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Samenvatting. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het afstudeeronderzoek, verricht in de groep 

Halfgeleiderfysica van de vakgroep Vaste Stof, faculteit der Technische Natuurkunde, 

TUE. Het werk, dat gedeeltelijk plaatsvond bij IMEC te Leuven (B), is mede mogelijk 

gemaakt door phantoms, een internationaal samenwerkingsverband van 

onderzoeksinstituten op het gebied van halfgeleiders. 

Indien een tweedimensionaal electronengas in een GaAs/ AlxGa1 _ _xAs heterostructuur 

d.m.v. een in hoogte variërende gate onderworpen wordt aan een periodieke potentiaal 

met een amplitude van de orde 1 me V, komen er in de magnetoweerstand extra 

oscillaties voor, naast de bekende Shubnikov-de Haas-oscillaties. Deze 

resonantieverschijnselen treden op wanneer de diameter van de cyclotronbaan van 

electronen aan het Fermi-niveau overeenkomt met een veelvoud van de periode van de 

potentiaal (is gelijk aan de periode van de gate). De periode is van de orde 0.4 micron, 

zodat de zogeheten Weiss-oscillaties in het lage magneetveld gebied van 0.1 T tot 0.6 T 

liggen. 

Tijdens dit afstudeerwerk, waarbij de nadruk lag op het in kaart brengen van effecten 

waar Weiss-oscillaties in optreden, zijn Hall-bars vervaardigd waaraan naast galvano

magnetische ook thermo-magnetische metingen zijn gedaan. Hieruit is gebleken dat 

Weiss-oscillaties zich ook voordoen in de Hall-weerstand, het Seebeck-effect en het 

Nernst-Ettinghausen-effect, zoals theoretisch voorspeld is. De waargenomen 

faseverschillen tussen de verschillende effecten komen echter niet overeen met de 

theorie. 

Verder zijn metingen gedaan aan een floating gate sample, waarmee de eerste en tweede 

afgeleide van het Fermi-niveau gemeten kunnen worden. Met deze techniek zijn ook in 

het Fermi-niveau Weiss-oscillaties waargenomen. 

Uit de periode in het reciproce magneetveld van de Weiss-oscillaties kan, indien de 

electronendichtheid bekend is, de geometrische periode berekend worden. De afwijking 

van deze berekende periode van de lithografisch aangebrachte variëert van 2% tot 25% 

en is sterk afhankelijk van de ijking van het magneetveld, omdat de effecten zich bij lage 

velden voordoen, zodat kleine afwijkingen grote fouten tot gevolg hebben in het 

reciproce magneetveld. 
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1. Inleiding. 

Met behulp van MEE-technieken is het mogelijk een GaAs/ AlxGa1_xAs heterostructuur 

te groeien met een tweedimensionaal electronengas (2-DEG) aan het oppervlak tussen 

het GaAs en het AlxGa1_xAs. Dit betekent voor de electronen dat hen nog maar twee 

vrijheidsgraden resteren. Door een magneetveld aan te leggen loodrecht op het 2-DEG, 

treden er ook in dit vlak kwantisatieverschijnselen op. De bekendste en meest 

bestudeerde voorbeelden hiervan zijn het quanturn-Hall-effect en de Shubnikov-de Haas

oscillaties (SdH-oscillaties) in de magnetoweerstand. 

De preparaten, waaraan gedurende dit afstudeerwerk is gemeten, zijn van het hierboven 

beschreven type, afkomstig van wafer W423, waarbij het actieve gedeelte bestaat uit een 

Hall-bar met aan iedere zijde 4 spanningscontacten of een eenvoudig vierkant voor 

metingen aan het Fermi-niveau. Bovenop de samples zijn holografisch fotolakbalkjes 

aangebracht met een periode van 300 nm of 450 nm. Op deze traliestructuur is een gate 

opgedampt, zodat door middel van een spanning op deze 'golfplaat' het 2-DEG 

onderworpen kan worden aan een ééndimensionale periodieke potentiaal. De potentiaal 

heeft een amplitude van ordegrootte lme V en is sinusvormig, omdat de gate voldoende 

afstand tot het 2-DEG heeft. In hoofstuk 3 wordt nader ingegaan op het vervaardigen 

van een preparaat met een dergelijke gate. 

Naast bovengenoemde galvano-magnetische effecten zijn ook metingen gedaan aan 

thermo-magnetische effecten als het Seebeck- en Nernst-Ettinghausen-effect. Bovendien 

zijn met behulp van floating gate technieken rechtstreekse metingen aan het Fermi

niveau gedaan. 

Nadat in hoofdstuk 4 de meetopstelling uitgelegd is worden in hoofstuk 5 de metingen 

vergeleken met de voorspellingen op grond van de theorie (hoofdstuk 2), waarna het 

afsluitende hoofdstuk 6 volgt met enkele conclusies en aanbevelingen. 
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2.Theorie. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt in vrij algemene termen uitgelegd hoe een 

2-DEG ontstaat en worden er enkele effecten beschreven, die optreden bij een 

loodrecht magneetveld. De tweede paragraaf gaat over soortgelijke effecten, maar dan 

bij een 2-DEG dat tevens onderworpen is aan een periodieke potentiaal. 

2.1. Het 2-DEG in een GaAs/ AlxGa1.xAs heterostructuur. 

Allereerst wordt gekeken naar de opbouw van de lagenstructuur op het substraat en het 

ontstaan van het 2-DEG. Vervolgens wordt de invloed van een loodrecht magneetveld 

op de toestandsdichtheid en het Fermi-niveau beschreven. Deze paragraaf wordt 

besloten met een aantal effecten, die optreden t.g.v. deze drastisch veranderde 

toestandsdichtheid. 

2.1.1. Het ontstaan van een 2-DEG. 

Met moderne groeitechnieken, zoals MBE (Molecular Beam Epitaxy), is het mogelijk 

om zéér dunne lagen van verschillende halfgeleidermaterialen op elkaar te groeien met 

bijna atomaire nauwkeurigheid. De samenstelling van het kristal, dat op het substraat 

wordt gegroeid, wordt gestuurd door kleppen die voor oventjes met daarin de 

verschillende elementen bevestigd zitten. Voor wafer W423 zijn dit aluminium (Al), 

gallium (Ga), arseen (As) en silicium (Si). Een voorbeeld van een kristallijne lil/V

halfgeleider is AlxGa1.~, waarbij de aluminiumfractie x bepaalde fysische eigenschappen 

bepaalt, zoals bandafstand en effectieve massa. 

