitenste rand is 
verlaagd (electronenverlies), de kromming van het profiel (parameter a) verandert of de 
straal van de perimeter van de randgolven wordt groter. Omdat de heliumhoogte gelijk is 
aan 1 mm, is de typische breedte van de randgolven ook in de orde van maximaal 1 mm. 
Uit de statische berekeningen volgt dat het dichtheidsprofiel tot zeker 1,5 mm vanaf de 
rand van de plas niet of nauwelijks afhangt van de middenplaatspanning (zie appendix). 
De straal van de perimeter en de kromming van het profiel zijn dus zo goed als constant 
en kunnen de afname van de frequentie niet verklaren. De berekende profielen zijn echter 
alleen correct in het geval van verzadiging van de electronenplas. Is er sprake van 
onderverzadiging, dan is het mogelijk dat de straal van de plas wel verandert. Maar het 
gemeten verschijnsel komt ook terug in andere meetseries. Bovendien neemt de 
resonantiefrequentie weer toe als er negatieve spanningen op de mid-electrode aangelegd 
worden. Dit maakt het niet echt aannemelijk dat onderverzadiging de oorzaak is. Dezelfde 
argumenten zijn van toepassing op eventueel electtonenverlies gedurende de meetserie. 

Een geheel andere verklaring zou kunnen zijn, dat de buiten- en de binnenmode elkaar 
"voelen". De ruimtelijke scheiding van de twee randgolven is dan zo klein, dat de twee 
afzonderlijke golven met elkaar wisselwerken. Een gevolg daarvan kan zijn dat de 
resonantiefrequenties een klein beetje verschuiven. Dit zou in ieder geval verklaren 
waarom de positie van de buitenmodes zo symmetrisch zijn ten opzichte van V mid = 0 V. 
De mate van invloed op elkaar, zal namelijk afhangen van de frequenties van de 
afzonderlijke golven en de frequentie van de binnenmode is ook symmetrisch ten opzichte 
van vmid = 0 V (als IVmid I niet te groot is). 
Het effect van de lichte verschuiving van de buitenmode komt natuurlijk ook terug in een 
iets grotere verschuiving van de 2e harmonische van de buitenmode. 
Er van uitgaande dat er werkelijk sprake is van verzadiging kan uit de positie van de 
eerste orde buitenmode de grootte van de parameter a bepaald worden. Met behulp van 
vergelijking (2.2) kan a berekend worden met behulp van vergelijking (2.28). Voor de 
straal van de plas wordt ~ = 6.6 mm genomen, dit volgt uit de berekende statische 
profielen. De waarde van a varieert dan van 0.43 bij lage IV midI tot 0.49 bij grote IV midI· 

Deze waarden reproduceren in andere meetseries. Als deze verschuiving inderdaad een 
gevolg is van de invloed die de binnenmode op de buitenmode heeft dan is de juiste 
waarde voor a de waarde bij Vmid = 0 V. 
De op deze manier bepaalde waarde geeft a = 0.43 ± 0.03. 
Deze waarde van a is groter dan de waarde die volgt uit de berekeningen van Glattli, 
formule (2.34). De daar gevonden waarde is zwak afhankelijk van de orde v van de 
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resonantie en alleen geldig voor v > 3. De grootte is 0.28 ± 0.05 voor 3< v < 20. De 
reden voor dit verschil is waarschijnlijk het verschil in heliumhoogte: bij Glattli is de cel 
halfgevuld. Dit betekent een grotere heliumhoogte en dus een zwakker verlopend profiel. 
Daarom is ook een kleinere waarde van a te verwachten. 

Wat de binnenmodes betreft, valt het volgende te zeggen. Voor IV midi < 15 Volt liggen 
de resonantiefrequenties als functie van Vmid op twee, zo goed als rechte lijnen. Deze lijnen 
lopen na verlenging door de oorsprong en bovendien is er sprake van symmetrie rond V miJ 

= 0 Volt. In het geval Vmid ~ + 15 Volt, loopt deze rechte lijn gewoon door, met als gevolg 
dat de resonantiefrequentie snel groter wordt dan 120 kHz zodat deze niet meer gemeten 
kan worden. Aan de andere kant voor Vmid ~ -15 Volt, buigt deze lijn af en lijkt tot een 
constante resonantiefrequentie te naderen. 
De tweede en derde harmonischen van de binnenmode liggen, binnen de meet
nauwkeurigheid, op respectievelijk twee- en driemaal de eerste orde frequentie. 
Deze resultaten zijn als volgt te verklaren. Van de drie algemene parameters die de positie 
van een resonantiefrequentie bepalen, de dichtheid, het profiel en de lengte van de 
perimeter, is in het gebied IVmidl < 15 Volt de dichtheid de belangrijkste. Uit de statische 
berekeningen volgt namelijk dat in dit regiem de ruimtelijke positie waar de golf loopt 
nauwelijks verandert als de middenplaatspanning gevarieerd wordt. Dit blijkt uit de 
profielen door als plaats te nemen, bijvoorbeeld daar waar de dichtheid gelijk is aan de 
gemiddelde dichtheid links en rechts van het grensgebied. En als de ruimtelijke positie van 
de randgolf niet verandert, blijft ook de lengte van de perimeter gelijk. 
Ook de wezenlijke vorm van het profiel verandert nauwelijks. Hiermee wordt bedoeld, dat 
de dichtheid op een bepaalde plaats schaalt met de middenplaatspanning. Dus bijvoorbeeld 
de profielen van Vm,J = +5 V en Vmid = + 10 V zullen samenvallen als er geschaald wordt 
met een factor 2 ten opzichte van V miJ = 0 V. 
Gevolg hiervan is dat de verschillen in resonantiepositie bij de diverse profielen volledig 
bepaald worden door de verschillen in dichtheid. Uit het feit dat er sprake is van rechte 
lijnen door de oorsprong volgt verder dat niet de absolute dichtheid, maar het 
dichtheidsverschil links en rechts van de grens van belang is. Dit verklaart ook het feit dat 
"de rechte lijnen", symmetrisch liggen ten opzicht van Vmid = 0 V: voor het 
dichtheidsverschil maakt het niet uit of er een positieve of een negatieve middenplaat
spanning aangelegd wordt, alleen de absolute waarde is van belang. Precies dezelfde reden 
verklaart waarom in figuur 4.14 de twee binnenmode-takken samenvallen, ondanks het 
kleine bulkdichtheidsverschil. 
Dit hele verhaal geldt ook voor V miJ ~ + 15 Volt, zodat aan die kant de "rechte lijn" 
gewoon doorloopt. 
Aan de andere kant daarentegen voor Vmid ~ -15 Volt, geldt dit niet meer. Omdat de 
dichtheid natuurlijk niet negatief kan worden, blijft vanaf dit punt het dichtheidsverschil 
konstant. Nu verandert echter wel de ruimtelijke positie van de randgolf én de wezenlijke 
vorm van het profiel. Deze twee veranderingen werken elkaar tegen: ten gevolge van het 
groter worden van de perimeter daalt de resonantiefrequentie en ten gevolge van het steiler 
worden van het profiel, neemt de waarde van a toe, waardoor de resonantiefrequentie 
omhoog schuift. Uit het feit dat in de metingen de resonantiefrequentie blijft toenemen 
naarmate de middenplaatspanning negatiever wordt, volgt dat het tweede effect sterker is 
dan het eerste. 
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Een eventuele vierde oorzaak voor het verschuiven van resonantieposities is, zoals al 
eerder beschreven, de eventuele wisselwerking tussen twee verschillende modes. Dit effect 
is nog niet goed uitgezocht, maar het is goed mogelijk dat dit ook een rol speelt in deze 
metingen. Het zou bijvoorbeeld een verklaring kunnen zijn voor de kleine afwijkingen van 
de rechte lijnen die vooral aan de kant van positieve middenplaatspanningen zichtbaar zijn. 

Volgens Volkov en Mikhailov [24] zijn binnen- en buitenmodes alleen maar bijzondere 
gevallen van randgolven in het algemeen. Daarom moet het mogelijk zijn om via de 
dispersierelatie volgens het transmissielijnen model, ook voor de binnenmodes een waarde 
voor a te definieren. Inplaats van de dichtheid, moet dan in vergelijking (2.28) het 
dichtheidsverschil ingevuld worden. Voor de straal van de perimeter wordt die waarde 
genomen, waarbij de dichtheid gelijk is aan het gemiddelde van de dichtheden links en 
rechts van de grens. De op deze rnanier berekende waarden voor abinnen worden gegeven in 
tabel 4.4. 

VmidN positie /kHz straal /rnrn 8n /1011 rn·2 
Ut, innen 

-35 108 3.47 5.89 0.53 

-25 105 3.39 5.89 0.50 

-20 100 3.29 5.89 0.46 

-15 89.3 3.18 5.89 0.40 

-10 60.7 2.95 5.88 0.25 

-5 28.0 2.95 2.94 0.23 

+5 28.0 2.95 2.94 0.23 

+10 61.1 2.95 5.89 0.25 

+15 93.1 2.95 8.85 0.26 

+17.5 103.5 2.95 10.3 0.25 

tabel 4.4 Berekening van de grootte van a van de binnenmodes. De straal en het 
dichtheidsverschil volgen uit statische profielen, de positie uit de metingen van 
figuur 4.15 en 4.16. 

Uit de tabel blijkt dat voor Vmid ~ -10 Volt, de waarde van a nagenoeg constant blijft. De 
grootte is gelijk aan a = 0.25 ± 0.02. Dit komt dus goed overeen met bovenstaand verhaal. 
De absolute waarde van a is kleiner dan voor de buitenrnodes. Dit is echter ook 
consistent, omdat uit de statische profielen blijkt dat de "overgang" voor de binnenmodes 
veel geleidelijker is dan voor de buitenrnodes. Dit correspondeert met een lagere waarde 
voor a. 
Voor Vmid < -10 Volt neemt de waarde van a toe, tot ongeveer dezelfde waarde als voor 
de buitenrnode. Ook dit is direkt in te zien aan de statische profielen, omdat voor deze 
grote negatieve spanningen het "overgangsprofiel" voor binnen- en buitenmode steeds 
meer op elkaar gaan lijken. 
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4.4.3 Richting van de binnenmodes 

Door de structuur van de onderplaat van de meetcel is het mogelijk om iets te zeggen over 
de richting waarin de randgolven lopen. 
Uit berekeningen met het perimetermodel gedaan in [25], volgt dat de fase van de randgolf 
toeneemt langs de perimeter in de looprichting. Daarom is de volgende meting verricht. 
De fase (= de boogtangens van het quotiënt van in- en uitfase stroom) ter plaatse van de 
resonantiefrequentie wordt gemeten op verschillende electroden, zowel voor de 
binnenmode- als de buitenmoderesonantie. De resultaten daarvan zijn te zien in figuur 
4.17. In 4.17a voor een middenplaatspanning van +12.5 Volt en in 4.17b voor een 
spanning van -12.5 Volt. 
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figuur 4.17 Fase ter plaatse van de resonantiefrequentie als functie van de detectie
electrode. a) V,.,;d = +12.5 V en b) Vmid = -12.5 V.1n beide gevallen geldt B = 1.80 T 
en T = 0.41 K. De buitenmode is aangegeven meteen de binnenmode met T. 

