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SAMENVATriNG 

Tijdens dit afstudeerwerk is onderzoek verricht naar de transport- en 
quanturnmobiliteit (p.1 resp. p.5 ) van een tweedimensionaal elektronengas (2DEG) 
in GaAs/ AlxGa1_~-heterostructuren. Er zijn zowel Hall als Shubnikov-de Haas 
metingen gedaan aan twee preparaten: W78-2 en W78-5. Vrijwel alle metingen 
zijn bij een temperatuur van 1,6 K verricht. De elektronenconcentratie Ns in het 
2DEG is gevarieerd door belichting met een rood LED. Tevens zijn modelbereke
ningen gedaan met als doel de gemeten mobiliteiten te reproduceren met fysisch 
acceptabele modelparameters. 

Waarschijnlijk vult de tweede subband zodra de elektronenconcentratie 
groter wordt dan 4,5 ·1015 m-2

• In de literatuur wordt, wanneer de verstrooiing 
gedomineerd wordt door geladen verontreinigingen, het verband J.l.t'"'N/ aangeno
men, met y= 1,5. Als we ons beperken tot het gebied waar we slechts te maken 
hebben met de eerste subband, volgt uit onze metingen y= 1,6 en y= 1,4 voor de 
preparaten W78-2 resp. W78-5. De gevonden waarden van p.J J.l.s zijn acceptabel, 
gezien de berekeningen van Das Sarma en Stern. 

Bij de modelberekeningen zijn twee modellen gebruikt: het zogenaamde 
conventionele model en het fluctuatiemodeL Met beide modellen kan een goede 
aanpassing aan de metingen worden verkregen in onbelichte situatie; bij belich
ting berekenen wij echter te lage mobiliteiten ( y=0,8 met het conventionele 
model, y= 1,2 met het fluctuatiemodel). Met dezelfde parameters als Hirakawa 
en Sakaki berekenen wij andere mobiliteiten en andere y's dan zij. Uit vergelijken 
van onze berekeningen met die van Lin blijkt dat in onze preparaten W78 het 
depletiegebied bij de toplaag van invloed is op de mobiliteit. In het programma 
zijn enkele voorlopige wijzigingen aangebracht om dit depletiegebied in rekening 
te brengen en om enigszins tegemoet te komen aan het bezwaar dat de gebruikte 
Fang-Howard golffunctie op enkele belangrijke punten afwijkt van de echte 
golffunctie. 

Vanwege de toegepaste benaderingen is het raadzaam de golffunctie en 
het potentiaalverloop in het preparaat zelfconsistent op te lossen en de resulte
rende golffunctie in tabelvorm te gebruiken bij de berekening van de mobiliteiten. 
Dit heeft als voordelen dat de indringing van de golffunctie in de spaeer wordt 
meegenomen (met name van belang bij berekeningen aan preparaten met dunne 
spacers), dat meer inzicht verkregen wordt in de aanwezigheid van een neutraal 
gebied tussen spaeer en toplaag, dat de ladingverdeling in het gebied bij de 
toplaag bekend is, en dat ook de mobiliteiten van hogere subbanden met de juiste 
golffunctie kunnen worden berekend. 

Momenteel is het, gezien het bovengenoemde, nog niet aan de orde om 
een uitspraak te doen omtrent de geldigheid van een van de bij de berekeningen 
gebruikte modellen. 

2 



INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting 2 

Inhoudsopgave 3 

1 Inleiding 5 

2 Algemene theorie 7 
2.1 Tweedimensionale elektronengassen 7 
2.2 Mobiliteiten 9 
2.3 Magnetotransporttheorie 12 

3 Het Shubnikov-de Haas effect 13 
3.1 Fysische achtergrond 13 
3.2 Landau-niveaus 14 
3.3 Oscillaties in de transversale 

magnetoweerstand 16 

4 Meetopstelling en meetmethode 17 
4.1 Meetopstelling 17 
4.2 Meetmethode 20 
4.3 Data-analyse 22 

4.3.1 Fourier-filter 22 
4.3.2 Bepaling van Ns en P.s 23 

4.4 Hall metingen 24 
4.5 Preparaten 25 

5 Meetresultaten en discussie 26 
5.1 P.t en Ns als functie van T 26 
5.2 P.t en P.s als functie van N~ 28 

6 Berekeningen en discussie 34 
6.1 Aanpassing aan de metingen 34 
6.2 Vergelijking met literatuur 38 
6.3 Het aangepaste programma 43 

7 Conclusies en aanbevelingen 44 

3 



APPENDICES 
A Overgangswaarschijnlijkheden voor enkele 

strooimechanismen 
B Het analyse-programma 

Symbolenlijst 

Referenties 

4 

46 
50 

60 

63 



HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Men kan tegenwoordig met behulp van MEE-technieken structuren groeien 
waarin een aantal elektronen nog slechts in een twee dimensies kan bewegen. 
Deze zogenaamde tweedimensionale elektronengassen (2DEGs) kunnen voor
komen in silicium MOSFETs of heterostructuren. Een heterostructuur bestaat uit 
twee verschillende typen halfgeleidermateriaal die op elkaar gegroeid zijn; dicht 
bij het scheidingsvlak van de twee materialen bevindt zich het 2DEG. Zo'n 2DEG 
is om verschillende redenen interessant: er vinden verschijnselen in plaats die in 
driedimensionale structuren niet voorkomen (bij lage temperatuur bijvoorbeeld 
het quanturn Hall effect). Tevens is het zo dat de mobiliteit van de elektronen in 
een tweedimensionaal systeem aanmerkelijk groter is dan in drie dimensies het 
geval is. Hierdoor is het mogelijk met dergelijke materialen snelle schakelingen 
te maken. 

De oorzaak van de hogere mobiliteit in een 2DEG is hoofdzakelijk gelegen 
in het gegeven dat in een dergelijk systeem de ladingen ruimtelijk van elkaar 
gescheiden zijn. Hierdoor kunnen deze ladingen beduidend minder aan elkaar 
verstrooien. 

De mobiliteit wordt bepaald door een aantal strooimechanismen. Men kan 
onderscheid maken tussen twee verschillende mobiliteiten: de zg. transport
mobiliteit (waarin een middeling over de strooihoek plaatsvindt) en de quanturn
mobiliteit (hierin blijft bovengenoemde middeling achterwege). De transport
mobiliteit is groter dan of gelijk aan de quanturnmobiliteit Hoeveel de eerste 
groter is, wordt mede bepaald door de strooimechanismen doordat deze elk een 
eigen hoekafhankelijkheid hebben. Meting van beide mobiliteiten kan inzicht 
verschaffen over de aard van de strooimechanismen die een rol spelen. 

De groep Halfgeleiderfysica is als landelijk zwaartepunt voor lil-V-half
geleiders aangewezen en beschikt derhalve over een Molecular Beam Epitaxy 
(MBE) opstelling. Hiermee worden hoofdzakelijk structuren gegroeid die bestaan 
uit de halfgeleidermaterialen galliumarsenide (GaAs) en aluminium-galliumar
senide (AlxGa1_As). Aan deze structuren worden onder andere optische en trans
portmetingen gedaan. Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het - aan het 
reeds genoemde quanturn Hall effect verwante - Shubnikov-de Haas effect in 
systemen met meerdere subbanden, in &-dopes of in speciale geometrieën. 
Recentelijk is ook een Chemical Beam Epitaxy (CBE) opstelling geïnstalleerd 
waarmee ook andere materialen kunnen worden gegroeid. 

Het onderzoek waarvan dit afstudeerwerk deel uitmaakt, heeft tot doel om 
de diverse strooimechanismen en hun invloed op de mobiliteiten van de elek
tronen te begrijpen. Deze mobiliteiten worden gemeten als functie van de tempe
ratuur (1,5 K ~ T ~ 300 K) en de elektronenconcentratie in het 2DEG. De 
elektronenconcentratie wordt ook gevariëerd door belichting van het preparaat 
met een rood LED. Zo is tijdens voorgaand onderzoek veel aandacht besteed aan 
de temperatuurafhankelijkheid van de mobiliteit. 

Tijdens dit afstudeerwerk is vrijwel alleen aandacht besteed aan verschijn
selen die optreden bij 1,6 K. De elektronenconcentratie is stapsgewijs opgevoerd 
door beetje bij beetje te belichten. De metingen betreffen zowel Hall metingen 
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(voor de bepaling van de transportmobiliteit) als Shubnikov-de Haas metingen 
(voor de bepaling van de quantummobiliteit). Aangezien een groot deel van de 
data met een computer is binnengehaald, is een bestaand programma uitgebreid 
voor de verwerking van de data. Tevens zijn met behulp van een ander reeds 
bestaand programma modelberekeningen gedaan om de gemeten mobiliteiten te 
kunnen verklaren aan de hand van de bestaande theorie voor de elektronenver
strooiing; dit alles uiteraard met inachtneming van de parameters die gebruikt zijn 
bij het groeien van de structuren. 

In dit verslag wordt in de hoofdstukken 2 en 3 de relevante theorie 
behandeld. Hoofdstuk 3 gaat daarbij over de Shubnikov-de Haas theorie. De 
opstellingen waarmee gemeten is worden in het daaropvolgende hoofdstuk 
bekeken. Vervolgens worden de meetresultaten besproken in hoofdstuk 5. De 
uitkomsten van de berekeningen komen in hoofdstuk 6 aan bod. Tenslotte worden 
in hoofdstuk 7 de conclusies geformuleerd en worden aanbevelingen gedaan. 
Enkele appendices besluiten dit verslag. 
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HOOFDSTUK 2 ALGEMENE THEORIE 

Dit hoofdstuk bevat enkele algemene beschouwingen over heterojuncties. 
In eerste instantie betreft dit de vorming van een 2DEG bij het scheidingsvlak 
van de junctie (§ 2.1). In § 2.2 worden de mobiliteiten nader bekeken. De rele
vante magneto-transporttheorie wordt tenslotte behandeld in § 2.3. 

2.1 Tweedimensionale elektronengassen 

Met behulp van Molecular Beam Epitaxy (MBE) technieken kunnen 
verschillende halfgeleidermaterialen op elkaar gegroeid worden. De preparaten 
waarmee tijdens dit afstuderen is gewerkt, bestaan uit AlxGa1_~s en GaAs. Het 
AlGaAs is gedoteerd met Si-donoren. Het preparaat heeft onvermijdelijk een 
kleine concentratie C-acceptoren ten gevolge van verontreinigingen bij het 
groeien. 

Met MBE is het mogelijk de overgang tussen twee materialen te laten 
plaatsvinden op de schaal van een interatomaire afstand. Omdat beide bulk
materialen doorgaans een andere bandafstand hebben, treedt op het scheidings
vlak een bandsprong op. In het algemeen hebben de twee bulkmaterialen een 
verschillende Fermi-energie. Hierdoor gaan elektronen van het materiaal met de 
hogere Fermi-energie (in ons geval AlGaAs) naar het andere (GaAs). Dit gaat 
door totdat de Fermi-energieën gelijk zijn. Het resultaat hiervan is dat er, behalve 
een bandsprong, ook bandkromming optreedt. De resulterende bandstructuur staat 
weergegeven in figuur 2.1. 

GaAs 

E 

I I 

ilE81 l,S1:9+1,247x eV: 
I 

Figuur 2.1 

0 z-

De bandstructuur van een GaAs/AZrGa1 __ r4s-heterostructuur. In 
het smalle gebied waar het geleidingsbandminimum onder het 
Fenni-niveau ligt, bevindt zich het 2DEG (zie Fang-Howard 
golffunctie). Tevens staan enige energieën venneld. 
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Zoals uit de figuur blijkt, ligt in een smal gebied (dikte ca. 100 Á) bij het schei
dingsvlak de onderkant van de geleidingsband onder het Fermi-niveau. De uit het 
AlGaAs afkomstige elektronen hebben zich verzameld in dit potentiaalputje. In 
dit putje treden discrete energieniveaus En op ( quantisatie ). Als de z-as loodrecht 
op het scheidingsvlak wordt gekozen, worden de golffunctie en de energie bij 
golfvector k en subbandindex n gegeven door 

'i/k 2 

E (k) = E +-, 
n n 2rn* 

(2.1) 

(2.2) 

waarin m *de effectieve massa van de elektronen in het GaAs is. De functie fn(z) 
kan voor het laagste energieniveau zelfconsistent worden berekend, of worden 
benaderd door de Fang-Howard golffunctie1 

(2.3) 

waarin z de afstand tot het scheidingsvlak is en de variationele parameter b 
gegeven wordt door2 

b 
I 

[12m *e 2(N + !!...N )je e 712] 3 
dept 32 s 0 r 

(2.4) 

Hierin is Ndept de depletieconcentratie, N
5 

de elektronenconcentratie in het 2DEG 
ene, de relatieve permittiviteit van het GaAs. De Fang-Howard golffunctie staat 
weergegeven in figuur 2.1. De gemiddelde afstand <z > van de elektronen tot het 
scheidingsvlak is in de Fang-Howard benadering gelijk aan 

b 
(2.5) 3 <z> = 

De elektronen in het 2DEG zijn dus ruimtelijk gescheiden van de geïoniseerde 
donoren. Deze ruimtelijke scheiding kan nog vergroot worden door het aan
brengen van een niet-gedoteerde laag AlGaAs tussen het wel gedoteerde AlGaAs 
en het GaAs, de zogenaamde spacer. Deze scheiding heeft tot gevolg dat de 
interactie tussen elektronen en donoren sterk vermindert. Als de donoren de 
dominante strooicentra zijn, neemt de mobiliteit derhalve toe. Ook de elektronen
concentratie N

5 
neemt in eerste instantie toe bij aanbrengen van een spacer. 

Wanneer deze spaeer erg dik wordt, neemt N5 weer af vanwege het geringe 
elektrische veld over de junctie. 
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2.2 Mobiliteiten 

De mobiliteit van de elektronen wordt beperkt door verstrooiing. De 
elektronen kunnen bijvoorbeeld verstrooien aan geladen verontreinigingen zoals 
de opzettelijk aangebrachte donoren in het AlGaAs (de remote impurities) en 
onvermijdelijke acceptoren door het hele preparaat, ook wel de background 
impurities genoemd. Andere strooicentral -mechanismen zijn: akoestische fononen 
(twee soorten: deformatie potentiaal koppeling en piëzo-elektrische koppeling), 
optische fononen, lading aan het scheidingsvlak (interface charge), oppervlakte 
ruwheid (interface roughness) en bij meerdere subbanden: intersubbandverstrooi
ing. Elk van deze strooimechanismen heeft een eigen overgangswaarschijnlijkheid 
v;( 8, E) ( 8 is de strooihoek). De expliciete uitdrukkingen (voor het merendeel 
afkomstig van Hirakawa en Sakake) die hiervoor gebruikt zijn, staan samengevat 
in appendix A. 