Een zo te groeien structuur is de GaAs/ AlxGa1.~ heterostructuur, die bestaat uit een 

GaAs laag met daarop een laag waarin een bepaalde fractie van het Ga door Al is 

vervangen. Bovendien is aan deze laag een Si-datering toegevoegd, zodat 4-waardige Si

atomen de plaats in het rooster van 3-waardig Ga innemen. Dit resulteert in een n-type 

datering. Omdat het GaAs een kleinere bandafstand heeft, zullen electronen van de Si-
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donoren in het AlxGa1.xAs overgaan naar het GaAs. Door deze ladingsscheiding zal een 

electrisch veld ontstaan, wat de electronen weer richting het tussenvlak drukt. Deze twee 

tegengestelde krachten zorgen ervoor dat de electronen opgesloten worden in een dunne 

laag parallel aan het overgangsvlak; het 2-DEG is ontstaan. In wafer W423 is een 

ongedateerde AlxGa1.xAs spaeer tussen de twee lagen gegroeid, om de positieve en 

negatieve ladingsdragers ruimtelijk nog meer te scheiden. Dit verhoogt de mobiliteit, wat 

bij de uit te voeren experimenten een belangrijke parameter zal zijn. Het bandenplaatje 

van een heterostructuur staat samen met een typisch ontwerp weergegeven in figuur 2.1. 

~ 
,_ I 

§ l 
u : 
m i 

il 
all 

GaAs 

GaAs ll.lbslr'D. 

® 

Energy > 

I 
2DEG 

fig. 2.1 Ontwerp van een heterostructuur. (a) Schematische weergave van de gegroeide lagen. (b) Bandenstructuur 
van de wafer. 

Omdat de laag, waann de electronen zich kunnen bewegen, erg dun is (enkele 

nanometers), moet dit probleem kwantum-mechanisch opgelost worden. Voor dit werk 

is de exacte oplossing niet interessant, alleen dat er discrete energieniveaus in de z

richting zijn ontstaan. De in dit verslag beschreven samples hebben allen slechts de 

laagste subband bezet, zodat we de energie in de z-richting constant kunnen 

veronderstellen. Deze opsluiting in de z-richting met constante energie is de reden 

waarom het electronengas tweedimensionaal wordt genoemd. 

5 



2.1.2. Het 2-DEG in een magnetisch veld. 

Wordt het 2-DEG onderworpen aan een loodrecht magneetveld, dan zal de 

toestandsdichtheid (Density Of States of DOS) drastisch veranderen. De voorheen 

constante DOS zal overgaan in discrete Landau-pieken. Deze niveaus ontstaan, doordat 

het magneetveld de energie in het xy-vlak kwantiseert, naast de al gekwantiseerde 

energie in de z-richting: 

(2.1) 

De ontaarding van elk van deze niveaus is gelijk aan het aantal electronen, dat in het 

geval zonder veld in een energieinterval 'hC!>c past. Het magneetveld bundelt dus alle 

toestanden in een interval 'hC!>c in één zogenaamd Landau-niveau. In figuur 2.2 wordt 

deze magnetische herordening geschetst, waarin de DOS in de niveaus gelijk is aan 

eBj1rn. 
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fig. 2.2 Bundeling van toestanden in Landau-niveaus door magneetveld. 

Terwijl de electronenconcentratie constant blijft, zal het Fermi-niveau met toenemend 

magneetveld stijgen, omdat de Landau-niveaus omhoog schuiven. Echter, omdat de 

inhoud van een niveau met het veld ook toeneemt, zal bij bepaalde velden een niveau 

minder nodig zijn om alle electronen te herbergen. Dit resulteert in een sprong omlaag 
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in het Fermi-niveau, waarna het proces zich herhaalt. Het verloop van het Fermi-niveau 

staat gegeven in figuur 2.3. 
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fig. 2.3 Oscillaties in Fermi-niveau t.g.v. Landau-kwantisatie. 

De Landau-niveaus schuiven dus a.h.w. door het Fermi-niveau. Vanwege verstrooiing aan 

verontreinigingen, roosterfouten en fononen (eindige temperatuur) zullen de scherpe 

deltafuncties in de toestandsdichtheid verbreden tot Gaussische krommen als in figuur 

2.4, waardoor de oscillaties in het Fermi-niveau (figuur 2.3) afgerond zullen worden. 
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fig. 2.4 Verbreding van Landau-pieken t.g.v. verstrooiing. 
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Deze k'Wantisaties in de DOS beginnen pas een rol te spelen wanneer de opsplitsing 

tussen de Landau-niveaus groter wordt dan de thermische uitsmering (kaT < 'h(&)c) en 

groter dan de breedter van een Landau-niveau. 

2.1.3. Galvano- en thermo-magnetische effecten in een 2-DEG. 

Het schuiven van de Landau-niveaus door het Fermi-niveau heeft grote invloed op een 

aantal eigenschappen van het 2-DEG. Zo heeft de magnetoweerstand Pxx maxima, 

wanneer de DOS aan het Fermi-niveau maximaal is. De electronen die voor de geleiding 

zorgen (die aan het Fermi-niveau) hebben in dat geval de meeste mogelijkheden om 

naar een andere toestand te verstrooien, wat resulteert in een maximum in de weerstand. 

Minima treden op als de DOS minimaal is. De weerstand kan zelfs naar nul gaan als de 

DOS aan het Fermi-niveau nul is. Deze oscillaties in de weerstand heten SdH-oscillaties 

en worden uitgebreid behandeld in het collegedictaat Electrische Transportverschijnselen 

in Halfgeleiders van Blom [BLOM]. Figuur 2.5 laat de magnetoweerstand en tevens de 

Hall-weerstand zien. 
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fig. 25 (a) Magnetoweerstand met SdH-oscillaties. (b) Hall-wcerstand met plateaus. 
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Ook de Hall-weerstand krijgt te maken met de kwantisaties. Wanneer het Fermi-niveau 

tussen twee Landau-niveaus ligt (DOS gelijk aan nul), treden er in de Hall-weerstand 

plateaus op, met nauwkeurig gedefiniëerde weerstanden, te weten: Pxy = h/(e2i), met i 

het aantal bezette Landau-niveaus. Dit effect wordt het Integer Quanturn-Hall-effect 

genoemd. 
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Naast deze galvano-magnetische effecten treden er ook thermo-magnetische effecten op. 

Hierbij wordt echter geen stroom door het 2-DEG gestuurd, maar wordt een 

temperatuurgradiënt aangelegd. Omdat het Fermi-niveau temperatuurafhankelijk is, 

ontstaat er een intern electrisch veld om het Fermi-niveau overal weer gelijk te krijgen. 

In de richting van de temperatuurgradiënt heet dit het Seebeck-effect en loodrecht 

daarop het Nernst-Ettinghausen-effect, wat slechts optreedt in aanwezigheid van een 

magneetveld. Deze thermische effecten worden uitgebreider behandeld in het verslag van 

Leenders [LEEN]. 

2.2. Het 2-DEG onder een periodieke potentiaal. 

Indien een periodieke potentiaal op het 2-DEG wordt aangelegd, vertoont de 

magnetoweerstand resonanties telkens wanneer de cyclotronstraal overeenkomt met de 

periode van de gate, of een veelvoud daarvan. Deze door Gerhardts, Weiss en von 

Klitzing [GERH] in 1988 voor het eerst waargenomen Weiss-oscillaties kunnen met 

verschillende theorieën verklaard worden. We beperken ons hoofdzakelijk tot de semi

klassieke theorie van Beenakker [BEEN]. Van andere, kwantum-mechanische, theorieën 

zullen we wel de resultaten vermelden, maar niet de hele afleiding geven. 