Uit de figuur volgt heel duidelijk dat de richting waarin de randgolven lopen afhankelijk is 
van het teken van het dichtheidsverschil. In het geval van V !>lid = + 12.5 V heeft het 
dichtheidsverschil voor zowel de buiten- als de binnengolf hetzelfde teken. Beiden lopen 
dan ook dezelfde kant op, dat wil zeggen rechtsom, in de richting van de toenemende 
electrode nummering. In het andere geval, Vmid = -12.5 V, hebben de binnen- en de 
buitenmode een tegengesteld teken van het dichtheidsverschil. Uit figuur 4.17b volgt ook 
direkt, dat de binnengolf linksom, terwijl de buitengolf rechtsom loopt. 
Een intuïtieve verklaring voor dit feit wordt gegeven doorVolkoven Mikhailov [24]. Als 
er een dichtheidsfluctuatie optreedt rond het inhomogene gebied, zal er ten gevolge 
daarvan een (dipolair) electrisch veld ontstaan, zie figuur 4.18. 
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In een magnetisch veld loodrecht op de plas zullen de electtonen gaan bewegen, in de 
richting loodrecht op het magnetisch- en electrisch veld. De grootte van deze stroom is 
evenredig met de Hall-geleidings-coëfficiënten O'yx· Als nu ÖO'yx = O'yx,links - O'yx,rechts *- 0 
zullen de electtonen zich ophopen een beetje verder langs de scheiding. Met als gevolg dat 
de oorspronkelijke fluctuatie een beetje is opgeschoven en het proces zich kan herhalen 
(figuur 4.18b). De richting waarin deze fluctuatie verschuift is afhankelijk van het teken 
van 8cryx· Omdat O'yx evenredig is met de dichtheid (in het Drude-model zelfs 
rechtevenredig) geldt dat het teken van het dichtheidsverschil rechtstreeks bepaalt welke 
kant de randgolven op lopen. 

a) b) 

. .. ··· ..... 

.): 

) · ..... ·· ........ 

figuur 4.18 Lading, electrisch veld E en stroom j bij de fundamentele dipolaire 
binnenmode in een cirkelvormig, getrapt dichtheidsprofiel, op een bepaald tijdstip a) en 
een fractie later b ). De cirkel is de grens tussen twee gebieden met verschillende 
dichtheden. Voor verklaring, zie tekst. 

4.4.4 Lijnbreedte als functie van magneetveld 

De lijnbreedte van een resonantiekromme is gedefinieerd als de breedte op halve hoogte 
van die kromme. De lijnbreedte kan met redelijke nauwkeurigheid bepaald worden uit 
frequentiesweeps, met behulp van het Lorentz-fit-programma. 
Als de lijnbreedte als functie van het magneetveld bekeken wordt is er echter het nadeel 
dat bij een verandering van het veld, als alle andere parameters gelijk blijven, de 
resonantiefrequentie ook verschuift. Daarom moet in dit soort vergelijkingen niet de 
lijnbreedte op zich, maar de kwaliteitsfactor vergeleken worden. De kwaliteitsfactor, ook 
wel Q-factor genaamd, is gedefinieerd als de resonantiefrequentie gedeeld door de 
lijnbreedte, formule (4.4). 
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Figuur 4.19 is een voorbeeld van een dergelijke meting. Hier is de kwaliteitsfactor van de 
resonantie te zien als functie van het aangelegde magneetveld, voor de binnen- en 
buitenmode van zowel een hoed- als een ringprofieL De resultaten zijn gehaald uit 
dezelfde meetserie als in figuur 4.14. 
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figuur 4.19 Kwaliteitsfactor als functie van magneetveld, voor de buiten- en binnenmode 
van een hoedvormig profiel (respectievelijk+ en 0) en een ringvormig profiel ( • en V). 
De middenplaatspanning is respectievelijk +125 V en -12.5 V. 

In figuur 4.19 is de algemene trend duidelijk te zien: Voor alle modes geldt hoe hoger het 
magneetveld, hoe kleiner de kwaliteitsfactor van de resonantie wordt. Dit is natuurlijk 
volledig consistent, want hoe hoger het magneetveld, hoe groter de magnetoweerstand Pxx· 
Een grotere Pxx geeft een sterker gedempte golf (81 wordt kleiner) en een sterke gedempte 
golf geeft bredere pieken. Tenslotte betekent een bredere piek, een kleinere 
kwaliteitsfactor. 
Opvallend is verder dat de binnenmode van het ringprofiel een veel grotere 
kwaliteitsfactor heeft dan de binnenmode van het hoedprofieL Dit is een algemeen 
terugkomend verschijnsel: in vrijwel alle metingen zijn de binnenmodes van schotel- of 
ringvormige profielen veel scherper en beter te onderscheiden dan binnenmodes van 
hoedachtige profielen. Een echte verklaring hiervoor is nog niet gevonden. 
De lijnbreedtes van de buitenmodes van beide profielen vallen binnen de 
meetnauwkeurigheid, over elkaar. 
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4.4.5 Lijnbreedte als functie van temperatuur 

In tegenstelling tot de vorige paragraaf, waarin de kwaliteitsfactor van de verschillende 
resonanties vergeleken werd, kan bij metingen van de temperatuurafhankelijkheid gewoon 
de lijnbreedte op zich vergeleken worden. De oorzaak hiervan is dat bij dit soort metingen 
de resonantiefrequentie niet of nauwelijks verschuift. 
Beneden een bepaalde temperatuur Tc kan er Wigoerkristallisatie optreden (§ 2.6). Is er 
sprake van kristallisatie, dan zal plotseling de mobiliteit van de electtonen afnemen ten 
gevolge van de toegenomen effectieve massa m *. Dit effect zou waargenomen kunnen 
worden in de vorm van een plotselinge toename van de lijnbreedte rond de kristallisatie 
temperatuur. Het is niet zeker dat dit gebeurt, omdat niet precies bekend is hoe de 
magnetoweerstand zich gedraagt bij de overgang naar een WigoerkristaL 

In § 4.3.3 is geprobeerd om de overgang aan te tonen met behulp van normale randgolven 
in een schijfvormig profiel. Daar is dat niet gelukt. Een van de redenen hiervan zou 
kunnen zijn, dat de dichtheid ter plaatse van de randgolf niet groot genoeg is om bij de 
gebruikte temperaturen kristallisatie te zien. Dat komt omdat de randgolf niet in de 
bulkdichtheid loopt, maar ergens op het aflopende profiel aan de rand van de 
electronenplas. De dichtheid ter plaatse van de randgolf is dus lager dan de bulkdichtheid 
in het midden van de plas. 
Dit is een van de belangrijkste redenen geweest om metingen te doen aan getrapte 
dichtheidsprofielen en dan met name de hoedvormige profielen. Het voordeel van zulke 
profielen is dat ter plaatse van de binnenmode de dichtheid minimaal gelijk is aan de 
bulkdichtheid van de plas. De werkelijke dichtheid is zelfs nog wat hoger. 
In deze paragraaf worden dus de metingen aan binnenmodes van hoedvormige profielen 
besproken. 
In figuur 4.20 is een typische meting te zien. Het hoedvormige profiel heeft de volgende 
parameters: n".;J = 13·10u m-2 en nb .. Lk = 6·1011 m-2

• Deze dichtheden komen overeen met 
kristallisatie temperaturen van respectievelijk 170 mK en 248 mK. Deze temperaturen zijn 
in de figuur met pijltjes aangegeven. In de figuur zijn verder te zien de lijnbreedtes van de 
eerste binnenmode en de eerste twee buitenmodes. Het magneetveld is gelijk aan 1.83 T. 

De binnenmode ligt, als functie van de frequentie, tussen de twee buitenmodes in: de 
frequenties zijn respectievelijk90kHz (binnenmode) en 57 kHz en 113 kHz 
(buitenmodes). In de figuur is te zien dat de buitenmodes bij dalende temperatuur 
langzaam breder worden. Dit gebeurt heel geleidelijk, zonder sprong, overeenkomend met 
de metingen aan schijfvormige profielen. De stijging wordt veroorzaakt door het groter 
worden van de magnetoweerstand bij dalende temperatuur voor T < 0.6 K (zie § 2.3). 
De lijnbreedte van de binnenmode daarentegen, blijft redelijk constant voor T > 0.3 K, 
maar neemt daarbeneden snel toe met ongeveer een factor 4. Voor T < 0.24 K blijft de 
breedte weer ongeveer constant. Weliswaar zijn er grote schommelingen, maar ook de 
onnauwkeurigheid waarmee de breedte bepaald wordt neemt toe in dit gebied. Dit is een 
gevolg van het breder worden van de krommen, waardoor de afzonderlijke resonanties 
elkaar meer gaan overlappen. 
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figuur 4.20 Lijnbreedte als functie van temperatuur voor de eerste binnenmode (e) en de 
eerste twee buitenmodes (+en 0). De pijltjes geven de kristallisatietemperaturen die 
overeenkomen met respectievelijk de dichtheid in het midden en de bulkdichtheid aan de 
rand van de plas. 