De diverse overgangswaarschijnlijkheden v;( 8, E) kunnen worden samen
gevoegd tot een totale overgangswaarschijlijkheid v( 8, E): 

v(8, E) = L v;(8, E) . (2.6) 
i 

Met v( 8, E) kan op twee manieren een energie-afhankelijke relaxatietijd f'(E) 
worden gedefinieerd: 

1 
f'(E) 

2Jt { J d8 v( 8, E). d -cos8) . 
0 

(2.7) 

In het eerste geval telt elke strooihoek even zwaar mee in de integraal, terwijl in 
het tweede geval verstrooiing over een kleine hoek 8 nauwelijks invloed heeft op 
f'(E). De gemiddelde botsingsrelaxatietijd wordt nu als volgt gedefinieerd: 

j f'(E)E ~ aJo(E) dE 

0 ae 
(2.8) < f'> 

f 
0 

Voor de mobiliteit 11 geldt: 

e< f'> (2.9) 
m* 

Merk op dat hiermee twee mobiliteiten zijn ingevoerd: een waarin de factor 
(1-cos8) niet is meegenomen en een waarin dit wel het geval is. De eerste komt 
op fundamentele wijze terug in een aantal vergelijkingen en wordt de quantum-
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mobiliteit J.ls genoemd. De tweede, waarin voornamelijk de verstrooiingen over 
grote hoeken worden meegenomen, is van belang voor transportverschijnselen en 
heeft dan ook de naam transportmobiliteit meegekregen. Deze geeft men aan met 
het symbool 1-lt· 

In de praktijk gaat men voor de berekening van J.l vaak anders te werk: in 
plaats van v( ~ E) gebruikt men in (2. 7) v;( ~ E) zodat men voor elk strooime
chanisme een mobiliteit berekent. Uit deze deelmobiliteiten J.l; berekent men de 
totale mobiliteit dan met 

1 1 -=I:-. 
J.l i J.l i 

(2.10) 

Het voordeel van deze methode is duidelijk: aangezien per strooimechanisme de 
mobiliteit bekend is, geeft deze methode meer inzicht in de invloed van bepaalde 
strooimechanismen op de totale mobiliteit. In figuur 2.2 staat de mobiliteit J.lt, 
opgebouwd uit diverse deelmobiliteiten, als functie van de temperatuur weergege
ven zoals berekend door Walukiewicz et al4• 

Ga07 Al 03 As-GaAs 
d: 230 Ä 

10 100 

Temoeralure (K) 

Figuur 4.2 

De totale transportmobiliteit en enkele 
deelmobiliteiten als functie van de tem
peratuur, zoals berekend door Walukie
wicz et al4• 

Duidelijk is te zien dat de totale mobiliteit van de preparaten waaraan zij rekenen 
in drie temperatuurtrajecten door telkens één strooimechanisme gedomineerd 
wordt. Bij temperaturen lager dan ongeveer 10 K wordt de mobiliteit hoofd
zakelijk bepaald door verstrooiing aan geladen verontreinigingen. In dit gebied 
is 1-lt niet zo sterk temperatuurafhankelijk. In het gebied van 10 tot 100 K spelen 
akoestische fononen een belangrijke rol. Boven de 100 K beginnen de optische 
fononen zich tenslotte te manifesteren. Hier hangt de mobiliteit sterk van de 
temperatuur af. Hoewel deze verdeling in drie temperatuurtrajecten ook bij de 
preparaten waaraan wij gemeten hebben goed opgaat, is dit zeker niet altijd het 
geval. Er zijn preparaten bekend waarin zelfs bij zeer lage temperatuur de 
mobiliteit niet gedomineerd wordt door verstrooiing aan geladen verontreinigin-
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gen, maar door de akoestische fononen. In de groep Halfgeleiderfysica zijn twee 
door Van Hall geschreven programma's in gebruik waarmee de mobiliteiten P.s 
en J.l1 volgens de bovenstaande theorie berekend kunnen worden. MOBILl rekent 
de mobiliteiten bij een aantal temperaturen in het traject van 1 tot 300 K uit, 
terwijl MOBIL2 dit bij slechts één op te geven temperatuur doet. 

Omdat het verschil tussen J.l1 en f..ls slechts veroorzaakt wordt door de factor 
( 1-cos8) en omdat de hoekafhankelijkheid van de diverse strooimechanismen niet 
gelijk is, kan de verhouding van de twee mobiliteiten informatie geven over de 
aard van de strooimechanismen die een rol spelen. In het algemeen geldt dat 
J.tJ f..ls~ 1. Deze verhouding wordt groter naarmate verstrooiing meer over kleine 
hoeken plaats vindt (de verstrooiing is dan gepiekt in voorwaartse richting). Door 
Das Sarma en Stern5 zijn berekeningen gedaan aan de verhouding van J.l1 en P.s 
als functie van de Fermi-golfvector kF (deze is gelijk aan J(21tN5 ), waarin Ns de 
elektronenconcentratie van het 2DEG is (zie (3.10)). De uitkomsten hiervan staan 
in figuur 2.3 . 

.. ... 
....... 10 
..... 

0.5 1.5 

Figuur 2.3 

De berekende verhouding J.l/ f..ls 
als functie van het Fermi-golf
getal kF in een 2DEG volgens 
Das Sarma en Stem5

• zi is de 
afstand tussen het 2DEG en de 
strooicentra. qTF is de Thomas
F ermi screening parameter (een 

2.o materiaalconstante ). 

De berekeningen zijn gedaan voor een 2DEG bij een temperatuur van 0 Ken 
interactie van de elektronen met geladen verontreinigingen. De afstand tussen het 
2DEG en de verontreinigingen (die beide in een plat vlak gedacht worden) wordt 
aangegeven met zi. Voor GaAs is de Thomas-Fermi screening parameter qTF 
gelijk aan 2·10S m-1. Aan de figuur zijn twee effecten duidelijk te zien: hoe groter 
de afstand tussen 2DEG en strooicentra (te realiseren door een (grotere) spacer), 
des te groter wordt ook J.tJ J.ls- Dit komt doordat de elektronen over kleinere 
hoeken verstrooid worden naarmate ze verder van de strooicentra verwijderd zijn. 
Ook is te zien dat verstrooiing over kleinere hoeken op gaat treden wanneer de 
elektronenconcentratie toeneemt. Dit is een gevolg van het feit dat de afscher
ming van de geladen verontreinigingen effectiever wordt. 
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2.3 Magnetotransporttheorie 

Bij aanleggen van een magnetisch veld veranderen de elektrische eigen
schappen van het 2DEG. Voor niet te grote elektrische en magnetische velden 
kan de hieronder beschreven klassieke magnetotransporttheorie worden afgeleid. 
Als we verder te maken hebben met isotroop materiaal met parabolische band
structuur, waarin geen gradiënten van de temperatuur of de Fermi-energie 
voorkomen, kunnen we voor het 2DEG in het XY-vlak schrijven: 

(2.11) 

Hierin is J de stroomdichtheid, E de elektrische veldsterkte en zijn de a's de 
componenten van de conductiviteitstensor 2. Men kan afleiden dat als EpfkT>1 
(dit is bij vloeibaar helium temperatuur het geval in onze preparaten; men spreekt 
dan van een gedegenereerde halfgeleider) voor axx en axy geldt: 

Nse2rt 1 
(2.12) 

(2.13) 

waarin c.Jc =eB/m *de cyclotronfrequentie is. De resistiviteitstensor P wordt nu als 
volgt gedefinieerd: 

(2.14) 

Uit de vergelijkingen (2.12) t/m (2.14) volgt nu 

1 en (2.15) 

B 
p = --. 

xy Ne 
s 

(2.16) 

Merk op dat vergelijking (2.16) het bekende Hall effect beschrijft. 
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HOOFDSTUK 3 HET SHUBNIKOV-DE HAAS EFFECT 

In dit hoofdstuk wordt de theorie behandeld waarmee het SdH effect 
beschreven kan worden. In de eerste paragraaf worden de belangrijkste elementen 
van de theorie zonder veel formules onder woorden gebracht, waarna in § 3.2 
kwantitatief wordt nagegaan wat er gebeurt als er een magneetveld wordt aange
legd. In de laatste paragraaf (§ 3.3) worden de vergelijkingen gegeven die het 
SdH effect beschrijven. 

3.1 Fysische achtergrond 

Het Shubnikov-de Haas (SdH) effect is het oscillatorische gedrag van de 
magnetoweerstand in gedegenereerde halfgeleiders bij lage (vloeibaar helium) 
temperatuur. 

In een 2DEG wordt dit effect veroorzaakt door het feit dat na aanleggen 
van een magneetveld in de z-richting de elektronen cyclotronbanen in het XY
vlak doorlopen. Aangezien de beweging in de z-richting al gequantiseerd is ten 
gevolge van de put in de junctie, zijn nog slechts bepaalde energieën mogelijk 
voor de elektronen (de zogenaamde Landau-niveaus ). De toestandsdichtheid g(E) 
hangt dus af van het magneetveld; zij is nl. gepiekt op de mogelijke energiewaar
den. Het energieverschil tussen twee opeenvolgende pieken is evenredig met het 
magneetveld B. Bij niet te grote waarden van het magneetveld is de Fermi
energie vrijwel onafhankelijk van B, zodat de toestandsdichtheid op het Fermi
niveau, g(Ep), periodiek varieert met het magneetveld. Deze oscillaties in de 
toestandsdichtheid beïnvloeden het strooiproces van de elektronen, zodat ook de 
weerstand varieert met het magneetveld: de oscillaties in p zijn periodiek in 1/B 
(zie figuur 3.1). In de volgende paragraafwordt het SdH effect op meer kwantita
tieve wijze bekeken. 

i 
= a. 

Figuur 3.1 

B ~ 

De weerstand van een preparaat als functie van het magneet
veld loodrecht op het 2DEG. De oscillaties zijn periodiek in 
1/B. 
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3.2 Landau-niveaus 

Bij de beschrijving van het SdH effect hieronder wordt uitgegaan van het 
vrije elektron model en een isotrope, gedegenereerde halfgeleider met een 
parabolische bandenstructuur. Vanwege de isotropie van het materiaal hangtg(k) 
slechts van de grootte k van kaf. g(k) kan daarom als volgt geschreven worden 
(bij B=O): 

g(k)dk = - 1-21tkdk kdk 
(21t )2 21t . 

(3.1) 

Gebruik makend van de E-k-relatie voor parabolische banden in een 2DEG 

r/(k;+k;) 
E = +E., 

2nz* I 

(3.2) 

waarbij Ei de energie is van de ie subband, kan (3.1) omgeschreven worden naar 

k m* m* 
g(E) = 2-- = - . 

21t r/k 1t rl 
(3.3) 

De factor 2 komt in de vergelijking omdat elk energieniveau twee mogelijke 
spintoestanden kent. De toestandsdichtheid is dus constant binnen een subband. 

Oplossen van de Schrödinger-vergelijking voor een situatie waarin een 
magneetveld B in de z-richting is aangelegd, leert dat de elektronen cyclotron
banen in het XY-vlak doorlopen, met een frequentie (c)c=eBjm*. (3.2) verandert 
dan in 

E = (n+~)1J(c) +E., n=0,1,2, ... n 2 c 1 
(3.4) 

De energieën En worden ook Landau-niveaus genoemd. Omdat de energie niet 
meer alle waarden kan aannemen, is de toestandsdichtheid niet langer een 
constante. Het blijkt dat alle energieniveaus die oorspronkelijk een energie 
hadden die lag tussen n 1J(c)c en (n + 1) 'tJ(c)c gebundeld zijn op het Landau-niveau 
met energie (n + Vz) 'fl(c)c- Het aantal toestanden op zo'n Landau-niveau (de ontaar
dingsgraad) is gelijk aan: 

eB 

Tt'tl 
(3.5) 

Hierin is ej1t n gelijk aan 4,83·1014 m-21 1• Aangenomen wordt dat de Landau
niveaus verbreed zijn volgens een Gauss-kromme met een breedte r. 

(3.6) 
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Hierin is 's de quantumrelaxatietijd voor elektronen. Als G(x) een Gauss-kromme 
is met oppervlak 1, breedte ren gecentreerd rond 0, kan de toestandsdichtheid 
als volgt geschreven worden: 

(3.7) 

De toestandsdichtheidg(E) staat voor de twee situaties (met/zonder magneetveld) 
weergegeven in figuur 3.2. 

). 

Î 

m 
··················r----

7rti2 

Figuur 3.2 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

E -7 

De toestandsdichtheid van één subband. Zonder magneetveld 
is g(E) constant; met magneetveld treden er pieken op (Lan
dau-splitsing). 

Nu we weten hoe de toestandsdichtheid van een 2DEG er uit ziet als er 
een magneetveld wordt aangelegd, zal in de volgende paragraaf ingegaan worden 
op het effect hiervan op de magnetoweerstand. 
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3.3 Oscillaties in de transversale magnetoweerstand 

Wanneer men het magneetveld laat toenemen, verschuiven de pieken in 
de toestandsdichtheid (zie figuur 3.2) naar rechts. Omdat het Fermi-niveau in een 
gedegenereerde halfgeleider nagenoeg niet van het magneetveld afhangt (ten
minste, als er voldoende Landau-niveaus gevuld zijn, dus als B niet te groot is), 
schuiven er pieken door het Fermi-niveau. De variatie van g(EF) wordt volgens 
Isihara en Smrcka6 bij lage velden gegeven door 

àg(E F) 
2 
~ - ~~.·~ [ 21ts ) 

= Li e cos - - s1t . 
go s=I PB 

(3.8) 

met g0 de waarde van g(EF) bij B=O en P de periode van de oscillaties in 1/B, 
waarvoor uit (3.4) volgt: 

p = 

Combineren van (3.9) met 

levert 

p = 

'Jle 

e 
1t'JJN s 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

Men kan afleiden dat de oscillaties in Pxx en P.w met die in g(EF) samenhangen 
volgens7 

· 

_! àp·'-' = -ll.lc'o àp_\-y = àg(EF) D(sX)' 
2 Po Po go 

(3.12) 

waarin r0 de waarde van r1 is bij B = 0, en waarin D(sX) een dempingsterm is die 
gegeven wordt door 

D(sX) = sX 
sinh(sX) 

(3.13) 

Hoewel dit model is afgeleid voor lage velden, blijkt het geldig te zijn tot in de 
buurt van het quanturn Hall regime. 
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HOOFDSTUK 4 MEETOPSTELLING EN MEETMETHODE 

Na de voorgaande hoofdstukken over de theorie wordt hier in gegaan op 
de metingen, en wel de gebruikte opstelling en de meetmethode. Wat de SdH 
metingen betreft wordt in § 4.1 de opstelling behandeld, in § 4.2 de meetmethode 
en vervolgens de wijze van analyseren in § 4.3. In § 4.4 wordt de meetmethode 
bij de Hall metingen nader beschouwd. § 4.5 tenslotte gaat over de gebruikte 
preparaten. 