2.2.1. De semi-klassieke verklaring. 

De reden dat Beenakker naar een semi-klassieke verklaring heeft gezocht, is dat de 

Weiss-oscillaties slechts zwak temperatuurafhankelijk zijn, wat betekent dat Landau

kwantisaties geen belangrijke rol spelen. We gaan uit van zwakke modulatie, wat inhoudt 

dat de modulatiepotentiaal vele malen kleiner is dan de Fermi-energie. In dat geval kan 

de invloed van de modulatie gesuperponeerd worden op de ongestoorde 

cyclotronbeweging. Verder beperken we ons tot het lage veld, waar de cyclotronstraal Re 

groter dan, of van de orde van de periode a is. 

De oorzaak van de oscillatie is resonantie in de E x B -drift van het centrum van de 

cyclotronbaan. De gemiddelde driftsnelheid is te verkrijgen door het electrisch veld over 

een cyclotronbaan te integreren: 
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2n: 

vdrift(X)=-
1-f d<J>E(X+R,sin<J>) , 

2nB 0 

(2.2) 

met X de x-coördinaat van het centrum van de baan. Het electrisch veld zal snel 

oscilleren indien Re>a, zodat de drift grotendeels uitmiddelt Van belang blijft alleen de 

waarde van het electrisch veld bij extreme x-coördinaten: E(X +Re) en E(X-Re). De netto 

driftsnelheid zal maximaal (minimaal) zijn als ze gelijke (tegenovergestelde) tekens 

hebben. Voor ons is het kwadraat van de driftsnelheid gemiddeld over X van belang, 

omdat deze de bijdrage aan de diffusietensor bepaalt. Voor een sinusoïdale potentiaal 

kan dit gemiddelde, voor R>a, berekend worden: 

(2.3) 

met e = eV rmsfEp en Vp de snelheid aan het Fermi-niveau. Figuur 2.6 (a) laat een 

cyclotronbaan zien die een Ex B -drift ondervindt in de richting van de pijlen. Wordt Re 

nu van a tot V2a teruggebracht, dan is de drift wederom maximaal, maar nu in de 

tegengestelde richting. 

X·A )( X·'~ 

•OI ~nant 

fig. 2.6 (a) Cyclotronbaan met maximale drift onder periodieke potentiaal. (b) Numerieke berekening van een 
(niet)-resonante baan. 

In figuur 2.6 (b) staan twee numeriek berekende banen voor een sinusoïdale potentiaal 

(e = 0.015) met horizontaal de equipotentiaallijnen bij een geheel aantal maal x/a. De 

linker (2Re/ a = 6.25) is in resonantie en heeft een maximale drift terwijl bij de 
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rechterbaan (2Rcfa = 5.75) de drift verwaarloosbaar is. De bijdrage aan de yy

component van de diffusietensor komt in de weerstand vooral in de xx-component tot 

uiting, wat de weerstand is tegen stroom loodrecht op de equipotentiaallijnen: 

p XJC _2 l 2 
2 2dc 1t 

-=1+2e;--COS (---) , 
P aR a 4 

0 c 

(2.4) 

met de magnetische lengte 1 = '\J('h/eB). Voor de andere componenten van p zijn de 

invloeden van de potentiaal een factor ((l.)c't)2 kleiner. In formule 2.4 zien we de Weiss

oscillaties naar voren komen, periodiek in 1/B (immers, Rc-1/B), met maxima als 

21tRc/a- 1t/4 = mt, n = 0,1,2 ... De cyclotronstaal van electronen aan het Fermi-niveau 

kan met behulp van de toestandsdichtheid, electronendichtheid en klassieke mechanica 

berekend worden: 

(2.5) 

2.2.2. De kwantum-mechanische benadering. 

Een nauwkeurigere aanpak wordt beschreven door Peeters en Vasilopoulos [PEET], 

waarin het probleem kwantum-mechanisch wordt benaderd, waarmee ook voorspellingen 

gedaan kunnen worden omtrent thermo-magnetische effecten. Hier wordt volstaan met 

de uitgangspunten en het geven van de resultaten, omdat totale behandeling te ver voert. 

Uitgaande van zwakke modulatie, kan de correctie op de energieniveaus, t.g.v. de 

periodieke potentiaal, berekend worden m.b.v. eerste-orde storingsrekening. In figuur 2.7 

is te zien dat de breedte van de Landau-niveaus in de toestandsdichtheid variëert. 
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fig. 2.7 Toestandsdichtheid bij periodieke modulatie onder magneetveld. 



Dit oscilleren heeft gevolgen voor het Ferrni-niveau. We zien in figuur 2.8, dat daarin bij 

lage velden oscillaties optreden, afgezien van SdH-oscillaties, die nauwelijks 

temperatuurafhankelijk zijn. 
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fig. 2.8 Oscillaties in het Fermi-niveau als functie van het magneetveld voor twee temperaturen. 

Deze Weiss-oscillaties in het Fermi-niveau spelen een rol in het electrisch en thermisch 

magneto-transport. Enkele numerieke resultaten worden in figuur 2.9 weergegeven. 
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fig. 2.9 (a) Magnetoweerstand bij modulatie in lente- (Pyy) en breedte- (Px,J richting. (b) Thermokracht bij 
modulatie in lengterichting. 

Zowel in de weerstand als in de thermokracht zijn bij lage velden Weiss-oscillaties 

voorspeld met een per effect verschillende fase. Ook in de Hall-weerstand worden Weiss

oscillaties verwacht. 
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fig. 2.10 Afgeleide van de Hall-weerstand naar de electrenendichtheid bij periodieke modulatie. 

In figuur 2.10 is de afgeleide van de Hall-weerstand naar de electronendichtheid 

weergegeven, omdat de oscillaties in het directe signaal te klein zijn om waar te nemen. 

Naast de reeds eerder waargenomen Weiss-oscillaties in de magneto-weerstand, worden 

deze nu ook verwacht in de Hall-weerstand en de thermokracht, zowel in lengte- als in 

breedte-richting. 

2.2.3. Een analytische uitdrukking voor de toestandsdichtheid. 

Een andere benaderingswijze is toegepast door Raikh en Shahbazyan [RAIK], waarbij 

uitgegaan wordt van een modulatieperiode a, die veel groter is dan de magnetische 

lengte 1 (1 < 82 nm voor velden groter dan 0.1 T). Hier wordt wederom volstaan met het 

resultaat, dat geldig is voor zowel sterke als zwakke modulatie. De relatieve verandering 

van de toestandsdichtheid in een magneetveld t.o.v. de DOS zonder magneetveld staat 

gegeven in formule 2.6 als functie van de energie: 
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met de exponent als dempingsterm t.g.v. niveauverbreding r, de dubbele Bessel-functie 

als veroorzaker van de Weiss-oscillaties, en de cosinus voor de SdH-oscillaties. In figuur 

2.11 staat de DOS gegeven voor een gemoduleerd (a) en een niet-gemoduleerd (b) 

systeem. 