Om dat te voorkomen is in de volgende meetserie ervoor gezorgd, dat de posities van de 
binnen- en buitenmode verder uit elkaar liggen. Het nadeel hiervan is dat de buitenmode 
buiten het meetbereik if > 120 kHz) komt te liggen, zodat de lijnbreedte van de 
binnenmode niet met die van de buitenmode kan worden vergeleken. 
In de meetserie in figuur 4.21 ligt de (geëxtrapoleerde) resonantiefrequentie van de 
buitenmode bij - 205 kHz. Dit komt overeen met een bulkdichtheid aan de rand van de 
plas van 1.1·1012 m·2 (VP1 = -20 V, V

8 
= -30 V, B = 0.99 T). De middenplaatspanning is 

gelijk aan +7.5 V. Uitgezet zijn de positie in kHz (+,linker y-as), de lijnbreedte in kHz 
(~.rechter y-as) en de hoogte in J.IV (O,rechter y-as) van de resonantiekrommen als functie 
van de temperatuur. De meetserie is verricht door te beginnen bij de hoogste temperatuur 
en dan af te koelen tot de laagste temperatuur. De vette symbolen (één temperatuur) 
vertegenwoordigen een meetpunt aansluitend gedaan, ter controle van de 
reproduceerbaarheid. 
Ook in deze meetserie is een plotselinge toename in de lijnbreedte te zien in het 
temperatuurgebied van 0.2 K < T < 0.35 K. De kristallisatietemperaturen behorende bij de 
dichtheden van het midden en de rand, zijn weer aangegeven door middel van pijlen. 
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figuur 4.21 Positie(+), breedte (Ll) en hoogte (0) van resonantiekrommen als functie van 
de temperatuur. De vette symbolen zijn een reproduceerbaarheidstest. De pijlen geven de 
kristallisatietemperaturen aan, behorende bij de bulkdichtheid en de dichtheid in het 
midden. B = 0.99 T, VP1 = -20 V, V8 = -30 V en Vmïd = +7.5 V. 

Opvallend is dat de plotselinge toename van de breedte samengaat met een afname van de 
resonantiefrequentie. Deze afname van de frequentie wordt vaker gezien bij lage 
temperaturen en is nog niet goed begrepen. Het is niet duidelijk of dit effect samenhangt 
met Wignerkristallisatie of een andere oorzaak heeft. Het feit dat de metingen 
reproduceren (vette symbolen in figuur 4.21) geeft aan dat de verlaging van de 
resonantiefrequentie in ieder geval niet veroorzaakt wordt door electronenverlies. 

De sterke toename van de lijnbreedt doet vermoeden dat er werkelijk sprake zou kunnen 
zijn van kristallisatie. 
Bij de meetserie in figuur 4.21 ligt de toename van de lijnbreedte in ieder geval bij de 
voorspelde temperatuur. Bij de meting uit 4.20 begint de toename bij iets hogere 
temperaturen dan de berekende Tc. In beide gevallen moet echter rekening gehouden 
worden, dat er sprake kan zijn van een vloeiende overgang naar de kristallisatie toe. De 
oorzaak hiervan kunnen dichtheidsgradiënten zijn, ten gevolge van bijvoorbeeld het scheef 
staan van de cel, onzuiverheden of de inherente gradiënt van het profiel op zich. 
De effecten moeten in de toekomst nader onderzocht worden, maar vooral de resultaten uit 
figuur 4.21 zijn erg hoopvol. 
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4.5 Kleine schijf- en ringstructuren 

In deze paragraaf worden de resultaten gegeven van metingen verricht aan kleine schijf
en ringstructuren. Dit zijn structuren waarbij de buitenstraal van de el~ctronenplas 
verkleind wordt door op de buiten-electroden van de onderplaat een negatieve spanning 
aan te leggen. Door dan bovendien nog een negatieve spanning aan te leggen op de 
midelectrode, ontstaat er een kleine ring. In dit geval wordt de midspanning dus alleen 
aangelegd op de midelectrode en niet op de ringelectrode. 

In figuur 4.22 is de "overgang" van een grote naar een kleine schijf te zien. De grote 
schijf (Vp1 = -10 V, V 8 = -15 V, Vmid+ring = 0 V en Veteetrode = 0 V) heeft een straal van 6.6 
mm, terwijl de kleine schijf (dezelfde de-spanningen, alleen Veleetrode = -15 V) een straal 
heeft van 2.8 mm. Enkele overgangsprofielen zijn in de inzet te zien. De kruisjes in de 
figuur geven de positie van de buitenmode. Omdat gemeten wordt op een buitenelectrode 
wordt de overlap tussen de buitenmode en de meetelectrode steeds kleiner. Dit effect en 
het feit dat de resonantie naar steeds lagere frequenties verschuift, zorgt ervoor dat op een 
gegeven moment de buitenmode niet meer waarneembaar is. Daar staat tegenover dat op 
een gegeven moment de binnenmode zichtbaar wordt. Dat is dus de golf die loopt op de 
rand van de kleine schijf. Ondanks de geringe overlap met de meetelectrode is deze bij 
hogere frequenties goed zichtbaar. De twee punten boven de 120 kHz zijn in werkelijkheid 
gemeten bij een iets hoger magneetveld en daarna via de 1/B-afhankelijkheid 
teruggerekend naar het huidige magneetveld (B = 1.71 n. 
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figuur 4.22 De overgang van een grote schijf (Veteetrode = 0 V) naar een kleine schijf 
(Vetectrode = -15 V), zie inzet. Te zien zijn de buitenmode (+)en de binnenmode (lro.). 
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Voor een nadere uitwerking kunnen de bijbehorende waarden voor a berekend worden. De 
waarden voor de buitenmode staan in tabel 4.5a en voor de binnenmode in tabel 4.5b. De 
waarden voor het dichtheidsverschil en voor de straal zijn gehaald uit de berekende 
statische profielen. De positie van de resonantie is bepaald uit de metingen (figuur 4.22) 
en de waarde voor a is berekend met behulp van de dispersierelatie (2.28). 

V electrode IV positie /kHz straal /mm Ön /lOu m·2 a 

0 54.66 6.5 5.8 0.38 

-2.5 47.25 6.3 4.3 0.43 

-5.0 41.46 6.1 2.8 0.57 

-7.5 34.44 5.6 1.4 0.86 

tabel 4.5a Berekening van a voor enkele buitenmodes uit figuur 4.22. 

V electrode IV positie /kHz straal /mm Ön /lOu m·2 a 

-7.5 60.72 3.0 4.5 0.25 

-10.0 79.39 2.9 5.9 0.24 

-12.5 110.88 2.8 5.9 0.33 

-15.0 123.6 2.6 5.9 0.37 

tabel 4.5b Berekening van a voor enkele binnenmodes uit figuur 4.22. 

Uit de berekende waarden voor a in de tabellen is moeilijk een algemene conlusie te 
trekken. Voor de buitenmodes neemt de waarde van a sterk toe, als de spanning op de 
electroden verlaagd wordt. De reden hiervoor is dat het berekende profiel aan de rand van 
de electtonenplas een steeds kleinere, maar steilere stap maakt Dit is ook de verklaring 
voor de lichte toename in de berekende waarden voor de binnenmode. Het dichtheids
verschil blijft daarbij ongeveer gelijk, maar de afname van maximaal naar nul vindt plaats 
over een steeds korter interval. Een opmerking die hierbij gemaakt moet worden, is dat de 
waarden voor de straal en het dichtheidsverschil niet eenduidig bepaald zijn. Deze waarden 
hangen af van de precieze plaats waar de golf loopt en welk dichtheidsverschil het 
relevante is. 
De waarden van a voor de grote schijf CVeleerrode = 0 V) en de kleine schijf CVeleerrode = 
-15 V) zijn binnen de meetnauwkeurigheid gelijk. De berekende profielen (zie appendix) 
laten zien dat ook de vorm van het inhomogene gebied van de beide profielen gelijk is. 

Vervolgens is in figuur 4.23 de overgang van een kleine schijf, naar een kleine ring 
gegeven. Hierbij blijft de spanning .op de electroden gelijk aan -15 Volt, de spanning op 
de ring gelijk aan 0 Volt en wordt de spanning op de midelectrode in stapjes verlaagd van 
0 Volt tot -15 Volt. De resonantiefrequentie van de buitenmode neemt hierbij langzaam af. 
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figuur 4.23 De overgang van een kleine schijf (Vmid = 0 V) naar een kleine ring 
(Vmid = -15 V), zie inzet. Te zien zijn de buitenmode (+)en de binnenmode (À). 

Pas bij V mid = -15 V is er een binnenmode zichtbaar. De reden is dat er nog een slechtere 
overlap met de meetelectrode is, zodat de resonantie pas bij hogere frequenties zichtbaar 
wordt. 
Op dezelfde rnanier als bij de meetserie hiervoor, kunnen voor de diverse modes de 
bijbehorende waarden van a berekend worden. Deze berekeningen staan in tabel 4.6. 

I VmictN I positie /kHz I straal /rnm I Ön /1011 rn-2 I a 

0 92.2 2.6 5.9 0.36 

-5 81.1 2.7 4.0 0.48 

-10 73.7 2.7 3.1 0.56 

-15, buiten 66.6 2.7 2.5 0.63 

-15, binnen 91.5 2.0 2.5 0.64 

tabel 4.6 Berekening van a voor de meetpunten uit figuur 4.23. 

Uit de tabel volgt weer hetzelfde beeld. Hoe lager de rniddenplaatspanning, hoe groter de 
waarde voor a. Ook hier volgt uit de statische berekeningen dat deze grotere waarde voor 
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a samengaat met een steiler afvallend profiel: het interval van maximale dichtheid naar 
dichtheid nul wordt steeds kleiner. Uit de gelijke waarde van a voor de binnen- en de 
buitenmode bij Vmid = -15 V, volgt dat het ring-profiel een gelijkvormig profiel heeft aan 
de binnen- en de buitenzijde. Dit wordt bevestigd door het berekende statische profiel. 

4.6 Nieuw soort randgolven 

De nieuw ontdekte randgolven, die te maken hebben met oscillaties van de rand van de 
electronenplas, komen in deze paragraaf aan de orde. 
De amplitude van de resonanties van de nieuwe golven is in het algemeen klein: typisch 
slechts enkele procenten van de amplitude van de normale golven. Dit is de reden waarom 
er nooit eerder echte aandacht aan deze modes besteed is, vaak kwam de resonantie piek 
niet boven de ruis uit. Om in frequentie- en magneetveldsweeps toch informatie over de 
positie van de resonanties te verkrijgen, is bij de meeste metingen de excitatiespanning 
verhoogd. Toch blijft het dan nog moeilijk om de positie te bepalen, zodat op de gemeten 
waarden in deze paragraaf ongeveer een onnauwkeurigheid van ± 10 % zit. 