4.1 Meetopstelling 

Er zijn twee configuraties gebruikt voor het doen van SdH metingen. De 
eenvoudigste (en uiteindelijk meest gebruikte) opstelling staat schematisch 
weergegeven in figuur 4.1. Hierbij wordt met behulp van een stroombron een 
wisselstroom door het preparaat P gestuurd. De stroombron bestaat uit een 
oscillator ( uitgangsspanning ca. 1,5 V) en een weerstand van 1,5 MO daarmee in 
serie. Door het preparaat (dat een weerstand heeft die veel kleiner is dan 
1,5 MO) loopt zodoende een stroom van ongeveer 1 JJ.A. De effectieve spanning 
over de zijcontacten van het preparaat is, vanwege de constante wisselstroom, 
evenredig met de weerstand Pxx· Deze spanning wordt met behulp van een lock-in 
versterker gemeten. De voor de lock-in benodigde referentiespanning is afkomstig 
van de wisselspanningsbron. Met de supergeleidende spoelen B 1 en B2 wordt een 
magneetveld tot ca. 4 T opgewekt. 

WISSEL 
STROOM 

BRON 

Bl 

Figuur 4.1 

~ 

LOCK XY-
SCHRIJVER ) 

~ IN COMPUTER 1-- ) 1- / 

'~ 

B2 

l]t )"" 

MAGNEET SWEEP 
{ { 

' VOEDING ' KASTJE 

Schematische wee~gave van de opstelling waarmee de weer
stand van het preparaat P gemeten wordt. Er wordt gebruik 
gemaakt van wisselstroom. 
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Het magneetveld laat men langzaam oplopen door de (eveneens langzaam 
toenemende) uitgangsspanning van een sweepkastje aan de voeding toe te voeren. 
De magneetveldafhankelijkheid van P.u: wordt nu gemeten door de uitgangs
spanning van de lock-in te registreren als functie van het magneetveld B. Deze 
registratie geschiedt met zowel een XY -schrijver als met een computer; met deze 
laatste is de analyse van de gemeten signalen namelijk eenvoudiger uit te voeren 
(zie § 4.3). Voor het meten met een computer is gebruik gemaakt van het door 
Prins geschreven meetprogramma M.A.P.8 

In het algemeen vertoont de magnetoweerstand niet alleen oscillaties als 
beschreven door (3.8) en (3.12), maar is er tevens sprake van een langzaam 
variërende ondergrond waarop deze oscillaties zijn gesuperponeerd. Willen we de 
oscillaties toch kunnen analyseren, dan moeten we de ondergrond van de oscil
laties kunnen scheiden. Tevens is het mogelijk dat de oscillaties ~P erg klein zijn 
in vergelijking met de totale p zodat ze nauwelijks zichtbaar zijn. De hierboven 
beschreven nadelen worden omzeild met de hierna te beschrijven methode. 

GELIJK XY-LOCK 
STROOM r--

) SCHRIJVER 1--
) 

IN 
/ 

BRON COMPUTER 

I I ' v \ 

I 
Bl Ml ?;L B2 VER 

~~ IX 
.__ / OSCIL 

STER < .____ 
' LA TOR KER 

111 M2 
"v--1'-

MAGNEET SWEEP 
( ( 

' -

Figuur 4.2 

VOEDING KASTJE 

Schema van de opstelling waannee met magneetveldmodulatie 
gemeten wordt. Er wordt nu gebruik gemaakt van gelijkstroom. 
De oscillaties die in de spanning over de zijcontacten aanwezig 
zijn, worden gedetecteerd met een loek-in. 

Deze tweede manier van meten heeft veel gemeen met de eerste; er zijn 
echter enkele verschillen: er wordt gewerkt met een gelijkstroom door het prepa
raat P (in plaats van een wisselstroom), en op het hoofdmagneetveld wordt een 
klein modulatieveld gesuperponeerd. Het schema van deze opstelling staat 
weergegeven in figuur 4.2. Ook zijn twee modulatie spoelen M1 en M2 aange
bracht. De stroom door M1 en M2 is afkomstig van een versterker die op zijn 
beurt aangesloten is op een oscillator. Omdat de weerstand van het preparaat 
magneetveldafhankelijk is staat over het preparaat, behalve een gelijkspanning, 
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ook een kleine wisselspanningscomponent. Deze wisselspanningscomponent wordt 
gemeten met de loek-in. Verder is de opstelling gelijk aan die van de eerste 
methode. Zo wordt de uitgangsspanning van de lock-in ook hier geregistreerd met 
een XY -schrijver en een computer. 

In figuur 4.3 staat aangegeven hoe de cryostaten, magneten en dergelijke 
staan opgesteld tijdens de experimenten. De ruimte tussen de twee cryostaten is 
gevuld met vloeibare stikstof; dit om te voorkomen dat het vloeibare helium uit 
de binnenste cryostaat snel verdampt. In het heliumbad bevinden zich, bevestigd 
aan de zogenaamde superspoels tok, de superspoelen B 1 en B2, de modulatie
spoelen M1 en M2, een LED L en een geijkte temperatuurafhankelijke weerstand 
R. Het heliumbad kan nog afgepompt worden waardoor ook temperaturen 
beneden 4,2 K bereikt kunnen worden (tot ca. 1,3 K). Met behulp van R wordt 
de temperatuur bepaald tijdens de experimenten. Het preparaat P is op een 
aparte stok (de preparaatstok) gemonteerd. De rode LED (..i = 650 nm) dient om 
het preparaat (dat zich in het donker bevindt) te kunnen belichten. Bij tempera
turen beneden 100 K treedt namelijk het zogenaamde persistent photoconductivity 
(PPC) effect op. Dit houdt in dat door belichting van het preparaat gedurende 
een beperkte tijd donoren in het AlGaAs geïoniseerd worden. De hierbij vrijko
mende elektronen gaan naar het 2DEG en kunnen niet meer terug naar de 
donoren. Ook kunnen door belichting elektron-gat paren in het GaAs gecreëerd 
worden waarvan het elektron onder invloed van het elektrische veld over de 
junctie naar het 2DEG gaat, en het gat een negatief geladen acceptor neutrali
seert. Het resultaat is een blijvende verhoging van N5 • Voor verdere details wordt 
verwezen naar Cuypers9

• 

----- LHE 

----- LN2 
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De opstelling van het meetsys
teem (spoelen, preparaat, LED 
en tlzennometer) in de cryostaten. 



4.2 Meetmethode 

Uit (3.8) en (3.12) volgt dat men kan schrijven: 

lip = i:A
5
(B, T) cos[ 21ts -s1t) 

Po s=l PB 
(4.1) 

waarin A 5(B, T) een langzaam variërende functie van Bis. Het is duidelijk dat als 
men met wisselstroom ('direct') meet de weerstand van het preparaat (op een 
constante factor na) wordt gemeten. We zullen hieronder nagaan wat er gebeurt 
als men echter met magneetveldmodulatie meet. 

Het magneetveld wordt hier verondersteld te bestaan uit een langzaam 
oplopende component B0 en een oscillerende component Bmcos( cut): 

(4.2) 

De frequentie f = 21t cu wordt meestal in de buurt van de 190 Hz genomen. Er zijn 
twee eisen waaraan Bm moet voldoen: 1) Bm<.B0, en 2) lip/ p0 mag niet of nauwe
lijks variëren op het interval [B0-Bm, B0 +B

111
]. Als aan deze eisen voldaan is, kan 

na substititie van ( 4.2) in ( 4.1) en enig herschrijfwerk (waarin ook cos( as cos( cut)) 
en sin( as cos( cut)) in een reeks Bessetfuncties ontwikkeld worden10

) de volgende 
uitdrukking verkregen worden: 

met a=(21tBm)/PB0
2

• We zien dat aanleggen van een modulatieveld tot gevolg 
heeft dat er hogere harmonischen (met index k) verschijnen. Voor de harmoni
schen met frequentie cu en 2cu geldt: 

lip ~ . [ 21ts ] - = L."As(B, T )· 211( as) sm - - s1t cos( cut) , 
Po s=l PB0 

61 

(4.4) 

(4.5) 
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De harmonische op cu of 2cu wordt met behulp van een lock-in versterker geme
ten. Het uitgangssignaal van de lock-in bevat geen ondergrond meer, maar wèl 
zijn de componenten (index s) van het oorspronkelijke signaal vermenigvuldigd 
met een Besselfunctie die voor elke component een andere argument heeft. 
Aangezien Jn(x) voor kleine x evenredig is met~ (dus J2(2a) .. 4J2( a)) worden de 
termen met hogere s-waarden, vooral bij detectie op 2cu, relatief bevoordeeld bij 
hogere velden. 

Er wordt nog op gewezen dat vergelijking ( 4.1) van toepassing is op directe 
metingen (waarbij gemeten is met wisselstroom en zonder modulatieveld), terwijl 
voor metingen met gelijkstroom en mèt modulatieveld vergelijking ( 4.4) of ( 4.5) 
gebruikt dient te worden. 

Uiteraard wordt niet (en dit geldt zowel voor directe als 'gemoduleerde' 
metingen) direct de relatieve weerstandsverandering Apj p0 gemeten, maar een 
spanning À V waarvoor geldt: 

Àpxx l 
AV = --p -1 

xx ob • 
Po 

Apxy 
AV = --p0 1. 

xy Po 

(4.6) 

(4.7) 

Hierin zijn l en b de lengte resp. breedte van het preparaat en is I de stroom door 
het preparaat. 
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4.3 Data-analyse 

In § 4.1 is opgemerkt dat de data met Measuring ASYST Program8 worden 
binnengehaald. Voor de analyse van de data is een ander programma gebruikt. 
Dit programma staat beschreven in appendix B. De belangrijkste ideeën hierach
ter worden in deze paragraaf behandeld. In § 4.3.2 wordt uiteengezet hoe uit de 
data Ns en P.s kunnen worden bepaald. Daarvoor worden de data echter nog 
bewerkt met behulp van een Fourier-filter; dit wordt beschreven in § 4.3.1. 

4.3.1 Fourier-filter 

Zoals blijkt uit ( 4.4) en ( 4.5) is, ook na filteren met de loek-in, het signaal 
nog opgebouwd uit een aantal cosinus-termen (met nog een factor daarvoor). Een 
dergelijk signaal is zeer geschikt om te analyseren met behulp van Fourier
theorie. De Fourier-getransformeerde van de functie cos( lU1t) is narnelijk gelijk 
aan :Yzö( lU-lU1) + :Yzö( lU + lU1), de som van twee delta-functies op lU1 en -lU1• De factor 
vóór de cosinus beïnvloedt alleen de vorm van de twee pieken. De Fourier
getransformeerde van het gemeten signaal is een spectrum met pieken behorende 
bij de diverse cosinus-termen. Wanneer deze pieken elkaar niet overlappen kan 
één van de termen uit (4.4) of (4.5) (meestal die waarbij s= 1) geselecteerd 
worden door de andere pieken weg te filteren i.e. gelijk te maken aan nul. Na 
terugtransformeren houdt men dan een signaal over waaruit de hogere orde 
termen verwijderd zijn. 

Aangezien een computer geen continue signalen kan verwerken, moet een 
andere methode gebruikt worden dan de (continue) Fourier-transformatie. De 
gebruikte transformatie is de Fast Fourier Transfarm (FFT), die uitgebreid 
beschreven is door Verdonk11

• De belangrijkste punten worden hier kort herhaald: 
sampling van het signaal in het tijddomein resulteert in een periodieke 
voortzetting van de getransformeerde in het frequentiedomein. Dit kan 
aanleiding geven tot overlap van de getransformeerden in het f-domein, 
een computer kan slechts een eindig aantal punten aan; daarom wordt het 
gesamplede signaal vermenigvuldigd met een venster (window). Dit veroor
zaakt een tweede afwijking van de continue getransformeerde: de zoge
naamde rimpel, 
om ook in het f-domein een gesampled signaal te verkrijgen wordt het 
signaal in het t-domein periodiek voortgezet, 
het aantal sample-punten 'moet' een gehele macht van twee zijn. 

Omdat de SdH oscillaties periodiek zijn in 1/B, en omdat de data equidistant in 
B zijn binnengehaald, moeten de betreffende arrays eerst worden omgerekend tot 
ze equidistant in 1/B zijn. Uit de meetdata worden door middel van lineaire inter
polatie de nieuwe arrays bepaald. 

Door de meetdata op deze manier te bewerken kan men metingen die 
gedaan zijn bij hogere magneetvelden (waarbij de hogere harmonischen merkbaar 
worden) toch gebruiken voor de bepaling van N5 en p.5• Hierdoor kunnen N5 en 
p.5 nauwkeuriger bepaald worden; hoe dit gedaan wordt, staat in de volgende 
paragraaf beschreven. 
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4.3.2 Bepaling van Ns en J.ls 

Na toepassen van het Fourier-filter blijft van de som in (4.1), (4.4) of (4.5) 
nog maar één term over. De periode van de oscillaties kan nu eenvoudig bepaald 
worden uit de waarden van 1/B op bijvoorbeeld de maxima. Door deze waarden 
uit te zetten tegen gehele getallen, wordt een rechte verkregen waarvan de helling 
gelijk is aan de periode Pjs. Uit (3.11) volgt dan de elektronenconcentratie. 

De bepaling van l-'s uit de meetdata is wat lastiger, maar met een PC is 
ook l-'s snel te bepalen. Met behulp van (4.6) en (4.7) wordt !lp/ p0 berekend uit 
de waarden van !lV op de extrema, waarna (zie (3.12)) !lgjg0 berekend wordt. 
Vervolgens worden de waarden van ln(!lg/g0) - bij directe metingen- of 
ln(!lg/gQ2Ji(as)) -als er met magneetveldmodulatie gemetenis-uitgezet tegen 
1/B. Deze figuur, waarvan een voorbeeld staat in figuur 4.4, wordt ook wel 
'Dingle plot' genoemd. Uit (3.8) volgt dat de helling van de zo verkregen rechte 
gelijk is aan -1ts / J.ls, zodat ook l-'s bekend is. 

graaf. 
Hoe de transportmobiliteit bepaald is, wordt uitgelegd in de volgende para-

0.1 L-------~---------L--------~--------~------~ 
0.00 

Figuur 4.4 

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 

1/B (1/T) --7 

Een typisch voorbeeld van een Dingle-plot. Uit de helling kan 
l-'s bepaald worden. Merk op dat ..1gjg0 logaritmisch staat 
uitgezet. 
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4.4 Hall metingen 

Met het Hall effect kunnen Ns en J.lr snel en eenvoudig bepaald worden: 
men meet ten eerste de transversale magnetoweerstand als functie van het (lage) 
magneetveld. Dit levert een rechte op waarvan de helling volgens (2.16) gebruikt 
kan worden om Ns te bepalen. Als bij B = 0 ook de weerstand Pxx nog bepaald 
wordt, is met (2.15) ook de transportmobiliteit J.lr te berekenen. 