::: ~~~~~,\u!!Wl!l!llll!!liilj!!i 
~··' ,,_ 'p R<:i ~ ·d:;~ ~;~;l::: .. : :: ; lw· : l,!ln, ~ 

~::: ''"ilii liilillliilllll 
0 5 10 15 20 

E(mev) 

fig. 2.11 Toestandsdichtheid bij B = 0.35 T voor een (b) ongemoduleerd systeem en (a) een systeem met 
modulatiesterkte 0.8 me V en periode 36S nm. 

Duidelijk is de invloed van de modulatie te zien, die een langzame extra oscillatie in de 

DOS introduceert, welke als Weiss-oscillatie in de weerstand tot uiting zal komen. Door 

integratie van de DOS kan het Fermi-niveau als functie van het magneetveld berekend 

worden. Daarvoor dient het volgende verband te worden gebruikt: 

.. 
N =J 1 ·g (1+ êg)de 

e E:-E: 0 g 
o 1+exp--F o 

kBT 

(2.7) 

Het Fermi-niveau E:p moet hierin zodanig gekozen worden, dat de electronendichtheid, 

verkregen uit integratie van de DOS, vermenigvuldigd met de Fermi-verdeling, 

overeenkomt met de experimenteel vastgestelde dichtheid. 
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3. Het sample. 

In dit hoofdstuk wordt het vervaardigen van de voor dit werk gebruikte samples 

besproken. In de eerste paragraaf zal de basisstructuur van de twee soorten samples 

gegeven worden. Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat over het aanbrengen van de 

periodieke gate, wat het essentiële onderdeel van de productie is. 

3.1. De basisstructuur van de samples. 

Alle preparaten zijn gebaseerd op wafer W423, welke is gegroeid in de MEE-faciliteit 

van de TUE. De opbouw van deze wafer is afgebeeld in figuur 3.1. 

t 17 nm ________ GaAs cap layer 

z-as 38 nm 

40 nm AlnfrcwAs spaeer 

2-DEG ~ ...................................................... .... . 

GaAs 

fig. 3.1 Opbouw en samenstelling van de verschiltende lagen van wafer W423. 

De verdere processing van de wafer, zoals etsen, contacten legeren en gate aanbrengen, 

is gedaan bij het IMEC in Leuven (B), vanwege de daar aanwezige faciliteiten op het 

gebied van de voor de gate vereiste nano-lithografie. Alle lithografische bewerkingen zijn 

daar gedaan in klasse 1 ruimtes (minder dan 1 stofdeeltje per kubieke voet). De Hall-bar 

structuur, die gebruikt wordt voor weerstandsmetingen en thermokracht metingen, staat 

afgebeeld in figuur 3.2 en is 110 nm in de wafer geëtst. 
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actief 
gedeelte 

stroomcontact spanningscontacten 

lOmm 

fig. 3.2 Hall-bar met links en rechts een stroomcontact en boven en onder vier spanningscontacten. 

Het legeren van de AuGe/Ni/ Au-contacten (1200Á/150Á/600Á) gebeurt door 

verwarming op 370° C gedurende 30 seconden. Voor de floating gate metingen is een 

vierkante structuur geëtst met afmetingen 5x5 mm2
, met op twee naast elkaar gelegen 

hoekpunten soortgelijke contacten gelegeerd. De afmetingen van beide samples zijn zo 

groot gekozen om eventuele problemen met allignatie van het fysieke masker van de 

gate, dat met de hand geplaatst moet worden, te voorkomen. 

3.2. De gate. 

Om een periodieke potentiaal aan te leggen, maken we gebruik van een gate, die een 

variërende afstand tot het 2-DEG heeft. Omdat de gate een periode moet hebben van 

300 nm tot 450 nm, wat niet mogelijk is met normale lithografische technieken, is 

holografische lithografie toegepast. De samples van paragraaf 3.1 (Hall-bar en floating 

gate) worden daartoe allereerst bedekt met een 160 nm dikke laag van verdunde foto lak, 

waarna de holografische belichting plaats vindt op een luchtgeveerde optische tafel. 

Indien de periode 300 nm is, heeft de laklaag een dikte van 60 nm. In figuur 3.3 staat 

de opstelling op deze trillingsvrije tafel getekend waarbij de bundel van de UV-laser met 

twee lenzen wordt omgevormd tot een brede evenwijdige bundel, welke door middel van 
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twee op elkaar bevestigde prisma's wordt gesplitst in twee afzonderlijke bundels. 

beam splitter 
.~ " I laser L /I 1"- I 1"- s 

""'-1 I "-1 "' 
pi egel 

L_ -~ I" 
beam expander 

" I/ 

" / 

" / 

" / 
sptegel 

target 

fig. 3.3 Opstelling voor holografische belichting. 

Met behulp van spiegels worden deze bundels op het target (preparaat) onder een 

bepaalde hoek weer bij elkaar gebracht. Het interferentiepatroon dat hierbij ontstaat, 

zorgt voor een periodieke belichting van de fotolak, wat na ontwikkeling een 

traliestructuur van fotolakbalkjes oplevert. De duur van de benodigde belichting dient 

vooraf nauwkeurig (binnen 2 à 3 %) bepaald te worden, omdat een te lage resp. te hoge 

dosis niet tot op de bodem ontwikkelde groeven resp. te brede groeven in de lak 

oplevert. Deze dosisbepaling geschiedt aan de hand van een aantal dummies die 

gedurende verschillende tijden (rond 25 seconden) belicht worden. Door de hoek tussen 

de bundels te veranderen kan de periode tussen 300 en 600 nm ingesteld worden. Bij een 

periode van 300 nm is voor controle van de resultaten een electronenmicroskoop nodig, 

omdat de balkjes in dat geval onder een optische mieroskoop niet meer zichtbaar zijn. 

Na het aanbrengen van de balkjes fotolak wordt de gate (50 nm Ti, 200 nm Au) 

opgedampt, waarbij delen van het sample met een fysiek masker afgeschermd worden, 

zodat de gate op een beperkt deel van het oppervlak aangebracht wordt. Het 

bovenaanzicht van de samples is dan als in figuur 3.4. 
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lOtrun 

periodieke gate 

fig. 3.4 Bovenaanzicht Hall-bar (a) en floating gate sample (b) na aanbrengen van de gate. 

rand van 2-DEG 
(onder de gate) 

Bij de Hall-bar lopen de lijnen loodrecht op de stroomrichting terwijl bij het floating gate 

sample de oriëntatie er niet toe doet, omdat hier geen stroom bij de metingen gebruikt 

wordt. De laatste stap zou lift-off kunnen zijn, zodat slechts metalen balkjes resteren, 

maar dat kan problemen opleveren bij het aanbrengen van een gatespanning en verhoogt 

tevens de kwetsbaarheid. Sommige lijnen kunnen in dat geval onderbroken zijn, zodat 

delen van de gate niet onder de aangebrachte spanning staan. Wel wordt het sample tot 

slot even gedompeld in aceton om de resterende lak buiten de gate te verwijderen. In 

figuur 3.5 staat een electronenmicroskoop afbeelding van een testsample, waarop de 

metalen balkjes (na lift-off) over de (op deze schaal) grillige etsrand lopen. In dit 

voorbeeld is de periode 600 nm. 
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fig. 35 Opname van een gate, bestaande uit metalen balkjes met een periode van 600 nm. 