De resonantiepositie als functie van de frequentie is te zien in figuur 4.24. De waarden 
zijn bepaald uit magneetveldsweeps. De getrokken lijn is een powerlaw-fit, Bres= a0 fa, 
met coëfficiënten a0 = 7.95 en a1 = -0.90. De inzet laat de afhankelijkheid van de 
dichtheid zien. 
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figuur 4.24 Nieuwe randgolven: resonantiepositie als functie van de frequentie, bepaald 
uit magneetveldsweeps. De getrokken lijn is een powerlaw-fit. In de inzet is de 
afhankelijkheid van de golven van de bovenplaatspanning (en dus de dichtheid) te zien. De 
getrokken lijn is een lineaire fit door de oorsprong. Vex=45 mV, T=0.57 Ken VP1=-10 V. 
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Uit de figuur blijkt, dat de dispersierelatie voor de nieuwe golven in eerste instantie 
dezelfde vorm heeft als voor de normale randgolven. De resonantiepositie is recht
evenredig met de dichtheid van de electronenplas en omgekeerd evenredig met de 
excitatiefrequentie. Deze laatste conclusie volgt uit de arcoëfficiënt van de powerlawfit. 
Deze heeft weliswaar een afwijking van 10 % ten opzichte van de waarde 1, maar deze 
afwijking is van dezelfde orde als de onnauwkeurigheid in de positiebepaling. Bovendien 
is de afwijking bij magneetveldsweeps ook voor gewone golven van deze orde van 
grootte, zie § 4.3.1. 

Een aantal frequentiesweeps is te zien in figuur 4.25. De posities van de nieuwe 
randgolven zijn aangegeven met pijlen. 
De gemeten posities van de nieuwe resonanties liggen op ongeveer 1/3 ten opzicht van de 
normale resonanties. Deze factor 1/3 is binnen de meetnauwkeurigheid constant. Juist 
omdat deze factor gelijk aan 1/3 is, zou een verklaring voor de nieuwe resonanties kunnen 
zijn dat ze ontstaan door het aanslaan door hogere harmonischen in de excitatiespanning. 
Als ten gevolge van een of andere niet-lineaire term het excitatiesignaal niet exact 
sinusvormig is, bestaat het signaal namelijk ook uit hogere harmonischen. Dus een 
frequentie die bijvoorbeeld 3 maal zo klein is als de resonantiefrequentie, zou dan toch in 
staat zijn om de resonantie aan te slaan. Omdat lock-in versterkers de tweede harmonische 
altijd uitfilteren, maar de derde harmonische voor maximaal één derde door kunnen laten, 
zou er op die frequentie toch een resonantie-achtig signaal gemeten kunnen worden. Dit 
signaal zou overigens nog eens een bepaalde factor worden verzwakt, omdat er binnen een 
bepaalde frequentieband gemeten wordt. 
Om deze mogelijk uit te sluiten, is er een resonantie gesimuleerd met behulp van een 
electronisch circuit dat een kwartskristal bevat. Uit deze metingen volgt dat bij de 
gebruikte lock-in versterkers het eventuele verstoorde signaal, zeker kleiner is dan 0.1 % 
van de normale resonantie. Omdat de amplituden van de gemeten nieuwe resonanties 
ongeveer 3 % van de normale resonantie bedragen, wordt deze verklaring uitgesloten. 
Een andere mogelijke verklaring voor de nieuwe resonanties zou kunnen zijn, dat het 
normale randgolven zijn, die zich voortplanten langs ongewenste inhomogeniteiten in het 
dichtheidsprofiel. Uit de metingen waarbij bewust een inhomogeniteit is aangelegd volgt 
echter dat bij de gemeten resonantiefrequenties een zodanig groot dichtheidsverschil hoort, 
dat dit niet te verklaren is. Bovendien zou de positie evenredig moeten zijn met het 
dichtheidsverschil en niet met de absolute dichtheid, zoals uit de inzet van figuur 4.24 
volgt. Ook deze verklaring is dus niet vol te houden. 
Een derde verklaring zou kunnen zijn, dat we hier te maken hebben met een nieuw soort 
randgolven zoals die onlangs voorspeld zijn door Aleiner en Glazman [26]. Zij voorspellen 
een spectrum van akoestische randgolven, met resonantiefrequenties die een bepaalde 
factor lager liggen dan de normale randgolven. Deze akoestische randgolven ontstaan ten 
gevolge van het geleidelijke dichtheidsprofiel aan de rand van de electronenplas. In deze 
theorie is echter niet goed te verklaren, waarom de gemeten nieuwe resonanties meer 
benadrukt worden in lage magneetvelden: in hogere magneetvelden daalt de amplitude van 
de nieuwe resonanties en uiteindelijk verdwijnen zij helemaal. Dit is de reden waarom de 
verklaring voor deze nieuwe golven gezocht is in oscillaties van de rand van de 
electronenplas, zie de theorie in § 2.7. 
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figuur 4.25 De nieuwe randgolf-resonanties te zien in enkele frequentiesweeps. De positie 
van de resonanties zijn aangegeven met pijlen. De 1wrmale resonanties vallen op deze 
schaal voor het grootste deel buiten de figuur: de amplitude van de nieuwe resonanties is 
ongeveer 3 % van de amplitude van de nmmale resonanties. 
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HOOFDSTUK 5 
CORBINO METINGEN 

5.1 Inleiding 

De gebruikte geometrie van de onderplaat, figuur 3.2, is uitermate geschikt voor het doen 
van corbino metingen. Daartoe wordt een excitatie spanning aangelegd op de mid
electrode en gemeten op een van de buiten electrodes. Eventueel kunnen excitatie- en 
meetelectrode ook omgewisseld worden. De ring electrode is meestal DC-geaard, om een 
ruimtelijke scheiding te krijgen tussen excitatie- en meetelectrode, zodat de rechtstreekse 
koppeling tussen excitatie- en meetelectrode verkleind wordt. In dit hoofdstuk staan de 
resultaten van deze corbino metingen. 
In § 5.2 zullen enkele algemene problemen met betrekking tot de metingen besproken 
worden. In § 5.3 komt het Onsager Reciprociteits Theorema aan de orde. In § 5.4 tenslotte 
staan de resultaten van de metingen, onder andere als functie van temperatuur en van de 
electronendichtheid. 

5.2 Enkele problemen met betrekking tot corbino metingen 

Het bijzondere aan corbinometingen, is dat het systeem volledig rotatiesymmetrisch is. 
Gevolg hiervan is dat de Hallspanning per definitie gelijk aan nul is. Omdat het 
aangelegde electrische veld in de axiale richting staat, zou deze spanning namelijk in de 
tangentiale richting moeten staan. Maar dat kan alleen maar als er begrenzingen zijn aan 
het systeem, bijvoorbeeld de rand van een electronenplas. Ten gevolge van de 
rotatiesymmetrie is er geen grens in tangentiale richting aan te wijzen. 
Bovendien worden er in het geval van Corbinometingen geen randgolven aangeslaan 
( excitatieelectrode ligt in het midden ten opzichte van de electronenplas) of er worden 
geen randgolven gemeten (in het geval van omgewisselde electroden: de meetelectrode ligt 
in het midden van de plas). 
In het geval van perfecte rotatiesymmetrie wordt de respons van het systeem eenvoudig 
beschreven door de Monarkhavergelijking, formule (2.48). Het feit dat de buitenelectrode 
niet een volledige ring is, maar slechts ongeveer 1/8 deel van een ring, verbreekt de 
symmetrie in het geval van excitatie op de middenelectrode niet wezenlijk. Het gevolg is 
alleen dat het signaal 8 maal zo klein is ten opzichte van de waarde die formule (2.48) 
voorspelt. In het geval dat er geëxciteerd wordt op de buitenelectrode, wordt de symmetrie 
wel verbroken. Dat er in dat geval toch Corbinometingen verricht kunnen worden, wordt 
voorspeld door het reciprociteits theorema, zie § 5.3. 
In de praktijk zijn er diverse oorzaken waardoor de rotatiesymmetrie wel wezenlijk 
verstoord kan worden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat de electtonenplas niet goed 
gecentreerd is ten opzichte van de onderplaat Ook kunnen er zich overal binnen de cel 
verontreinigingen of contactpotentialen bevinden. Gevolg hiervan is dat er 
inhomogeniteiten in de dichtheidsverdeling kunnen optreden die de symmetrie verbreken. 
Belangrijk is ook dat de meetcel goed uitgelijnd is, dat wil zeggen dat het heliumniveau 
precies parallel staat aan boven- en onderplaat Is dat niet het geval, dan is er een gradiënt 
in de heliumhoogte en dus ook in de electronendichtheid. 
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Het verbreken van de symmetrie door een van bovenstaande oorzaken is merkbaar aan het 
feit dat metingen niet meer de voorspelde kromme volgen zoals in figuur 2.9. 
Een typische meting in een niet-ideale Corbinosituatie is te zien in figuur 5.1. Uitgezet 
zijn de in- en uitfase componenten van het meetsignaal, uitgedrukt in tF. Duidelijk is te 
zien dat de meetpunten niet het theoretische gedrag (doorgetrokken lijnen) volgen. De 
reden is niet dat er bijvoorbeeld een verkeerd model voor de magneetveldafhankelijkheid 
van crxx genomen is, want onafhankelijk van het model moet de infase component een 
maximurn vertonen en de uitfase component naar nul gaan. Het gebruikte model bepaalt 
alleen bij welk magneetveld dit precies optreedt. De meetpunten hier vertonen niet dit 
gedrag. Ook niet bij nog hogere magneetvelden, dit wordt bevestigd door andere metingen. 
Bij hogere frequenties wordt het effect nog veel sterker. 
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figuur 5.1 Niet-ideale Cm·bino meting. De meetpunten wijken duidelijk af van het typische 
gedrag van de Monarkhavergelijkingen (weergegeven door getrokken lijnen, in combinatie 
met het Drude model). De dichtheid is 6 ·JOn m·2• 

De verklaring voor het afwijken van de meetpunten van de theorie, is dat er door het 
verbreken van de symmetrie wel randgolven geïntroduceerd dan wel gedetecteerd worden. 
Deze randgolven moeten dan gesuperponeerd worden op het normale Corbino-gedrag. 

In ons geval zijn vooral het niet uitgelijnd zijn van de cel en het aanwezig zijn van 
verontreinigingen en/of contactpotentialen de waarschijnlijke oorzaken van het ontbreken 
van perfecte rotatiesyrnrnetrie. 
Aanvankelijk bestonden de onderplaat, guardring en bovenplaat uit koper(-en electroden). 
Het nadeel hiervan is dat koper makkelijk verontreinigd raakt, beschadigt of oxideert. 
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Daarom is er gedurende de afstudeerperiode een nieuwe, geheel vergulde cel in de 
mengkoeler ingebouwd. Op dat moment is ook de cel opnieuw uitgelijnd. Helaas is het op 
dit moment niet mogelijk om de cel uit te lijnen op het moment dat de mengkoeler werkt. 
De reden is dat de gehele experimentele pot ontmanteld moet worden om bij de 
stelschroeven te komen, die de meetcel kunnen kantelen. 
Het resultaat van dit vergulden en het opnieuw uitlijnen was verbluffend. Alle Corbino 
metingen die na deze datum verricht zijn, volgen in grote lijnen wél het theoretisch 
voorspelde gedrag. Of dit nu een gevolg is van het uitlijnen, of van het vergulden, of van 
een combinatie van die twee is niet geheel duidelijk, maar feit is dat de metingen enorm 
verbeterd zijn. Ter verduidelijking: de meting uit figuur 5.1 is gedaan vóór de verwisseling 
van de meetceL 

Een goede manier om aan te tonen dat de rotatiesymmetrie eventueel verbroken is, wordt 
gegeven door het reciprociteits theorema, dat in de volgende paragraaf behandeld wordt. 

