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Samenvatting 

In het onderzoek naar 2-dimensionale electronengassen (2-DEG's) wordt steeds meer een 
capacitieve meetmethode gebruikt, waarbij het DEG tussen een excitatieantenne en een 
detektieantenne geplaatst wordt. De admittantie van dat systeem wordt mede bepaald door de 
geleiding in het 2-DEG. Indien loodrecht op het 2-DEG een magneetveld staat, heeft de geleiding 
twee componenten oxx en oxy• wat de vraag oproept welke van deze twee de grootste bijdrage 
levert aan de admittantie. 

Om deze vraag te beantwoorden is de admittantie tussen excitatie en detektieantenne 
bepaald voor een zeer brede frequentierange tussen 1 kHz en 500 MHz, waarbij tevens voor de 
eerste keer de invloed van een contact, aangebracht in het midden van het 2-DEG, is onderzocht. 

Voor W> oxx/C (w hoekfrequentie, C capacitieve koppeling tussen 2-DEG en antenne) 
wordt de stroom naar het middencontact afgesneden terwijl het opgepikte signaal door de 
detektieantenne nog steeds bestaat. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de geleiding 
door het 2-DEG langs de rand (bepaald door oxy) plaatsvindt. Deze geleiding wordt niet 
afgesneden voor w> axJC maar via een natuurlijke afsnijfrequentie wanneer de over de rand 
lopende ladingsgolf (Edge Magneto Plasmon) resoneert omdat zijn golflengte gelijk wordt aan 
de omtrek van het 2-DEG. 
Tevens zijn metingen verricht naar de koppeling tussen de twee antennes waarbij er een resistieve 
laag onder het 2-DEG is aangebracht. Via het aanleggen van een potentiaalverschil tussen de 
resistieve laag en het 2-DEG kan de electrenenconcentratie in het 2-DEG (plaatsafhankelijk) 
worden verminderd met dN/dV=-0.8 m-2v- 1

• 

Het aanbrengen van een middencontact in het 2-DEG in combinatie met de mogelijkheid 
de electrenenconcentratie in het 2-DEG te kunnen beïnvloeden, lijkt een veelbelovende methode 
voor verdere onderzoeking van eigenschappen van het 2-DEG. 
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Inleiding. 

Het onderzoek in dit verslag beschreven is uitgevoerd in de vakgroep Vaste Stof Fysica 
aan de Faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven. Deze 
vakgroep kent meerdere onderwerpgroepen. Twee daarvan zijn de groepen Lage Temperaturen 
en Halfgeleiderfysica. Een van de onderzoeksonderwerpen binnen de vakgroep Lage 
Temperaturen is het 'electronen op helium' onderzoek. 1 In dit onderzoek wordt gekeken naar het 
gedrag van een 2-dimensionaal electronengas (2-DEG) dat ontstaat door electrenen op een 
vloeibaar heliumoppervlak te sproeien. Om het 2-DEG te onderzoeken wordt gebruik gemaakt 
van capacitieve koppeling met het 2-DEG; in het 2-DEG wordt met behulp van een 
wisselspannning op een electrode, die dicht geplaatst is bij de rand van het 2-DEG, de 
electrenendichtheid plaatselijk in het 2-DEG verstoord. 

Door een magneetveld loodrecht op het 2-DEG aan te brengen, verplaatst de geëxiteerde 
lading zich niet evenwijdig aan het E-veld naar het midden van het 2-DEG, maar loodrecht op 
zowel hetE-veld en als het magneetveld langs de rand van het 2-DEG. De ladingsgolf die zo 
ontstaat wordt een Edge Magneto Plasmon genoemd (EMP). Deze is in feite een manifestatie van 
het Halleffect bij eindige frequenties. Wanneer de golflengte van deze ladingsgolf gelijk wordt aan 
de omtrek van het 2-DEG komt het systeem in resonantie. Deze wordt geregistreerd door een 
detektie-electrode, geplaatst bij de tegenoverliggende rand van het 2-DEG. 

Een 2-DEG kan ook ontstaan tussen twee op elkaar gegroeide lagen in een halfgeleider 
heterostructuur. Het verschil met een 'electronen op helium' 2-DEG is de electrenendichtheid 
van het 2-DEG dat ontstaat. Deze is in een heterostructuur 2-DEG vele ordes groter dan in een 
'electronen op helium' 2-DEG. (Typisch dichtheden van 1015 m·2 resp. 1012 m·2

). Een 
consequentie van dit verschil in dichtheid is dat heterostructuur 2-DEG's beschreven moeten 
worden met quanturnmechanische Fermi-Dirac statistiek terwijl door de lagere dichtheid voor 
'electronen op helium' 2-DEG's volstaan kan worden met klassieke Boltzmann statistiek. 

In de groep Halfgeleiderfysica wordt onderzoek aan 2-DEG's in heterostucturen gedaan. 
Eén van de onderzoeksonderwerpen in die groep is electronentransport in magneetvelden. Eén 
van de verschijnselen die daarbij optreedt is het bij specifieke magneetvelden naar nul gaan van 
de weerstand parallel aan een aangelegd electrische veld (p,0J De weerstand loodrecht op het 
electrische veld (Pxy) blijft bij dezelfde specifieke magneetvelden over een zekere B-veld spanne 
constant. De plateaus die zo onstaan noemt men quantumhallplateaus en het totale effect wordt 
het quanturnhalleffect genoemd. Analyse van het quanturnhalleffect heeft geleid tot de aanname 
van het onstaan van smalle geleidende stroken aan de rand van het 2-DEG: randkanalen. Deze 
zouden ontstaan doordat de bulk van het 2-DEG tijdens de vorming van de quanturnhallplateaus 
isolerend wordt. In deze onderwerpsgroep is een methode ontwikkeld om randkanalen te 
verplaatsen van de rand naar de bulk van het 2-DEG.2

·
3 Hiervoor wordt een resistieve laag 

gebruikt die gegroeid wordt onder het 2-DEG. Door een potentiaalgradiënt aan te leggen over 
de resistieve laag en de potentiaal van het 2-DEG te fixeren, kan de plaats van de randkanalen in 
het 2-DEG erboven opgeschoven worden. 

Al sinds ongeveer 1988 is er ook een toenemende interesse in onderzoek naar Edge 
Magneto Plasmons in 2-DEG heterostructuren.4

•
5

·
6 Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

dezelfde capacitieve onderzoeksmethode als in het 'electronen op helium' onderzoek; het 2-
DEG wordt tussen twee antennes geplaatst waarmee het capacitief koppelt. De EMP' s in een 2-
DEG heterostructuur ontstaan op dezelfde wijze als in 'Electronen op Helium' 2-DEG's. 

Eén van de algemene, nog niet goed beantwoorde vragen in dit onderzoek is 'of' en in 
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hoeverre het fenomeen randkanalen verbonden is met de EMP's die gemeten worden in 2-DEG 
heterostructuren. Is er een wezenlijk fysisch verschil tussen de EMP's die gemeten worden in het 
electrenen op helium onderzoek en de EMP's die gemeten worden in 2-DEG heterostucturen? 
Buiten het quantumhallplateau is er fysisch geen wezenlijk verschil tussen de beiden soorten 2-
DEG's. Het totale 2-DEG is geleidend. Dit impliceert dat er ook EMP's buiten de 
quantumhalplateaus in heterostructuur 2-DEG's moeten voorkomen (klassieke EMP's). Deze 
zijn ook in dit onderzoek daadwerkelijk gemeten. In het quantumhallplateau is er wel een fysisch 
verschil tussen beide 2-DEG's; het midden van het heterostructuur 2-DEG wordt isolerend; Pxx 
is ordes van grootte kleiner dan buiten het quantumhallplateau. Is het verschil in demping en 
positie van de EMP's die gemeten wordt buiten en op het quantumhallplateau (quantum EMP's) 
nu toe te wijten aan die daling in Pxx of is het voor de verklaring van het verschil tussen deze twee 
situaties nodig het bestaan van randkanalen aan te nemen? 

Bij het onderzoek naar de eigenschappen van het 2-DEG is gebruik gemaakt van een 
breed spectrum van excitatiefrequenties; van 1 kHz tot 400 MHz. Daaruit is gebleken dat voor 
de beschrijving van het 2-DEG het frequentiespectrum opgesplitst kan worden in 2 delen: 

Excitatiefrequenties waarbij de golflengte van de EMP in het 2-DEG veel groter is dan 
de omtrek van het 2-DEG: ÀEMP(f)»P. Het 2-DEG kan in dit frequentiegebied gezien worden als 
een stroomgeleidend medium dat gekarakteriseerd kan worden door weerstanden 
Rx(B):::: 1/oxx(B)en Ry(B):::: 1/oxy(B). De combinatie van antennes en 2-DEG kan in dit 
frequentiegebied gerepresenteerd worden door een RC-circuit en de experimenteel gemeten 
magneetveldafhankelijke admittantie van het systeem Y(B)=ImeetCB)Nexcitatie kan verklaard worden 
aan de hand van de voor een RC-circuit karakteristieke parametercombinatie wR(B)=liC die de 
cutoff-frequentie van het circuit bepaald. 

ÀEMP::::P. In dit gebied kan het 2-DEG niet meer gezien worden als een stroomgeleidend 
medium omdat de golflengte van de EMP in orde van grootte van de omtrek van het 2-DEG 
wordt. Om de resonantie te modelleren die ontstaat wanneer de golflengte van de EMP gelijk 
wordt aan de omtrek van het 2-DEG, is een inductie L in het RC-circuit opgenomen. 
Deze resonantie vormt de natuurlijke cutoff van het signaal door het systeem van 2-DEG en 
antennes. Voor hogere excitatiefrequenties gaat het signaal door dat circuit naar nul. 

Experimenteel is het onderzoek in 3 delen uiteengevallen. In de eerste twee delen is de 
admittantie van de combinatie van antennes en 2-DEG gemeten zonder dat daaronder een 
resistieve laag aanwezig was. In het tweede deel is er in het midden van het 2-DEG een electrisch 
contact gemaakt om zo in staat te zijn de potentiaal van het 2-DEG te kunnen fixeren. In het 
derde deel zijn metingen verricht aan een 2-DEG waar een resistieve laag onder gegroeid is. 
Samenvattend: 
Metingen aan een niet geaard (zwevend) 2-DEG. (eerste meetconfiguratie) 
Metingen aan een geaard 2-DEG. (tweede meetconfiguratie) 
Metingen aan een geaard 2-DEG met een gatengas eronder (derde meetconfiguratie). 

De hoofdstukindeling in het verslag is als volgt: 
In hoofdstuk 1 wordt de al bestaande en tijdens het onderzoek ontwikkelde theorie die 
samenhangt met EMP' s en RC-circuits uiteengezet. 
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de heterostuctuur wafers waaruit de 2-DEG preparaten 
gekliefd zijn, zoals die gebruikt zijn in dit onderzoek. Ook wordt de configuratie van antennes 
en 2-DEG preparaat waarin gemeten is verduidelijkt, samen met een beschrijving van de 
gebruikte cryostaat en de insert. 
In hoofdstuk 3 volgt een hesehijving van de ontwikkeling van het ontwerp van de eerste 
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meetconfiguratie waarmee gemeten is. 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten besproken van de gemeten admittantie van het 2-DEG en 
antennes systeem bij lage frequenties (ÀEMp(f)«P) bij vast B-veld en oplopende excitatiefrequentie 
voor de eerste twee meetconfiguraties. 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken voor metingen aan de eerste twee 
meetconfiguraties bij hoge frequentie: ÀEMP(f)~P. In dit frequentiegebied ontstaan de EMP 
resonanties. 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten besproken van de admittantiemetingen aan de derde 
systeemconfiguratie (met resistieve laag) en in hoofdstuk 7 worden de conclusies van het 
onderzoek gegeven in combinatie met aanbeveling voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 1: Theorie 

1.1 Inleiding 

In de inleiding is gesproken over het bij zekere magneetvelden ontstaan van geleidende 
kanalen aan de rand van een 2-DEG heterostructuur preparaat. In § 1.2 zullen de gevolgen 
van het ontstaan van deze kanalen voor de weerstand van het 2-DEG besproken worden aan 
de hand van magnetoweerstands- en Hallweerstandsmetingen aan het 2-DEG. Deze metingen 
zijn verricht aan structuren gekliefd uit dezelfde wafer die later voor het onderzoek gebruikt is. 
De resultaten van deze metingen zijn echter zo algemeen van aard dat ze hier in de theorie in 
§ 1.3 besproken zullen worden. Een groot deel van de gedane metingen blijkt te verklaren 
door de combinatie van 2-DEG en antennes te representeren door een RC-circuit. Om redenen 
van gemak zullen de responsefuncties van deze RC-circuits hier in de theorie al in § 1.4 
besproken worden. In § 1.5 zal tenslotte de theorie besproken worden die te maken heeft met 
het verschijnsel EMP' s. 

1.2 Landauniveaus en randkanalen 

Een 2-dimensionaal electrenen gas (2-DEG) is een verzameling van electronen die maar in 2 
richtingen (x,y) vrij kunnen bewegen, alleen in een plat vlak. Electronen die zich in een 
bepaald punt in dat vlak bevinden kunnen in principe elk energieniveau tussen 0 en het 
Ferrniniveau bezetten. Fig. 1.1a geeft de bezetting van de electronenenergietoestanden in een 
rechthoekig 2-DEG met afmetingen x*y als functie van de plaats langs één van de zijden. 

(a) (b) 

h n=4 IE 
n=3 

n=2 

n=1 

n=O 

x x 

Fig 1.1: De bezetting van de energieniveaus in een 2-DEG zonder (a) en met (b) magneetveld. 

Deze situatie verandert drastisch wanneer er loodrecht op het xy-vlak in de z-richting een 
sterk magneetveld gezet wordt (fig. 1.1 b ). Het magneetveld zorgt er dan voor dat de 
electronen een harmonische potentiaal ondervinden waardoor deze een cyclotron beweging in 
het xy-vlak maken. De electrenen kunnen zo niet meer elk energieniveau bezetten maar slechts 
discrete energieniveaus; zogenaamde Landau energieniveaus. 
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De energie van de dectronen in zo'n niveau wordt gegeven door: 

(1.1) 

met wc de cyclotronfrequentie en n het hoofdquantumgetal van het niveau. Het aantal deeltjes 
N1 wat een Landauniveau kan bevatten, is afhankelijk van het aangelegde magneetveld en 
wordt (spinontaarding niet meegenomen) gegeven door: 

N=eB 
I h 

(N.B. het aantal plaatsen in een niveau is dus voor elk hoofdquantumgetal even groot). 

(1.2) 

Het aantal Landauniveaus wat volledig of gedeeltelijk bezet wordt, hangt af van de 
verhouding van de dichtheid van het 2-DEG Ne t.o.v. N1• Deze verhouding wordt de vulfactor 
genoemd: 

(1.3) 

Een vulfactor van 3.45 betekent dus dat de 3 onderste Landauniveaus (n= 0,1 ,2) volledig 
bezet zijn en dat het bovenste (n=3) maar voor 45 procent gevuld is. 