De Hall metingen zijn uitgevoerd met twee opstellingen. Om de resultaten 
te kunnen vergelijken met die van Haverkorn13 zijn er metingen gedaan met de
zelfde configuratie als waarmee hij gemeten heeft. Hierbij zijn N 5 en J.lt als functie 
van de temperatuur bepaald (5 K :s: T :s: 300 K) met de zogenaamde 'karakteri
satieopstelling'. Deze opstelling is uitgebreid beschreven door Selten en Glänzer12

• 

Ook na iedere SdH meting is er een Hall meting gedaan. Omdat uit een 
SdH meting de quanturnmobiliteit J.ls volgt, en uit een Hall meting de trans
portmobiliteit J.lr, kan zo de verhouding J.tr! J.ls bepaald worden (zie § 2.2). Deze 
Hall metingen zijn uitgevoerd met dezelfde opstelling als die van figuur 4.1 
waarbij: 1) de wisselstroombron is vervangen door een gelijkstroombron, en 2) 
niet gemeten is met een loek-in, maar de spanning over het preparaat gelijk 
geregistreerd werd met een XY -schrijver. 
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4.5 Preparaten 

De Hall en SdH metingen zijn gedaan aan twee preparaten waarvan de 
opbouw in lagen is weergegeven in figuur 4.5. De preparaten (met nummers 
W78-2 en W78-5) zijn beide afkomstig van dezelfde plak (wafer), zodat men 
dezelfde eigenschappen van de twee preparaten zou verwachten. Het is echter 
mogelijk dat de plak niet helemaal homogeen gegroeid is (de temperatuur van de 
plak kan bijvoorbeeld aan te randen anders zijn dan in het midden), waardoor er 
toch (kleine) verschillen ontstaan. De relevante parameters zoals die zijn gebruikt 
bij de MBE-groei staan weergegeven in tabel 4.1. Hierin staat x voor de alumi
niumfractie in het AlxGa1_~. 

x nd (1ifl m-3
) ~p (Á) wd (Á) wc (Á) 

0,33 1,3 200 380 170 

Tabe/4.1 Enkele parameters van het groei-menu. 

Om er metingen aan te kunnen doen is op beide stukjes materiaal een 
Hall-bar structuur aangebracht. 

2DEG 

Figuur 4.5 
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De structuur van de preparaten waaraan gemeten is. Op een 
GaAs bufferlaag (die wordt vooraf gegaan door o.a. een super
rooster) wordt een AlGaAs spaeer gegroeid. Daarop komt een 
Si-gedoteerde A/GaAs-laag. Om oxidatie van het aluminium te 
voorkomen wordt tenslotte een GaAs toplaag gegroeid. 
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HOOFDSTUK 5 MEETRESULTATEN EN DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de metingen gepresenteerd. De 
temperatuurafhankelijkheid (5 K ~ T ~ 300 K) van I-lr en N

5 
(zoals gemeten met 

de karakterisatieopstelling) wordt behandeld in § 5.1. In paragraaf 5.2 wordt 
ingegaan op de metingen van I-lr resp. 1-ls als functie van Ns bij 1,6 K Combinatie 
van laatstgenoemde twee levert I-lr/ 1-ls· 

5.1 I-lr en Ns als functie van T 

Met de karakterisatieopstelling zijn Hall metingen verricht aan preparaat 
W78-2 bij temperaturen variërend van 5 tot 300 K. Metingen zijn gedaan in het 
donker, en na maximaal belichten van het preparaat door middel van een rood 
LED (Ä. = 650 nm). Aan de hand van de vergelijkingen (2.15) en (2.16) worden 
Ns en I-lr bepaald. De resultaten van de metingen staan weergegeven in figuur 5.1. 
Ter vergelijking staan ook de resultaten van Haverkorn13 hierin uitgezet. 

Haverkom heeft bepaald in hoeverre verschillende meetseries reproduce
ren (binnen een week), en kwam uit op nauwkeurigheden van 2% (voor N

5
) en 

ca. 7% (voor I-lr). Duidelijk blijkt dat onze metingen binnen voornoemde meetfout 
overeenkomen met die van Haverkorn; alleen Ns wijkt in belichte situatie onge
veer 10% af. Misschien is in onze situatie het preparaat nog te kort belicht om 
tot een maximale waarde voorNs te komen (niet maximaal belicht). Haverkom 
heeft niet gekeken naar lange termijn veranderingen in 1-'r en N

5
• Vergelijken van 

zijn uitkomsten met die van ons lijkt de opvatting te rechtvaardigen dat de 
transportmobiliteit en de elektronenconcentratie in dit preparaat ook op lange 
termijn nauwelijks veranderen. Tussen zijn metingen en die van ons ligt namelijk 
een periode van ongeveer acht maanden. 

Over het verloop van de curven kan nog het volgende opgemerkt worden. 
De mobiliteit heeft inderdaad een verloop zoals in figuur 2.2 is geschetst. Na 
belichten blijkt de mobiliteit bij lage temperatuur groter te zijn geworden. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat de elektronenconcentratie Ns is toegenomen 
(zie ook figuur 5.1 b). Hierdoor worden de geladen verontreinigingen beter afge
schermd (screening). Bij hogere temperatuur, als de geladen verontreinigingen 
niet meer de dominante strooicentra zijn, daalt de mobiliteit tot de waarde die 
zij ook in onbelichte situatie heeft. 

De elektronenconcentratie is tot ca. 200 K constant en neemt daarna toe. 
Deze toename bij hoge temperaturen vindt zijn oorsprong in het gegeven dat bij 
hoge temperatuur meer donoren geïoniseerd raken en een bijdrage leveren aan 
het 2DEG. 

Bij belichting treedt, zoals vermeld aan het eind van § 4.1, het PPC-effect 
op: bij lage T neemt Ns toe. In de buurt van de 100 K neemt de elektronen
concentratie weer af omdat daar het PPC-effect zijn effectiviteit verliest. Daarom 
volgt bij nog hogere temperaturen Ns het verloop zoals dat ook onbelicht het 
geval is. 
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De temperatuurafhankelijkheid van: a) de transportmobiliteit 
en b) de elektronenconcentratie. Beide figuren hebben betrek
king op preparaat W78-2. Legenda: de series 1 en 2 zijn door 
ons gemeten, 3 en 4 door Haverkom. Verder zijn de series 1 en 
3 in het donker gemeten terwijl bij 2 en 4 maximaal belicht is. 
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5.2 IJr en IJs als functie van N 5 

In eerste instantie zijn metingen gedaan met de opstelling uit figuur 4.2, 
d.w.z. met magneetveldmodulatie. Op een gegeven ogenblik bleek dat met 
oplopend magneetveld het faseverschil tussen de referentiespanning van de lock
in en de signaalspanningscomponent op w of 2cu niet meer constant bleef. Omdat 
de oorzaak van dit probleem tot op heden nog niet getraceerd is, en omdat voor 
de verwerking van de meetdata de amplitude van de oscillaties van belang is, is 
van magneetveldmodulatie overgestapt naar directe metingen waarbij wissel
stroom gebruikt is (figuur 4.1). Van de metingen die hierna besproken worden, 
zijn de SdH metingen dus alle verricht met wisselstroom, zodat voor de analyse 
vergelijking (4.1) gebruikt kan worden. De in deze paragraaf besproken Hall 
metingen zijn verricht met dezelfde opstelling, waarbij een gelijkstroom door het 
preparaat gestuurd is (i.p.v. een wisselstroom). 

De elektronenconcentratie Ns is op twee onafhankelijke manieren bepaald, 
namelijk zowel uit het Hall als uit het SdH effect. De hierbij te gebruiken verge
lijkingen zijn (2.16) resp. (3.11). Beide methoden om de elektronenconcentratie 
te bepalen leveren binnen 1 à 2% dezelfde waarde voorNs op. Wanneer verder 
in deze paragraaf een grootheid als functie van Ns wordt uitgezet, is daarvoor 
steeds het gemiddelde genomen van de waarden volgens beide voornoemde 
methoden. 

De gemeten mobiliteiten IJr en IJs staan tegen Ns uitgezet in de figuren 5.2 
en 5.3 voor de preparaten W78-2 resp. W78-5. Voor W78-2 staan tevens de 
punten weergegeven die met de karakterisatieopstelling bij 5 K gevonden zijn 
(onbelicht en maximaal belicht). In W78-2 loopt de transportmobiliteit op van 
60 m2/Vs (onbelicht) naar ongeveer 160 m2/Vs (maximaal belicht). Voor W78-5 
liggen deze beide waarden iets hoger. Dat de resultaten van W78-2 en W78-5 niet 
geheel gelijk zijn kan komen door inhomogeniteiten (bijvoorbeeld temperatuur
verschillen op de plak tijdens het groeien). 

Volgens de literatuur kan de transportmobiliteit voor geladen veront
reinigingen geschreven worden als IJ,cxN/ waarbij y ongeveer 1,5 is3

•
4

•
14

•
15

• De uit 
onze metingen bepaalde waarden van y zijn 1,6 (W78-2) en 1,4 (W78-5), in 
overeenstemming met de literatuur. De waarden van y zijn met behulp van 
lineaire regressie bepaald, zie de in de figuur getekende rechten. 

Als we nogmaals naar de figuren 5.2 en 5.3 kijken, zien we dat de quan
turnmobiliteit in W78-2 tot Ns = 4,5·1015 m-2 iets afneemt van 2,9 m2/Vs tot 2,1 
m2 /Vs; in W78-5 blijft IJs constant op 2,2 m2 /Vs. In beide preparaten neemt IJs bij 
Ns > 4,5 ·1015 m-2 echter sterk toe tot ongeveer 4,5 (W78-2) resp. 5 m2 /Vs 
(W78-5). 

Het blijkt dat IJs een ander verloop als functie van N 5 heeft dan IJ,. Er zijn 
twee mogelijke verklaringen aan te geven voor de sterke toename van de quan
tummobiliteit: er kan sprake zijn van parallelle geleiding of beginnende invloed 
van de tweede subband. Deze twee mogelijkheden worden hieronder nader 
besproken. 
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Parallelle geleiding treedt op wanneer het Fermi-niveau in het gedoteerde 
AlGaAs hoger ligt dan het geleidingsbandminimum (zie figuur 5.4 voor een 
schematische weergave hiervan). Er ontstaat dan een tweede kanaal, parallel aan 
het 2DEG, waardoor de elektronen kunnen bewegen. Het is mogelijk dat na 
belichten de elektronenconcentratie dermate groot wordt dat het Fermi-niveau 
boven het geleidingsbandminimum uitstijgt. Parallelle geleiding is goed waar te 
nemen door naar het quanturn Hall effect te kijken; de plateaus zijn dan namelijk 
niet meer geheel vlak. Bij hoge elektronenconcentraties is soms inderdaad een 
(licht) doorzakken van de QH plateaus te zien. Dit is echter niet altijd het geval, 
en bovendien treedt dit verschijnsel soms ook op bij elektronenconcentraties 
kleiner dan 4,5 ·1015 m-2

• Al met al lijkt parallelle geleiding niet de juiste verkla
ring voor de toename van J.ls te zijn. 

i -N -~ 

Figuur 5.4 

AlGaAs GaAs 

0 
z 

Bij parallelle geleiding ligt het geleidingsbandminimum in het 
gedoteerde AlGaAs onder het Fermi-niveau. Er zijn dan twee 
kanalen waardoor de elektronen kunnen bewegen. 

De tweede mogelijkheid is dat de tweede subband zich kenbaar begint te 
maken. Meestal neemt men aan dat de tweede subband pas vult bij een elektro
nenconcentratie in de buurt van 6 à 7 ·1015 m-2

• Fletcher et al. 16 rapporteren 
echter over vullen van de tweede subband bij een elektronenconcentratie van 
4,7·1015 m-2

• Een vullen van de tweede subband bij 4,5·1015 m-2 is derhalve niet 
onmogelijk. In de literatuur kunnen nog enkele ondersteuningen voor dit idee 
gevonden worden. Fletcher et al. 17 hebben berekeningen gedaan aan transport
en quantumrelaxatietijden van verschillende subbanden als functie van de elektro
nenconcentratie, waarbij Ns gevarieerd is door belichting met een rood of infra
rood LED. In figuur 5.5 staan hun resultaten weergegeven. Uit hun berekeningen 
volgt een sprongsgewijze toename van J.ls van de eerste sub band, gevolgd door een 
andere helling in de J.t5-N5-grafiek. Een soortgelijk verschijnsel berekenen zij ook 
voor de transportmobiliteit, zij het dat er nu een sprongsgewijze afname te zien 
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is. Uiteraard zouden voor onze preparaten andere getalwaarden in de berekenin
gen gebruikt moeten worden, maar het is aannemelijk dat een dergelijk verloop 
gevonden wordt. Wellicht is in ons geval de sprong in de transportmobiliteit 
verwaarloosbaar klein (in de figuren 5.2 en 5.3 is immers geen sprong in IJr te 
zien), maar zou er wel een knik optreden. Helaas is dit in onze preparaten niet 
experimenteel te verifiëren omdat geen hogere elektronenconcentraties dan 
5,1·10

15 
m-

2 
gehaald kunnen worden. Een andere aanwijzing voor twee subbanden 

is volgens Coleridge18 het optreden van oscillaties in de Dingle-plot bij lage 
magneetvelden. Bij hogere elektronenconcentraties is inderdaad een lichte 
slingering te zien, zie bijvoorbeeld figuur 5.6, waarbij preparaat W78-2 maximaal 
belicht is. 