5.3 Onsager Reciprociteits Theorema 

Het reciprociteits theorema is al in 1931 ontwikkeld door Onsager. Het is een zeer 
algemeen geldend theorema, dat op allerlei fysische systemen toepasbaar is. Casimir heeft 
dit theorema toegepast op een geleidend (twee-dimensionaal) oppervlak [27]. 

In het kort zegt het theorema het 
volgende, zie figuur 5.2. Te zien is 
een stukje van een geleidend 
oppervlak, met daarop vier contacten 
A, B, C en D. Als er een stroom /I 
van A naar B en een stroom 12 van 
C naar D gestuurd wordt zullen er in 
een magneetveld, spannings-
verschillen ontstaan. Als hierbij 
gedefinieerd wordt dat VI het 
spanningsverschil is tussen A en B 
en V2 het verschil is tussen de 
spanningen in C en D, dan geldt in 
het algemene geval de volgende 

D 

A B 

c 

figuur 5.2 Onsager' s reciprociteitstheorema. Voor 
details, zie de tekst. 

relatie tussen de stromen en de spanningen 

VI = atlt + an/2 

v2 = ~l~ +~/2 

waarbij de elementen aii een functie zijn van het aangelegde magneetveld. 
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Casimir zegt nu dat uit het reciprociteits theorema volgt, dat in het algemeen geldt dat 

(5.2) 

waarbij met -B een even groot, maar tegengesteld gericht magneetveld bedoeld wordt. 
In het geval dat V2 gemeten wordt, met I2 = 0, geldt dus V2 = a21 • I1 en voor het 
omgekeerde geval, meet V1 met I1 = 0, dan geldt V1 = a12 • I2• Met behulp van (5.2) volgt 
hieruit, dat 

(5.3) 

In woorden betekent dit, dat exact dezelfde uitkomst wordt verkregen indien de spanning 
gemeten wordt over contacten A en B bij een stroom van C naar D, als dat de spanning 
gemeten wordt over C en D terwijl een even sterke stroom van A naar B gestuurd wordt, 
tenminste als tegelijkertijd ook de richting van het aangelegde magneetveld omgedraaid 
wordt! 

Toegepast op Corbino-metingen, geeft dit vier mogelijkheden, genummerd I, 11, 111 en IV. 
De verschillende situaties zijn samengevat in tabel 5.1: 

excitatie-electrode: mid excitatie-electrode: ring 
meet-electrode: ring meet-electrode: mid 

magneetveld 0 I 11 

magneetveld ® 111 IV 

tabel 5.1 Vier mogelijke situaties voor Corbino-metingen. 

Het reciprociteits theorema zegt nu, dat de situaties I en IV en de situaties 11 en 111 
dezelfde resultaten moeten opleveren. Dit is heel algemeen geldig, dus niet alleen voor 
rotatiesymmetrische systemen. In het algemeen zullen de uitkomsten van I/IV en 11/111 ten 
opzichte van elkaar wél verschillend zijn. 
Is er echter sprake van rotatiesymmetrie, zoals in ideale Corbinometingen het geval is, dan 
zal moeten gelden dat I, 11, 111 én IV dezelfde resultaten geven. 

Het vergelijken van de vier afzonderlijke metingen kan dus een uitsluitsel geven of de 
rotatiesymmetrie verbroken is, bijvoorbeeld ten gevolge van een van de oorzaken 
beschreven in de vorige paragraaf. 
In figuur 5.3 staan resultaten van drie van de vier bovenstaande situaties. Links zijn twee 
verschillende metingen te zien, waarbij alleen de meet- en excitatieelectrode zijn 
omgewisseld, situaties I (+) en 11 (0). Rechts is bovendien nog het magneetveld 
omgedraaid, situaties I ( +) en IV (~). Deze metingen zijn verricht nadat de vergulde cel 
was ingebouwd. Uit het linkerdeel van figuur 5.3 blijkt, dat er toch nog sprake is van een 
kleine verstoring van de symmetrie. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk het nog steeds 
niet geheel horizontaal staan van de cel. 

-74-



Ondanks het ontbreken van de rotatiesymmetrie, vallen de twee metingen in het 
rechterdeel van figuur 5.3 perfect samen: het bewijs dat het reciprociteits theorema geldig 
is voor tweedimensionale electronengassen op vloeibaar helium. 

4 4 

u. 3 u. 3 - -- -~ -.. 
() () 

2 

a a -,. -,. 
(!J (!J - -

0 0 

-1 ~~~~~~~~~~~~~4 -1 ~~-L~~~~~~~~~~ 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Magneetveld I T Magneetveld I T 

figuur 5.3 Links zijn de situaties I en 11 te zien, waarbij dus alleen de excitatie- en de 
meetelectrode omgewisseld zijn. Ten gevolge van een assymetrie, geeft dit verschillende 
resultaten. Als echter ook het magneetveld omgedraaid wordt (situatie IV), zoals in het 
rechter plaatje, dan vallen de meetkrommen exact samen: het reciprociteits theorema is 
geldig voor het 2DEG. 

5.4 Corbino-metingen 

Na het inbouwen van de nieuwe vergulde meetcel en het opnieuw uitlijnen van de 
opstelling, bleken de Corbino-metingen ineens veel beter te gaan. Het verloop van de in
en uitfase component van het signaal, volgt kwalitatief de berekingen van Monarkha aan 
het transmissielijnmodel voor Corbinometingen: De infase-component vertoont een 
maximum en de uitfase component, daalt van de nul-veld waarde naar nul, waarbij de 
infase-kromme gesneden wordt vlakbij het maximum, zie figuur 2.9. 
De theorie geeft het verloop van het meetsignaal als functie van een parameter Ö0• Deze 
parameter bevat expliciet alleen de sheetcapaciteit, de frequentie en de 
geleidingscoëfficiënt axx. Corbino metingen worden echter uitgevoerd door het in- en 
uitfase signaal als functie van het aangelegde magneetveld te meten. Daarbij blijft de 
frequentie en de sheetcapaciteit (constante heliumhoogte) constant. 
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Voor het kwantitatief vergelijken van de meetresultaten met de theorie is het dus 
noodzakelijk een van de modellen uit § 2.3 voor de magneetveldafhankelijkheid van crxx te 
gebruiken. 
De metingen in deze paragraaf worden vergeleken met de theoretische waarden, waarbij 
het Drude model voor de magneetveldafhankelijkheid gebruikt wordt. Dit model blijkt de 
beste overeenkomsten te geven met de door ons gevonden resultaten. Enkele van deze 
metingen zijn te zien in figuur 5.4. De getrokken lijnen zijn de met het Drude model 
berekende waarden van het in- en uitfase signaal. De meetpunten zijn aangegeven met + 
voor het uitfasesignaal en met 0 voor de infase component. 
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figuur 5.4 Voorbeelden van Corbinometingen. De getrokken lijnen, zijn de theoretische 
krommen volgens het Drude model. Parameters: f = 15 kHz, n = 1.2 ·JO 12 m·2 en 
T = 0.85 K (links) en T = 0.25 K (rechts). 

0.5 

Het eerste dat opvalt aan de metingen is de relatief grote ruis op de meetpunten, zeker bij 
de lage temperatuur. Gedeeltelijk komt dit omdat deze metingen gedaan zijn met behulp 
van het meetprogramma QSWEEP (zie appendix). Dit programma sweept het magneetveld 
langzaam omhoog en bepaalt om de zoveel tijd een meetpunt. Het wacht dus niet tot het 
magneetveld gestabiliseerd is en kan dus ook niet vaak middelen bij één punt. Anderzijds 
is er gewoon sprake van erg kleine signalen, waar veel ruis op zit. 
Om de ruis te verminderen zou er bijvoorbeeld 100 maal gemiddeld moeten worden. 
Daarvoor is het wel noodzakelijk, dat het magneetveld op elk meetpunt volledig 
gestabiliseerd moet zijn. Deze manier van meten duurt veel langer en geeft veel minder 
meetpunten, maar het voordeel is een meting met veel minder ruis. In figuur 5.5 zijn twee 
voorbeelden te zien, van metingen die op deze manier uitgevoerd zijn. Het gebruikte 
meetprogramma heet BSWEEP (zie appendix). 
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figuur 5.5 Voorbeelden van Corbinometingen, waarbij de ruis verminderd is door 
ongeveer 200 maal te middelen per meetpunt. De getrokken lijnen zijn de theoretische 
krommen volgens het Drude model. Parameters: f = 15kHz, n = 2.4 ·10 12 m·2 en 
T = 0.56 K (links) en T = 0.32 K (rechts). 