De situatie zoals weergegeven met form 1.1 (oneindig smalle Landauniveaus) is de 
geïdealiseerde situatie. In werkelijkheid zullen de Landauniveaus zich verbreden doordat de 
electronen verstrooien aan imperfecties in het rooster. Dit verbreedt de Landauniveaus. 
Electronen aan de boven en onderkant van deze verbrede Landauniveaus zullen zich echter 
niet kunnen verplaatsen (gelokaliseerde electronentoestanden). De verklaring7 hiervoor is 
gelegen in het potentiaallandschap dat deze dectronen ondervinden. Dat potentiaallandschap 
bestaan uit bergen en dalen. Door de cyclotronbeweging die de electronen maken cirkelen ze 
om b.v. een potentiaalberg en zijn daardoor niet in staat om de cirkelbeweging om te zetten in 
een spiraal (cyclotron) beweging. De netto verplaatsing van een cirkelvormige beweging is nul 
en dus kunnen electronen in deze energietoestanden zich niet verplaatsen. Electronen in het 
midden van de Landauniveaus kunnen zich wel verplaatsen (mits ze aan het Ferminiveau 
zitten) en deze dectronentoestanden worden daarom gedelokaliseerde dectronentoestanden 
genoemd. 

Ook met de situatie aan de randen is nog geen rekening gehouden. Daar krijgen de electronen 
te maken met de opsluitpotentiaal van het preparaat. Daardoor moet er aan de randen bij de 
energie van de Landauniveaus nog een snel oplopende randpotentiaal opgeteld worden. De 
situatie die dan ontstaat is die zoals weergegeven in fig.l.2a. Het gearceerde oppervlak geeft 
de bezette electronentoestanden aan in de Landauniveaus. Alleen bezette energietoestanden 
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aan het Ferminiveau kunnen bijdragen aan de geleiding. Het B-veld is zo groot genomen dat 
het laagste (n=O) Landauniveau in de bulk helemaal gevuld is en het n=l Landauniveau 
gedeeltelijk (2>v> 1, niet gehele vulfactor). Hierdoor is de geleiding zowel aan de rand als in 
het midden van het preparaat goed. 

(a) (b) 

x x 

Fig 1.2 a: De bezetting in een 2-DEG heterostructuur preparaat bij niet heeltallige vulfactor. 
b: Geleidende (donkere) en isolerende (witte) gedeeltes in een 2-DEG heterostructuur 

preparaat bij niet heeltallige vulfactor. 

y 

De situatie wordt verduidelijkt als we naar de geleiding in het 2-DEG gaan kijken als functie 
van de plaats. Dan ziet het beeld eruit zoals in fig. 1.2b. Het gearceerde oppervlak geeft aan 
waar de geleiding in het 2-DEG goed is. De witte gedeeltes zijn de isolerende stukken. 

Laten we nu het B-veld kleiner worden waardoor het aantal plaatsen in elk 
Landauniveau zal afnemen, dan komt er een moment dat het aantal plaatsen in de bulk van het 
2-DEG in de twee laagste Landauniveaus samen even groot is als het aantal aanwezige 
electronen. (N1=112*Ne , v=2). Zie fig. 1.3a. Het Ferminiveau snijdt het Landauniveau nu 
alleen aan de randen. Electronen in de bulk van het preparaat kunnen nu niet meer geleiden 
waardoor het beeld ontstaat van fig. 1.3b; alleen electronen in een smalle strook aan de rand 
doen mee aan de geleiding. Die geleidende band noemt men een randkanaal (eng. Edge 
Channel). 

Laten we nu het B-veld kleiner worden, dan zal het Ferminiveau in de bulk opnieuw in 
een Landauniveau komen te liggen (niet heeltallige vulfactor) waardoor weer het beeld van fig. 
1.2 ontstaat. Als functie van het B veld krijgen we dus afwisselend een geleidend en een 
isolerend middengedeelte van het 2-DEG. 

Het bovenstaande quanturnmechanische beeld van het ontstaan van randkanalen is zeer 
succesvol gebleken om verschijnselen rond het QHE te verklaren. Hierbij worden contacten 
aan het 2-DEG gemaakt. Al in de inleiding is aangegeven dat de vraag nog open staat in 
hoeverre het beeld van randkanalen van toepassing kan zijn ter verklaring van het verschijnsel 
EMP's waarbij die contacten aan het 2-DEG ontbreken. 
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(a) (b) 

y 

x x 

Fig. 1.3: a: De bezetting van de Landauniveaus in een 2-DEG heterostructuur preparaat bij heeltallige vulfactor. 
b: De geleidende en isolerende gedeeltes in een 2-DEG heterostructuur preparaat bij heeltallige vulfactor. 

1.3 Geleiding en weerstand in een 2-DEG heterostuctuur. 

1.3.1 De magnetoweerstand. 

In fig. 1.4 is het resultaat gegeven van een magnetoweerstandsmeting aan een preparaat dat 
gehaald is uit wafer 226 waaruit ook de 2-DEG preparaten zijn gekliefd waaraan later de 
capacitieve metingen zijn gedaan. 

1.0 
V=l 

0.8 

_.._ 
c 0.6 ...!:<:: 
'-' 

>< 
0. >< 

V=5 
V=2 

0.4 

l V=4 
V=6 

0.2 

0 
0 1 2 3 4 5 6 7 

B (T) 

Fig. 1.4: De magnetoweerstand in het 2-DEG als functie van het magneetveld. 

De metingen zijn uitgevoerd bij T=l.5 K. Bij magneetvelden die overeenkomen met heeltallige 
vulfactoren 6 en lager gaat de magnetoweerstand op het quantumhallplateau naar nul. Dit 
heeft te maken met het ontstaan van een isolerend middengedeelte in het 2-DEG zoals dat in 
de vorige paragraaf uitgelegd is. De weerstand gaat dan naar nul doordat backscattering 
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tussen electronen in de randkanalen aan twee verschillende kanten van het 2-DEG preparaat 
niet meer mogelijk is. Dit komt doordat de electronen niet over het isolerende middengedeelte 
van het 2-DEG heen kunnen. De chemische potentiaal in de randkanalen blijft daardoor in de 
richting van het electrische veld constant wat tot gevolg heeft dat de spanningsval evenwijdig 
aan de rand van het 2-DEG nul wordt. Dit betekent dat de weerstand in het randkanaal naar 
nul gaat. 
De magnetoweerstand kan omgerekend worden naar Pxx volgens de relatie: 

R (B)b 
Pxx(B)=-m-[_ (1.4) 

met 1 de afstand tussen de gebruikte meetcontacten en b de breedte van het 2-DEG. (N.B. Bij 
gebruik van deze formule wordt uitgegaan van een homogene stroom door de bulk van het 2-
DEG. Deze aanname is juist buiten de quanturnhallplateaus maar klopt niet met het intuïtief 
gevormde beeld in de quanturnhallplateaus van het ontstaan van een isolerend middengedeelte 
en geleidende randkanalen). Bij B=O moet voor de weerstand gelden: 

(1.5) 

Berekenen we p0 met de karakterisatiegegevens van de gebruikte heterostuctuurwafer (N 
=1.6* 1015 m·2 en J1=80.6 m2Ns) dan blijkt deze 48 Q te zijn. Uit de gemeten grafiek blijkt 
een Po van 42 0. 

1.3.2 De Hallweerstand. 

Fig. 1.5 geeft het resultaat van een Hallweerstandsmeting aan hetzelfde preparaat als waaraan 
de magnetoweerstandsmetingen verricht zijn. 
De buiten de Hallplateaus lineair oplopende spanning correspondeert met de bekende relatie 
voor de klassieke Hallweerstand: 

(1.6) 

Bij heeltallige vulfactoren zijn de voor het quantumhalleffect karakteristieke plateaus te zien. 
Voor de weerstand op die quanturnhallplateaus geldt de bekende relatie: 

R = 1 h 
H V 2 

heeltallig e 
(1.7) 
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Fig. 1.5: De Hallweerstand als functie van het magneetveld. 

4 5 6 

Voor vulfactor 2 betekent dit een Hallweerstand van RH = 12.9* 103 Q. Uit fig. 1.5 blijkt 
RH =13,1±0,2*103 Q. 

1.3.3 o"" en oxy 

V= 1 

7 

Vaak wordt in formules niet gebruikt gemaakt van Pxx of Pxy maar van oxx en axy· De 
omrekeningsrelaties tussen deze parameters worden gegeven door: 

a Pxx 
XX p 2+p 2 

XX xy 
(1.8) 

Pxy a xy p 2+p 2 
XX xy 

Deze relaties zijn gebruikt om de Pxx en p mt1pngen (magnetoweerstands- en 
Hallweerstandsmetingen) om te rekenen in axx en axy als functie van B. Het resultaat daarvan 
voor axx staat uit in fig. 1.6. Bij laag B-veld neemt axx sterk af doordat door het toenemende 
B-veld de Lorentzkracht op de electronen toeneemt en de electronen in een richting loodrecht 
op het E-veld afbuigt. Op de quanturnhallplateaus zakt de geleiding in elkaar vanwege het 
ontstaan van een isolerend middengedeelte in het 2-DEG. Alleen bij v=2 is het 
quanturnhalleffect volledig. De resolutie van de meetapparatuur was helaas te klein om te 
kunnen zien tot welke waarde axx op het quanturnhallplateau bij v=2 daalt. Dat a niet xx 
scherper daalt voor hogere vulfactoren is te wijten aan het feit dat electronen door thermische 
excitatie naar het Landauniveau net boven het Ferminiveau toch randkanalen aan de overkant 
van het 2-DEG kunnen bereiken (Hopping Resistance ). 
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Fig. 1.6: oxx als functie van het magneetveld bij T=1.5 K (Waf er W226). 

Als de excitatie energie LlE veel groter is dan kaT neemt daardoor de geleiding exponentiëel af 
metT: 

(1.9) 

LlE is de afstand in energie tussen het midden van het Landauniveau en de laagste 
gedelokaliseerde electronentoestanden van het eerste Landauniveau boven het Ferminiveau. 
Deze LlE is voor de lagere vulfactoren groter dan voor de hogere vulfactoren . 

Q) 
(.J 
c:: 
ctS 
·ä 
ctS a. 
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ü bie 

Contact . 

Temperature { K) 

Fig. 1. 7: De temperatuurafhankelijkheid van de capaciteit bij gehele vulfactor in de bulk volgens K. Oto et al. 
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K. Oto et al. 8 toonden deze temperatuurafhankelijkheid aan met behulp van 
capaciteitsmetingen. De door hen gebruikte meetconfiguratie staat in de inzet van fig. 1.7. Aan 
een rechthoekig preparaat werd aan de korte kant een contact gemaakt. Op het preparaat is 
een rechthoekige gate geplaatst en daarna werd als functie van temperatuur de capaciteit 
tussen 2-DEG en gate bij heeltallige vulfactor gemeten. De randkanalen die zich vormen bij 
heeltallige vulfactoren hebben een zodanig klein oppervlak t.o.v. de bulk van het 2-DEG dat 
die bijdrage aan de capaciteit verwaarloost kan worden. De gemeten capaciteit kan zo 
rechtevenredig met a in de bulk beschouwd worden. Aan het resultaat van hun metingen is 
goed te zien in welk temperatuurgebied a de bovenvermelde exponentiële 
temperatuurafhankelijkheid heeft. 

Gaan we terug naar de gemeten axx afhankelijkheid (fig. 1.6) dan is verder te zien dat 
de spinsplitsing bij 1.5 K nog onvolledig is. De geleiding voor vulfactoren 3 en 5 daalt daarom 
maar marginaal als functie van het magneetveld. 
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Fig. 1.8: oxy als functie van B (T=l.5 K, W226). 
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Voor axy staat het resultaat van de omrekening uit in fig. 1.8. Omdat het gedrag bij klein 
magneetveld niet goed te zien is, is daarvan een inzet gemaakt. Dan is te zien dat axy in het 
nulpunt begint en daarna sterk toeneemt. axy neemt in het begin sterk toe om dezelfde reden 
dat axx in het begin sterk afnam; de Hallhoek wordt groter. 
Voor Pxx /pxy «1 (~ «1, voor W226 B>0.01 T) kan de afschatting gemaakt worden: 

Ne 
a =1/p =-e . 

xy xy B 

Dit 1/B gedrag vinden we terug in fig. 1.8. 
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1.4 RC-circuits. 

Wanneer we de combinatie van 2-DEG en antennes gaan representeren door een RC-circuit, 
vinden we de capaciteiten in het circuit in de experimentele situatie terug als de capaciteiten 
tussen de excitatieantenne en de rand van het 2-DEG, en aan de andere kant tussen de rand 
van het 2-DEG en de detektieantenne. Het daartussen liggende 2-DEG wordt gerepresenteerd 
door een (combinatie van) weerstand(en). De relatie tussen het RC-circuit en situatie in het 2-
DEG zal later bij de bespreking van de resultaten uitgebreider aan bod komen. In deze 
paragraaf wordt volstaan met het geven van de circuits, de daarbij horende responsefuncties en 
de responsegrafieken. 

C rl --~~_R __ _;---C~jr--. 

I 

Fig 1.9: RC-circuit als model voor een zwevend 2-DEG met excitatie- en detektieantenne. 

In fig. 1.9 is één van de eenvoudigst mogelijk denkbare RC-circuit getekend, n.l. een 
serieschakeling van een capaciteit een weerstand en nog een capaciteit, gelijk in grootte aan de 
eerste. Aan de ingang wordt het circuit aangedreven door een wisselspanning met amplitude 
V exc . Het infase gedeelte van de stroom Cire) en het 90° uitfase gedeelte (lim) van de aan de 
uitgang ontvangen stroom wordt gegeven door: 

/. 2 1m 

wCVexc 4+(wCR)2 (1.11) 
[re wCR 

wCVexc 4+(wCR)2 

De twee stroomcomponenten als functie van R zijn gegeven in fig. 1.10. De responsfunctie is 
in 3 gebieden te verdelen afhankelijk van de grootte van de wCR factor: 

Voor R(( 2/wC is het signaal puur capacitatief (uitfase). De weerstand tussen de twee 
capaciteiten is zodanig laag dat het circuit te beschouwen is als twee in serie staande 
capaciteiten. Naar deze limiet zal in het verslag verder verwezen worden als de capacitieve 
limiet van de Re-serieschakeling. 

Bij verhoging van de weerstand (of frequentie) komen we in het gebied waar de 
weerstand van het 2-DEG in grootte te vergelijken is met de impedantie van de twee 
capaciteiten (R=2/wC). Naar dit gebied zal in het verslag verder gerefereerd worden als het 
overgangsgebied. 
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Verhogen we de weerstand (of frequentie) verder dan komen we in een gebied waarin het 
circuit te beschouwen is als een open C-C circuit (R) )2/wC). De beide stroomcomponenten 
gaan naar nul. Deze limiet wordt verder in het verslag de open verbinding limiet van de Re
serieschakeling genoemd. 

0 roCR=2 
R 

Fig. 1.10: De responsefunctie van een CRC-serieschakeling. 

Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden uit form. 1.11 is dat de limiet waarin het 
systeem zich bevindt wordt bepaald door de factor wR(C). Als we vanuit de capacitieve limiet 
de frequentie verhogen komen we net als bij verhoging van de weerstand in het 
overgangsgebied. Het enige verschil is dat bij verhoging van de frequentie beide 
stroomcomponenten ook worden vergroot. (In de capacitieve limiet gebeurt dat lineair). De 
verhouding van beide stroomcomponenten t.o.v. het geval waarbij we de weerstand verhogen 
verandert echter niet. 

Met het doel voor ogen later in het onderzoek een potentiaalverschil te kunnen creëren 
tussen resistieve laag en 2-DEG, is de potentiaal van het 2-DEG vervolgens gefixeerd door 
deze aan aarde te leggen middels het aanbrengen van een electrisch contact. Om de 
randkanalen niet te verstoren is dit in het midden van het preparaat gedaan. In het RC-circuit 
vertaalt zich dat in een extra circuittak naar aarde t.o.v. het vorige RC-model. 

Fig. 1.11: RC-circuit als model voor het aan aarde gelegde 2-DEG met excitatie- en detektieantenne. 
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De eerste capaciteit representeert weer de capaciteit tussen excitatieantenne en de rand van het 
2-DEG. Dan vertakt de stroom zich en kan via twee wegen naar aarde lopen. 
De eerste weg is via het middencontact aan het 2-DEG naar aarde. De weerstand die de 
stroom (~) ondervindt om van de excitatierand van het 2-DEG naar het middencontact te 
lopen wordt gesymboliseerd door een weerstand Rx. 
De tweede weg die de stroom (Id) kan volgen is die van de excitatiekant van het 2-DEG naar 
detektiekant van het 2-DEG, om dan via de tweede capaciteit C tussen 2-DEG en 
detektieantenne naar aarde te lopen. De weerstand die de stroom ondervindt om van de 
excitatiekant naar de tegenoverliggende detektiekant te lopen wordt gesymboliseerd door een 
weerstand Ry. 

In de responsefuncties van het RC-circuit die hierna besproken zullen worden, is steeds 
de veronderstelling gemaakt dat Ry constant blijft en R x varieërt. De reden hiervoor zal in de 
hoofdstukken waarin de resultaten besproken worden duidelijk worden. 
De responsefunctie van de Im-tak heeft a grosso modo dezelfde wR<x>C afhankelijkheid als het 
eenvoudige RC-circuit dat hiervoor beschreven is. Dit komt omdat het circuit van deze tak als 
een serieschakeling van R en C beschouwd kan worden. 
V oor de Id -tak van dit circuit geld dit echter niet. De responsefuncties van het imaginaire 
(infase) en reële (uitfase) gedeelte van de stroom door deze tak worden gegeven door: 

(1.12) 

In fig. 1.12 is de ~-afhankelijkheid van de twee componenten van de stroom gegeven voor 
drie verschillende frequenties: w=60,240 en 600 kHz bij een capaciteit C van 4 pF en RY is I 
MQ. 
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Fig. 1.12: R..-athankelijkheid van de admittantie van het RC-circuit als model voor het aan aarde gelegde 2-DEG 
voor excitatiefrequenties w=60,240 en 600 MHz. 
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Wat opvalt is dat het uitfase deel van de admittantie bij lage frequenties bijna over het hele 
weerstandsbereik negatief of bijna nul is, en bij verhoging van de frequentie over bijna het hele 
bereik positief wordt. Voor Rx»((l/wC)2+Ry 2

))
112 zijn Id,re en Id.im nagenoeg constant (lm wordt 

nul) en kunnen we het circuit beschouwen als een RC-circuit met in serie C en RY. Voor de 
laatst genomen frequentie in fig. 1.12 geldt Ry=2/wC. Bij de bespreking van het eerste RC 
circuit was al aangetoond dat het uitfase en infase deel van de stroom door een Re
serieschakeling dan aan elkaar gelijk zijn. 

1.5 Edge Magneto Plasmons 

Als we op de excitatieantenne naast het vierkante 2-DEG een wisselspanning zetten zal deze 
als gevolg van de capacitieve koppeling plaatselijk de electronendichtheid aan de rand van het 
2-DEG verstoren. We stellen ons nu het (vereenvoudigde !) beeld voor dat hierdoor op een 
bepaald tijdstip t0 één kant van het 2-DEG positief is ten opzichte van de (neutrale) 
evenwichtsteestand en de andere kant negatief. Hierdoor zal er een electrische veld over het 2-
DEG ontstaan dat een kracht op de electronen evenwijdig aan dat veld uitoefent en die kracht 
staat dus loodrecht op de 2-DEG rand. 

(a) (b) 

+ I I + 

-----> 

E 

+ I 

+ -----> I 
+ E ) I + 
+ I 

+ I i 
I I + I + 

+ ! 
++++++++++++ + i 

0 0 
-----> ___, 

B B 

Fig. 1.13: Ladingsverdeling in een 2-DEG met magneetveld op tijdstippen to (a) en to+t (b). 

Er staat echter ook een magnetisch veld loodrecht op de electrische veldlijnen die een (lorentz) 
kracht op de electrenen uitoefent evenwijdig aan de rand. Als de electrenenstroom daardoor 
evenwijdig aan de rand velen malen groter is dan de stroom loodrecht op de rand (Hallhoek 
90°) zal op een zeker tijdstipt later de ladingsverdeling er uitzien als aangegeven in fig. 1.13b. 
De lading heeft zich langs de rand verplaatst. Het magneetveld staat nog steeds loodrecht op 
het electrische veld en dus zal de lading nog verder langs de rand stromen. Zo krijgen we het 
beeld van een langs de rand lopende ladingsgolf (EMP). De dispersierelatie voor EMP' s werd 
in 1988 berekend vanVolkoven Mikhailov.9 Zij berekenden de dispersierelatie voor een half 
oneindig plaat met een scherpe cutoff in electronenconcentratie aan de rand als: 

w= 2kaxy ln_!_ 2eNek ln_!_ 
4TIE0E, k/ 4TIE0E,B k/ 

(1.13) 
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met 1 de breedte van de strook waarover zich de lading parallel aan de wand verplaatst en Er de 
relatieve diëlectrische constante van het medium waarin de golf zich verplaatst. De in de 
literatuur meest genomen waarde voor deze diëlectrische constante is (1 +Er.GaAs)/2; de 
gemiddelde waarde van de diëlectrische constante van lucht en GaAs. We kunnen wik 
eenvoudig interpreteren als de klassieke Hallsnelheid vH= E/B waarmee lading zich loodrecht 
op het E-veld verplaatst. Het probleem is de berekening van E, welke evenredig is met de 
totale ladingsdichtheid e*Ne. De logaritmische term brengt de verdeling van de lading over een 
eindige breedte 1 in rekening. In tegenstelling tot het 3D geval kan in 2D de lading niet tot een 
oneindig smalle lijn beperkt zijn omdat anders het E-veld zou divergeren. Hiermee rekening 
houdend berekenden Volkov en Mikhailov9 de breedte van de EMP als : 

a 
l XX 

(1.14) 

De evenredigheid met axx is als volgt in te zien: de electronenstroom loodrecht op de wand is 
evenredig met axx en deze bepaalt de breedte van de ladingsgolf. We kunnen 1 ook zien als de 
afstand waarover ruimtelading diffundeert in een tijd t~ 1/w in een medium met geleiding oxx en 
relatieve diëlectrische constante Er. 

Als er nu met die frequentie geëxciteerd wordt waarbij de golflente van de EMP gelijk 
is aan de omtrek van het 2-DEG Pen de ladingsgolf dempt niet uit voor hij eenmaal rond is 
komt het EMP in resonatie: 

P=nÀ (1.15) 

Met n de orde van de resonantie. Fig. 1.13 zou gezien kunnen worden als de resonantiemode 
n= 1. Met de in dit onderzoek gebruikte configuratie van meten zullen we de resonatie merken 
als een verhoogde signaal opgevangen door de detektieantenne. 

Een van de belangrijkste parameters voor een resonantiepiek is de demping; door 
Volkov et Mikhailov9 gegeven als 

w" 
1 

E0E fln
r kl 

(1.16) 

De afhankelijkheid van de demping van axx (via 1) is als volgt te verklaren: de 
electronenstroom parallel aan het E-veld loodrecht op de rand is evenredig met axx. Deze 
stroom verricht arbeid en is dus dissipatief. De stroom evenwijdig aan de rand staat loodrecht 
op het E-veld is dus niet dissipatief. Dit verklaart waarom ook resonanties waargenomen 
worden voor w-r « 1, waar -r een karakteristiek verstrooiïngstijd is. 
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Hoofdstuk 2: Experimentele Opzet 

2.1 Inleiding 

In de inleiding is er sprake van drie verschillende stadia die doorlopen zijn in het onderzoek: een 
zwevend 2-DEG, een geaard 2-DEG en een geaard 2-DEG met resistieve laag. Voor de eerst 
twee stadia is dezelfde heterostructuur wafer gebruikt. Deze wordt beschreven in §2.2 van dit 
hoofdstuk. In § 2.2.1 en 2.2.2 zullen de meetconfiguraties van de eerste twee onderzoeksstadia 
verduidelijkt worden. In § 2.3 wordt de wafer beschreven waarin onder het 2-DEG een resistieve 
laag gegroeid is en in § 2.3.1 de configuratie voor capacitieve metingen aan het 2-DEG gekliefd 
uit deze wafer. Hoe de randkanalen verplaatst kunnen worden via de potentiaal tussen 2-DEG en 
resistieve laag wordt uitgelegd in §2.4. In§ 2.5 worden de cryostaat en de insert beschreven en 
in§ 2.6 de meetapparatuur die gedurende het onderzoek gebruikt is. 

2.2 Wafer W226. 

De heterostructuur die voor dit onderzoek gebruikt is, bestaat uit op elkaar gegroeide 
halfgeleiderlagen AlGaAs en GaAs . De samenstelling van de door middel van MBE (Molecular 
Beam Epitaxy) gegroeidewaferen de dikte van de lagen is gegeven in tabel 1. 

Tb 11 a e 1r : samenste mg van e s-d AlGaA GaA s wa er 

W226 Samenstelling Do tering 

17nm GaAs -

38nm Al0,33Ga0.67As Si 1 33*1018 cm3 

' 

60nm Al0.33Ga0,67As (Spacer) 

4 f..lm GaAs -

GaAs (Substraat) 

Het 2-DEG onstaat op het grensvlak van de 4 f..lm dikke GaAs-laag en de spacer, doordat er op 
dat grensvlak als functie van de hoogte zich een potentiaalput vormt. Binnen die potentiaalput 
ontstaan meerdere subbanden waarin electronen gevangen kunnen worden. De 
electronendichtheid van Wafer W226 is dusdanig dat alleen de laagste subband bezet wordt. De 
electronen voor het 2-DEG worden geleverd door de donoren in de Si-gedoteerde laag 
Alo.33Gaa.67As die gegroeid is bovenop de spacer. De bovenste 17 nm dikke laag GaAs is gegroeid 
om te voorkomen dat het aluminium in de laag eronder gaat oxideren. Uit wafer W226 zijn 
meerdere preparaten gekliefd waaraan metingen zijn verricht. De meetconfiguratie voor metingen 
aan die preparaten worden in de volgende twee paragrafen beschreven. 

2.2.1 Meetconfiguratie voor capaciteitsmetingen aan een zwevend 2-DEG. 

De eerste meetconfiguratie van 2-DEG, excitatie- en detektieantenne is met een schematische 
weergave in fig. 2.1 gegeven. Aan deze configuratie is een hele ontwikkeling voorafgegaan. De 
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ontwikkeling van deze configuratie zal in het volgende hoofdstuk aan bod komen. 

lcm 
Fig. 2.1: Meetconfiguratie voor capaciteitsmetingen aan een zwevend 2-DEG. 

Het vierkante (1 *1 cm2
) preparaat rust op een printplaatje (niet te zien in de fig.). Het gearceerde 

oppervlak geeft het 2-DEG aan. Links en rechts zitten 2 coaxkabels waarvan aan de uiteinden de 
mantel is weggehaald en alleen de kern nog over is. Deze twee binnendraden functioneren als 
excitatie- en detektieantenne. Het stuk coaxkabel achter de antennes is aan het printplaatje 
vastgemonteerd. Het gedeelte van de antennes dat parallel aan de zijde van het preparaat is 
gebogen, zit op ongeveer 1 á 2 mm van de rand. De antennes hebben ongeveer dezelfde lengte 
als de rand van het preparaat: 1 cm. In deze configuratie is het niet mogelijk het 2-DEG een vaste 
potentiaal op te leggen. Omdat we hiertoe wel in staat wilden zijn, is het midden van het 2-DEG 
aan aarde gelegd. De nieuwe meetconfiguratie die zo ontstaan is, wordt beschreven in de 
volgende paragraaf. 

2.2.2 Meetconfiguratie voor metingen aan een in het midden geaard 2-DEG. 

In fig. 2.2 staat de schematische weergave van de configuratie van 2-DEG en antennes die 
gebruikt is om metingen te doen aan een geaard 2-DEG. Het vierkante 2-DEG heeft een 
oppervlakte van 0.7*0.7 cm2

• 

7 mm 

Fig. 2.2: Excitatie- en detektieantenne configuratie voor metingen aan een geaard 2-DEG. 
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Om praktische redenen zijn als antennes nu niet meer de binnenmantels van coaxkabels gebruikt, 
maar zijn er aluminium strips op het semi-isolerende substraat gedampt naast het 2-DEG, daar 
waar het 2-DEG met lithografische techniek is weggeëtst Antennes en 2-DEG vormen zo dus één 
geheel. Bij excitatie kan de in het 2-DEG geïnduceerde stroom weglopen c.q. gemeten worden 
via de detektieantenne (ld) of via het middencontact (lm). 

2.3 Wafer W510. 

Het uiteindelijke doel wat voor ogen staat met het onderzoek is het plaatsafhankelijk beïnvloeden 
van de electronenconcentratie in het 2-DEG en te kijken wat voor invloed dat heeft op o.a. 
EMP' s. Hiervoor willen we een resistieve laag gebruiken, onder het electronengas gegroeid. 
Wafer W510 is een wafer met resistieve laag onder het 2-DEG. De samenstelling van die wafer 
is in tabel2 gegeven. De lagen zijn weer door middel van MBE op elkaar gegroeid. Op het GaAs 
werd een superrooster van 200 laagjes gegroeid. Hierin blijven eventuele onzuiverheden uit het 
substraat in achter. Daarboven, tussen twee GaAs-lagen van verschillende dikte, is de beryllium 
ö-laag gegroeid; de resistievelaag waarmee we de electronenconcentratie in het 2-DEG willen 
gaan beihvloeden. Op het grensvlak tussen de AlGaAs Spaeer en de 0,72 11m laag GaAs ontstaat 
op dezelfde manier een 2-DEG als beschreven in de vorige paragraaf. 