16 
sample no. 3 red (a) 

12 

8 T0q (xlO) 

4 -
1'/l ., 

I 0 
0 

(b) Figuur 5.5 - 60 -t--
De berekende transport- en quantum-

40 
relaxatietijden (i en iJ) in een twee-
subbanden systeem als functie van de 

20 elektronenconcentratie (nT) na belichten 
met een rood LED. De eerste subband 

0 wordt aangeduid met intlex 0, de tweede 
5 6 7 8 9 10 met index 1. Overgenomen van Fletcher 

nT ( 1015 m-2 ) et al1~ 

Resumerend zijn er te weinig gegevens om een definitieve conclusie te 
trekken omtrent de oorzaak van de sterke toename van IJs in het hoge-Ns gebied. 
Wel is het waarschijnlijk dat dit wordt veroorzaakt door het vullen van de tweede 
sub band. 

Ook het verloop van de verhouding IJr/ P.s als functie van Ns is in de figuren 
5.2 en 5.3 terug te vinden. Het is goed te zien dat bij beide preparaten deze ver
houding eerst toeneemt om later bij Ns > 4,5 ·1015 m-2 weer af te nemen. Bij 
W78-5 valt p.J IJs zelfs helemaal terug naar de waarde in onbelichte situatie. In 
§ 2.2 is melding gemaakt van berekeningen van Das Sarma en Stern5 aan IJJ IJs· 
De resultaten van de metingen aan W78-2 en W78-5 staan uitgezet in figuur 5.7 
(een herhaling van figuur 2.3). Wij vinden voor kleine elektronenconcentraties 
dezelfde Ns-afhankelijkheid als zij berekend hebben. Aangezien de preparaten een 
spaeer met een dikte van 200 Á hebben (dus een afstand van ongeveer 270 Á 
tussen 2DEG en verontreinigingen - dit is bepaald met behulp van zelfconsistente 

31 



berekeningen, zie paragraaf 6.2) wordt een waarde van ruim 5 verwacht voor 
ZflTF- Dat Das Sarma en Stern op iets hogere waarden voor IJ/ IJs uitkomen, kan 
verband houden met het feit dat zij veronderstellen dat het 2DEG en de strooi
centra beide in een plat vlak liggen, dat zij slechts rekening houden met geïoni
seerde donoren (geladen verontreinigingen) en dat zij rekenen met een tempera
tuur van 0 K. Aangenomen dat men bij N

5 
> 4,5 ·1015 m-2 te maken krijgt met de 

tweede subband, behoeft het feit dat IJ/ IJs terugvalt geen verbazing te wekken. 

0 

Figuur 5.6 

2 3 

1/B (1/T) ~ 

In de Dingle-plot is bij hoge elektronenconcentraties en lage 
magneetvelden een lichte slingering te zien, hetgeen kan duiden 
op vullen van de tweede subband. 

Nadat we in dit hoofdstuk de meetresultaten steeds vergeleken hebben met 
de resultaten en berekeningen van anderen, wordt het nu tijd eens te kijken in 
hoeverre wij de meetresultaten zèlf door middel van modelberekeningen kunnen 
reproduceren. Dit wordt in het volgende hoofdstuk gedaan. 
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Figuur 5.7 
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Onze waarden van Jl/ lls uitgezet bij de theoretische curven 
(doorgetrokken lijnen) van Das Sarma en Stem. De gestreepte 
curve betreft preparaat W78-2, de gestippelde preparaat W78-5. 
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HOOFDSTUK 6 BEREKENINGEN EN DISCUSSIE 

Dit hoofdstuk behandelt de berekeningen die gedaan zijn aan de mobili
teiten. In de eerste paragraaf wordt getracht de gemeten mobiliteiten te reprodu
ceren. In § 6.2 worden de uitkomsten van onze berekeningen vergeleken met 
berekeningen in de literatuur en met zelfconsistente berekeningen. Paragraaf 6.3 
behandelt het aangepaste programma. 

6.1 Aanpassing aan de metingen 

Met het in § 2.2 genoemde programma MOBIL2 zijn berekeningen 
uitgevoerd met als doel de gemeten mobiliteiten te reproduceren. De waarden die 
voor de diverse parameters zijn gebruikt, zijn die welke genoemd zijn in para
graaf 4.5 en in tabel A.1 (appendix A). Verder is uitgegaan van een depletie
concentratie van 0,7·1015 m·2 (deze is berekend uitgaande van een donorconcen
tratie nd van 1,3·1024 m·2 en kan berekend worden aan de hand van de door Hira
kawa et al. 19 gegeven vergelijkingen). Tenslotte zijn er nog de temperatuur 
(1,6 K), de elektronenconcentratie N5 en de achtergrondconcentratie nbg· De 
achtergrondconcentratie hangt af van de tijd dat het MEE-systeem ongeopend in 
bedrijf is geweest: als deze tijd kort is, zijn er meer verontreinigingen aanwezig 
en is nbg relati~f ?oog. Uit metingen aan bulk GaAs is gebleken dat n~g_vo~r ons 
systeem een mmtmum-waarde heeft van ongeveer 2·1020 m·3• De plak W78 IS een 
van de laatsten die gegroeid is voordat het MEE-systeem geopend werd, zodat 
een lage nbg verwacht mag worden. 

Er zijn meerdere modellen in omloop om de bijdrage van de geïoniseerde 
donoren (remote impurities) op de verstrooiing te beschrijven. In de literatuur 
wordt dat meestal gedaan met vergelijking (A.5) (appendix A). Dit model wordt 
hier het conventionele model genoemd. Wanneer wij voJ:;ens dit model rekenen, 
wordt de achtergrondconcentratie enigszins gevarieerd om aan de metingen te 
kunnen aanpassen. 

Door Van Hall20 is er op gewezen dat de bijdrage van de gemiddelde 
potentiaal van de remote impurities is verdisconteerd in de golffunctie f(z) 
(vergelijking (2.1)). Om dubbeltellen van deze potentiaal te voorkomen heeft hij 
een model ontwikkeld waarin de elektronen verstrooien aan de fluctuaties op de 
gemiddelde potentiaal. Dit model wordt hier het fluctuatiemodel genoemd. Met 
dit model wordt - en dan met name bij grote spaeerdikten - de berekende mobili
teit van de remote impurities, en daarmee de totale mobiliteit bij lage tempera
tuur, verhoogd. Omdat men dan doorgaans boven de gemeten mobiliteit uitkomt, 
wordt als aanvullend strooiproces oppervlakte ruwheid aangenomen (zie hiervoor 
ook Haverkorn13

). De bijdrage hiervan is te variëren door de parameters bij dit 
strooi proces, de hoogteparameter L1 en de correlatielengte A, te veranderen. Men 
kan zich dit voorstellen als eilanden met een hoogte L1 en een lengte A op het 
scheidingsvlak. Het lijkt redelijk te veronderstellen dat de hoogte van zo'n eiland 
niet meer is dan ongeveer twee atoomlagen, hetgeen overeenkomt met ongeveer 
11 Á. Bij de berekeningen met dit fluctuatiemodel is uitgegaan van een vaste 
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achtergrondconcentratie van 3·1020 m-3
• De correlatielengte A blijft dan over als 

parameter waarmee de berekende mobiliteit kan worden aangepast. 

Aangezien door Haverkorn13 aanpassingen aan de transportmobiliteit zijn 
verricht èn omdat P.t nauwkeuriger bekend is dan p.

5
, is eerst geprobeerd om P.t 

in onbelicht geval aan te passen. Later kan dan gekeken worden naar p.
5 

en het 
effect van belichting. De transportmobiliteit van W78-2 onbelicht (P.t = 60 m2 /Vs 
bij Ns = 2,90·1015 m-2

) kan conventioneel berekend worden als een achtergrond
concentratie nbg = 6·1020 m-3 verondersteld wordt. Bij W78-5 (P.r = 70m2 jVs bij 
Ns = 2,85·1015 m-2

) komt men met nbg = 3·1020 m-3 uit op de gemeten mobiliteit. 
De aanpassing voor W78-5 heeft fysisch zeer acceptabele parameters (nbg niet veel 
groter dan 2·1020 m-3

); bij W78-2 moet een vrij hoge achtergrondconcentratie 
verondersteld worden. Als gerekend wordt met het fluctuatiemodel en opper
vlakte ruwheid wordt de gemeten mobiliteit gereproduceerd bij een set (..:1, A)
combinaties. Voor W78-5 staat deze set weergegeven in figuur 6.1. Tevens is een 
lijn getrokken bij ..:i = 11 Á omdat verondersteld is dat ..:1 niet groter is dan 11 Á. 
Het blijkt dat met een correlatielengte tussen circa 20 en 250 Á een correcte 
parameterset kan worden verkregen. 

Aanpassing aan p.1 in onbelichte situatie blijkt, zowel met het conventionele 
als ook met het fluctuatiemodel, zonder serieuze problemen mogelijk te zijn. 

Î 
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Figuur 6.1 De combinaties ( ..:1, A) waarmee voor preparaat W78-5 een 
goede aanpassing wordt verkregen. 

De volgende stap is aan te passen bij (stapsgewijze) belichting. Omdat bij 
elektronenconcentraties hoger dan 4,5·1015 m-2 waarschijnlijk de tweede subband 
invloed gaat uitoefenen op de mobiliteit is met elektronenconcentraties tot deze 
waarde gerekend. De aanpassingen bij belichting zijn berekend door slechts Ns te 
variëren; de andere parameters zijn constant gehouden. Met het conventionele 
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model blijkt niet goed te kunnen worden aangepast: hoe groter N
5 

(hoe langer 
belicht wordt), des te meer wijkt de gemeten mobiliteit af van de berekende. 
Hierbij is de gemeten mobiliteit groter dan de berekende. Dit kan, gezien de 
relatie p.1ocN/, worden uitgedrukt in de waarde r: voor W78-2 en W78-5 is r= 1,6 
resp. 1,4 gemeten, terwijl uit onze conventionele berekeningen r=0,75 volgt. Met 
het fluctuatiemodel kan ook niet goed worden aangepast; dit model levert 
namelijk, uitgaande van een spaeerdikte van 200 Á en een achtergrondconcen
tratie nbg = 3·HY0 m-2

, een r van 1,2 op. Uiteraard is met de fluctuatietheorie 
wel bij elke Ns een set ( Ll, A) te vinden die de gemeten mobiliteit reproduceert 
(zie figuur 6.1). Het is echter niet mogelijk een combinatie (Ll, A) te vinden die 
zowel de onbelichte als de belichte situatie goed beschrijft (de twee krommen in 
figuur 6.1 snijden elkaar niet). Als gekeken wordt naar de waarden YRb waarin 
alleen de bijdrage van de remote impurity (RI) verstrooiing is meegenomen, vindt 
men conventioneel rm=0,72, en rm= 1,3 met het fluctuatiemodeL Dit tegenover 
rm= 1,5 als in de literatuur gevonden waarde. Deze resultaten zijn ook door Cuy
pers9 reeds gevonden. Omdat het conventionele model gebaseerd is op de verge
lijkingen zoals gegeven door Hirakawa en Sakaki3 wordt verwacht dat de uitkom
sten van onze berekeningen dezelfde zijn als die van hen. Gezien het feit dat 
Hirakawa en Sakaki voor een preparaat met een 180 Á spaeer r = 1,5 vinden 
(voor dunnere spacers vinden zij kleinere r's) en wij met een 200 Á spaeer r= 1,6 
en 1,4 meten, is het feit dat wij rm=0,72 berekenen in hoge mate verwonderlijk. 
Misschien ligt dit (deels) aan de verschillende parameter-sets. Hier wordt in de 
volgende paragraaf nader op ingegaan. Eerst zullen we de aanpassing van de 
theorie aan de metingen verder behandelen. 

Als laatste aspect van de aanpassingen wordt nu gekeken naar de waarde 
van de quanturnmobiliteit J.ls bij een set parameters die p.1 goed reproduceert (zie 
eerder in deze paragraaf). Dit wordt alleen gedaan voor het onbelichte geval. De 
berekende J.ls blijkt voor W78-2 en W78-5- ondanks de verschillende parameters 
en transportmobiliteiten - nagenoeg gelijk te zijn. Met het conventionele model 
komt men uit op een waarde J.ls = 1,1 m2/Vs. Het fluctuatiemodel echter levert, 
nagenoeg onafhankelijk van de (Ll, A)-combinatie, J.ls = 7 à 8 m2/Vs. Uit de 
figuren 5.2 en 5.3 blijkt dat de gemeten J.ls een grootte van circa 2,2 m2 /Vs heeft. 
Zowel conventioneel als met het fluctuatiemodel komt men dus niet uit op de 
gemeten waarde. Wel is het conventionele model beter in overeenstemming met 
de metingen dan het fluctuatiemodeL Ook het conventionele model zit echter nog 
een factor 2 fout. 

Als we de resultaten van deze paragraaf nog eens samenvatten komen we 
tot het volgende. De transportmobiliteiten van W78-2 en W78-5 bij T = 1,6 K zijn 
onbelicht zowel conventioneel als met het fluctuatiemodel te reproduceren. Voor 
W78-2 is met het conventionele model wel een (hoge) achtergrondconcentratie 
nodig om een goede aanpassing te krijgen. Bij het fluctuatiemodel is het nodig 
een extra strooiproces te veronderstellen waarvoor hier oppervlakte ruwheid 
genomen is. Bij belichting blijkt geen goede reproductie meer mogelijk: gemeten 
komt r uit op 1,5 terwijl de berekeningen uitkomen op 0,8 (conventioneel) of 1,2 
(fluctuatiemodel). Het feit dat wij een andere r berekenen dan Hirakawa en 
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Sakaki zal nog nader worden onderzocht. De berekende waarden van de quan
turnmobiliteit J.ls waarbij J.lr onbelicht goed klopt, zijn niet in overeenstemming met 
de metingen. Conventioneel komt men een factor 2 te laag uit, met het fluctuatie
model bijna een factor 4 te hoog. 
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6.2 Vergelijking met literatuur 

In de vorige paragraaf is vermeld dat wij met convc~tionele berekeningen 
op een lagere waarde van r uitkomen dan Hirakawa en Sakaki (HS). Ook is 
gesteld dat dit wellicht komt door de iets verschillende parameter-sets. Omdat het 
programma MOBIL2 gebaseerd is op de door HS gegeven vergelijkingen, is het 
voor de juistheid van het programma noodzakelijk dat er dezelfde resultaten uit 
komen als HS in hun publicatie presenteren. Om na te gaan in hoeverre dit het 
geval is, zijn berekeningen gedaan aan twee door hen genoemde preparaten met 
spaeerdikten van 45 en 180 Á (preparaat 2A resp. 3). Preparaat lA (zonder 
spacer) is niet meegenomen in de berekeningen omdat wij de golffunctie f(z) 
benaderen met de Fang-Howard golffunctie (2.3) waar HS rekenen met de 
variationele Fang-Howard golffunctie die de golffunctie beter benadert doordat 
ook indringing van de golffunctie in de AlGaAs-laag wordt meegenomen. Met 
name bij dunne (of geen) spacers zal dit verschil een belangrijke rol spelen. De 
parameters die gebruikt zijn bij de berekeningen staan opgesomd in tabel 6.1. 