0.8 

Het kwalitatieve verloop van de signalen komt goed overeen met de theorie. De absolute 
grootte van de uitfasecomponent bij lage velden, is echter veel te klein in vergelijking met 
de Monarkha berekeningen. De oorzaak hiervan is niet bekend, er is namelijk al 
gecorrigeerd voor fasedraaüngen van het systeem en voor strooicapaciteiten. Volgens het 
transmissielijn model toegepast op Corbinometingen, is de waarde bij B = 0 Ten bij hoge 
mobiliteiten (waar hier zeker aan voldaan is), alleen afhankelijk van de heliumhoogte en 
de straal van de electronenplas. Op deze beide parameters zit een onnauwkeurigheid, maar 
een eventuele correctie leidt tot zulke absurde waarden voor deze parameters dat dit effect 
zeker niet de (enige) oorzaak is. 
Een vergelijking van het kwantitatieve verloop van de krommen kan iets zeggen over de 
geldigheid van het gebruikte transportmodel in het desbetreffende parameter-gebied. Het 
gebruikte model bepaalt namelijk de positie van bepaalde karakteristieke punten in de 
krommen. Het kwalitatieve verloop van de krommen zelf is onafhankelijk van de diverse 
modellen, zolang deze modellen maar een monotoon verband hebben tussen magneetveld 
en au-
Een van de makkelijkste punten van de krommen is het maximum in het infase signaal. 
Door de positie van dit maximum te vergelijken met het berekende maximum, kan 
uitspraak worden gedaan over het al dan niet geldig zijn van het gebruikte transportmodeL 
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In figuur 5.4 zijn in dit verband twee verschillende situaties te zien. Het enige verschil in 
parameters tussen de twee metingen is de temperatuur (en daarmee de mobiliteit van de 
electronen). Bij de meting met de hogere temperatuur, T = 0.85 K, liggen de maxima van 
de gemeten en de berekende kromme, binnen de meetnauwkeurigheid, op dezelfde plaats. 
Dit in tegenstelling tot de meting bij T = 0.25 K, waar het maximum in de gemeten 
kromme duidelijk bij een hoger magneetveld ligt, dan het maximum in de berekende 
kromme. Hetzelfde verschijnsel voor hogere dichtheden, is te zien in figuur 5.5. De 
temperaturen zijn daar echter respectievelijk 0.56 K en 0.32 K. 
Om verschillende metingen met elkaar te kunnen vergelijken is het handig om deze 
verschillen uit te drukken in een getal11, gedefinieerd als de verhouding tussen de positie 
van het maximum van de gemeten kromme en de positie van het maximum van de 
berekende kromme volgens het Drude model. Dus hoe meer 11 afwijkt van 1, hoe slechter 
de overeenkomst tussen model en werkelijkheid is. 
Het verloop van deze parameter 11 als functie van de temperatuur is weergegeven in 
figuur 5.6a. Hierin staan twee meetseries met verschillende dichtheden: n = 2.3 · 1012 m·2 

(aangegeven met T) en n = 1.2· 1012 m·2 (aangegeven met+). In figuur 5.6b staat de 
gemeten waarde van 11 als functie van excitatiefrequentie bij n = 1.2· 1012 m·2
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figuur 5.6 Verloop van 11, een maat voor de overeenstemming met het Drude model, als 
functie van temperatuur voor twee verschillende dichtheden en als functie van 
excitatiefrequentie. Op de lijn 11 = 1 komen model en meetwaarden met elkaar overeen. 

Bij deze resultaten moet rekening gehouden worden dat door het relatief grote ruisniveau 
de positie van het maximum in de gemeten kromme soms moeilijk te bepalen is. De 
onzekerheid in 11 is in de orde van 10 %. Ondanks deze onnauwkeurigheid, is in beide 
gevallen een duidelijk verband te zien: Hoe hoger de temperatuur (hier tot 0.85 K) en hoe 
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hoger de frequentie (hier tot 15 kHz) hoe beter de overeenstemming tussen model en 
expetiment is. 
Om dit te verklaren moet gekeken worden in welk gebied het Drude model geldig is. De 
voorwaarde voor de geldigheid is dat het systeem zich op een klassieke manier gedraagt. 
Dit is het geval als W/C = pB << 1 of hole << k8T, zie § 2.3. Aan de eerste voorwaarde is 
vrijwel nooit voldaan, omdat ten gevolge van de hoge mobiliteit bij deze temperaturen dit 
alleen geldt voor extreem zwakke magneetvelden. De grens waarbij pB = 1 ligt bij B :::;; 2 
mT. Aan de tweede voorwaarde is iets makkelijker voldaan, omdat de grens waarbij geldt 
nroc = k8T bij B = 0.74· T ligt. 
Dit verklaart het verband tussen 11 en de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe beter 
er aan de tweede Drude voorwaarde is voldaan, hoe kleiner de afwijking van het Drude 
model. Dit verband is niet helemaal triviaal, omdat voor hogere temperaturen de positie 
van het maximum naar hogere velden schuift, zodat ter plaatse van het maximum weer 
slechter aan de voorwaarde wordt voldaan. 
Het andere effect, het verband tussen 11 en de excitatiefrequentie, kan op dezelfde manier 
verklaard worden. Omdat de frequentie expliciet voorkomt in de noemer van 80, verschuift 
de positie van het maximum in het infase signaal bij hogere frequenties naar lagere 
magneetvelden. Dus bij hogere frequenties komt de positie van het maximum steeds verder 
van de grens 1i<ûc = k8T af te liggen, zodat de overeenkomst met het Drudemodel steeds 
beter wordt. 
Dat dit niet een volledige verklaring is, volgt uit de verschillen als functie van de 
dichtheid. Een hogere dichtheid (en ten gevolge daarvan een lagere mobiliteit, omdat het 
holding field groter is) impliceert een verschuiving van het maximum van het infase 
signaal naar hogere magneetvelden. Dit zou een slechtere overeenkomst met het Drude 
model moeten veroorzaken. In het algemeen geldt echter voor het gemeten verband tussen 
11 en de dichtheid het tegenovergestelde: een hogere dichtheid geeft een betere 
overeenstemming met het Drude-model. Dit is in overeenstemming met de berekeningen 
van Dykman [3,4,5]. Die voorspellen dat door de electron-electron wisselwerking de 
Landau-niveaus verbreed worden. Het gevolg hiervan is, dat bij een hogere dichtheid de 
Landau-niveaus breder zijn, waardoor het systeem weer meer richting Drude gaat. 

Een andere manier om de theoretische modellen met de experimenten te vergelijken is de 
volgende. Uit de gemeten in- en uitfase componenten van het signaal, kan de fase van het 
meetsignaal bepaald worden. Uit de berekeningen van Monarkha volgt, dat een bepaald 
fase op een eenduidige manier gerelateerd kan worden aan de parameter 80• Uit de waarde 
van deze parameter kan vervolgens axx berekend worden, als de frequentie en 
sheetcapaciteit bekend is. Als nu voor verschillende magneetvelden op deze manier axx 
bepaald wordt, kan deze vergeleken worden met de waarde die het Drude model geeft, 
vergelijking (2.13). 
Via p.xy = Blne, dat vrijwel altijd geldt en vergelijking (2.8) kan dan bovendien een waarde 
voor Pxx bepaald worden. 
In figuur 5.7 is dit uitgevoerd voor twee verschillende metingen. De eerste is gemeten bij 
een temperatuur van 0.56 K (Tl = 1.1) en de tweede bij 0.32 K (Tl = 1.5). De overige 
parameters zijn gelijk. 
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figuur 5.7 Uit Corbino-metingen bepaalde magneetveldafhankelijkheid van axx (e) en 
Pxx (D). De getrokken lijnen zijn de theoretisch krommen volgens het Drude model. De 
temperaturen zijn T = 0.56 K (a) en T = 0.32 K (b). 

De punten in figuur 5.7 zijn bepaald uit de metingen in figuur 5.5. 
In de meting met T = 0.56 K, volgen de meetwaarden de Drude-krommen goed. Alleen bij 
kleine magneetvelden is er een afwijking. Deze afwijking hangt echter samen met de 
onverklaarbaar te lage waarde voor het uitfase signaal bij lage velden. Dit geeft een te 
grote fasedraaiing, die een te kleine waarde voor de geleidingscoëfficiënt tot gevolg heeft. 
Afgezien daarvan is het Drude-model geldig bij deze parameters tot een magneetveld van 
minimaal 1 Tesla. 
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In de meting van T= 0.32 K daarentegen, wijken de meetwaarden al voor magneetvelden 
boven 0.15 Tesla af van het Drude-model. Dit geeft een bevestiging van het feit dat bij 
lage temperaturen het Drude model niet meer geldig is voor hoge magneetvelden. 

Een derde manier om Corbinometingen uit te voeren is de volgende. In tegenstelling tot de 
andere twee methoden wordt hierbij geen magneetveld-sweep gemaakt. Er wordt nu 
gemeten bij een constant magneetveld, terwijl ook de excitatiefrequentie en de dichtheid 
constant gehouden worden. Wat wel verandert is de temperatuur en daarmee de 
geleidbaarheid en de weerstand van het electronengas. Door het in- en uitfase signaal als 
functie van de temperatuur te meten, kunnen op dezelfde manier als hierboven axx en Pxx 
berekend worden uit de fase van het signaal. 
In figuur 5.8 zijn twee voorbeelden van dergelijke metingen te zien. Bij een magneetveld 
van 0.3 T en een dichtheid van 2.3 · 1012 m-2 is de fase van het signaal gemeten als functie 
van de temperatuur. De gebruikte excitatiefrequenties zijn 15 kHz (aangegeven met dichte 
symbolen) en 20kHz (open symbolen). In de figuur staan de uit de fase berekende 
magnetoweerstand en geleidingscoëfficiënt. De getrokken lijnen zijn de theoretische 
waarden volgens het Drude model. 
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figuur 5.8 Uit de gemeten fase berekende waarden voor Pxx (e en 0) en O'xx (T en .1) als 
functie van temperatuur. De getrokken lijnen zijn de krommen volgens het Drude model. 
Experimentele parameters: B = 0.30 T, n = 2.34 ·JO 12 m-2 en f = 15kHz voor de dichte 
symbolen en f = 20 kHz voor de open symbolen. 
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Uit deze metingen volgt ongeveer dezelfde conclusie: in het temperatuurgebied van 0.4 K 
tot 0.7 K is er een redelijke overeenkomst tussen experiment en Drude model. Bij lagere 
temperaturen is er een duidelijke afwijking te zien. Bij hogere temperaturen is er ook een 
toenemende afwijking, maar in ieder geval is daar een overeenkomst in trend te zien. Ook 
bij deze experimenten moet namelijk rekening gehouden worden dat er sprake kan zijn 
van onderverzadiging van de electronenplas. Als er inderdaad sprake is van een kleinere 
dichtheid, dan zakt de berekende kromme van de geleidingscoëfficiënt naar lagere 
waarden. Bovendien is het bij dit soort metingen moeilijker om te corrigeren voor de 
fasedraaiing van het systeem, omdat deze gemeten wordt bij nul veld. In de praktijk komt 
dat erop neer, dat slechts bij één temperatuur, waarvan het waarschijnlijk is dat er een 
volledige capacitatief signaal moet zijn, de fasedraaiing wordt gemeten. Vervolgens wordt 
ervan uitgegaan dat deze fasedraaiing voor alle meetpunten telt. Dit kan juist bij hoge 
temperaturen, waar er in een magneetveld al sprake is van een kleine fase van het signaal, 
een grote invloed geven. 
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HOOFDSTUK 6 
CONCLUSIES 