Figuur 3.6 is een gelijksoortige afbeelding van fotolakbalkjes met een periode van 300 

nm. 

fig. 3.6 Opname van fotolakbalkjes met periode a = 300 nm. 
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4. Experimentele opzet. 

Alle metingen aan de in het vorige hoofdstuk beschreven samples zijn gedaan in 

kryostaten van de groep Halfgeleiderfysica van de faculteit Technische Natuurkunde van 

de TUE. Als eerste wordt de opstelling beschreven, die gebruikt is voor de metingen aan 

de Hall-bars, waarna de verschillende meetmethodes worden toegelicht. In de laatste 

paragraaf worden de metingen aan het floating gate sample beschreven en afgeleid wat 

de betekenis van het te meten signaal is. 

4.1. De meetopstelling. 

Om de beoogde effecten waar te kunnen nemen is het nodig een opstelling te gebruiken, 

waarmee hoge magneetvelden en lage temperaturen bereikt kunnen worden. Hiervoor 

is de Henry II opstelling gebruikt, die opereert op vloeibaar helium temperatuur en 

velden kan genereren tot 7 Tesla. In figuur 4.1 staat een schematisch overzicht van deze 

kryostaat. 

helium vulbuis 

~ .... 
heliumpomp 

·· ·····:::-· vacuummantels 
.. ···· 

.···· stikstofmantel 
····· 

....... ······· superspoel 

·············· vloeibaar helium 

fig. 4.1 Schematisch ovenicht van de kryostaat Henry 11. 
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Vanwege de thermokracht metingen is het preparaat in een vacuümpotje bevestigd, zodat 

het thermisch geïsoleerd kan worden. Het vacuümpotje bevindt zich in het centrum van 

de superspoel in vloeibaar helium en is afgebeeld in figuur 4.2. 

Carboo-clal weerstand 

Rode L.E.D. 

Stookweerstand 

fig. 4.2 Het vacuümpotje. 

Het preparaat is aan een kant ingeklemd, zodanig dat dit het enige thermische contact 

met de preparaathouder is. Deze staat via een koperen klok weer in verbinding met het 

helium. Aan het andere uiteinde is een stook-weerstand op het preparaat gemonteerd, 

zodat een temperatuuurgradiënt aangelegd kan worden. 

/ ' 
/~"-

/ ~ 

I 
/ 

,/ 

fig. 4.3 Het sample, ingeklemd in de preparaathouder. 
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In figuur 4.3 zijn op het preparaat ook twee Allen-Bradley weerstanden getekend. Met 

deze geijkte temperatuurafhankelijke weerstanden kan de temperatuur (en dus ook de 

gradiënt over het sample) gemeten worden. 

4.2. Toegepaste meetmethodes. 

Omdat het hier om gevoelige metingen gaat (orde J.L V), zijn wisselspanningsmetbodes 

gebruikt. Dit betekent dat met een lock-in versterker fasegevoelige detectie plaatsvindt. 

In deze paragraaf worden de verschillende mogelijkheden van deze techniek voor zowel 

galvano- als thermo-magnetische metingen toegelicht. 

4.2.1. Galvano-magnetische metingen. 

Het basisprincipe van deze metingen is een stroom in de lengterichting van het preparaat 

te sturen en dan als functie van het aangelegde magneetveld de magnetoweerstand (Pxx) 

en de Hall-weerstand (Pxy) te meten. Door nu voor wisselstroom te kiezen kunnen de 

weerstanden nauwkeuriger bepaald worden. Als stroomsterkte wordt gewoonlijk 1 J.LA 

genomen, om geen opwarming van het preparaat te krijgen. Van belang bij deze en alle 

andere metingen is, dat het magneetveld langzaam genoeg oploopt met betrekking tot 

de tijdconstante van de lock-in versterker. Deze metingen kunnen herhaald worden voor 

verschillende gatespanningen en kunnen, als referentie, ook buiten de gate gedaan 

worden. 

4.2.2. Thermo-magnetische metingen. 

Bij deze metingen is geen stroom door het preparaat nodig, maar wel een 

temperatuurgradiënt in de lengterichting. Dit kan gedaan worden door ook weer een 

wisselspanning over de stookweerstand te zetten. De gradiënt oscilleert nu ook, maar 

heeft gelijktijdig een gelijkspanningscomponent, omdat wanneer 

(4.1) 
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het ontwikkelde vermogen in de stookweerstand (waarmee de gradiënt evenredig is) 

voldoet aan: 

v2 vo2 
P=-=-(l+cos2wt) . 

R 2R 
(4.2) 

Vanwege de dubbele frequentie dient de lock-in versterker op 2F ingesteld te worden. 

Ook kan er in dit geval weer, als functie van het veld, in de lenterichting (Seebeck-effect) 

en in de breedte-richting (Nernst-Ettinghausen-effect) gemeten worden, zowel binnen als 

buiten de gate. De oscillatiefrequentie wordt zodanig laag gekozen ( ± 10 Hz), dat de 

temperatuur in het preparaat zich aan het wisselende stookvermogen aan kan passen 

zonder dat er sprake is van demping. Het ontwikkelde vermogen in de stookweerstand 

bedraagt enkele mW. 

4.2.3. Metingen met gemoduleerde gatespanning. 

Indien de bovenbeschreven meettechnieken op basis van wisselspanning niet het 

gewenste oplossend vermogen geven, kan gebruik gemaakt worden van gemoduleerde 

gatespanning. Daarbij wordt een kleine wisselspanning (20 m V) gesuperponeerd op de 

gatespanning (300 tot 600 m V), zodat uiteindelijk de electronendichtheid gemoduleerd 

wordt. Het gemeten signaal op lF resp. 2F geeft de eerste resp. tweede afgeleide naar 

de electronendichtheid. Bij galvano-magnetische metingen wordt in dit geval een 

gelijkstroom door het preparaat gestuurd, terwijl bij thermo-magnetische metingen er een 

gelijkstroom door de stookweerstand loopt. 

Deze methode heeft als voordeel, dat er een afgeleide (naar de electronendichtheid) 

gemeten wordt, waardoor kleine details, die in het originele directe signaal nauwelijks 

zichtbaar zijn, ineens duidelijk worden. Dit heeft vooral zijn voordeel bij metingen in de 

overdwarse richting (Hall-effect, Nernst-Ettinghausen-effect), waar de invloeden van de 

periodieke potentiaal het kleinst zijn. Nadeel van deze indirecte methode is dat 

informatie omtrent fase en amplitude minder inzichtelijk worden. 
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4.3. De floating gate methode. 