Tabel 2: wafers tructuur van waf er W 510 

W510 11 Samenstelling 11 Dotering I 
17nm GaAs -

3lnm Alo.33Gao,67As Si 1,33*1018 cm3 

20nm Al0,33Ga0•67As (Spacer) 

0,72 !liD GaAs -

ö Be Be (Acceptor) 

0,1 !liD GaAs -

0,5 !liD 2,5 nmGaAs Superrooster van 200 
2,5 nm Al0.33Gao.67As laagjes 

0,16 !liD GaAs -

Substraat GaAs -

2.3.1 Meetconfiguratie voor metingen aan een geaard 2-DEG met resistieve laag. 

Het preparaat dat uit wafer 510 gekliefd is, is schematisch weergegeven in fig. 2.3. Het vierkante 
verhoogde middengedeelte (5*5 mm2

), dat geaard kan worden via coaxkabel E, is het 2-DEG. 
Links en rechts daarvan zijn de lagen van de wafer tot de Beryllium Ö-laag weggehaald. Het licht 
gearceerde gedeelte is dus de resistieve laag. Aan de uiteinden op 250 11m van de rand van het 2-
DEG zijn P-contacten ingediffundeerd die contact maken met de resistieve laag. Via coaxkabels 
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A en B kan zo een spanning op de resistieve laag gezet worden. 

D 

B 

Fig. 2.3: Meetconfiguratie voor capaciteitsmetingen aan een geaard 2-DEG met resistieve laag. 

Om redenen die later duidelijk zullen worden zijn de excitatie- en detektieantennes niet parallel 
aan de contacten voor de resistievee laag opgedampt, maar langs de twee andere nog resterende 
zijden. Via coaxkabels C en D zijn ze met de meetapparatuur verbonden. Onder de opgedampte 
contacten is de resistieve laag weggehaald. (Witte gedeelte van het rechthoekige preparaat). Dit 
is gedaan om de capacitieve koppeling te verminderen tussen de antennes en de onderliggende 
resistieve laag. Die koppeling is groot t.o.v. de koppeling tussen 2-DEG en antennes omdat de 
afstand tussen antennes en resistieve laag vele malen kleiner is dan de afstand tussen antennes en 
2-DEG wanneer de resistieve laag onder de antennes niet weggehaald wordt. In een eerder gedaan 
experiment waarbij dit niet was gedaan, is die sterke koppeling tussen antennes en resistieve laag 
ook waargenomen. De afstand tussen antennes en rand van het 2-DEG bedraagt ongeveer 300 
1-1m. De afmeting van het ingediffundeerde middencontact is 0.3*0.3 mm2

• 

2.4 Beïnvloeding van de electronenconcentratie in het 2-DEG. 

In deze paragraaf wordt besproken hoe via het aanleggen van een potentiaalverschil tussen 2-
DEG en resistieve laag, de electrenenconcentratie in het 2-DEG kan worden beïnvloed. Daarvoor 
is in fig. 2.4 een schematisch zijaanzicht gegeven van een gedeelte van de heterostructuur. Zoals 
al eerder uitgelegd, zijn van een rechthoekig preparaat uit de W51 0 waf er links en rechts tot op 
de beryliurnlaag de bovenliggende lagen weggeetst, zodat er boven de berylliumlaag een vierkant 
2-DEG ontstaat. 

Het electrenengas en de resistieve laag kunnen beschouwd worden als een 
plaatcondensator systeem, wat aangegeven wordt door de capaciteiten getekend in de GaAs 
tussenlaag. Deze fungeert hierbij als diëlectrisch medium. Door een spannningsverschil 
ll V= Vr Vr over de twee P-contacten te zetten, gaat er een stroom lopen door de resistieve laag. 
Doordat de resistieve laag slecht geleidt (p=30 kQ) zal deze stroom klein zijn. Zo wordt de 
warmtedissipatie in het preparaat klein gehouden. 
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Fig. 2.4: schematische doorsnede van het preparaat met resistieve laag samen met het schakelschema voor aanleggen 
van een potentiaalgradiënt over de resistieve laag. 

Als W de lengte van het gatengas van linker tot rechter P-contact is en y de afstand tot het linker 
P-contact dan is het potentiaalverloop in de resistieve laag: 

(2.1) 

Door de capacitatieve werking tussen resistieve laag en electronengas, zal er een plaatsafhankelijk 
lading in het 2-DEG weggedrukt worden 

dQ(y)=Cy(y) (2.2) 

wat overeenkomt met een electronenconcentratieverandering 

dN(y) = dQ(y) - cy(y) (2.3) 
e e 

en uiteindelijk resulteert in een plaatsafhankelijke electronenconcentratie 

C. dN 
N (y)=N0+(-')V(y)=N0+(-)V(y). 

e e dV 
(2.4) 

dN/dV (=C/e) hangt (naast van de diëlectrische constante van GaAs) af van de dikte van de 
GaAs laag tussen 2-DEG en resistieve laag. Deze is nu zo genomen (0,72 J..IV) dat dN/dV gelijk 

Experimentele Opzet 23 



is aan ongeveer -1 *1015 m·2V 1• Wetende dat het 2-DEG preparaat een electronenconcentratie van 
2.2 * 1015 m2 heeft bij een spanning van nul volt, wordt bij 2.2 V potentiaalverschil het 2-DEG 

volledig gedepleerd. 

® 

® 

Fig. 2.5: Landauniveaus in het 2-DEG zonder spanningsgradiënt over het gatengas (A) en met spanningsgradiënt over 
het 2-DEG (B). In (B) zijn ook de geleidende (gearceerde) en isolerende (witte) stroken in het 2-DEG 

aangegeven. 
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In fig. 2.5 is het verschil aangegeven tussen geen (A) of wel (B) een spanningsgradiënt over de 
resistieve laag. De spanningsgradiënt is in situatie B tot stand gebracht door 2 spanningsbronnen 
(zie fig. 2.4). In het midden verandert daarom de potentiaal t.o.v. situatie A niet en blijft de 
electronenconcentratie gelijk. De potentiaal aan het linker P-contact is negatief t.o.v. situatie A. 
De energie van het landauniveau zal daardoor plaatselijk aan de linker kant omhoog gaan. Omdat 
het Ferminiveau gelijk blijft, zal effectief de electronenconcentratie afnemen; electronen worden 
weggedrukt (afgestoten door de negatieve potentiaal) uit het 2-DEG. Aan de andere kant waar 
de potentiaal plaatselijk verhoogd is t.o.v. situatie A, is het energieniveau van de Landauniveaus 
gezakt. Bij gelijkblijvend Ferminiveau betekent dit dat de electronenconcentratie toeneemt; 
electronen worden aangetrokken door de positieve spanning van de resistieve laag. 

Kijken we naar de gevolgen voor de geleiding in het 2-DEG, dan zien we brede geleidende 
stroken ontstaan, daar waar het Ferminiveau het Landauniveau snijdt. De breedte van de 
geleidende stroken is omgekeerd evenredig met de "schuinheid" van de Landauniveaus; hoe groter 
het potentiaalverschil over de resistieve laag, hoe smaller de isolerende stroken. 

N.B. Het 2-DEG en de resistieve laag vormen samen een P-N junctie. Zoals bekend heeft 
deze een open richting en een sperrichting. De sperrichting is die waarbij de resistieve laag een 
negatieve spanning heeft ten opzichte van het 2-DEG. Er moet dus ten alle tijden voorkomen 
worden dat de P-N junctie in de open richting komt d.w.z. dat de resistieve laag een positieve 
potentiaal krijgt t.o.v. het 2-DEG. Als dat wel gebeurt kunnen er dusdanig grote stromen gaan 
lopen dat deze het 2-DEG kapot maken. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van 
spanningsbron A in fig. 2.4. Met deze spanningsbron kan namelijk de totale potentiaal van het 2-
DEG t.o.v. die van de resistieve laag verlaagd worden. De potentiaalverhoging van het 2-DEG 
t.o.v. de resistieve laag die veroorzaakt wordt door één van de twee spanningsbronnen die het 
potentiaalverschil regelt over de resistieve laag (in fig. 2.4 is dat spanningsbron C) moet dus altijd 
minstens gecompenseerd worden door een spanningsverlaging door spanningsbron A. 

2.5 De cryostaat en insert 

Onderzoek naar EMP's wordt gedaan bij temperaturen beneden vloeibaar helium temperatuur. 
De cryostaat (reeds bestaande voor het 'electronen op helium onderzoek') die gedurende het hele 
onderzoek is gebruikt om deze temperaturen te kunnen bereiken, staat schematisch weergegeven 
in fig. 2.6. 

Van buiten naar binnen bestaat de cryostaat uit: 
- een vacuummantel 
- een vloeibare stikstof mantel (77 K) 
- een vacuummantel 
-een vloeibaar helium bad (4.2 K) 
-de insert. 
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N 2 Inlaat N 2 af damp 

Fig 2.6: De cryostaat gebruikt tijdens het onderzoek. 

Het heliumbad zit aangesloten op een pompsysteem. Hiermee kan het helium afgepompt worden 
tot een druk van 3 millibar waardoor temperaturen rond de 1.5 K gehaald worden. Bijna alle 
metingen in dit onderzoek zijn gedaan op 1.5 K. Indien anders zal dit expliciet vermeld worden. 
Onderaan de insert zit het preparaat gemonteerd dat binnen een supergeleidende spoel zit. In fig. 
2.7 is uitvergroot weergegeven hoe het preparaat gemonteerd is. Het vierkante preparaat (E) 
ligt op een rond stukje printplaat met een doorsnede van 36 mm. Op vier plaatsen zijn door het 
printplaatje gaatjes geboord (F). 

I 

a 

d c • 
b 1]" u 

Fig 2.7: Montage van het preparaat onderaan de insert. 
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De bedrading is voor de duidelijkheid weggelaten. Deze gaat langs de insert omhoog de cryostaat 
uit. De supergeleidende spoel wordt door een stroombron bekrachtigd. Deze kan het magneetveld 
in discrete stappen van minimaal 0.02 Topvoeren tot maximaal6 T. Alle "magneetveldsweeps" 
in dit onderzoek zijn ook gedaan met een resolutie in B-veld van 0.02 T. 

2.6 De meetapparatuur 

Er zijn metingen gedaan in een groot frequentiebereik; van ca.l kHz tot 500 MHz. Daarvoor zijn 
twee meetapparaten gebruikt. 

In het lage frequentiegebied (tot 120kHz) is een 'EG&G Princeton' model5210 lockin 
versterker gebruikt om de stroom(componenten) te meten. Voor het signaal aan de lockin
versterker werd doorgegeven is het versterkt door een externe stroomspanningsconverter met een 
versterkingsfactor van lOS of 106 V/A Voor excitatie is gebruik gemaakt van de interne oscillator 
van de lockin versterker. Als functie van het magneetveld is zo het uitfase en infase deel van de 
stroom gemeten. 

Het tweede frequentiegebied loopt van ongeveer 1 tot 400 MHz. In dit frequentiegebied 
liggen de resonantiefrequenties van de EMP' s. Dit gebied zal in de rest van het verslag benoemd 
worden als het hoogfrequente gebied. Voor onderzoek naar de resontiefrequenties van de EMP' s 
in deze frequentierange is een 'Tektronix', model2712 spectrum analyser gebruikt. 
Deze biedt ten eerste de mogelijkheid om op het display bij een vast magneetveld het totale 
frequentiespectrum van de EMP te bekijken en op te slaan. Daarna is deze met behulp van de 
computer uitgelezen. 

Een tweede vorm van metingen die gedaan zijn met de spectrum analyzer, zijn 
magneetveld 'sweeps' bij vaste frequentie. Bij deze metingen is van de analoge uitgang van de 
spectrumanalyzer gebruik gemaakt. Bij elke discrete stap omhoog met het magneetveld is deze 
uitgang 20 keer gesampled en daarvan het gemiddelde genomen. Een nadeel van de spectrum 
analyzer is dat alleen naar de amplitude van het opgepikte signaal kan worden gekeken en dus 
geen fase informatie verkregen wordt. Ook bij de spectrumanalyzer is voor excitatiedoeleinden 
gebruik gemaakt van de interne oscillator. 
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Hoofdstuk 3: Ontwerp van de eerste meetconfiguratie. 

3.1 De beginconfiguratie 

Aangezien de opzet van het hele onderzoek nieuw is, is aan de eerste meetconfiguratie zoals 
die beschreven is in het hoofdstuk 2 een ontwikkeling voorafgegaan. Hierbij is uitgegaan van 
een meetconfiguratie die gebruikt is o.a. door Talyanski et al. 10

; een meetconfiguratie met aan 
één kant van het 2-DEG een excitatieantenne en aan de tegenoverliggende zijde een 
detektieantenne. Fig. 3.1 a is een grafiek uit dat artikel, waarin de EMP bij vulfactor 2 te zien is 
samen met de hogere harmonische resonanties. Op de y-as staat het signaal uit dat ontvangen 
werd door de detektieantenne van de gebruikte meetconfiguratie (fig. 3.1 b) . 
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Fig. 3.1: Frequen, _,,ue bij v=2 (a) gepubliceerd door Talyanski et al. samen met de door hen gebruikte 
meetconilguratie (b ). 

Fig. 3.2 geeft een bovenaanzicht van de beginconfiguratie van het printplaatje met daar op 
liggend het preparaat. . 

• 

Fig. 3.2: Beginconfiguratie van het printplaatje met excitatie- en detektieantenne en daartussen het preparaat. 
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Als exitatie- en detektieantenne zijn met behulp van lithografische technieken koperen stroken 
op het printplaatje uitgeëtst Vier antennes zijn te zien. De twee langste zijn ongeveer 1 cm 
lang en de twee kortere ongeveer 0.8 cm. Aan de rand van het ronde printplaatje aan de 
uitlopers van de vier antennes zijn vergrootte koperen vlakjes te zien. Op die aluminium 
vlakken is de ene helft van een stekker gesoldeerd. Het andere gedeelte van die stekkers is 
gesoldeerd aan de kernen van de coaxkabels die leiden naar de meetapparatuur. 
Van de eerste metingen die met deze configuratie gemaakt zijn, is een meting gegeven in fig. 
3.3. 
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Fig. 3.3: Frequentieresonatie bij v=2 gemeten met de beginconfiguratie (fig. 3.2). 

In de figuur is de frequentieresonatie bij v=2 te zien. Wat echter opvalt is de hoge 
achtergrond, zeker in vergelijking met de metingen van Talyanski. Deze achtergrondruis is het 
gevolg van capacitieve overspraak tussen excitatie- en detektiedeel van het meetsysteem. Aan 
het verminderen van die overspraak is een deel van het onderzoek gewijd. Dit wordt 
beschreven in de volgende paragraaf. 

3.2 Vermindering van de achtergrond. 

Fig. 3.4 laat het verschil in overspraak zien voor 2 verschillende meetsituaties. De bovenste lijn 
is de capacitieve overspraak als functie van de frequentie van het printplaa~e met daarop 
gelegen het preparaat (fig. 3.2). De onderste lijn geeft de overspraak van het systeem aan 
waarbij het 2-DEG preparaat is weggehaald van het printplaatje. 
Doordat de overspraak over bijna het gehele frequentiegebied daalt kan geconcludeerd 
worden dat het preparaat zelf voor een groot deel van de overspraak zorgt. (Mogelijke door 
reflecties binnen de heterostructuur). Dit deel van de overspraak is dus niet weg te nemen. 
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Fig. 3.4: Capacitieve overspraak in het systeem met (bovenste lijn) en zonder (onderste lijn) preparaat op het 
printplaatje. 