In dit afstudeeronderzoek hebben we het gedrag van randgolven in een tweedimensionaal 
electronen systeem (2DES) onderzocht. 
De nadruk heeft hierbij gelegen op electronengassen waar een getrapt dichtheidsverschil is 
aangebracht, bijvoorbeeld door het aanleggen van een positieve of negatieve spanning op 
de midelectrode op de onderplaat In dat geval ontstaan er ring-, schotel- of hoedvormige 
profielen. Gevonden is dat er niet alleen een randgolf loopt aan de buitenrand van de 
electronenplas, maar ook ter plaatse van dichtheidsgradiënten in de plas. Voor zover 
bekend is het de eerste keer dat deze modes werkelijk aangetoond zijn. 
De experimentele dispersierelatie van deze zogenaamde binnenmodes, is dezelfde als die 
van de randgolven aan de buitenrand van de plas. In plaats van de absolute dichtheid moet 
dan echter het verschil in dichtheid links en rechts van de grens ingevuld worden. De 
frequentie van de binnenmodes is rechtevenredig met dit dichtheidsverschil en omgekeerd 
evenredig met het aangelegde magneetveld. De richting waarop de binnenmodes lopen, is 
afhankelijk van het teken van het dichtheidsverschil. Tenslotte is het gedrag van deze 
golven onderzocht als functie van het dichtheidsprofiel. Een maat voor de vorm van het 
profiel aan de rand en op elke grens tussen twee gebieden met verschillende dichtheden is 
de parameter a. Deze parameter is gelijk aan 1 voor een scherpe, discontinuë overgang en 
in de limiet gelijk aan 0 voor de "overgang" tussen twee gebieden met dezelfde dichtheid. 
Experimenteel is voor de binnenmodes gevonden dat bij de door ons gebruikte profielen 
de waarde van a variee1t tussen 0.23 en 0.86. 
Uit het feit dat de dispersierelatie voor de binnenmodes en de buitenmodes, in onze 
experimentele omstandigheden, dezelfde vorm hebben, mag geconcludeerd worden dat 
deze modes niet wezenlijk verschillend zijn. Al deze modes lopen op een grens, de 
inter-edge, tussen twee gebieden met verschillende dichtheid. De buitenmodes, die zich 
aan de buitenkant van de plas bevinden, lopen dan toevallig op een grens waarbij de 
dichtheid aan de ene kant gelijk is aan nul. 
De experimentele dispersierelatie van de buitenmodes is verder onderzocht voor 
frequenties tussen 120kHz en 1 MHz. Ook in dit gebied blijkt de frequentie omgekeerd 
evenredig te zijn met het aangelegde magneetveld. Voor magneetvelden kleiner dan 0.1 T 
ontstaan er echter afwijkingen van deze relatie. Waarschijnlijk is dit effect geen 
eigenschap van het 2DES, maar is het een gevolg van een onbetrouwbare magneet voor 
zulke lage velden. 
De getrapte dichtheidsprofielen zijn ideaal voor het bepalen van de juiste waarde voor a 
van de buitenmodes. Door bij een bepaald hoed- of schotelvormig profiel de middenplaat
spanning te verlagen, worden er electtonen naar buiten gedrukt. Op een gegeven moment 
is er daarom altijd sprake van verzadiging ter plaatse van de buitenmodes. Op dat moment 
is ook de exacte dichtheid bekend. Op deze manier is de waarde van a voor een 
heliurnhoogte van 1 mm, bepaald op 0.43 ± 0.03. 
Er blijkt een zwakke koppeling te zijn tussen de binnen- en buitenmode van een bepaald 
profiel. De frequentie van de buitenmode is namelijk zwak afhankelijk van de frequentie 
van de binnenmode. De maximaal gemeten verandering in frequentie ten gevolge van deze 
koppeling bedraagt ongeveer 10 %. 
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Een effect dat nog niet verklaard is, is de zwakke temperatuursafuankelijkheid van de 
frequentie van randgolven. Bij lage temperaturen, T < 200 mK, daalt de frequentie van 
zowel binnen- als buitenmodes met ongeveer 5 tot 10 %. De dispersierelatie bevat echter 
geen temperatuurafhankelijke factoren. Misschien is dit effect een gevolg van het 
uitkristalliseren van de electtonen tot een geordend rooster bij lage temperaturen. Deze 
zogenaamde Wignerklistallisatie hebben we geprobeerd waar te nemen door de lijnbreedte 
van de resonantiepieken te meten als functie van de temperatuur. Omdat de verwachting is 
dat de magnetoweerstand zal toenemen ten gevolge van de kristallisatie en de lijnbreedte 
een functie is van de magnetoweerstand, verwachtten we een toename in de lijnbreedte te 
vinden. Deze toename is inderdaad gevonden, in de lijnbreedte van de binnenmodes in 
hoedvormige profielen. Of er werkelijk sprake is van Wignerkristallisatie is nog niet met 
zekerheid vastgesteld en zal in de toekomst nog beter onderzocht moeten worden. De 
toename is niet gevonden in buitenmodes, wat waarschijnlijk een gevolg is van het feit dat 
de werkelijke dichtheid ter plaatse van de golf lager is dan de bulkdichtheid. In het geval 
van binnenmodes in een hoedvormig profiel, is er minimaal sprake van een dichtheid die 
gelijk is aan de dichtheid aan de buitenrand van de hoed. Dit feit is een van de 
oorspronkelijke redenen geweest om metingen te doen aan getrapte dichtheidsprofielen. 
Het imaginaire deel van de dispersierelatie, het deel dat de demping van de golven 
beschrijft, is voor ons systeem nog niet precies bekend. Het is daarom niet mogelijk om de 
lijnbreedte van de resonantiepieken, die een direkte maat is voor de demping, om te 
rekenen naar een waarde voor de magnetoweerstand. De lijnbreedte bepaald uit de 
metingen met behulp van het Lorentz-fit programma heeft echter wel de voor de 
magnetoweerstand theoretisch voorspelde afhankelijkheid van de temperatuur en het 
aangelegde magneetveld. Hieruit volgt dat de lijnbreedte en daarmee dus de imaginaire 
term van de dispersierelatie, in ieder geval een functie is van de magnetoweerstand. 

Gedurende het onderzoek is er een nieuw type van randgolven ontdekt. De frequentie van 
deze nieuwe golven is ook omgekeerd evenredig met het magneetveld en rechtevenredig 
met de dichtheid. De frequentie van de nieuwe golven is echter ongeveer een factor 3 
kleiner dan die van de normale randgolven. Ook de amplitude van de resonantiekrommen 
is slechts 3% van de amplitude van de normale resonanties. Deze nieuwe golven blijken 
samen te hangen met het oscilleren van de rand van de electronenplas. De theoretische 
verklaring is nog niet volledig. Een aannemelijke verklaring is echter dat ten gevolge van 
het ontstaan van dichtheidsfluctuaties aan de rand van de electtonenplas (de normale 
randgolven) de plaatselijke potentiaal een klein beetje verandert, waardoor de rand van de 
plas niet star is maar mee gaat bewegen. Een koppeling tussen de normale randgolven en 
deze oscillaties van de rand, zou dan de verklaring voor het nieuw ontdekte spectrum zijn. 

Uit de Corbinometingen volgt dat het reciprociteitstheorema geldig is voor ons systeem 
van electtonen op vloeibaar helium. Het theorema zegt dat indien de meet- en detectie
electrode omgewisseld worden en tegelijkertijd het magneetveld omgepoold wordt, dit 
geen invloed op de meetresultaten heeft. 
Het verwisselen van excitatie- en detectie-electrode is bovendien een goede methode om te 
controleren of de meetcel goed uitgelijnd is. 
Uit de metingen volgt verder, dat het verwisselen van de oorspronkelijke meetcel in een 
vergulde meetcel een goede verbetering was. Vervuiling en/of oxidatie van de koperen 
meetcel bleek toch een nadelige invloed te hebben gehad. 
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De belangrijkste conclusie uit de Corbinometingen is de volgende. Ondanks het feit dat het 
systeem zich in de quanturnlimiet W/t >> 1 bevindt, kan het in sommige gevallen toch met 
het klassieke Drude model beschreven worden. Het blijkt dat de grens tussen klassiek en 
quanturnmechanische beschrijving eerder bij 'OO>jk8T = 1 ligt. Is deze factor (veel) kleiner 
dan 1, dan is de thermische energie groter dan de afstand tussen de Landau-niveaus. In dat 
geval zijn de electronen verdeeld over meerdere niveaus en kan de toestandsdichtheid als 
een quasi-continuüm beschouwd worden. Het Drude model geeft dan nog steeds een 
correcte beschrijving van het systeem. De uit de fase van het Corbinosignaal bepaalde 
waarden voor de geleiding en de magnetoweerstand van de plas, komen in dat geval ook 
kwantitatief goed overeen met het Drude model. 
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LIJST GEBRUIKTE SYMBOLEN 

Constanten 

e elementair ladingsquantum [1.6022· w-19 C] 
1'1 constante van Planck [ 1.05459 · 10-34 J s] 
i,j imaginaire eenheid, wortel van -1 
kB constante van Boltzmann [1.38066· w-23 JK1

] 

m electtonen massa [9 .1096 · w-31 kg] 
e0 perrnittiviteit van het vacuüm [8.854· w-n Fm-1

] 

e, diëlectrische constante van vloeibaar 4He [1.0572] 

Overige symbolen 

B 
C1,C5 

ccoax 

Ce 
Cs 
ex 
d 
dl 
dB 
E 
EF 
f 
F3 
Gx 
h 
f 
po 

~eet 
J 
k 
k. 
kj_ 

* m 
n 
no 
fldyn 

nsa/ 

Q 
Q 
r 
rJ 
,.3 

aangelegd magneetveld [T] 
capaciteit van de excitatie- en de meetelectrode naar de plas [F] 
capaciteit van coaxkabels [F] 
randcapaciteit [F] 
capaciteit van electtonenplas naar boven- en onderplaat [F] 
gecorrigeerde capaciteit van de plas [F] 
heliumhoogte boven de onderplaat [m] 
lengteschaal van de inhomogeniteit van het profiel [m] 
breedte van de dichtheidsfluctaties ten gevolge van randgolven [m] 
2D-electrische veld [Vm-1

] 

Fermi-energie [J] 
frequentie [Hz] 
functie afhankelijk van de vorm van het profiel 
gecorrigeerde geleiding van de plas [Q-1

] 

hoogte van de meetcel [m] 
infase stroom [A] 
uitfase stroom [A] 
meetstroom [A] 
2D-stroomdichtheid [Am-1