Tabe/6.1 

• 
c: 
~ 

0 
LIJ 
N 

I 

Preparaat 2A 3 

~p (Á) 45 180 

nd (Hf4 m-3) 0,54 0,43 

nbg (102o m-3) 1 1 

Ndept (1015 m-2) 0,6 0,6 

T(K) 12 12 

De parameters die gebruikt zijn bij het reproduceren van de 
berekeningen van Hirakawa en Sakaki aan twee preparaten. 

Ns C cm-2) 
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Figuur 6.2 

Onze rekenresultaten (doorgetrokken en 
gestippelde lijnen) samen met die van 
Hirakawa en Sakakt (gestreepte lijnen) 
met dezelfde parameters. Er is duidelijk 
geen overeenstemming. 



De elektronenconcentratie N5 is gevarieerd tussen 1 en 10·1015 m-2
• De 

resultaten van de berekeningen staan weergegeven in figuur 6.2. In deze figuur, 
overgenomen uit een publicatie3

, staan de resultaten van de berekeningen van 
Hirakawa en Sakaki; onze resultaten zijn er bij uitgezet. Merk op dat links een 
genormeerde mobiliteit P.n staat. De resultaten voor y (alle strooimechanismen 
samen), YRI (alleen remote impurities) en YBI (alleen background impurities) staan 
samen met de uitkomsten van Hirakawa en Sakaki in tabel 6.2 samengevat. 

Tabel6.2 

Preparaat Onze berekeningen Hirakawa 
& Sakaki 

r YRI YBI r 
2A 0,75 0,85 1,10 1,3 

3 0,41 0,79 1,10 1,5 

De y's volgens onze berekeningen en volgens die van Hirakawa 
en Sakaki. 

Behalve het feit dat wij andere waarden voor y vinden, liggen onze waarden van 
P.n zowiezo te hoog in de grafiek. Duidelijk blijkt dus dat, ook bij dezelfde 
parameters, er geen overeenstemming is tussen de berekeningen van HS en die 
van ons. Bij navraag bij Van Hall bleek het vermoeden te bestaan dat HS de 
mobiliteit toch op een andere manier berekenen dan hun publicatie suggereert. 
Het programma MOBIL2 was dan ook niet gecontroleerd aan de hand van de 
uitkomsten van hun berekeningen, maar aan de hand van berekeningen van Lin2

\ 

die overigens dezelfde vergelijkingen gebruikt als HS. 
Lin geeft in zijn proefschrift een lijst van preparaten waaraan aanpassingen 

verricht zijn. Hij geeft hierbij geen compleet overzicht van de daarbij gebruikte 
parameters: de achtergrondconcentratie nbg en de deptetieconcentratie Ndept staan 
niet vermeld. Wij hebben hiervoor 1·1020 m-3 resp. 0,6·1015 m-2 genomen. Verder 
werkte Lin met twee temperaturen: 4,2 en 10 K. Bij de berekeningen zijn wij 
uitgegaan van T = 4 K; voor de resultaten maakt de temperatuur nauwelijks uit. 

Preparaat 

1 

3 

5 

9 

14 

Tabel6.3 

wsp (Á) Ns (10t5 m-2) z4 (Á) P.RJ (m2 /Vs) 

Lin Wij 

55 4,00 800 15 15 

115,5 6,25 800 43 56 

40,4 1,33 500 3,7 5,1 

32,5 4,07 800 9,2 9,0 

105,7 5,35 800 35 44 

De parameters die gebruikt zijn bij de berekeningen, en de 
resultaten van Lin en van ons. 
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De donorconcentratie nd was steeds 2·HY4 m-3
. De overige parameters staan, met 

de rekenresultaten van Lin en van ons, vermeld in tabel 6.3. Met de grootheid z4 

wordt de afstand van het scheidingsvlak tot de toplaag bedoeld. Uit de tabel blijkt 
dat de berekeningen aan de preparaten 1 en 9 overeenkomen met die van Lin, 
terwijl er grote afwijkingen zijn bij de preparaten 3, 5 en 14. Opvallend is dat de 
preparaten 1 en 9 beide ten eerste dunne spacers èn ten tweede een grote waarde 
vanz4 hebben; bij deze preparaten is de verhouding spacerdikte/z4 dus klein. Van 
belang is nu te weten dat bij de toplaag (waar ook een GaAs/ AlGaAs overgang 
plaats vindt) een tweede deptetiegebied aanwezig is waarin geïoniseerde donoren 
voorkomen. Bij preparaten met dikkere spacers (waarbij de 'geïoniseerde donoren 
bij de spacer' verder van het 2DEG af zitten en de mobiliteit derhalve hoger is) 
of een kleinere z4 (waarbij het depletiegebied bij de toplaag dichter bij het 2DEG 
ligt) is juist geen overeenstemming met de berekeningen van Lin. Een logische 
verklaring voor dit feit is gelegen in de invloed van de strooicentra in het depie
tiegebied bij de toplaag. Deze strooicentra kunnen merkbaar worden als 1. andere 
strooicentra weinig invloed hebben (dikke spacers), of 2. ze dicht bij het 2DEG 
komen (kleine z4). In figuur 6.3 staat de geleidingsbandstructuur in het gebied van 
de junctie tot en met de GaAs-toplaag schematisch weergegeven. 

r wd2 wd, 
>: .< 

w wn : w 
c :<: sp 

). ~ .( ) :< >: 
N .._ 

IJ;:! 

E ~~---------~------------~-------~--~---------F • • . • 

I 

Figuur 6.3 

: : : : 

II : III : IV :v: VI VII 

0 
z~ 

Het geleidingsbandminimum als functie van de z-coördinaat in 
het gebied van het 2DEG tot en met de toplaag. Er zijn twee 
deptetiegebieden /IJ en V aanwezig en een neutraal deel W 
daartussen. 

Als deze extra strooicentra bij spaeerdikten van tegen de 100 A en bij een 
z4 beneden ca. 800 A een dergelijk grote invloed hebben als in de preparaten van 
Lin, is het zeer waarschijnlijk dat deze strooicentra ook een rol spelen in onze 
preparaten W78-2 en W78-5 met hun spaeerdikte van 200 A en z4 = 580 Á. Het 
verdient derhalve aanbeveling na te gaan wat de invloed van het tweede depletie
gebied op de mobiliteit is. Dit hoeft niet per definitie te betekenen dat de 
berekende mobiliteit afneemt vanwege de extra strooicentra: het is in principe 
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mogelijk dat er ladinguitwisseling plaatsvindt tussen de heterojunctie en het 
gebied bij de toplaag (over het gehele preparaat moet echter wel ladingsneutra
liteit gelden). Hierdoor zou de donorconcentratie bij de junctie bijvoorbeeld af 
kunnen nemen waardoor de mobiliteit juist zou kunnen stijgen. 

Verder is de rekenmethode gebaseerd op de veronderstelling dat er een 
neutraal gebied ter dikte Wn is tussen de twee depletiegebieden (gebied IV in 
figuur 6.3). De deptetielengte in het AlGaAs bij de toplaag Wd2 is berekend met 
behulp van de Poisson-vergelijking onder de aanname dat in de gebieden 11 en 
III alle acceptoren geïoniseerd zijn en in gebied III tevens alle donoren. Gerekend 
met energiesprongen van 0, 7 resp. 0,27 e V bij de overgang van gebied I naar 11, 
resp. gebied 11 naar III, en gerekend met een donorenergie Ed = 0,06 e V, komt 
men voor de preparaten W78 uit op W d2 .. 210 Á. Uit zelfconsistente berekenin
gen met het door Weegels22 geschreven programma OSMODQW2 (een recentere 
versie van het in zijn verslag beschreven programma JUNCTION) volgt een 
deptetielengte Wd1 van 40 Á. Uitgaande van bovenstaande twee depletielengten 
komt men uit op een neutraal gebied van circa 130 Á. Gezien de aannamen die 
bij de berekening van de depletielengten gemaakt zijn, moet dit getal met de 
enige voorzichtigheid bekeken worden. Waarschijnlijk kunnen we echter wel 
spreken van een neutraal gebied in het AlGaAs. 

Een laatste punt wordt gevormd door de afstand van het 2DEG tot het 
scheidingsvlak. Uit de zelfconsistente berekeningen volgt namelijk behalve de 
bandstructuur ook de golffunctie f(z ). Dit staat weergegeven in figuur 6.4. Volgens 
de zelfconsistente berekeningen is de gemiddelde afstand <z > van het 2DEG tot 
het scheidingsvlak in de preparaten W78 zo'n 70 Á. De Fang-Howard golffunctie 
geeft echter een <z> van ongeveer 100 Á (zie vergelijking (2.5)). Door deze 
afstand te groot te schatten zal de berekende mobiliteit te hoog uitvallen. Ten
slotte is in figuur 6.4 te zien dat de ( zelfconsistente) golffunctie tot ongeveer een 
derde van de totale spaeer doordringt, dus tot ruim 100 Á van de dominante 
strooieen tra. 

Al met al blijken er enkele haken en ogen te zitten aan de huidige manier 
om de mobiliteit te berekenen. Op enkele methoden om hieraan tegemoet te 
komen wordt in de volgende paragraaf nader in gegaan. 
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De zelfconsistente golffunctie dringt diep in de spaeer door. De 
Fang-Howard golffunctie doet dit niet en ligt bovendien verder 
van het scheidingsvlak af. 
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6.3 Het aangepaste programma 

In de voorgaande paragraaf staan enkele bezwaren tegen de huidige 
methode van rekenen genoemd. Om deze bezwaren op te heffen zijn enkele 
veranderingen in de programmatuur aangebracht. Voorlopig wordt de oppervlak
telading verdisconteerd in een extra lading in het deptetiegebied bij de spacer. De 
grootte van deze lading moet door de gebruiker van het programma opgegeven 
worden. Dit is echter een voorlopige oplossing; zo is de hoeveelheid lading die 
extra aangebracht wordt nog vrij te kiezen en zijn de strooicentra bij de toplaag 
nog niet van directe invloed op de mobiliteit. 

De andere wijziging in het programma betreft de discrepantie tussen de 
zelfconsistente berekening van <z > en de waarde die de Fang-Howard benade
ring daarvoor geeft. De gemiddelde afstand tussen 2DEG en scheidingsvlak kan 
worden opgegeven. Indien dit gedaan wordt, wordt het verschil tussen de opge
geven waarde en de Fang-Howard waarde voor <z > verrekend door de spaeer
dikte aan te passen. 

Met dit aangepaste programma zijn enkele voorlopige berekeningen 
gedaan aan de preparaten 3, 5 en 14 van Lin. Dit zijn de preparaten waarvoor er 
geen overeenstemming was met zijn berekeningen. De positieve oppervlaktelading 
die aan het deptetiegebied bij de spaeer moet worden toegevoegd om een goede 
aanpassing aan de resultaten van Lin te krijgen, is 3·1015 m·2 voor preparaat 3, 
0,9·1015 m·2 voor preparaat 5, en 2·1015 m·2 voor preparaat 14. Door een posi
tieve lading aan het deptetiegebied toe te voegen, wordt gerekend met eengrotere 
deptetielengte bij de spacer. Hierdoor wordt de mobiliteit omlaag gedrukt. Men 
ziet dat de oppervlakteladingsdichtheden die moeten worden verondersteld van 
dezelfde grootte orde zijn als de elektronenconcentratie van het 2DEG. Het is 
echter de vraag of de netto lading de juiste waarde heeft. Bovendien is de 
potentiaal ten gevolge van de ladingverdeling bij de toplaag nog niet meege
nomen; het is de bedoeling dat dit in de nabije toekomst wel gaat gebeuren. In 
feite zijn er drie gebieden (zie figuur 6.3): in gebied III overheersen de geïoni
seerde donoren; deze laag heeft een positieve lading. Dan is er gebied 11 waarin 
de geïoniseerde acceptoren domineren; deze laag is licht negatief geladen. 
Tenslotte is er op het grensvlak van de gebieden I en 11 een negatieve oppervlak
telading. Men kan dan ook, zoals reeds door Lin opgemerkt is, spreken van een 
dipoollaag. 

Dan is er nog het probleem van de gemiddelde afstand tussen het 2DEG 
en het scheidingsvlak. Dit kan deels opgevangen worden zoals momenteel gedaan 
is in het programma, namelijk door de spaeerdikte ~P aan te passen. Mede 
vanwege het feit dat de golffunctie diep in de spaeer doordringt, is het de vraag 
of deze benadering wel voldoende nauwkeurig is. 
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HOOFDSTUK 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De temperatuurafhankelijke metingen (aan preparaat W78-2) van de 
transportmobiliteit J.t1 en de elektronenconcentratie N5 als functie van de tempera
tuur komen (onbelicht en maximaal belicht) goed overeen met de resultaten van 
Haverkorn13

• Ook op de langere termijn (acht maanden) blijken de J.t1-T en N5-T 
curven niet noemenswaardig te veranderen. 

Er zijn metingen gedaan aan de transportmobiliteit en de quanturnmobili
teit J.ls van de preparaten W78-2 en W78-5 als functie van de elektronenconcen
tratie bijT = 1,6 K (waarbij Ns gevarieerd is door belichting met een rood LED). 
De waarden die uit Hall en Shubnikov-de Haas metingen gevonden worden voor 
Ns liggen binnen 1 tot 2% op dezelfde waarde. In de literatuur wordt het verband 
J.lt'xN/ aangenomen waarbij y= 1,5 voor geladen verontreinigingen. Onze metin
gen komen met y= 1,6 voor preparaat W78-2 en y= 1,4 voor W78-5 hiermee §oed 
overeen. Het feit dat bij elektronenconcentraties hoger dan 4,5 ·1015 m- de 
quanturnmobiliteit sterk toeneemt, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het 
vullen van de tweede sub band. Aanwijzingen hiervoor zijn in de literatuur vermel
de berekeningen (deze geven een sprong in de diverse mobiliteiten te zien waar 
de tweede subband begint te vullen) en oscillaties in de Dingle-plot De gemeten 
waarde van J.t,/ J.ls ligt wat lager dan door Das Sarma en Stern berekend. Dit kan 
verklaard worden uit het feit dat zij 2DEG en strooicentra beide in een plat vlak 
veronderstellen en slechts met geïoniseerde donoren rekening houden. 