Het complementaire gedeelte is wel weg te nemen en voor die overspraak kunnen mogelijk de 
volgende twee oorzaken zijn. 
1 Overspraak tussen de coaxkabels die naar het printplaatje leiden (aangezien excitatie- en 
detektiecoaxkabel vlak naast elkaar langs de insert lopen) . 
2 Overspraak door het printplaatje met antennes zelf. 

Om de laatste oorzaak te onderzoeken is eerst gekeken naar de minimaal haalbare overspraak 
: die van 1 cm lange, op 1 cm afstand van elkaar gehouden antennes in lucht. (Lijn d, tig 3.5). 
Als deze vergeleken wordt met de overspraak tussen de antennes op het printplaatje (lijn a, 
fig. 3.5) 
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Fig. 3.5: Vermindering van de capacitatieve overspraak bij systematische demontage van het printplaatje. 

kan de conclusie getrokken worden dat het printplaatje zelf verantwoordelijk is voor het grote 
verschil in overspraak tussen deze meetsituaties. Daarom is het printplaatje met antennes 
daarna in verschillende stadia (fig. 3.6) uit elkaar gehaald. 
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Fig. 3.6: Demontagestadia van het printplaatje. 

Eerst zijn daarvoor de toeloopstrippen van de antennes op het printplaatje weggehaald en zijn 
de antenne- en detektiecoaxkabels direct aan de antennes vastgemaakt. (van toestand a in 
fig.3.6, naar b). Aangezien de overspraak tussen twee 1 cm lange op 1 lijn liggende antennes 
verwaarloosbaar is, mag geconcludeerd worden dat veldlijnen die lopen door het printplaatje 
zelf verantwoordelijk zijn voor het verschil in overspraak. Daarna is uit het printmateriaal 
vervolgens een stuk printplaat tussen de antennes weggehaald (van toestand b naar toestand c, 
fig. 3.6). De overspraak daarna blijkt gereduceerd tot de minimale overspraak n.l. die van de 
langs elkaar gehouden antennes (vergelijk lijn c end, fig. 3.5) 

Fig. 3.7: meetconfiguratie van printplaatje en antennes voor metingen aan een zwevend 2-DEG. 

Dit alles heeft geleid tot een definitieve vorm van het printplaatje zoals gegeven in fig. 3.7. 
In het midden van het printplaatje is een sleuf weggehaald waardoor veldlijnen niet meer door 
het printplaatje van excitatie naar detektiekant kunnen lopen. Het vierkante preparaat wordt 
ondersteund door vier rechthoekjes (gearceerd in fig. 3.7) die licht afgefreest zijn, zodat het 
vierkante preparaat wat er op ligt niet weg kan schuiven. Om er zeker van te zijn dat ook via 
het preparaatje zelf zo min mogelijk veldlijnen kunnen lopen, is ervoor gekozen als antennes 
niet meer op het printplaatje aangebrachte strips te gebruiken maar in de lucht zwevende 
binnenmantels van coaxkabels. 

De tweede nog resterende oorzaak voor overspraak; overspraak tussen de kabels naar 
excitatie en detektieantenne bleek ook voor verbetering vatbaar. Doordat de coaxkabels 
gebruikt voor het electronen op heliumonderzoek tegen de insect aangemonteerd waren, was 
er ook overspraak van de excitatie coaxkabel via de insect naar de detektiecoaxkabeL Daarom 
is overgegaan op nieuwe coaxkabels die los langs de insect onder naar het preparaat toelopen. 
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Fig. 3.8: Frequentieresonantie bij v=2 gemeten met de meetconfig. van fig. 3.7. 

Daarna is nog een keer een zelfde meting gedaan als met de beginconfiguratie waarvan het 
resultaat in fig. 3.3 gegeven is. In de nieuwe meetgrafiek (fig. 3.8) zien we weer de 
frequentieresonantie bij v=2. Als we deze vergelijken met de oude meting dan valt op dat de 
achtergrondruis t.o.v. de piekhoogte inderdaad verminderd is. De brede piek bij ongeveer 135 
MHz is waarschijnlijk geen achtergrondruis maar de hogere harmonische resonantie van de 
eerste. Ondanks enkele verbeteringen en de nodige voorzorgen lijkt het toch zeer moeilijk de 
achtergrond weg te nemen. Dit komt omdat deze vooral tot stand komt via het preparaat zelf. 
Met de laatste configuratie zijn we het onderzoek dan ook begonnen en de resultaten daarvan 
zullen in de volgende hoofstukken besproken worden. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten, Laagfrequente capaciteitsmetingen 

§ 4.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de laagfrequente capaciteitsmetingen gegeven welke 
zijn gedaan aan het zwevende 2-DEG (§ 4.2) en aan het geaarde 2-DEG (§ 4.3). De laagfrequente 
capaciteitsmetingen worden gekarakteriseerd door frequenties waarvoor de golflengte van de 
EMP vele malen groter is dan de perimeter van het 2-DEG. De metingen zijn gedaan met de 
lockin-versterker. Zowel infase als uitfase stroomcomponenten door de detektieantenne (beide 
meetconfiguraties) en door het middencontact (geaarde 2-DEG) worden verklaard aan de hand 
van RC-circuits. 

§ 4.2 laagfrequente capaciteitsmetingen aan een zwevend 2-DEG. 

Fig. 4.1 geeft de gemeten stroom via de detektieantenne als functie van het magneetveld, voor 
temperaturen tussen 4.2 en 1.5 K bij een excitatiefrequentie van 10 kHz. Bij B=O T is voor elke 
temperatuur tussen 4.2 en 1.5 K het infase deel van de admittantie nul en bestaat er alleen een 
ui tfasecomponent. 
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Fig. 4.1: Uitfase (imaginaire, bovenste lijnen) en infase (reële, onderste lijnen) component van de stroom via de 
detektieantenne (lct) als functie van het magneetveld. Vexc=lO mV. De meetcurves voor temperaturen lager 
dan 4.2 K zijn verschoven t.o.v. de bovenste en onderste 4.2 K meetlijn. 

In § 1.4 is de weerstandsafhankelijkheid van de admittantie van een (C)RC serieschakeling 
besproken. De capaciteit( en) representeren de capaciteit tussen de excitatieantenne en het 2-DEG 
en de capaciteit tussen het 2-DEG en de detektieantenne. De weerstand R representeert de 
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weerstand die de aan de rand geëxciteerde ladingstroom ondervindt op zijn weg van excitatiekant 
van het 2-DEG naar detektiekant Stroom in een magneetveld kan twee wegen volgen. 

a b c 

lBI-0-
c c c c 

Fig. 4.2: De situatie in het 2-DEG vertaald naar een RC-model. 

De eerste weg is parallel aan het electrisch veld, rechtstreeks door de bulk van het 2-DEG: Ix. 
(fig.4.2a). De stroom ondervindt daarbij een weerstand~- (fig4.2b ). De tweede weg is loodrecht 
op het electrisch en magnetisch veld, lopend langs de rand van het 2-DEG naar de detektiekant 
van het preparaat: IY. Hierbij ondervindt deze stroom een weerstand RY. We maken nu de aanname 
dat voor deze weerstanden geldt Rx"" 1/axx en Ry"" 1/axy. RY is echter geen weerstand die 
dissipeert. Net als bij de Hallweerstand loopt de stroom geassociëerd met RY loodrecht op het 
electrische veld en deze verricht dus geen arbeid. Wanneer we een Re-circuit als model voor de 
geschetste situatie gaan zoeken, komen we tot het Re-circuit van fig. 4.1c: een parallellschakeling 
van 2 serieschakelingenRen C. Voor de totale infase en uitfase admittantiecomponenten van dat 
circuit geldt : 

Y. =Y. +Y. 
t,zm x,zm y,zm 

Y =Y +Y t,re x,re y,re 
(4.1) 

We mogen dus de infase en uitfase weerstandsafhankelijke admittantie van de twee Re 
serieschakelingen bij elkaar optellen. Het beeld wat tot nu toe geschetst is van het 2-DEG in 
combinatie met excitatie- en detektieantennes, is in principe een sterk vereenvoudigd beeld van 
de werkelijkheid, maar de aanname ervan zal toch veel van de gemeten resultaten qualitatief 
blijken te kunnen verklaren. 

Bij B=O T bestaat er maar één component in de geleiding en dus kan er in het Re-circuit 
maar één tak zijn. Uit het feit dat er de alleen een uitfase component van de stroom bestaat bij 
B=O T kan geconcludeerd worden dat de Re-serieschakeling met R= lla0 in de capacitieve limiet 
staan; we/a0«l. Uit Yt.im=l/we kan dan de afschatting gemaakt worden dat de capaciteit tussen 
de antennes en het 2-DEG in de orde van 0.3 pF ligt. Bij verhoging van het magneetveld ontstaat 
een breed minimum in het capacitatieve deel van de admittantie. Dit gaat echter niet gepaard met 
een verhoging van het infase deel van de admittantie. Dit zou wel het geval moeten zijn als het een 
weerstandsverhoging betreft in het 2-DEG waardoor we in het overgangsgebied van één van de 
Re-serieschakelingen zouden komen. Waarschijnlijk is dit minimum een gevolg van het opsplitsen 
van de stroom in twee componenten en dus van het ontstaan van twee takken in het Re-circuit. 
De verandering in uitfase stroom zou gezien kunnen worden als een verandering van de capaciteit 
e tussen antennes en 2-DEG. 

Bij 3.4 T (v=2) ontstaat er bij verlaging van de temperatuur weer een minimum in het 
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uitfase deel van de admittantie. Deze keer gaat dit echter wel gepaard met een verhoging van het 
infase deel. Dit betekent dat de weerstand in één van de twee serieschakelingen (of alletwee) 
zodanig groot wordt dat we in het overgangsgebied wCR:::: 1 (of groter) van één van de twee Re
serieschakelingen terecht komen. Wanneer we kijken naar de magneetveldafhankelijkheid van oxx 
en oxy in de buurt van v=2, blijkt dat oxy in orde van grootte constant blijft en dat oxx ordes van 
grootte kleiner wordt. Dit komt overeen met het beeld dat geschetst is over het 2-DEG in de 
theorie; bij heeltallige vulfactor wordt het midden van het 2-DEG isolerend en blijft er een 
geleidende rand over. Uit oxx:::: 1 * 10-5 Q-1 buiten het quanturnhall plateau (fig. 1.6) bij T= 1.5 K 
volgt wC~::::6*10-3«1. De resolutie van de meetapparatuur was helaas niet toereikend om te zien 
tot welke waarde oxx op het quantumhallplateau zakt. Maken we echter de afschatting 
oxx:::: 1 * 10-10 Q-1 dan volgt hieruit dat op het quantumhallplateau bij v=2 geldt wCRx::::6* 102» 1. 
Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de veranderingen in admittantie bij B=3,4 T 
inderdaad toegeschreven kunnen worden aan een weerstandstoename in de bulk van het 2-DEG. 
Het minimum in uitfase stroomcomponent is slechts 10 %. Dit kunnen we naar het RC-circuit 
vertalen als een grote bijdrage van de randstromen aan de totale stroom door het 2-DEG tegen 
een kleine bijdrage van de stroom door de bulk. Dit komt door de plaatsing van de antennes naast 
de rand waardoor de capacitieve koppeling met de bulk klein is. S. Takaoto et al11 hebben 
capaciteitsmetingen gedaan met een electrode helemaal over het 2-DEG heen (dezelfde 
meetconfiguratie als door K. Oto et al gebruikt, zie fig.1. 7) Aangezien de rand in dat geval maar 
een klein gedeelte van het oppervlak beslaat, is er relatief een veel grotere capacitieve koppeling 
tussen de electrode en de bulk ( oxx)- Daardoor draagt in zijn metingen de bulk veel meer bij aan 
de totale admittantie waardoor de uitfasecomponent van de stroom op de quantumhallplateaus 
in zijn metingen bijna helemaal naar nul gaat. 

De temperatuurafhankelijkheid van de admittantieveranderingen bij B=3,4 T kunnen ook 
verklaard worden aan de hand van de temperatuurafhankelijkheid van de geleiding in de bulk van 
het 2-DEG. De geleiding in de bulk van het 2-DEG neemt toe bij toenemende temperatuur (Rx 
neemt af) waardoor de admittantie door het midden van het 2-DEG niet meer in het 
overgangsgebied van de RC-serieschakeling komt: wCRx blijft kleiner dan 1. 

§ 4.3 Laagfrequente capaciteitsmetingen aan een geaard 2-DEG. 

Doordat in de tweede meetconfiguratieconfiguratie het 2-DEG daarna in het midden aan aarde 
is gelegd, kan de stroom die in het vorige RC-circuit nog alleen naar de detektiekant van het 2-
DEG liep, nu ook via het middencontact naar aarde lopen. Zo ontstaat een nieuw stroomcircuit 
met twee stroomtakken; stroom naar de detektiekant van het 2-DEG via de rand (Id) en stroom 
naar aarde via het middencontact (Im). Gaan we deze situatie weer proberen te representeren via 
een RC-circuit dan zal bij verdere bespreking van de resultaten blijken dat met het RC-circuit dat 
beschreven staat in § 1.4 (fig. 1.11 ), qualitatief goed de resultaten zijn te verklaren. 

In fig. 4.3 staat het resultaat uit van de gemeten stroom door het middencontact van het 2-DEG 
als functie van het magneetveld voor excitatiefrequenties van 10 en 20 kHz. In de twee grafieken 
zijn duidelijke minima in het uitfase gedeelten en (dubbele) maxima in het infase gedeelten van de 
admittantie te zien bij B-velden die overeenkomen met vulfactoren 2,4 en 6. Deze 
admittantieveranderingen ontstaan doordat de bulk van het 2-DEG bij heeltallige vulfactoren gaat 
isoleren; oxx wordt kleiner. De weerstandsafhankelijke admittantie van de Im tak van het RC-circuit 
in fig. 1.11 is te vergelijken met die van een Re-serieschakeling (fig. 1.1 0). Ook hier bepaalt de 
factor wCRx weer in welke limiet de Re-serieschakeling staat. De afschattingen hiervoor zijn 
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Fig. 4.3: Uitfase component (bovenste lijnen) en infase component (onderste lijnen) van de stroom door het 
middencontact als functie van het magneetveld. Vexc=lO mV. 

dezelfde als gemaakt in de vorige paragraaf. Op het quantumhallplateau gaat door verlaging van 
axx de RxC-serieschakeling richting overgangsgebied. Hierdoor neemt het uitfase deel van de 
stroom af en het infase deel eerst toe tot het gelijk is aan het uitfase deel ( wCRx ~ 1) en bij verdere 
verhoging van de weerstand weer af. Dit zorgt voor het eerst maximum in het infase deel van de 
admittantie. Wanneer we Rx~ 1/axx veronderstellen zien we dat het weerstandverloop naar het 
middencontact globaal symmetrisch is t.o. v het midden van het quantumhallplateau.Bij verhoging 
van het B-veld voorbij het quantumhallplateau neemt de weerstand weer af en komen we terug 
in de capacitatieve limiet van het RC-circuit. Dit zorgt voor het tweede maximum in de uitfase 
admittantiecomponent van het systeem. 