] 

golfvector [m-1
] 

golfvector evenwijdig aan voortplantingsrichting [m-1
] 

golfvector evenwijdig aan voortplantingsrichting [m-1
] 

effectieve electtonen massa [kg] 
electtonendichtheid [m-2

] 

statische bulkdichtheid [m-2
] 

dynamische dichtheid [m-2
] 

verzadigingsdichtheid [m-2
] 

lading [C] 
kwaliteitsfactor van een resonantie 
radiale afstand tot middelpunt van de plas [m] 
buitenstraal midelectrode [m] 
binnenstraal buitenelectroden [m] 
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Rg 
RP,r2 

Rpt 

s 
t 
T 
Tc 
TF 
V 
vel 
veleetrode 

V ex 

vg 
V,";d 
vpl 
y 
a 
~ 
y 
r 
Oo 
OI 
o.L 
e 
11 
ll 
V 

ç 
~ p 
Pxx 
Pxy 
<Jo 
=* (J 

binnenstraal van de guardring [m] 
straal electronenplas [m] 
weerstand van de electronenplas [Q) 
parameter voor beschrijving van de perimeter [m] 
tijd 
temperatuur [K] 
kristallisatie temperatuur [K] 
Fermi-temperatuur [K] 
potentiaal [V] 
potentiaal van de electtonenplas [V] 
de-spanning op de buitenelectroden [V] 
excitatiespanning [V] 
guardspanning [V] 
spanning op mid- en/of ringelectrode [V] 
bovenplaat spanning [V] 
complexe admittantie van de electtonenplas (Q-1

] 

maat voor de kromming van het profiel 
verhouding tussen pxy en Pxx 
geometrische factor van de meetcel 
verhouding tussen potentiële en kinetische energie 
doordringdiepte in nul veld [ m] 
doordringdiepte evenwijdig aan de voortplantingsrichting [m] 
doordringdiepte loodrecht op de voortplantingstichting [m] 
niet-lineariteits constante [A2s-2

) 

maat voor de overeenkomst tussen model en experiment bij Corbinometingen 
mobiliteit [m2V-1s-1

] 

orde van de resonantie 
uitwijking van de rand van de electfonenplas [m] 
weerstandscoëfficiënt in nul veld [Q) 
magnetoweerstandstensor [Q) 
longitudinale magnetoweerstand [Q) 
Hall weerstand (Q) 
geleidingscoëfficiënt in nul veld [Q-1

) 

geleidingstensar [Q-1
) 

longitudinale geleidingscoëfficiënt [ Q"1
] 

Hall geleiding (Q-1
) 

totale botsingsrelaxatie tijd [ s] 
dempingscanstante in differentiaal vergelijking [s] 
tijdconstante lock-in versterker [s] 
relaxatietijd voor electron-electron verstrooiing [s] 
relaxatietijd voor gas-atoom verstrooiing [s] 
relaxatietijd voor verstrooiing aan ripplonen [ s] 
Hallhoek [rad] 
electrastatische potentiaal in de plas [V] 
hoekfrequentie [rad s·1

] 

cyclotronfrequentie [rad s·1
] 

plasmafrequentie [rad s·1
] 
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APPENDIX 

A. Berekende dichtheidsprofielen 

In deze appendix worden de berekende statische dichtheidsprofielen gegeven die van 
belang zijn voor de experimenten. 
Alle getoonde berekeningen zijn uitgevoerd voor een heliumhoogte van 1 mm. 
Berekeningen bij d = 1.5 mm laten zien dat de overgangen minder steil zijn: de typische 
lengte waarover de dichtheidsprofielen inhomogeen zijn, is in de orde van de 
heliumhoogte. 

~ 15 
E ... ... 
0 ,.... - 10 
'0 
CD 

.r:. ....... 

.r:. 
0 
'0 5 

0 L-~--~---=~--~~~~--~~--~--~-L--~~~_J 

0 1 2 3 4 5 6 7 

figuur A.l Berekende profielen als functie van de middenplaatspanning. VP1 = -10 V, 
V8 = -15 V, Veteetrode = 0 V en de spanning op de midden- en ringelectrode is van boven 
naar beneden gelijk aan +20 V, +12.5 V, +7.5 V, 0 V, -5 V, -10 V, -12.5 V, -15 V, 
-17.5 V, -20 V, -25 V en -30 V. 

De profielen zijn berekend met een plaatspanning van -10 Volt en een guardspanning 
van -15 Volt. De dichtheid schaalt met de spanningen: twee maal zo grote spanningen 
geeft een twee maal zo grote dichtheid. 
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figuur A.2 Overgang van een grote naar een kleine schijf. VP1 = -10 V, V
8 

= -15 V, 
Vmid = Vring = 0 V en Veleetrode is van boven naar beneden gelijk aan 0 V, -2.5 V, 
-5 V, -7.5 V, -10 V, -12.5 V en -15 V. 
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figuur A.3 Overgang van een kleine schijf naar een kleine ring. VP1 = -10 V, 
V8 = -15 V, Veleetrode = -15 V, Vring = 0 V en Vmid is van boven naar beneden gelijk 
aan 0 V, -5 V, -10 V en -15 V. 
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B. Software 

Hier volgt een kmt overzicht van de meest gebruikte software. 

De programma's die gebruikt worden om de metingen te verrichten zijn geschreven in 
PEP en lopen op de M68000-meetcomputer. 
UTILl is een uitgebreid meetprogramma dat hier alleen gebruikt is om één meetsignaal 
langdurig te middelen zonder dat er parameters veranderen. Dit is bijvoorbeeld nodig bij 
het bepalen van G0 en C0• 

LIASWEEP is een programma dat gebruikt wordt voor het maken van frequentiesweeps 
met behulp van de laagfrequente lock-in versterker. Tijdens een meting stelt het 
programma de juiste excitatiefrequentie in, wacht even tot het signaal gestabiliseerd is (een 
aantal maal de tijdconstante van de lock-in versterker) en leest dan het in- en uitfase 
signaal uit. Tijdens deze frequentiesweeps wordt het magneetveld constant gehouden. 
MHZSWEEP doet exact hetzelfde, maar dan met behulp van de hoogfrequente lock-in 
versterker. 
Magneetveldsweeps, waarbij het magneetveld in stapjes verandert en de frequentie 
constant blijft, kunnen gedaan worden met behulp van het programma BSWEEP. Dit 
programma stumt de magneetvoeding aan, wacht tot het magneetveld zich volledig 
gestabiliseerd heeft en leest vervolgens het signaal van de laagfrequente lock-in versterker 
uit. Het signaal kan eventueel nog gemiddeld worden. Omdat de sweepsnelheid van de 
magneet zo laag is en het programma wacht tot het magneetveld niet meer verandert, 
duren metingen met BSWEEP vrij lang. Afhankelijk van de ingestelde parameters kan één 
meting verscheidene uren duren. Voordeel is wel dat de metingen erg nauwkeurig zijn en 
dat de ruis uitgemiddeld kan worden. 
Een snellere manier van het maken van magneetveld sweeps is meten met behulp van het 
programma QSWEEP. Hierbij sweept de magneet continu tot de maximale waarde en 
wordt het in- en uitfase signaal met vaste tussenpozen gemeten. Nadeel van deze methode 
is dat het magneetveld niet gestabiliseerd is op de meetpunten, er kan dus niet vaak 
gemiddeld worden. Tegenover deze grotere onnauwkeurigheid staat het voordeel van de 
tijdwinst. Een gemiddelde meting duurt korter dan een uur. 
De tegenhanger van QSWEEP voor de hoogfrequente lock-in versterker heet ZSWEEP. 

De uitwerking van de meetgegevens gebeurt op de pc. Daarvoor zijn enkele turbo pascal 
programma's geschreven. 
De fits van de resonantiekrommen met behulp van het perimetermodel worden gemaakt 
met het programma PERIFIT.PAS. Dit programma is geschreven door [20] en wordt 
daarin uitgebreid besproken. 
Nieuw is het programma FITU.PAS, geschreven in deze afstudeerperiode. Het is een 
programma dat een datafile afkomstig van een van bovenstaande programma's, eventueel 
na een achtergrond-correctie, inleest. Vervolgens worden de data gefit met een in principe 
willekeurige functie. Deze functie wordt gedefinieerd in de PROCEDURE funcs. In dit 
geval bestaat de functie uit maximaal vijf gesuperponeerde Lorentzkrommen, die een 
algemene vorm hebben gegeven door vergelijking (4.2). Elke afzonderlijke 
Lorentzkromme levert drie onafhankelijke fitparameters op. 
Het programma bepaald de best mogelijke fit, nadat het voor alle fitparameters een 
beginwaarde heeft gevraagd. Daarbij komt alleen de waarde voor de positie van de 
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resonanties nauw, deze moet met een nauwkeurigheid van enkele procenten ingegeven 
worden. De beginschattingen van de breedte en de amplitude van de pieken mogen sterk 
afwijken van de werkelijke waarden. De amplitude mag vaak zelfs 5 tot 6 orden van 
grootte afwijken. Eventueel kunnen bepaalde fitparameters constant gehouden worden, het 
programma past ze dan niet aan. 
Voor het algorithme dat gebruikt wordt bij het fitten kan uit twee opties gekozen worden. 
Indien de variabele iwt gelijk is aan 1, dan wordt de grootheid 

(B.1) 

geminimaliseerd, indien iwt gelijk is aan 2 wordt 

(B.2) 

geminimaliseerd. Hierbij is Y de gemeten waarde en F de waarde gegeven door de functie. 
De constante e is een parameter die invloed heeft op de uiteindelijk gevonden fit: de 
waarde ervan bepaalt of de grote (e < 1) of juist de kleine meetwaarden (e > 1) meer 
gewicht hebben bij het fitten. Omdat voor onze fits de pieken, dus de grote meetwaarden, 
het meest van belang zijn en bovendien deze pieken vaak maar uit enkele meetpunten 
bestaan, moet de waarde van e veel kleiner zijn dan 1. De default waarden in het 
programma zijn iwt = 1 en e = 0.0 1. 
Het programma probeert de snelste weg naar de juiste fit te vinden door de ingegeven 
functie te ontwikkelen in een Taylor-reeks rondom de fitparameters. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van eerste orde ontwikkeling (iorder = 1) of van eerste orde en pseudo tweede 
orde ontwikkeling (iorder = 2). 
In de meeste gevallen geeft het programma in vrij korte tijd (maximaal1 minuut voor 15 
fitparameters) een redelijke fit. Eventueel kunnen de fitparameters daarna nog met de hand 
aangepast worden, om de fit op het oog zo goed mogelijk te krijgen. 
Het programma maakt gebruik van een library onder de naam GRAFISCH.PAS. Hierin 
staan de meeste grafische routines die nodig zijn om het hoofdprogramma te runnen. Deze 
library moet dan ook in dezelfde directory aanwezig zijn als het hoofdprogramma. 
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