Deze manier van meten geeft ons de mogelijkheid om de eerste en tweede afgeleide van 

het Fermi-niveau rechtstreeks waar te nemen. Zeer kleine oscillaties (~eV) in het Fermi

niveau kunnen zo worden gemeten. Door het gemeten signaal te integreren kunnen de 

originele oscillaties verkregen worden. 

Allereerst veronderstellen we dat het electro-chemisch potentiaalverschil tussen de gate 

en het 2-DEG eruit ziet als: 

ä~w=LA,(B,T)cos(~; -cf>,) , (4.3) 
r 

met ~(B,T) een langzaam in het magneetveld veranderende amplitude van de r-de 

harmonische, P de periodiciteit in het reciproke veld, en <f>r een faseverschuiving. De 

lock-in versterker wordt aangesloten op de gate en een contact van het 2-DEG, waarbij 

er geen stroom door het preparaat loopt. Door deze manier van aansluiten (zie figuur 

4.4) kan er geen gatespanning aangelegd worden, waarmee de naam van deze techniek 

verklaard is. 

® 

fig. 4.4 (a) Aansluitpunten van lock-in versterker aan 2-DEG en gate. (b) Verschil tussen Fermi-niveau in de gate 

en 2-DEG. 

Door nu een modulatieveld parallel aan het hoofdveld toe te voegen, zodat het totale 

veld wordt: 

(4.4) 

zal het electro-chemisch potentiaalverschil ook gaan oscilleren. Deze AC techniek heeft 
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als voordeel dat lekstroompjes nauwelijks invloed hebben op het uiterst kleine signaal. 

Detectie van AJJ.2o met een lock-in versterker op de eerste {1(.1)) of tweede {2C&>) 

harmonische, zal, na substitutie van vergelijking 4.4 in 4.3, de volgende signalen 

opleveren: 

(4.5) 

en 

A J.lzv,z(,) (B0,T)--2 L A,(B0,T)cos( ;; -<I> ,)J2(r «) , 
r o 

(4.6) 

met « =21tBm/PB0• Deze signalen lijken op de eerste en tweede afgeleide van het 

originele signaal van vergelijking 4.3, afgezien van de per harmonische verschillende 

Besselfunctie als weegfactor. De periodePin het reciproce magneetveld is voor Weiss

oscillaties ongeveer een factor 10 groter dan voor SdH-oscillaties. Hierdoor is de 

weegfactor (Bessel-functie) anders, waardoor de Weiss-oscillaties opgeblazen worden 

t.o.v. de SdH-oscillaties. Omdat enkel de laagste subband bezet is, zal het signaal 

nagenoeg sinusoïdaal zijn, waardoor we alleen te maken hebben met de eerste 

harmonische, wat het probleem sterk vereenvoudigt. Door integratie van het 1F signaal 

kan nu, op een voorfactor na, de Fermi-oscillaties berekend worden. Deze metingen 

vinden plaats in een glaskryostaat waarin modulatievelden van ongeveer 20 mT opgewekt 

kunnen worden. Ook hier worden de oscillaties als functie van het hoofdmagneetveld 

gemeten. 
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5. Resultaten. 

De resultaten die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, zijn verkregen uit metingen, 

verricht aan Hall-bar W423 V en floating gate sample W423FG II. De eerstgenoemde 

heeft een gate met een periode van 300 nm en de andere een van 450 nm. De indeling 

loopt parallel aan die van hoofdstuk 4. De eerste paragraaf laat enkele inleidende 

metingen zien, die aan de Hall-bar gedaan zijn, waarna de metingen met de verscheidene 

methodes gegeven worden. In de laatste paragraaf worden metingen getoond, die gedaan 

zijn aan het floating gate sample. 

5.1. Inleidende metingen. 

Alle in deze en volgende paragraaf gepresenteerde metingen, zijn gedaan aan de 

onbelichte Hall-bar. Omdat electronendichtheid en mobiliteit (beide als functie van de 

gatespanning) belangrijke grootheden zijn, worden deze vooraf bepaald. Uit de Hall

spanning is bij een vast magneetveld (0.5 T) de electronendichtheid als functie van de 

gatespanning bepaald met V xy = BI/Nee. Het resultaat hiervan staat in figuur 5.1. 
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fig. 5.1 Electronendichtheid als functie van de gatespanning. 
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Het verband is, zoals verwacht, lineair met een helling van 6.33*1015 (m2V)"1
• Nu de 

electronendichtheid bekend is kan de mobiliteit berekend worden met V xx(O) = 
I(Nee(lh))"11/b , waarin V xiO) de spanning in de lengterichting zonder magneetveld, en 

1/b de lengte-breedte verhouding van het sample is. De mobiliteit als functie van de 

gatespanning staat gegeven in figuur 5.2. 
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fig. 5.2 Mobiliteit als functie van de gatespanning. 

Ook de mobiliteit stijgt met toenemende gatespanning, zodat de gemiddelde vrije 

weglengte op kan lopen tot 8 !J.m, bij een gatespanning van 600 mV. Bij een toenemende 

electronendichtheid schuiven de Weiss-pieken naar rechts, zodat bij hoge gatespanningen 

meer pieken zichtbaar zijn. Uiteraard dient voorkomen te worden dat de spanning zo 

hoog opgevoerd wordt, dat het sample doorslaat. In het deel van de Hall-bar zonder gate 

is de electronendichtheid Ne= 1.88* 1015 m·2 en is de mobiliteit 84 m2 /Vs. 

Voor de thermokracht metingen zijn twee geijkte Allen-Bradley weerstanden op het 

preparaat bevestigd. De ijking van deze staat gegeven in figuur 5.3. 

27 



-% 

> 
..J 
w 
~ -}
% 
w -c 
< a: 
Cl 
w 
a: 
~ 
1-
< a: 
w 
c.. 
:a 
w 
1-

I 
0 R2 I I I 

~- -= = = = = = = = = = = = = = : = : = ~ = = = = = = = = = = =:= = = = = = = =:= = = = = = 'UI - - - - - - - - - - - - - - - - - :t - - - - - - - - - - -1- - - - - - - -1- - - - - -

]0 - - - - - - - - - - - - - - - -- - -t - = = = = = = = = =11= = = = = = = =11= = = = = = -------------~----4-
1 I 

~ ------------------ ï--- -------------- -~------

.......,.. _________ ~ ~ _ _ _ _ __ 1 _ _ _ _ _ _ _ ___________ I _____ _ 

~ I I 

] - - - - - - - -:- - - - - -

~ : :~ : I 
0 __________________ l _ _ _ _ _ _ _ _ __ I _____ ~ ____ ! 
..--t - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t - - - - - - - - - -1- - - - - - - -1- - - - - - I 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - I -- - - - -- - - - - - -- - - - -~- - - - - -I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -~- - -- - - -~- - - - - - I 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -- - - - - - - - -~- - - - - - -~- -- - - - I 
-··-------------------I-----------~-----~-~------ I 

~ ........ .. -----------------·-- ·-----1---- --------1 l 
2 .3 'i -

Temperature (Kelvin) 

fig. 5.3 IJking van de temperatuurafhankelijkheid van de Allen-Bradley weerstanden. 