Het programma MOBIL2 is gebruikt om aanpassingen te doen aan de 
metingen. Aanpassing aan de bij 1,6 K in het donker gemeten transportmobili
teiten van de preparaten W78-2 en W78-5 lukt met fysisch acceptabele para
meters zowel conventioneel als met het fluctuatiemodeL Bij dit laatste model is 
echter een aanvullend strooiproces nodig; hiervoor is oppervlakte ruwheid 
genomen. Aanpassing aan de quanturnmobiliteit lukt niet met dezelfde parame
ters als waarmee J.l, is aangepast: conventioneel komt men een factor 2 onder de 
gemeten waarde uit, met het fluctuatiemodel bijna een factor 4 er boven. De 
berekende waarden van y (conventioneel 0,8, met het fluctuatiemodel 1,2) 
kloppen niet met de in de literatuur aangenomen waarde ( y= 1,5) en met de 
metingen. 

Onze berekeningen komen niet overeen met die van Hirakawa en Sakaki: 
met dezelfde parameters komen wij uit op andere transportmobiliteiten en andere 
waarden voor y: wij berekenen yRI=0,85 en yRI=0,79 waar Hirakawa en Sakaki 
uitkomen op y= 1,3 resp. y= 1,5. Dit is reeds opgemerkt door Cuypers9

• 

Onze berekeningen komen overeen met die van Lin voor zover gerekend 
wordt aan preparaten met dunne spacers (~p kleiner dan circa 50 Á) èn een 
grote afstand z4 tussen het GaAs/ AIGaAs-scheidingsvlak en de toplaag 
(z4 ~ 800 Á). Als aan een van deze twee criteria niet voldaan is, wordt de invloed 
van het depletiegebied bij de toplaag merkbaar. Aangezien voor de preparaten 
W78 geldt W:.P = 200 Á en z4 = 580 À, moet dit depletiegebied - in tegenstelling 
tot wat tot nu toe het geval is - meegenomen worden in de berekeningen. 
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Uit zelfconsistente berekeningen blijkt dat in de - door MOBIL2 gebruik
te- Fang-Howard benadering de gemiddelde afstand <z> tussen het 2DEG en 
het scheidingsvlak ongeveer 30 Á te groot wordt geschat. Evenmin houdt de Fang
Howard benadering rekening met indringing van de golffunctie in de spaeer (bij 
de preparaten W78 tot een derde van de totale spaeerdikte ). 

Voorlopig is het programma zodanig gewijzigd dat de oppervlaktelading 
bij de toplaag verdisconteerd wordt in een aanpassing van de hoeveelheid geïoni
seerde donoren bij de spacer. De gemiddelde afstand <z > kan opgegeven 
worden, waarna het verschil met de Fang-Howard benadering verrekend wordt 
in de spacerdikte. Met deze wijzigingen kan ook aan de mobiliteiten van Lins 
preparaten met dikkere spacers en kleinere z4 aangepast worden. 

Gezien de benaderingen die in de huidige berekeningen toegepast worden, 
zou het wellicht beter zijn om de golffunctie zelfconsistent uit te rekenen en in 
tabelvorm als invoer te gebruiken bij de berekening van de mobiliteiten. Als de 
zelfconsistente berekening over de gehele lengte van het preparaat uitgevoerd 
wordt, heeft dit tevens als voordeel dat men meer inzicht verkrijgt in de depletie
lengten, en daarmee in de dikte van het neutrale gebied. Ook kan de ladingverde
ling bij de toplaag uitgerekend worden. Nog een voordeel is het feit dat men 
tevens de golffuncties van hogere subbanden kan uitrekenen. Zodoende kan men 
ook de mobiliteiten van de tweede subband berekenen. Uiteraard zal deze 
methode meer rekentijd vergen dan tot nu toe het geval is, maar het inzicht in 
wat er in de preparaten gebeurt wordt er significant door vergroot. 

Gezien het voorlopige karakter van de huidige berekeningen is een uit
spraak over de geldigheid van het conventionele model dan wel het fluctuatie
model nog niet mogelijk. 
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APPENDIX A OVERGANGSWAARSCHUNLUKHEDEN VOOR 
ENKELE STROOIPROCESSEN 

In onderstaande vergelijkingen wordt uitgegaan van verstrooiing van een 
toestand k1 naar k2• 8 is de strooihoek en q = I krk2 1 = 2k I sin( 8/2) I , met 
k = I k1 I = I k2 1 . Afscherming wordt in rekening gebracht door een functie S(q): 

met (in de Fang-Howard benadering) 

F(q) = b (8b
2 

+ 9bq + 3q 2
) 

8(b +q)3 

IJ( 0 E 1
) 

IJ( T E ) = fdE' q, ' F q, ' F F 1 ' 
o 4kT cosh2[(EF --Ep) /2kT] 

II(q, o, E,) 0 
: ~ 1-u(q-2k,) ~-[ ~,] 

2Y2 

(A.l) 

(A2) 

(A.3) 

(A.4) 

u(x) is de eenheidsstapfunctie, kp de Fermi-golfvector en b is de Fang-Howard 
parameter (2.4 ). De overgangswaarschijnlijkheden zijn voor 

Geladen verontreinigingen: 

V (8 E) = m*Z2e4 Jdz.[F(q, z;)rn(z.) 
I ' 8n 1f~e~ I qS(q) I ' 

(A.5) 

waarin Ze de lading van de verontreinigingen is en n(z;) hun verdeling. De 
vormfactor F(q, z;) wordt gegeven door 

F( ) fdz i .r ( ) 12 -qlz;-zl 
q' Z i = IJ FH z I e ' (A.6) 

met fp~z) de Fang-Howard golffunctie (2.3). 
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Akoestische fononen, deformatie potentiaal: 

(A.7) 

met D de deformatiepotentiaalconstante en cL de longitudinale elastische con
stante. 

Akoestische fononen, piëzoelektrische koppeling: 

(AS) 

met h14 de relevante piëzoelektrische tensorcomponent en cT de transversale 
elektrische constante. De dimensieloze vormfactoren voor longitudinale en 
transversale fonon-modes fL (cv) en f r( cv) worden gegeven door 

en 

met lAJ=qjb. 

Optische fononen 

13 + 78lAJ + 72cv2 + 82cv3 + 36cv4 + 6lAJ5 

13 (1 +(V )
6 

(A.9) 

(A.lO) 

f0(E) is de Fermi-Dirac verdelingsfunctie, 'JicvLo de longitudinale optische fonon-

47 



energie en e ... de optische diëlektrische constante. q + en q_ zijn de verstrooiings
golfgetallen van het fanon-absorptie resp. emissieproces. De fanon-bezettings
graad Nq wordt gegeven door 

1 (A.12) 
l!ww/kT l e -

Verder geldt nog: 

(A.13) 

Om de inelasticiteit in rekening te brengen gaat men soms bij de berekening van 
de transportmobiliteit uit van een factor (l-(ktfk;)cos8) in plaats van (1-cos8) (zie 
vergelijking (2.7)). Het elektron verstrooit hierbij van een toestand k; naar kr-

Oppervlakte ruwheid 

(A.14) 

met L1 de hoogteparameter en A de correlatielengte. 

De vergelijkingen (A.l) t/m (A.13) zijn ontleend aan Hirakawa en Sakaki3
; 

vergelijking (A.14) staat vermeld in het afstudeerverslag van Haverkorn13
• 

In bovenstaande vergelijkingen komen een aantal parameters voor. Hun 
waarden staan hieronder, samen met enkele parameters die ook in de bereke
ningen gebruikt worden, getabelleerd. 
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GROOTHEID SYM- WAARDE EEN-
BOOL HElD 

Effectieve elektronmassa • 0,067 m mo 

Relatieve diëlektrische constante e, 12,91 

Optische diëlektrische constante e.,. 10,92 

Deformatie potentiaal constante D 13,5 eV 

Longitudinale elastische constante CL 144·1011 

' 
Nm-2 

Transversale elastische constante CT 0 49·1011 

' 
Nm-2 

LO-fonon-energie 7JfAJLo 36,5 me V 

Piëzo-elektrische constante h14 1,2·109 vm-1 

Niet-paraboliciteit 0,64 eV-1 

Roosterparameter a 5,65 Á 

Tabe/A.l Enkele parameters die in de berekeningen gebruikt worden. 
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APPENDIX B HET ANALYSE-PROGRAMMA 

Deze appendix gaat geheel over het computerprogramma dat gebruikt is 
om Shubnikov-de Haas (SdH) meetdata, gemeten met behulp van Measuring 
ASYST Program (M.A.Pf, te analyseren. Er wordt op gewezen dat met dit 
programma zelf dus niet gemeten kan worden. De aanleiding voor het schrijven 
van een dergelijk analyse-programma wordt beschreven in paragraaf B.l. Een 
beknopte handleiding van het programma is te vinden in § B.2. De installatie van 
dit programma op een P.C. wordt tenslotte in § B.3 behandeld. 

B.l Aanleiding 

Zoals gezegd worden de meetdata met behulp van M.A.P. binnengehaald. 
Weliswaar kunnen met M.A.P. enkele eenvoudige bewerkingen op de data 
uitgevoerd worden, voor een complete analyse van SdH data is dit programma 
volstrekt ontoereikend. Voor data-analyse waren twee programma's in gebruik in 
de groep Halfgeleiderfysica. Ten eerste was er een programma, geschreven door 
Voncken23

, dat data die zijn weggeschreven door M.A.P. kan inlezen en de moge
lijkheid biedt de data en de FFT-powerplot ervan te bekijken. Het is met dit 
programma niet mogelijk de powerplot te filteren, terug te transformeren en de 
elektronenconcentratie Ns en de quanturnmobiliteit l-'s te berekenen. Het tweede 
programma waarmee data geanalyseerd kunnen worden is geschreven door 
Linssen24

• Dit programma biedt wèl de mogelijkheid tot Fourier-filteren en kan 
ook Ns en l-'s berekenen. Een nadeel is dat dit programma geen data-files, afkom
stig van M.A.P., kan inlezen. Bovendien neemt dit programma aan dat er gemeten 
is met gatespanningmodulatie, terwijl ook metingen met magneetveldmodulatie 
voorkomen en dus geanalyseerd moeten worden. 

Omdat aan het programma van Vaneken alleen een aantal uitbreidingen 
moest worden toegevoegd, is besloten van dit programma uit te gaan. Daarbij zijn 
enkele gedeelten van het programma van Linssen in gewijzigde vorm over
genomen. Verder zijn er enkele uitbreidingen bij geschreven. Daarbij is gepro
beerd het programma (d.w.z. de source-files) zo overzichtelijk mogelijk te houden. 
In de listing is nu een beknopte beschrijving opgenomen van wat de diverse 
procedures doen. Ook de inhoud van de procedures is van commentaar voorzien -
iets wat in de oorspronkelijke versie niet het geval was. Met name bij het 

hanteren van variabelen en het tekenen van grafieken op het scherm is dit (het 
overzichtelijk houden) niet helemaal gelukt. Zolang men echter niets in het 
programma wijzigt, zal de gebruiker dit niet merken. De belangrijkste mogelijk
heden van het programma zijn: 

het in praktisch elk stadium van de analyse kunnen afdrukken van een 
grafiek op het hele scherm, 
het in praktisch elk stadium van de analyse kunnen afdrukken van de 
scherminhoud op een printer, 
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het kunnen trekken van een polynoomfit van op te geven graad door de 
meetdata. Dit polynoom kan vervolgens van de data worden afgetrokken, 
wat met name nuttig is bij ongemoduleerde (directe) metingen, 
het kunnen Fourier-transformeren, filteren en terugtransformeren van de 
data, 
(bij modulatie-metingen): het kunnen verwerken van meetdata die 

* gemeten zijn aan Pxx of Pxv, 
* gedaan zijn met magneetveld- of gatespanningmodulatie, 
* gedetecteerd zijn op 1F of 2F (loek-in). 

Directe metingen worden altijd aangenomen te zijn verricht aan Pxx> 
het kunnen opslaan van de eindresultaten van de analyse in een ASCII-file 
ter verdere bewerking met bijvoorbeeld Lotus-123. 

Verder is bij het schrijven van het programma uitgegaan van metingen aan 
GaAs/ AlGaAs en is geen rekening gehouden met spinsplitsing. Het feit dat 
uitgegaan wordt van GaAs/ AlGaAs is van belang bij de berekening van Ns uit de 
periode P (vergelijking (3.11)): als bijvoorbeeld met silicium gemeten is, hoort er 
nog een extra factor 2 in het rechterlid. Ook de argument van de Besselfunctie 
is anders als er met gatespanningmodulatie is gewerkt. Voor nadere details wordt 
verwezen naar Linssen24

• In de volgende paragraaf zullen de mogelijkheden die 
het programma biedt meer in detail worden besproken. 
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B.2 Beknopte handleiding 

Men start het programma door vanaf het DOS-niveau SDH <Enter> te 
typen. Na enige tijd verschijnt het 'Main menu' op het scherm. De structuur van 
het programma is zodanig dat het in het algemeen 'van voor naar achter' door
lopen wordt. Op het Main menu (waarin data kunnen worden ingelezen en er 
enkele eenvoudige bewerkingen op kunnen worden uitgevoerd) volgt, als men het 
programma niet verlaat, het 'Analysis menu'. Hierin kan men de maxima en 
minima van de oscillaties aangeven, waarna N5 en J..l.s berekend worden. Indien 
gewenst kan men het signaal eerst nog filteren met behulp van een Fourier-filter. 
Hierna wordt de Dingle-plot (zie § 4.3.2) op het scherm getekend. Met de 
ingevoerde en berekende parameters wordt het theoretisch verwachte SdH signaal 
berekend en over de originele meetdata heen geplot. Dan verschijnt het 'Data 
menu' met enkele afsluitende mogelijkheden. Deze drie menu's worden hieronder 
puntsgewijs behandeld. 

Main menu 

100111111111 11 u 1111111111 
1111 11AIH-11EHU 1111 
111111111111111111111111111111 

0 lnport da.ta 

I Show connent 

2 Display data 

3 Sca.le )(-axis 

4 Poly subtraot 

5 Hew V-label 

~ Print screen 

7 Full-screen 

8 Analysis-nenu 

9 Oult 

Figuur B.l 

3.50 
xE-4 

2.80 

2. 10 

1. 40 

.700 

Enter nunber 0-9: 

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

.. :L':~~-:-~·-. ___,__ 

2.00 

1/B ( 1/T) --> 
2.50 3.00 

xE 0 

Data lnported rron A:\910529AA.DAT 

Het Main menu. 

Men komt na laden van het programma automatisch in dit menu (zie 
figuur B.l ). In dit menu kan men data inlezen en voorbewerken tot ze klaar zijn 
voor verdere analyse in het 'Analysis menu'. De diverse opties worden hieronder 
besproken. 