Bij verhoging van de frequentie van 10 kHz naar 20 kHz valt op dat het infase en uitfase 
deel van de stroom in het quantumhallplateau bij vulfactor 4 sterker naar elkaar toe gaat. (De 
pieken raken elkaar). De reden hiervoor is dat bij verhoging van de frequentie, de limiet van het 
RC-circuit waar vanuit begonnen wordt naar rechts verschuift, dichter naar het overgangsgebied 
toe ( wCRx dichter naar 1 ). Als in het quanturnhall plateau de weerstand vervolgens toeneemt, 
eindigen we in het midden van het quantumhallplateau verder naar rechts in het overgangsgbied 
op het maximum van de infase stroomcomponent Hier zijn uitfase en infase component aan elkaar 
gelijk. Dat er bij vulfactor 2 qualitatief niets verandert bij verhoging van de frequentie komt 
doordat de weerstand naar het middencontact zo groot is we in het midden van het 
quantumhallplateau eindigen in de open verbinding limiet van het RC-circuit. Bij verhoging van 
de frequentie eindigen we dan wel meer naar rechts in de open verbindinglimiet van het RC-circuit 
maar dat heeft geen effect meer op het stroomverloop. 
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Fig. 4.4: Uitfase (I.J,im, bovenste lijnen) en infase (Id.re' onderste lijnen) component van de stroom via de detektieantenne 
als functie van het magneetveld. Vexc=lO mV. 

Voor drie verschillende frequenties (10,40 en 80kHz) is ook de stroom gemeten die loopt naar 
de detektiekant van het 2-DEG (fig.4.4). Qualitatief is het stroomverloop nu duidelijk anders. 
Buiten het quantumhallplateau zijn zowel het infase deel als het uitfase deel van de stroom nul. 
Dit komt doordat het 2-DEG buiten het quantumhallplateau goed geleidt; alle stroom wordt via 
het middencontact naar aarde afgeleid en dus bereikt geen stroom de detektiekant van het 2-DEG. 
Dit verandert echter op het moment dat we op een quantumhallplateau komen. In de theorie is 
qualitatief het beeld van de geleiding beschreven op het quantumhallplateau; de bulk van het 2-
DEG wordt isolerend en de rand blijft geleiden. De stroom kan dan niet meer afgeleid worden 
naar het middencontact Deze loopt alleen nog via de rand van het 2-DEG bereikt zo de 
detektiekant van het 2-DEG. Hierdoor neemt de stroom op het quantumhallplateau in absolute 
waarde toe, zowel het infase deel als het uitfase deel. Opvallend is echter dat het reële deel van 
de stroom bij 10KHz over de heleB-veld spanne negatief of rondom nul is ; Jl!en negatieve reële 

~ 

Resultaten, Laagfrequente capaciteitsmetingen 37 



stroomcomponent betekent dat de stroom 180° in fase achter loopt op de fase van de 
excitatiespanning. Ook valt de dubbele piek op in de infase stroomcomponent bij v=2. 

Bij verhoging van de frequentie wordt de infase component van de stroom op het 
quanturnhallplateau over een steeds grotere B-veld spanne positief . Een tweede karakteristieke 
eigenschap is te vinden in het uitfase deel van de stroom. Bij 80 kHz ontstaat op de brede piek 
bij v=2 een klein minimum. Kijken we naar de weerstandsafhankelijkheid voor 10,40 en 80 kHz 
van de Ict -tak van het RC-circuit van fig. 1.11, dan zijn deze twee eigenschappen terug te vinden. 
Substitueren we nu in gedachten 1/oxx (B) in Ict (R) voor de drie verschillende frequenties dan 
ontstaan qualitatief precies de drie gemeten grafieken van fig. 4.4. Beide karakteristieke 
eigenschappen die voorgaand genoemd werden, zijn aan de hand van de aanname van het gegeven 
RC-circuit verklaarbaar. 

Bij een excitatiefrequentie van 10 kHz blijft, afgezien van de quantumhallplateaus, de 
admittantie als functie van het magneetveld over het hele B-veld bereik nul. Bij 80kHz echter 
begint deze op te lopen. Hierin speelt de factor wCRx weer een rol. Verhoging van de frequentie 
brengt deze factor dichter bij 1 waardoor de atmittantie van de 1m-tak dichter bij het 
overgangsgebied komt te liggen. Hierdoor zorgt de geringe verhoging van de weerstand in de 
bulk buiten de quantumhallplateaus boven 1 T ervoor, dat er minder stroom door het 
middencontact wordt afgevoerd en er meer stroom de detektiekant van het 2-DEG bereikt. Dit 
effect zullen we later versterkt terug zien komen. 
Samenvattend kan gezegd worden dat de stroom twee componenten bezit: langs de rand en door 
de bulk. De bijdrage van de stroom door de bulk aan de totale admittantie van het systeem van 
antennes en 2-DEG is klein en afhankelijk van de limiet waarin het systeem zich bevindt bepaald 
door de grootte van de factor wC/oxx. 
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Hoofdstuk 5: Resultaten, Edge Magneto Plasmons 

§ 5.1 Inleiding. 

Volgens de dispersierelatie vanVolkoven Mikhailov9 is de golflengte van de EMP (afgezien van 
de logaritmische term) omgekeerd evenredig met zowel de excitatiefrequentie als het B-veld 
loodrecht op het 2-DEG. Voor de gebruikte excitatiefrequenties en B-velden bij de laagfrequente 
capaciteitsmetingen in het vorige hoofdstuk besproken geldt dat de golflengte van de EMP vele 
malen groter is dan de omtrek van het 2-DEG. Hierdoor konden we het 2-DEG beschouwen als 
stroomgeleidend medium en het stroomverloop in de metingen verklaren via RC-modellen. 
Wanneer we nu de excitatiefrequentie gaan verhogen zal de golflengte afnemen (form. 1.13) en 
komen we in een gebied waar geld À(f,B)::::P. Metingen in dit gebied zijn gedaan met de 
spectrumanalyzer en dus is alleen de amplitude van de stroom gemeten. Doorde 
ingangsimpedantie van de spectrumanalyzer (50 Q) wordt er spanning gemeten. In de komende 
drie paragrafen worden metingen besproken waarin bij vaste frequentie het B-veld is verhoogd. 
In de twee paragrafen daarna volgt de bespreking van metingen bij vast B-veld en oplopende 
excitatiefrequentie. 

§ 5.2 B-veld EMP resonanties in een zwevend 2-DEG. 

Met de keuze van de excitatiefrequentie kunnen we het moment bepalen waarop bij oplopend B
veld de golflengte van de EMP gelijk wordt aan de perimeter van het 2-DEG. Kiezen we nu de 
excitatiefrequentie zo dat het resonantie B-veld samenvalt met een quanturnhallplateau dan zal dit 
een scherpe resonantie tot gevolg hebben ( quanturn EMP) vanwege de lage demping. Valt dit 
resonantie B-veld buiten het quanturnhallplateau dan heeft dit ook een resonantie tot gevolg 
(klassieke EMP-resonantie), nu echter met een veel hogere demping. 
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Fig. 5.1: EMP B-veld resonanties bij vulfactoren 2,4,6,8 en 10. 
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Beide EMP-resonanties kunnen gezien worden in fig. 5.1. De figuur toont de scherpe quanturn 
EMP resonanties bij vulfactoren 2,4,6,8 en 10. Bij v=2 is naast de quanturn EMP resonantie bij 
B=3.3 T nog een zwaarder gedempte resonantie bij B=2.8 T te zien. Vermoedelijk is dit de 
klassieke EMP resonantie. Voor beide resonanties geld dat de golflengte gelijk moet zijn aan de 
perimeter van het 2-DEG. Dat dit voor één en dezelfde excitatiefrequentie kan gebeuren komt 
door de logaritmische term in de dispersierelatie die van crxx. 

p 

Fig. 5.2: De EMP-golflengte als functie van het B-veld . 

Fig. 5.2 maakt dit aanschouwelijk. Bij vaste frequentie en oplopend B-veld buiten het 
quantumhallplateau zal de golflengte met 1/B dalen omdat de logaritmische term constant blijft 
vanwege de ongeveer constante crxx. Bij Bk! resoneert de EMP voor de eerste keer buiten het 
quantumhallplateau. Bij verdere verhoging van het magneetveld wordt de golflengte over een 
korte B-veld spanne kleiner dan de perimeter, tot op het moment dat crxx inzakt op het 
quantumhallplateau. Dit heeft een vergroting van de golflengte tot gevolg waardoor weer aan de 
resonantieconditie voldaan wordt en dit veroorzaakt de quanturn EMP resonantie bij Bqua· 
Gelijkstelling van de resonantiegolflengtes geeft voor de verhouding van de B-velden: 

B 
In(_!_) 

1 
__!1!!!!. qua 

(5.1) 
Bkt In(!_) 

!kt 

met !qua de breedte van de EMP op het quantumhallplateau en lkl de breedte buiten het 
quantumhallplateau. Nemen we voor de perimeter P=4 cm en veronderstellen we dat crxx buiten 
het quantumhallplateau een waarde heeft van crxx=10-5 1/Q en op het quantumhallplateau zakt tot 
crxx=10- 10 1/Q dan komen we op een verhouding Bqua/Bkl = 3.1 Uit de gemeten grafiek blijkt 
Bqu/Bkl = 1.2. Voor de theoretisch berekende 1 is echter formule 1.14 gebruikt. Deze vergelijking 
is afgeleid onder de randvoorwaarde dat de depletielengte d aan de rand van het 2-DEG vele 
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malen kleiner is dan breedte van de EMP l. De depletielengte in een GaAs-AlGaAs 
heterostructuur is in de orde van enige micrometers. Berekening van l met axx=10-5 1/Q geeft 
~240 f.lm. Onder deze voorwaarde is voldaan aan d«l. Berekenen we 1 op dezelfde manier op 
het quantumhallplateau dan volgt lqua=240 A0

• Nu is niet meer voldaan aan de randvoorwaarde 
waarvoor de dispersierelatie is afgeleid. Uit experimenten in de laatste jaren gedaan zijn breedten 
~ua berekend van enkele micrometers 10

·
11

• Bij gebruikmakening van deze waardes voor lqua volgt 
een Bqu/Bkl ratio van 1.8. In een soortgelijk experiment als in dit verslag beschreven zijn ratios 
van 2 tot 3 door Grodensky et al. 5 ook gemeten (bij T=0.3 K). Dat in onze metingen de 
verhouding slechts 1.2 bedraagt is te wijten aan de hogere temperatuur waarbij onze metingen 
gedaan zijn. Uit Bqu/Bkl= 1.2 volgt dat 1 van 240 f..1m buiten het quanturnhall plateau in onze 
metingen naar 100 f..1m op het quantumhallplateau gaat. 

Bij magneetvelden lager dan het resonantiemagneetveld zijn duidelijke Shubnikov-de Haas 
oscillaties waarneembaar die bij hogere frequentie overgaan in resonanties. Bij heeltallige 
vulfactoren neemt de admittantie daar iets af12

• De fysische achtergrond van deze 
adrnittantiedaling is niet helemaal begrepen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat dit het 
gevolg is van een lichte capaciteitsdaling tussen antenne en 2-DEG. De capaciteit tussen de 
antenne en het 2-DEG buiten het quantumhallplateau kan namelijk voorgesteld worden als de 
capaciteit tussen een draad en een in hetzelfde vlak op afstanddliggende plaat n.l. het 2-DEG. 
Op het quantumhallplateau kan het 2-DEG gezien worden als een geleidende gesloten draad 
(Edge Channel) en moeten we de geleidende plaat vervangen door een op afstand d liggende 
draad. Het verschil in capaciteit tussen beide situaties is marginaal omdat de rand van de plaat het 
meeste bijdraagt aan de totale capaciteit tussen draad en plaat. Dit is ook in een experiment 
bevestigd. De admittantiedaling bij de heeltallige vulfactoren is echter zo klein dat de marginale 
capaciteitsdaling hiervoor toch een mogelijke verklaring zou kunnen zijn . 

Als we nu ook excitatiefrequenties kiezen waarbij aan de resonantieconditie wordt voldaan 
op B-velden tussen de quantumhallplateaus in, ontstaat het beeld van fig. 5.3 (volgende blz.). 
Duidelijk te zien is het opkomen van de resonantie wanneer de frequentie dichter bij de 
resonantiefrequentie voor heeltallige vulfactoren wordt gekozen.Verder is het omgekeerd 
evenredig verband waarneembaar tussen de frequentie en het B-veld waarop het systeem in 
resonantie komt. De brede resonantie verschuift bij verhoging van de frequentie naar een kleiner 
B-veld in overeenstemming met het door de dispersierelatie gegeven verband. 

Resultaten, Edge Magneto Plasmons 41 



150 

100 

50 

0 
0 

:~·: 
' ' ' 
' ' ' 
' ' 

1 2 3 

B(T) 

4 

f=158 MHz 

f=138 MHz 

f=128 MHz 

f=103 MHz 

f=83 MHz 

f=73 MHz 

f=53 MHz 

5 

Fig. 5.3: VctCB) voor verschillende frequenties met resonanties op en buiten de quantumhallplateaus. 

§ 5.3 B-veld EMP resonanties in een geaard 2-DEG. 

6 

Figuur 5.4 toont de B-veld resonanties bij heeltallige vulfactoren 2,4 en 6 wanneer het 2-DEG 
in het midden aan aarde is gelegd. Weer te zien zijn de resonantiepieken en SdH-oscilaties bij 
heeltallige vulfactoren. Afgezien van de iets lagere qualiteit van de resonanties is het 
opmerkelijkste verschil met het zwevende 2-DEG (Fig. 5.1) dat de admittantie bij B = 0 T dit keer 
bij nul begint en daarna bij verhoging van het B-veld snel opklimt tot een constante waarde. 
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De reden hiervoor is de sterk afnemende geleiding naar het middencontact bij een vanaf B = 0 T 
oplopendB-veld in combinatie met de hoge excitatiefrequentie. Dit is in te zien door de weg van 
de stroom naar het middencontact weer te beschouwen als een RC serieschakeling. De weerstand 
van het 2-DEG naar het middencontact is zo klein dat de verbinding naar het middencontact bij 
nul B-veld in de capacitatieve limiet van het RC-circuit staat; wRC« 1. Door de hoge frequentie 
is de snelheid waarbij het traject naar de open verbinding limiet ( wRC» 1) wordt doorlopen 
vanwege vanaf B=O T snel dalende oxx groot. De verbinding naar aarde wordt zo afgesloten 
waarna het systeem in eigenschappen niet meer verschilt van de configuratie met zwevend 2-DEG. 