Met twee temperatuurmeters kan nu ook de gradiënt over de Hall-bar als functie van 

de stookstroom gemeten worden. Dit staat voor gelijkstromen gegeven in figuur 5.4 (a). 
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fig. 5.4 (a) Temperatuurgradiënt over het sample en (b) Secbeek-spanning als functie van stookstroom (DC), 
zonder magneetveld. 
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In figuur 5.4 (b) staat de Seebeck-spanning zonder magneetveld uit tegen de 

stookstroom. Deze spanning gaat lineair met de temperatuurgradiënt, zolang de 

gemiddelde temperatuur niet te veel verandert. Figuren (a) en (b) vertonen duidelijk een 

identiek verband met de stroom. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de ijking 

voldoende nauwkeurig gedaan is. Dat de gradiënt niet naar nul gaat bij lage stookstroom 

is te wijten aan het gebruik van gelijkstroom bij deze metingen. Dit levert geen bezwaren 

op zolang rekening wordt gehouden met deze offset. Verder laat figuur 5.4 het verwachte 

kwadratische verband met de stookstroom zien. Het ontwikkelde vermogen schaalt 

immers met het kwadraat van de aangelegde stroom. 

5.2. Metingen aan Hall-bar W423 V. 

In deze paragraaf worden de resultaten gegeven van galvano- en thermo-magnetische 

metingen in zowel lengte- als breedte-richting. Omdat onze aandacht uitgaat naar Weiss

oscillaties beperken we ons vooral tot het lage veld gebied (tot ± 1 T). Aan het einde 

van de paragraaf worden de metingen met gemoduleerde gatespanning gegeven van de 

Hall-spanning en het Nernst-Ettinghausen-effect, omdat bij deze effecten een hogere 

gevoeligheid nodig is. 

5.2.1. Weerstandsmetingen. 

Bij alle weerstandsmetingen is de stroomsterkte door het preparaat 1 1-1A AC en is de 

temperatuur 4.2 K. In figuur 5.5 staan de metingen van Pxx gegeven, voor twee 

verschillende gatespanningen. 
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fig. 55 Magnctoweerstand binnen de gate, voor verschillende gatespanningen. 



Tot 1 T zijn de Weiss-oscillaties duidelijk zichtbaar, terwijl bij hogere velden de SdH

oscillaties gaan overheersen. In figuur 5.6 is het Weiss-regime uitvergroot, waarbij de 

verschuiving van de maxima, t.g.v. de met de gatespanning meeveranderende 

electronendichtheid, duidelijk zichtbaar is. Vanaf ongeveer 0.8 T is een begin van SdH

oscillaties op het signaal te zien. 
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fig. 5.6 Geschaalde magnetoweerstand onder de gate in het lage veld gebied voor verschillende gatespanningen. 

De met de gatespanning toenemende amplitude van de geschaalde weerstand wordt 

verklaard door de eveneens toenemende modulatiesterkte V0 en mobiliteit. Dit volgt uit 

het artikel van Stfeda [STRE], waarin ook de positieve magnetoweerstand met 'magnetic 

breakdown' verklaard wordt. Met formule 2.5 kan de cyclotronstraal berekend worden, 

die bij een bepaald magneetveld hoort. In figuur 5.7 staat deze uitgezet tegen het 

volgnummer van het desbetreffende minimum in de magnetoweerstand bij een 

gatespanning van 600 mV. Een maximum wordt dus halftallig weergegeven. 
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fig. 5.7 Grafiek voor bepaling periodiciteit van de cyclotronradius. 

Door deze meetpunten kan een rechte gefit worden, waarvan de helling de periode van 

resonantie van de cyclotronstraal is. Dit is volgens de theorie tevens de halve 

geometrische periode van de gate. Uit figuur 5.7 volgt een periode van 376 nm. Dit ligt 

25% boven de holografisch aangebrachte waarde van 300 nm. De oorzaak hiervan ligt 

waarschijnlijk bij de ijking van het magneetveld, wat zeer nauwkeurig dient te 

geschieden, omdat bij lage velden een kleine afwijking grote fouten kan veroorzaken in 

het reciproce veld. 

De Hall-spanning onder de gate, wederom voor verschillende gatespanningen, staat 

afgebeeld in figuur 5.8. 
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fig. 5.8 Hall-spanning onder de gate in het lage veld gebied. 



De voorspelde Weiss-oscillaties zijn moeilijk te herkennen, hoewel er enkele golven in 

het signaal te zien zijn. Later in deze paragraaf zal gatespanningmodulatie toegepast 

worden om deze vermeende oscillaties beter zichtbaar te maken. 

5.2.2. Thermokracht metingen. 

Andere effecten waar Weiss-oscillaties verwacht worden zijn het Seebeck- en Nernst

Ettinghausen-effect, de thermische equivalenten van Pxx en Pxr Het Seebeck-effect staat 

afgebeeld in figuur 5.9. 
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fig. 5.9 Secbeek-effect binnen de gate, als functie van het magneetveld bij V
8

=600 mV. 

Evenals bij Pxx zijn in figuur 5.9 Weiss-oscillaties zichtbaar. In figuur 5.10 is dit deel 

vergroot afgebeeld en zijn er wederom vier tot vijf maxima te onderscheiden. 
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fig. 5.10 Secbeek-effect binnen de gate voor hetlage veld bij V
1

=500 mV. 

De cyclotronradii staan in figuur 5.11 uitgezet tegen het volgnummer van het minimum. 

Wederom kan een modulatieperiode berekend worden: a = 323 nm. 
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fig. 5.11 Bepaling periodiciteit aan de hand van het Seebeck-effect. 



Het Nernst-Ettinghausen-effect staat voor Vg=500 mV gegeven in figuur 5.12. 

fig. 5.12 Nernst-Ettinghausen-effect binnen de gate. 

SdH-oscillaties zijn wel te zien vanaf 1 T, maar Weiss-oscillaties zijn niet waarneembaar 

onder de gate. Ook hier zal gatespanningmodulatie uitkomst moeten bieden. De stroom 

door de stookweerstand (120 0) is bij al deze experimenten 5 mA AC met f ... 10 Hz, 

waardoor de gemiddelde temperatuur enkele tiende graden stijgt en de 

temperatuurgradiënt over het sample ongeveer 0.05 K is. 

5.2.3. Metingen met gatespanningmodulatie. 

Deze meetmethode voegt weinig informatie toe aan de hiervoor beschreven metingen 

aan de magnetoweerstand en het Seebeck-effect. Des te waardevoller zijn de metingen 

met deze techniek aan effecten in de dwarsrichting (Hall-weerstand en Nernst

Ettinghausen-effect). Figuur 5.13 laat het Hall-signaal zien voor een modulatie van 20 

m V op de gatespanning van 600 mV. 
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fig. 5.13 Hall-signaal bij gatespanningmodulatie (detectie op lP). 