§ 5.4 Van laagfrequente naar hoogfrequente metingen aan het geaarde 2-DEG. 

Na metingen te hebben gedaan in het hoogfrequente gebied en in het laagfrequent gebied, zijn 
er ook metingen gedaan in het frequentiegebied daartussen om de overgang van afsnijding van het 
middencontact duidelijk te zien te krijgen. Fig. 5.5 toont het resultaat van deze B-veld metingen 
gedaan bij frequenties van 1, 5 en 20 MHz. Bij 1 MHz vormen zich op de quantumhallplateaus 
nog pieken in de totale admittantie. Dit gedrag komt overeen met het systeemgedrag bij de 
laagfrequente metingen. De pieken ontstaan doordat op de quantumhallplateaus de weerstand naar 
het middencontact toeneemt en daardoor meer stroom naar de detektiekant kan lopen. Bij 80 kHz 
was er sprake van een flauw oplopende admittantie buiten het quantumhallplateau. Bij 1, 5 en 20 
MHz vinden we deze versterkt terug bij laag magneetveld. Bij vergelijking van de 3 krommen is 
duidelijk waarneembaar dat bij hogere frequentie de admittantie sneller vanaf nul oploopt. Dit kan 
weer gerelateerd worden aan de wC~ term. Bij 5 MHzvormen zich op het quanturnhallplateaus 
bij laag B-veld nog pieken. Deze gaan over in minima voor B-velden hoger dan ongeveer 1 T. 
Dit betekent dat de weerstand naar het middencontact bij B= 1 T dusdanig hoog geworden is 
( wCRx» 1) dat het gedrag van het systeem volledig bepaald wordt door de stroom naar de 
detektiekant via de rand van het 2-DEG. Hierdoor worden de SDH oscillaties zichtbaar. Bij 20 
MHz gaat de admittantie naar het middencontact naar nul voor de eerste onderscheidbare 
quanturnhallplateaus zodat alleen nog SdH-oscillaties te zien zijn. 
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Fig. 5.5: V ct als functie van het magneetveld voor f=1,5 en 20 MHz. 

§ 5.5 EMP frequentieresonanties in een zwevend 2-DEG. 

Wanneer we bij vast magneetveld de frequentie variëren, kunnen we de keuze van het 
magneetveld opsplitsen in twee categoriëen: magneetvelden waarbij we op een 
quantumhallplateau zitten en magneetvelden waarbij we daarbuiten zijn. Fig. 5.6 toont de 
frequentieafhankelijke admittantie van de antenne-2-DEG combinatie voor magneetvelden van 
vlak buiten tot midden op het quantumhallplateau bij v=2. Hierbij is de achtergrondoverspraak 
van het signaal afgetrokken. Te zien is het opkomen van de resonantie wanneer we dichter naar 
het midden van het quantumhallplateau komen. Verantwoordelijk hiervoor is het sterk afnemen 
van crxx bij benadering van het quantumhallplateau. Dit reduceert de demping. De hogere 
harmonische resonantie (P=2*À) komt op bij 135 MHz. 
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Fig. 5.7: EMP frequentieresonanties bij vulfactoren 2,4,6,8 en 10. 
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Fig. 5.7 toont de EMP frequentieresonanties voor heeltallige vulfactoren 2,4,6,8 en 10. Tot aan 
de resonantie loopt het ontvangen signaal evenredig met de frequentie op. Daarna volgt de 
resonantie en bij frequenties boven de resonantiefrequentie dempt het systeem uit en gaat het 
ontvangen signaal naar nul. We kunnen dit gedrag van de antennes-2-DEG combinatie beschrijven 
met een RLC-serieschakeling. De capaciteit in het circuit staat model voor de capaciteit tussen 
excitatieantenne en 2-DEG en de capaciteit van 2-DEG naar detektieantenne. De weerstand staat 
model voor de weerstand in het 2-DEG en de resonantie wordt gerepresenteerd via een inductie 
L. Deze heeft geen directe fysische betekenis en is slechts ingebracht om de resonantie te doen 
ontstaan. De admittantie van een RLC-serieschakeling wordt gegeven door: 

//Vexc 
1 

1 2 2 
(R 2+(wL--)) 

wC 
(5.2) 

In fig. 5.8 is een fit gemaakt aan de resonatie bij v=4. Het RLC circuit resoneert onder de conditie 
ul=11LC. Wanneer aan de voorwaarden W2«11LC en wCR«1 voldaan wordt, gaat de vergelijking 
over in IIV=wC. Dit is in overeenstemming met het gemeten lineaire verband tussen admittantie 
en frequentie voor de resonantie. Uit de vorige paragrafen is gebleken dat voor f>5 MHz en 
B> 1 T de stroom door de bulk van het 2-DEG naar het middencontact is afgesneden. De 
weerstand in de formule is dus waarschijnlijk de weerstand die de stroom ondervindt die langs de 
rand van het 2-DEG loopt: Ry. 
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Fig. 5.8: Form. 5.2 gefit aan de v=4 EMP frequentieresonantie. 

Uit het feit dat het verband tussen adrnittantie en frequentie tot de resonantie lineair is kunnen we 
de conclusie trekken dat tot aan de resonantiefrequentie blijft gelden: wCRy « 1. Uit de helling van 
de frequentieafhankelijke admittantie kan berekend worden C=0,75 pF. 

Bij oplopende frequentie komt de systeem in resonantie wanneer de golflengte van de 
EMP langs de rand gelijk wordt aan de omtrek. Bij verdere verhoging wordt de golflente kleiner 
dan de omtrek van het 2-DEG. Wanneer in een circuit geldt À«d, metdeenkarakteristieke lengte 
van het systeem (in dit geval de perimeter van het 2-DEG) reikt de geëxiteerde ladingsgolf niet 
verder dan d en wordt er aan de detektieantenne geen signaal meer ontvangen. 
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Vergelijken we onze metingen met die van Talyanski dan valt op dat de qualiteit van hun 
resonanties veel hoger is dan in onze metingen; de demping in het eigen 2-DEG is groter. 
Hierdoor is de piekhoogte achtergrondverhouding in hun resonantiegrafieken veel groter 
waardoor de achtergrond in Talyanski's metingen waarschijnlijk minder opvalt. Dit is te danken 
aan de hogere temperaturen waarbij de eigen metingen gedaan zijn (1.5 K) t.o.v. de temperatuur 
waarbij Talyanski gemeten heeft. Lagere temperaturen hebben een sterkere daling van axx in de 
quanturnhallplateaus tot gevolg wat zorgt voor een lagere demping van de resonantie. Dit is 
mogelijk ook een verklaring voor het sterker aanwezig zijn van hogere harmonische resonanties 
in Talyanski's metingen. Voordeel van een hogere meettemperatuur (en daardoor een kleinere 
piekhoogte achtergrond verhouding) is echter dat de koppeling buiten de quanturnhallplateaus 
beter zichtbaar is waaruit veel informatie gehaald kan worden. 
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Fig. 5.9: De resonantiefrequentie als functie van het reciproke B-veld. 

De dispersierelatie geeft aan dat tussen de resonantiefrequentie en het B-veld een omgekeerd 
evenredig verband moet bestaan mits we de logaritmische term gelijk stellen voor verschillende 
vulfactoren. Dit kan gedaan worden omdat de breedte van de randkanalen voor de verschillende 
vulfactoren niet meer dan ongeveer een factor 2 van elkaar verschilt. In Fig. 5.9 is de 
resonantiefrequentie voor de verschillende vulfactoren tegen het reciproke B-veld uitgezet. De 
figuur volgt het voorspelde lineaire verband en dit is een bevestiging te meer dat we hier 
inderdaad te maken hebben met EMP' s. 

Fig. 5.10 geeft het opgepikte signaal door de detektieantenne bij magneetvelden tussen 
de quanturnhallplateaus. De admittantie loopt nog lineair met de frequentie op tot aan het 
magneetveld waar bij heeltallige vulfactoren de resonanties ontstonden. Bij hogere frequentie gaat 
de adrnittantie net als op het quanturnhallplateau naar nul. Dat de cutoff-frequentie op en buiten 
het quanturnhallplateau hetzelfde is toont aan dat ondanks het feit dat de resonanties zelf niet meer 
te zien zijn door de sterkere demping buiten het quanturnhall plateau, EMP' s nog wel degelijk 
aanwezig zijn en dat zij het gedrag van het systeem bepalen! 
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Fig. 5.10: VctCf) bij magneetvelden buiten de quantumhallplateaus. 

400 

Dit versterkt het vermoeden dat de flauwe B-veld resonantie langs de scherpe quanturn EMP 
resonantie uit de vorige paragraaf, inderdaad een klassieke EMP resonantie is. De resonantie zelf 
is niet weg maar slechts zeer verbreed. Dit is het gevolg van het verschil in demping van de EMP 
in en buiten het quantumhallplateau. 
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Fig. 5.11: EMP-resonanties bij aftrek van de frequentiehankelijke admittantie tussen de quantumhallplateaus. 
(Fig. 5.7-Fig 5.10). 
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Trekken we nu de grafieken op en buiten het quantumhallplateau af (Vif) v=2 fig.5.7-
V if) 2<v<4 fig.5.10 enz.) dan ontstaat fig. 5.11. Duidelijk te zien hierin is dat de demping bij 
hogere vulfactoren groter is dan bij lagere vulfactoren als gevolg van de geringere daling van axx 
bij hogere vulfactoren in het quantumhallplateau. 

§ 5.6 EMP frequentieresonanties in een geaard 2-DEG. 

Dezelfde EMP frequentieresonanties als in een zwevend 2-DEG zijn ook gemeten aan een geaard 
2-DEG. Het resultaat voor vulfactoren 2,4,6 en 8 staat uit in fig 5.12. Uit de grafiek blijkt een 
grote overeenkomst met de metingen gedaan aan het niet geaarde 2-DEG. Fysisch blijkt er dus 
geen verschil voor de EMP's als we het 2-DEG in het midden aan aarde leggen. Dit kunnen we 
ook verwachten. Het 2-DEG heeft een contact in het midden van het preparaat. In het gemeten 
frequentiegebied geldt echter wCRx » 1. Dit betekent dat de EMP qua geleiding is afgesloten van 
het middencontact en dat bij deze hoge frequenties het 2-DEG effectief niet meer geaard is. 
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Fig. 5.12: EMP frequentie resonanties voor vulfactoren 2,4,6 en 8 in een geaard 2-DEG. 

Opvallend is de iets mindere qualiteit van de resonanties t.o.v. het zwevende 2-DEG. Dit kan een 
screeningseffect zijn. Screening van een EMP vindt plaats als er zich een geleidende plaat of 
strook in de buurt van de EMP bevindt. Hierdoor wordt de voortgang van EMP beïnvloed 
doordat de potentiaal in de omgeving van de ladingsgolf op een gelijk niveau wordt gehouden 
door de geleidende plaat. Hoe kleiner de afstand tussen de geleidende plaat of strook en de EMP, 
hoe sterker de screening, hoe groter de frequentieverschuiving omlaag voor de EMP en hoe 
groter de demping. De screening in dit geval is groter dan in de meetconfiguratie met het niet 
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geaarde 2-DEG omdat in deze laatste configuratie gebruik is gemaakt van opgedampte 
aluminium antennes op ongeveer 300 11m van de rand van het 2-DEG. In het niet geaarde geval 
is gebruik gemaakt van binnenmantels van coaxkabels die iets slordiger en gemiddeld iets verder 
van het 2-DEG afzaten. 
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Hoofdstuk 6: Resultaten, Het 2-DEG met resistieve laag. 

§ 6.1 Inleiding. 

In § 6.2 worden de laagfrequente capaciteitsmetingen besproken waarbij de resistieve laag aan 
aarde is gelegd. In § 6.3 is voor de eerste keer een potentiaalverschil over de resistieve laag en 
het 2-DEG gezet om te kijken wat voor effect dit heeft op de electronenconcentratie in het 2-
DEG. § 6.4 ontsluit de frequentieafhankelijkheid van de admittantie naar de detektieantenne met 
en zonder potentiaalverschil tussen 2-DEG en resistieve laag. § 6.5 laat de gevolgen zien van de 
resistieve laag op de B-veld EMP resonanties. 

§ 6.2 Laagfrequente capaciteitsmetingen aan een geaard 2-DEG met resistieve laag. 

Fig. 6.1 geeft het infase en uitfase deel van de stroom naar de detektieantenne als functie van het 
magneetveld, wanneer er een resistieve laag onder het 2-DEG is aangebracht en deze aan aarde 
is gelegd. De figuur toont aan dat de invloed van de resistieve laag op het 2-DEG groot is; de 
piekhoogte achtergrondverhouding is kleiner geworden. Op het quantumhallplateau neemt net als 
in de situatie zonder resistieve laag de stroom naar de detektieantenne toe doordat de weerstand 
naar het middencontact toeneemt (vergelijk fig. 6.1 met fig. 4.4). Bij B=O T zijn geen van beide 
stroomcomponenten nul. Dit duidt erop dat de geleiding in het 2-DEG naar het middencontact 
bij B=O T slecht is zodat de aarding van het 2-DEG niet meer volledig is. De slechtere geleiding 
is mede een gevolg van de sterk gereduceerde beweeglijkheid van de electrenen in de gebruikte 
heterostructuur t.o.v. de beweeglijkheid in de heterostructuur zonder 2-DEG (27.6 m2Ns tegen 
80 m2Ns). Met dit verschil in beweeglijkheid kan echter niet helemaal het verschil in aarding 
verklaard worden. Een sluitend antwoord voor het verschil met de situatie zonder resistieve laag 
is nog niet gevonden. Misschien speelt parallelle geleiding aan het 2-DEG door de resistieve laag 
een rol. 

10 

--- 8 
< 

s:::: 
'-" 

<I) 6 
""=-"0 

......... - 4 
8 
~ 

"0 - 2 

0 
0 1 2 3 4 5 6 

B (T) 

Fig. 6.1: Infase en uitfase componenten van de stroom naar de detektieantenne als functie van het magneetveld. f=lOO 
kHz. 
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Bij verhoging van het B-veld vanaf nul neemt de geleiding naar het middencontact nog verder af 
waardoor het uitfase gedeelte van de stroom naar de detektieantenne toeneemt; de verbinding met 
aarde wordt verder verbroken. Bij B-velden boven 1 T is ook buiten het quantumhallplateaus de 
geleiding zo slecht dat er nauwelijks afvloeiïng van stroom meer is naar het middencontact 
Hierdoor komt de achtergrond van de pieken (de stroom naar de detektieantenne buiten de 
quantumhallplateaus) omhoog en dat heeft tot gevolg dat op de quantumhallplateaus de 
piekhoogte relatief afneemt. Zowel het infase en uitfase deel van de stroom neemt toe op het 
quantumhallplateau. Omdat er qua configuratie van antennes en 2-DEG niets veranderd is t.o.v. 
de situatie zonder resistieve laag, is het Re-circuit uit fig. 1.11 nog steeds van toepassing. In de 
configuratie zonder resistieve laag leidde een verhoging van de frequentie tot het overgaan van 
minima in het uitfase deel van de stroomcomponent naar maxima. Uit de maxima in het uitfase 
deel van de stroom kunnen we opmaken dat verhoging van de weerstand hier hetzelfde effect 
heeft als verhoging van de frequentie. Dit toont nogmaals het belang van de factor wR aan. 

§ 6.3 Laagfrequente capaciteitsmetingen bij spanningsverschillen tussen 2-DEG en 
de resistieve laag. 

In de experimentele opzet is vermeld dat de afstand tussen de resistieve laag en het 2-DEG zo is 
gemaakt dat de electronenconcentratieverandering per volt spanningsverschil tussen 2-DEG en 
resistieve laag (dN/dV) -1 *1015m·2v·' zou moeten bedragen. Om dit te controleren zijn er aan het 
2-DEG laagfrequente metingen gedaan waarbij als detektieantenne niet de aan de overkant van 
de excitatieantenne liggende antenne gebruikt werd (omdat het daar opgepikte signaal te veel ruis 
bevat) maar het middencontact zelf. Fig. 6.2 geeft de stroom door het middencontact van deze 
meetconfiguratie als functie van het magneetveld voor vier verschillende potentiaalverschillen 
tussen resistieve laag en 2-DEG. In fig 6.2a is de resistieve laag ongeaard gelaten. Bij B =0 T is 
het signaal bijna totaal uitfase. Dit geeft aan dat de geleiding naar het middencontact goed is. Bij 
verhoging van het B-veld daalt het uitfase gedeelte van de stroom en stijgt het infase deel wat 
erop duidt dat we in het overgangsgebied van de Re-serieschakeling naar het middencontact 
komen. Op de quantumhallplateaus neemt de weerstand naar het middencontact dusdanig toe dat 
beide stroomcomponenten naar nul gaan; de Re-serieschakeling komt in de open verbinding limiet 
te staan. Uit de B-velden waarop de quantumhallplateaus zich bevinden kan de 
electronenconcentratie van het 2-DEG berekend worden. Uit grafiek a volgt Ne=2.20*1015 m·2

• 

Wanneer we de resistieve laag aarden neemt de electronenconcentratie iets af. Uit fig. 6.2b volgt 
dan Ne(Vr= 0 V)=2.15*1015 m·2• Dit betekent dat ongeaard de potentiaal van de resistieve laag 
licht positief is geweest t.o.v. het 2-DEG. Bij verlaging van de potentiaal van de resistieve laag 
(tot -0.5 V en -1 V) verschuiven de minima vervolgens naar links in het B-veld domein. Dit duidt 
op een verlaging van de electronenconcentratie zoals ververwacht De electronenconcentraties 
worden dan Ne=l.67*1015 m·2 (Vr= -0.5 V) resp. Ne=l.34*1015 m·2 (Vr= -1.0 V). Hieruit kan 
berekend worden dat de voorspelde afname van electronenconcentratie per volt spanningsverschil 
tussen 2-DEG en resisieve laag gemiddeld 0,8* 1015 m·2Y 1 bedraagt, wat dicht bij de voorspelde 
1 * 1015 m·2v-1 ligt. 
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Fig. 6.2: Ict<B) bij vier potentiaalverschillen tussen 2-DEG en resistieve laag. 

In de daaropvolgende meting is een spanningsgradiënt over de resistieve laag gezet. Eén kant van 
resistieve laag is daarbij op een spanning van 0 V gehouden en de andere kant op -1.55 V. Daarna 
is als functie van het B-veld weer de stroom naar het middencontact gemeten waarvan het 
resultaat in fig. 6.3 uitstaat. De grafiek vertoont grote gelijkenissen met de situatie waarbij de 
resistieve laag totaal op een lagere spanning is gebracht. Uit de plaatsen van de 
quantumhallplateaus in het B-veld domein volgt Ne= 1.4* 1015 m-2

• Dit betekent dat effectief de 
spanning van de resistieve laag onder het middencontact -0.9 V bedraagt. Aangezien het 
middencontact op de helft van de afstand tussen linker en rechter P-contact is aangebracht zou 
volgens form. 2.1 de spanning daar -0.8 V moeten bedragen. 

Een andere conclusie die uit de grafiek getrokken kan worden is dat het beeld van de 
geleidende en niet geleidende stroken (fig. 2.5) met de werkelijkheid overeen zou kunnen komen. 
Op het moment dat het middencontact in een isolerende strook ligt gaat het signaal door dat 
middencontact naar nul. Ligt het middencontact in een geleidende strook dan is er wel signaal 
(buiten de minima in de grafiek). 
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Fig. 6.3: Infase en uitfase stroomcomponenten door het middencontact bij een spanningsverschil van -1.55 V over de 
resistieve laag 

§ 6.4 EMP frequentieresonanties in een geaard 2-DEG met resistieve laag. 

Wanneer we daarna EMP frequentieresonanties willen gaan meten, blijken EMP resonantiepieken 
niet meer onderscheidbaar (fig.6.4). De achtergrondruis is ook sterk toegenomen. Dit duidt 
wederom op een grote beïnvloeding door de resistieve laag op het erbovenliggende 2-DEG. De 
oorzaak voor het wegvallen van de resonanties is waarschijnlijk een erg grote screening van het 
2-DEG door de resistieve laag. De kleine afstand tussen deze twee (1000 A0

) kan hiervoor 
verantwoordelijk gesteld worden. Toch zijn er wel overeenkomsten te zien in het 
frequentieafuankelijke admittantieverloop met de metingen zonder resistieve laag. Deze is 
gemeten voor twee spanningsverschillen tussen 2-DEG en resistieve laag: 0 en -1 V. Omdat 
resonantiepieken niet meer onderscheidbaar waren, zijn de frequentiespectra bij willekeurig 
B-velden opgenomen. Bij B=O kunnen we (afgezien van de toegenomen achtergrond) weer een 
lineair met de frequentie oplopende verband tussen de admittantie en de frequentie onderscheiden. 
De Vr=O V grafiek ligt hierbij onder de Vg=-1 V grafiek. Een mogelijke oorzaak daarvoor is de 
betere geleiding in het 2-DEG in de V g=O V situatie door de hogere electronenconcentratie. 
Hierdoor loopt er meer lading via het middencontact weg en dus minder via de detektiekant 

Bij verhoging van het B-veld (naar 0.42 T) blijft het verband tussen adrnittantie en 
frequentie lineair. De richtingscoëfficiënt neemt echter toe; meer stroom bereikt de detektiekant 
van het 2-DEG. Dit is weer het gevolg van het snelle toenemen van Rx=llaxx bij laag B-veld 
waardoor het stroom naar het middencontact afgesneden wordt en meer stroom via de rand 
lopend de detektiekant bereikt. Bij verdere verhoging van het magneetveld (B= 1.29 T) is het 
verband tussen de admittantie en de frequentie tot een zekere cutofffrequentie nog lineair. 
Daarboven wijkt het verband af tot constant en voor nog hogere frequenties zelfs afnemend. Dit 
lijkt veel op het gedrag van de EMP-resonanties in een 2-DEG zonder resistieve laag. Bij verdere 
verhoging van het magneetveld (1.86 T) versterkt dit beeld zich. De cutoff-frequentie voor beide 
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Fig. 6.4: Vit) voor vier verschillende magneetvelden bij een potentiaalverschil van 0 V (doorlopende lijn) en 1 V 
(onderbroken lijn) tussen 2-DEG en resistieve laag. 

situaties komt lager te liggen. De cutoff-frequentie blijkt dus omgekeerd evenredig met het 
magneetveld: weuton "'1/B. Ook kan uit de grafieken afgeleid worden dat voor grotere 
electronenconcentratie in het 2-DEG, de cutofffrequentie hoger ligt: wcutorr ::::n/B. Dit alles duidt 
erop datEMP'snog wel aanwezig zijn, echter sterk gedempt door de screening van de resistieve 
laag. 

§ 6.5 B-veld EMP resonanties in een geaard 2-DEG met resistieve laag. 

Uit de resultaten voor de frequentieresonanties werd al de conclusie getrokken dat de resistieve 
laag een sterke screenend effect op het erboven liggende 2-DEG heeft. Dit vinden we terug in de 
hoogfrequente magneetveldsweeps. Fig. 6.5. Verbreding in het frequentiedomein vinden we nu 
terug als een verbreding van de EMP' s in het B-veld domein. In het B-veld afhankelijke 
adrnittantieverloop vinden we dit terug in het feit dat in een zeer brede B-veld spanne de 
admittantie groter wordt bij heeltallige vulfactoren. De resonantie is a.h.w. uitgesmeerd over een 
groot B-veld bereik. Hierdoor verworden de SdH-oscillaties uit de vorige metingen tot kleine 
resonantiepieken in deze metingen. De verschillende frequenties zijn ook hier weer willekeurig 
genomen. Elke genomen frequentie tussen 20 en 400 MHz geeft een toenemende admittantie op 
alle onderscheidbare quanturnhallplateaus. De enige duidelijk van de andere onderscheidbare 
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resonantie is v=2 bij 40 MHz. Dat deze bij een dusdanig lage frequentie ligt toont wederom de 
sterke screening door de resistieve laag aan. 
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Fig. 6.5: V/B) bij 3 verschillende excitatiefrequenties. 

Een overeenkomst met het 2-DEG zonder resistieve laag is dat vanaf B=O T de adrnittantie door 
het systeem oploopt. Dit is weer ten gevolge van de aarding van het 2-DEG in het midden. Een 
andere overeenkomst is dat voor hogere frequentie de admittantie al bij lager B-veld afneemt. Dit 
geeft aan dat het gedrag van het systeem ondanks de sterke demping nog bepaald wordt door 
EMP's. 
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Hoofdstuk 7: Conclusies/ Aanbevelingen. 

Aan weerskanten van een 2-DEG zijn langs de rand antennes geplaatst die capacitief koppelen 
met dit 2-DEG. Uit de admittantie van de combinatie van 2-DEG en antennes samen met 
informatie uit magnetoweerstands- en Hallweerstandsmetingen kan afgeleid worden waar stroom 
door het 2-DEG in een magneetveld loopt. Wanneer de bulk van het 2-DEG in de 
quantumhallplateaus (vooral bij v=2) isolerend wordt, blijkt uit de laagfrequente 
capaciteitsmetingen dat dit een kleine invloed heeft op de totale geleiding van stroom door het 2-
DEG. Dit betekent dat geleiding in een magneetveld in een 2-DEG vooral langs de rand 
plaatsvindt. 

Met een electrisch contact in het midden van het 2-DEG wordt de randstroom buiten de 
quantumhallplateaus afgeleid naar het midden van het 2-DEG. Dit betekent dat er geleiding moet 
zijn vanaf de rand van het 2-DEG naar het midden. De geleiding naar dit middencontact wordt 
bepaald door de factor wC/axx.. Wanneer we de weg naar het middencontact representeren door 
een Re-serieschakeling bepaalt deze factor de afkap van stroom naar het middencontact Daarin 
kan de aanname gemaakt worden dat de weerstand naar het middencontact bepaald wordt door 
~=llaxx.. Voor excitatiefrequenties waarbij de golflengte van over de over de rand lopende EMP 
vele malen groter is dan de perimeter van de gekliefde 2-DEG's, zijn de combinaties van excitatie 
en detektieantennes met 2-DEG goed te representeren door RC-circuits. Met de aanname van de 
voorgestelde RC-circuits kunnen de laagfrequente metingen qualitatief goed verklaard worden. 

Voor de hoogfrequente metingen waarbij de golflengte van de EMP' s in orde van grootte 
van de perimeter P van het 2-DEG wordt, schiet de verklaring aan de hand van RC-circuits te 
kort. Nog wel kan hiermee de afkap van stroomgeleiding naar het middencontact verklaart 
worden. Het mechanisme voor de SdH-oscillaties bij velden lager dan die van de EMP-resonantie 
blijft echter onverklaard. Tot de EMP-resonantie is er een lineair verband tussen de 
excitatiefrequentie en de capacitieve koppeling tussen de twee antennes. Deze wordt echter niet 
afgekapt door een cuttoff-frequentie W=Ox/C maar de EMP resonantie zelf is verantwoordelijk 
voor de afkap van de capacitieve koppeling tussen de antennes wat de eerder getrokken conclusie 
bevestigt dat het electronentransport voomarnelijk via de rand plaatsvindt. 

De EMP zelf is waargenomen zowel op het quantumhallplateau (Quantum EMP 
resonantie) als buiten het quantumhallplateau (Klassieke EMP resonantie). De verhouding in B
veld waarbij de twee resoneren schaalt niet volgens de dispersierelatie met axx. buiten en binnen 
het quantumhallplateau. Dit kan twee redenen hebben. De eerste reden is een te grote 
depletielengte voor de electronenconcentratie aan de rand van het 2-DEG waardoor niet meer aan 
de voorwaarden wordt voldaan waaronder de dispersierelatie is afgeleid. Een tweede reden zou 
de breedte van de randkanalen kunnen zijn. Deze moeten dan een grotere breedte 1 voor de EMP 
tot gevolg hebben dan de door de klasieke afgeleide dispersierelatie voorspelde breedte. 

De resistieve laag die onder het 2-DEG is aangebracht heeft een grote invloed op het 
erbovenliggende 2-DEG. Door de kleine afstand tussen deze twee is de screening van de EMP's 
groot wat volgt uit de grotere demping van de EMP's en de verschuiving naar een lagere 
resonantiefrequentie. De EMP's zijn echter niet verdwenen. De lineair van de frequentie 
afhankelijke koppeling tussen de antennes wordt nog steeds afgekapt door een cutoff-frequentie. 
Deze heeft dezelfde afhankelijkheid van electronendichtheid en magneetveld als de 
dispersierelatie. Dit toont aan dat het mechanisme van afkap nog wel bepaald wordt door EMP' s 
en datEMP'sdus nog, zij het zwaar gedempt, aanwezig zijn. Om deze demping te verminderen 
zou gedacht kunnen worden aan experimenteren bij een lagere temperatuur in verder onderzoek. 
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Via het potentiaalverschil tussen 2-DEG en resistieve laag kan de electronendichtheid in 
het 2-DEG verlaagd worden met dN/dV=-0.8 m-3v-1 De meting waarbij er een potentiaalverschil 
over de resistieve laag is gezet en waarin de stroom via het middencontact is gemeten geven een 
aanwijzing dat het verplaatsen van de randkanalen met de resistieve laag in principe mogelijk moet 
ZlJn. 
De resultaten in dit onderzoek geven een goede ondergrond voor verder onderzoek via de 
capacitieve koppelingsmetbode naar het 2-DEG. De zware demping met resistieve laag wijst 
echter wel op de noodzaak om bij lagere temperaturen dan de huidige 1.5 K te gaan meten. 
Vooral de metingen met het middencontact kunnen van nut zijn bij het beantwoorden van de 
vraag naar de breedte van de randkanalen wanneer deze van de rand naar de bulk verplaatst gaan 
worden. Te denken valt dan aan het maken van b.v. twee middencontacten in het 2-DEG en het 
meten van de weerstand tussen deze twee contacten. 
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