De lineaire ondergrond is uit te rekenen, wanneer we uitgaan van een lineaire 

afhankelijkheid van de electronendichtheid van de gatespanning (Ne = N0 + a V g) en een 

met het veld lineaire Hall-spanning (V xy = BI/Nee). Er geldt dan: 

(5.1) 

Voor het te meten signaal betekent dit: 

(5.2) 

Dit is inderdaad een lineair verband met het veld met een negatieve helling, die afhangt 

van de electronend~chtheid (dus ook van Vg). De met formule 5.2 te berekenen helling 

komt overeen met de ondergrond van de meting in figuur 5.13. Omdat de Hall-spanning 

niet exact lineair met het veld verloopt, zien we afwijkingen van een rechte lijn. Een 

bekend voorbeeld daarvan is het vormen van Hall-plateaus, welke in de metingen via 

oscillaties vanaf 0.8 T tot uiting komen. Bovendien zien we in het lage veld extra 

oscillaties, die het bestaan van Weiss-oscillaties in de Hall-spanning aantonen. 

Om deze oscillaties beter zichtbaar te maken staat in figuur 5.14 opnieuw het 

gemoduleerde Hall-signaal afgebeeld, maar nu na aftrekking van de lineaire ondergrond. 
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fig. 5.14 Hall-signaal bij gatespanningmodulatie na aftrek van lineaire ondergrond. 
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In figuur 5.15 staat het resultaat van gatemodulatie bij het Nernst-Ettinghausen-effect 

gegeven. 
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fig. 5.15 Nernst-Ettinghausen-effect bij gatcspanningsmodulatie (detectie op 1F). 

Ook hier worden Weiss-oscillaties zichtbaar, die in het directe signaal niet waarneembaar 

zijn. 

Aan het einde van deze paragraaf kan geconcludeerd worden dat Weiss-oscillaties zich 

zowel in galvano- als thermo-magnetische effecten voordoen. De amplitude hiervan in 

de dwarsrichting is zo klein, dat gatemodulatie nodig is om ze waar te nemen. 
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5.3. Floating gate metingen. 

Aan een ander preparaat (W423FG II) zijn floating gate metingen verricht, waarmee de 

eerste en tweede afgeleide van het Fermi-niveau (op een bepaalde voorfactor na) 

bepaald kunnen worden. Bij dit sample heeft de gate een periode van 450 nm. Figuur 

5.15 laat de eerste afgeleide zien voor het hele veldbereik tot 5 T. 
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fig. 5.16 Eerste afgeleide van het Fermi-niveau naar het magneetveld bij floating gate metingen. 

Weiss-oscillaties zijn hier moeilijk in herkenbaar, zodat we overschakelen naar detectie 

op 2F (tweede afgeleide). Het resultaat hiervan zien we in figuur 5.17, waarin al enige 

Weiss-oscillaties te onderscheiden zijn. Vanaf 0.5 T worden de SdH-oscillaties zichtbaar 

en rond 2.5 T gaat spinsplitsing een rol spelen. 
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fig. 5.17 Tweede afgeleide van het Fermi-niveau naar het magneetveld bij floating gate metingen. 



De electronenconcentratie is hier 2.66*1015 m·2 en wordt berekend uit de SdH-pieken. 

Om de plaats van de Weiss-pieken beter te kunnen bepalen is in figuur 5.18 het eerste 

deel op een andere schaal weergegeven. De aan de hand van de Weiss-pieken berekende 

periode van de gate is 442 nm, wat zeer goed overeenkomt met de daadwerkelijke 

periode van 450 nm. 
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fig. 5.18 Tweede afgeleide van het Femli-niveau voor het lage veld gebied. 

Dit hoofdstuk wordt besloten met de conclusie dat in het Fermi-niveau Weiss-oscillaties 

optreden t.g.v. de aangelegde periodieke modulatie. Als gevolg van deze oscillaties (naast 

de SdH-oscillaties) zien we de Weiss-oscillaties terugkeren in de in dit hoofstuk 

beschreven thermische en galvanische effecten. 
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6. Conclusies en aanbevelingen. 

In dit afstudeerwerk is een overzicht gegeven van een aantal effecten, waarin Weiss

oscilllaties optreden. Na voorheen gemeten te zijn in de magnetoweerstand, zijn de 

oscillaties nu ook waargenomen in de Hall-spanning en in de thermokracht, zowel in 

lengte- als breedte-richting. In de overdwarse richting zijn de effecten van de periodieke 

modulatie zo klein, dat een meettechniek als gatespanningmodulatie onontbeerlijk is. 

De uit de Weiss-oscillaties berekende periode van de gate komt binnen een variërende 

nauwkeurigheid van 2% tot 25% overeen met de holografisch aangebrachte periode. 

Deze nauwkeurigheid is sterk afhankelijk van de ijking van het magneetveld, omdat een 

kleine afwijking in het veld grote gevolgen heeft voor de reciproce bij lage velden. Het 

in de theorie voorspelde faseverschil in Weiss-oscillaties tussen de magnetoweerstand en 

het Seebeck-effect blijft volledig uit: ze zijn in fase. Uit de metingen met 

gatespanningmodulatie kan geen informatie omtrent de fase van het originele signaal 

gehaald worden, omdat naast de electronendichtheid ook de modulatiesterkte wordt 

gemoduleerd. Deze combinatie levert een onbekende faseverschuiving op, die kan 

verschillen per effect. 

Uit de floating gate metingen volgt dat Weiss-oscillaties ook optreden in het Fermi

niveau. Deze oscillaties in het Fermi-niveau zijn de directe reden van de Weiss-oscillaties 

in de thermische en galvanische effecten. 

Het verdient de aanbeveling om elk effect afzonderlijk grondig te bestuderen, omdat er 

nog verschillende onduidelijkheden zijn. Voorbeelden hiervan zijn de onderlinge 

faseverschillen en het gedrag bij hoge velden. Het eerste kan onderzocht worden m.b.v. 

magneetveldmodulatie, zoals bij de floating gate metingen, waarbij de fasedraaiing 

constant en bekend is, nl. 90° op lF en 180° op 2F. De Hall-bars hadden allen de 

modulatie in de lengterichting. Door samples met de modulatie in de y-richting (balkjes 

in de lengterichting) te vervaardigen, kunnen pYY' Pyx• Syy en Syx gemeten worden, zodat 

een complete set data ontstaat. Tot slot is het interessant om na te gaan of de door 

Raikh en Shahbazyan analytisch bepaalde toestandsdichtheid overeenkomt met de 

metingen aan het Fermi-niveau. Hierbij dient de integraal van de snel oscillerende DOS 

zeer nauwkeurig bepaald te worden, omdat het Fermi-niveau met een amplitude van 

slechts enkele J.Le V's rond 10 me V oscilleert. 
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