0 - Import data 
De data die door M.A.P. als ASYST- of ASCII-file onder een op te geven 

naam zijn weggeschreven, worden ingelezen en, vanwege de beperkte hoeveelheid 
RAM-geheugen, op de harde schijf bewaard. Als al eerder sinds het starten van 
het programma data zijn ingelezen, wordt om een bevestiging gevraagd. 
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1 - Show camment 

De twintig commentaarregels die met de data zijn ingelezen, worden op het 
scherm getoond en desgewenst geprint. 

2 - Display data 

Een bij Import data op de harde schijf bewaard kanaal wordt in het werkge
heugen geladen en op het scherm getoond om daarna te worden geanalyseerd. De 
gebruiker moet het nummer opgeven van het kanaal dat hij wil bekijken (met 
M.A.P. kunnen tot vier kanalen tegelijkertijd gemeten worden). De Y -data 
worden uitgezet tegen 1/B. 

3 - Scale X-axis 

Als alleen data uit een bepaald interval interessant zijn voor de analyse, 
kan de X-as worden herschaald zodat alleen het interessante deel wordt geanaly
seerd. Het programma vraagt om een nieuwe rechter- en linkergrens voor de 
X-data ( = 1/B). Het gewenste interval wordt opnieuw op het scherm getekend. 
Door nul ('0') te typen wordt de betreffende grens op de oude waarde gehand
haafd. 

4 - Poly subtract 
Door de datapunten wordt een polynoom getrokken dat berekend is met 

behulp van de kleinste kwadraten methode. De graad van het polynoom (mini
maal nul) wordt door de gebruiker opgegeven. Het polynoom wordt over de 
oorspronkelijke grafiek op het scherm gezet, waarna het polynoom desgewenst 
van de data wordt afgetrokken. Omdat de data tegen 1/B worden uitgezet, maar 
equidistant in B gemeten zijn, zijn er vooral veel punten in het hoge B-veld 
gebied. Dit betekent tevens dat de meetdata bij hoge velden zwaarder wegen bij 
de berekening van het polynoom. In het algemeen is dit geen bezwaar. 

5 - New Y-label 
Hiermee kan de gebruiker een naam invoeren voor de Y -as. 

6 - Print screen 
Maakt een copie van het scherm op de printer. 

7 - Full screen 
Vergroot de bovenste of onderste grafiek (nader op te geven) tot het hele 

scherm, waarna de figuur geprint kan worden. 

8 - Analysis menu 
Als alle voorbereidingen klaar zijn, wordt hiermee doorgegaan naar het 

volgende menu waarin de data, eventueel na Fourier-filteren, geanalyseerd 
worden. 

9 - Quit 
Verlaat het programma en keert terug naar het ASYST command-level. 

Met START <Enter> kan het programma opnieuw gestart worden. Met BYE 
<Enter> verlaat men ASYST. 
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Analysis menu 

.................. 
+AHAL VSI S-11EHU+ 
••••••••••••••• 
0FFT 

I Filter FFT 

2 Inverse FFT 

3 Enter peaks 

4 Analysls 

5 Zoon speetrun 

.S Full-screen 

7 Print screen 

8 11a.ln-nenu 

Figuur B.2 

1. 40 
><E-4 

.700 . ··········· 

• 000 

.700 

I. 40 

3.50 
><E-2 

2.80 

2. 10 

1. 40 

.700 

Enter nunber 0-9: 

1/B < 1/T) --> 

Data. lnported fro" A:,910S29AA.DAT 

Het Analysis menu. 

Dit menu (zie figuur B.2) biedt mogelijkheden om de data te analyseren. 
Om Ns en Jl

5 
te bepalen moeten de maxima, minima en diverse meetparameters 

worden ingevoerd. Ook is een Fourier-filter beschikbaar. Hieronder worden de 
diverse mogelijkheden uitvoeriger besproken. 

0 - FFT 
Berekent de Fourier-getransformeerde (eigenlijk: de FFT) van de data. 

Hiertoe wordt eerst het meest linkse extreem (d.w.z. het punt met de kleinste 
1/B-waarde waar tevens de afgeleide nul is) opgezocht. Het data-array wordt 
vervolgens 'links' gespiegeld in dit punt; de datapunten die links van dit extreem 
lagen, worden niet gebruikt. Het totale data-array wordt hierdoor bijna twee keer 
zo lang. Hierna worden de data (die equidistant in B gemeten waren) equidistant 
in 1/B gemaakt door lineaire interpolatie, waarbij tevens wordt overgegaan op 
een arraylengte die een gehele macht van twee is (dit is nodig voor de FFT (zie 
§ 4.3.1)). Als het gespiegelde data-array 2·1024=2048 punten of minder bevat, 
wordt hiervoor een lengte van 2·1024 genomen. Indien het data-array langer is 
wordt gevraagd of men de FFT met een arraylengte van 2 ·1024 dan wel 2 ·2048 
punten wil uitvoeren. Vervolgens wordt de constante ondergrond van het data
array afgetrokken, hetgeen de nauwkeurigheid van de FFT ten goede komt. De 
volgende stap is het vermenigvuldigen van het hele array met een windowfunctie, 
teneinde de datapunten aan de rand van het array 'netjes' naar nul te laten gaan 
(dit wordt ook apodiseren genoemd). Als windawfunctie is hier een cos2-functie 
genomen die aan de randen van het array nul is en in het midden de waarde één 
heeft. Tenslotte wordt de FFT van de data berekend en onder de grafiek met 
meetdata op het scherm getoond. 
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1 - Filter FFT 
Hier wordt gevraagd twee waarden in te voeren: alle punten in het spec

trum die rechts liggen van de eerst ingevoerde waarde, en alle punten die links 
liggen van de daarna ingevoerde, worden nul gemaakt. 

2 - Inverse FFT 
Het (gefilterde) spectrum wordt teruggetransformeerd, waarna gedeeld 

wordt door de cos2-functie waar eerder mee vermenigvuldigd was. De rechter 
helft van het teruggetransformeerde array (die overeenkomt met de data van voor 
de Fouriertransformatie) wordt over de gemeten data heen getekend op het 
scherm. 

3 - Enter peaks 
Hier worden de maxima en minima ingevoerd. Dit kan op de volgende 

momenten: 1. direct na het binnenkomen van het Analysis menu en 2. na uit
voeren van de inverse FFf. De grafiek van de (eventueel gefilterde) data wordt 
tot het hele scherm vergroot, waarna men met behulp van de grafische cursor kan 
aangeven welke punten als extreem moeten worden beschouwd. Men selecteert 
een punt als zijnde een extreem door de cursor er heen te brengen en <Enter> 
te drukken. De cursor kan direct naar het volgende extreem gebracht worden 
door drukken van < PgUp > (als het een maximum is) of < PgDn > (als het een 
minimum is). Het laatst ingevoerde punt kan ongedaan gemaakt worden door het 
typen van <Backspace>. Men stopt de invoer door < Esc > te drukken. Er zijn 
twee restricties: 1. het aantal ingevoerde punten moet minimaal twee zijn, anders 
wordt teruggekeerd naar de situatie van vóór selectie van deze optie, en 2. de 
ingevoerde punten moeten afwisselend maxima en minima zijn. 

4 - Analysis 
Eerst wordt gevraagd of men de ondergrond van het signaal af wil trekken. 

Dit houdt in dat een polynoom-fit door de maxima wordt getrokken. Hetzelfde 
wordt gedaan voor de minima, waarna het gemiddelde van deze twee polynomen 
van de extrema wordt afgetrokken. De graad van het polynoom (minimaal één) 
wordt door de gebruiker opgegeven. De gebruiker dient er ook op te letten dat 
de graad van het polynoom lager is dan zowel het aantal maxima als het aantal 
minima. Vervolgens worden een aantal parameters gevraagd die nodig zijn voor 
de data-analyse. De meeste zijn triviaal, maar bij enkele is enige toelichting op 
zijn plaats. Zo wordt de detectiemethode gevraagd, waarop een 0, 1 of 2 ingetypt 
moet worden. '0' betekent dat zonder modulatie (direct) gemeten is; '1' en '2' 
betekenen dat er met magneetveld- of gatespanningmodulatie is gewerkt, waarbij 
'1' duidt op een lock-in stand 1F en '2' op een lock-in stand 2F. Indien met 
modulatie is gewerkt wordt gevraagd of dit magneetveld- dan wel gatespanning
modulatie is. Verder wordt ook gevraagd welke harmonische (welke index s, zie 
vergelijking (3.8)) geanalyseerd wordt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de s = 1 
piek in het spectrum overlap vertoont met een andere piek (van een andere 
subband). Het is dan mogelijk een piek 'met hogere s' er uit te filteren en 
daarmee te analyseren. Op de vraag met welke harmonische men te maken heeft, 
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moet dus des-waarde worden ingevuld (in het algemeen zal dit '1' zijn). Na de 
parameters ingevoerd te hebben worden de elektronenconcentratie en de mobili
teit berekend en worden 1. de Dingle-plot en 2. de meetdata en het uit N5 en J.ls 
berekende SdH signaal uitgezet in twee grafieken. 

5 - Zoom spectrum 
Zoomt in op de linker helft van de FFT-powerplot. Dit komt van pas als 

de pieken in het spectrum ver naar links liggen. 

6 - Full screen 
Vergroot de bovenste of onderste grafiek (nader op te geven) tot het hele 

scherm, waarna de figuur geprint kan worden. 

7 - Print screen 
Maakt een copie van het scherm op de printer. 

8 - Main menu 
Keert terug naar het Main menu. Als vóór deze optie al gebruik gemaakt 

is van FFT of Enter peaks en men wil verder gaan met data-analyse, moeten eerst 
weer data geladen worden via Display data (en eventueel Import data). 

Data menu 

............ , ............... .. 
•u• DATA-11EtiU .. .. .............................. 
0 Full-sco·een 

1 Po· int screen 

2 Save data 

J Print data 

4 Re-enter prns 

6 11a in-nenu 

tl = 
2.8618 

11u = 
J016J 

Y- int eo·sect = 
.7929 

( 2.2098 ) 

Figuur B.3 

I. ... 0 
xE-"' 

.700 

.000 

.700 

I. ... 0 

(Volt> 

Enter nunber ~6: 
1/B < 1/T> --> 

: : j 

·t~~ 
..... ; 

2.60 J.00 
><E 0 

1.00 ...... ... . . ............. . 
><E 0 ---

,:~~ ~-~-b~~~~i 
.600 I. 00 I. 0 2.00 

1 /8 ( 1 /f> - - ) 

Het Data menu. 

Dit laatste scherm staat weergegeven in figuur B.3. De resultaten van de 
analyse worden op het scherm getoond: de Dingle-plot en de meetdata plus fit 
worden in grafiekvorm getekend; de berekende waarden van N5 en J.ls worden, 
evenals het snijpunt met de Y -as, ernaast weergegeven. De diverse keuzemogelijk
heden staan hieronder toegelicht. 
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0 - Full screen 
Vergroot de bovenste of onderste grafiek (nader op te geven) tot het hele 

scherm, waarna de figuur geprint kan worden. 

1 - Print screen 
Maakt een copie van het scherm op de printer. 

2 - Save data 
Schrijft van de ingevoerde pieken de waarde van 1/B, de spanning, en de 

waarde van ln(agjg0) naar een ASCII-file met op te geven naam. Tevens worden 
de waarden van de parameters die gebruikt zijn in de berekeningen en de resul
taten van die berekeningen weggeschreven. Deze data kunnen later verder 
verwerkt worden met bijvoorbeeld Lotus-123 of Slide Write. 

3 - Print data 
Print de data die genoemd zijn bij de voorgaande optie 2. 

4 - Re-enter prms 
Hiermee kunnen de parameters die gebruikt zijn bij de analyse opnieuw 

ingevoerd worden zodat men bijvoorbeeld kan kijken naar het effect van een 
andere temperatuur-invoer op de Dingle-plot Effectief brengt dit de gebruiker 
terug naar het punt waar men bij kiezen van de optie Analysis in het Allalysis 
menu ook was. 

5 - Main menu 
Gaat terug naar het Main menu, waarna men met Display data (eventueel 

Import data) nieuwe data kan inlezen. 
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B.3 Installatie 

Een volledige, geïnstalleerde versie van het analyse-programma bevat de 
volgende files: ANAL YSIS.COM, ANAL YSIS.OVL, ASYST.MSG, SDH.BAT en 
GRAFTABL.COM. SDH.BAT moet in een directory staan die in het pad (in te 
stellen met het DOS-commando PATH) is opgenomen. Het enige wat SDH.BAT 
hoeft te doen is het DOS-commando GRAFTABL en daarna ANALYSIS (met 
als command-line parameter START) uitvoeren. GRAFTABLis nodig vanwege 
een bug in ASYST versie 2.00 waardoor (als GRAFTABL niet uitgevoerd wordt) 
het programma, uitgevoerd op een P.C. met een Hercules-kaart, zou kunnen 
blijven hangen als men in de grafische mode is. De command-line parameter 
START is nodig om direct in het Main menu te komen. Als START niet wordt 
meegegeven moet men op ASYST-niveau alsnog START <Enter> typen. Hoe 
het analyse-programma geïnstalleerd moet worden, staat hieronder beschreven. 

Directories en files 

Voor de installatieprocedure zijn nodig: een schone (lege) versie van 
ASYST en de programmafiles LOADA.RUN, LOADB.RUN en LOADC.RUN. 
We zullen hier aannemen dat de ASYST-files op de harde schijf staan in de 
directory C: \ASYST en dat de programmafiles in C: \ASYST\ANAL YSIS staan. 
Aan het einde van de programma's LOADA.RUN en LOADB.RUN moet staan: 
LOAD C: \ASYST\ANALYSIS\LOADB. RUN resp. LOAD C: \ASYST\ANALY
S Is \LOADC. RUN. Als dit niet het geval is, kan dit met een editor worden 
aangepast. Als de programmafiles in een andere directory staan moet deze 
uiteraard in het pad worden opgenomen. Verder moet er een directory C: \TEMP 
aanwezig zijn, want hier slaat het analyse-programma tijdelijk informatie op bij 
gebruik. 

Overlays 

Men dient een schone versie van ASYST te starten en via < F2 > het 
configuratiemenu te activeren. De volgende overlays moeten permanent geladen 
worden: 

Data Files, 
Bessel Functions (Analysis Overlays), 
Waveform Operations (Analysis Overlays) en 
Matrix & Curve Fit Operations (Analysis Overlays). 

Als dit gedaan is, kan men met Memory Configuration controleren of de geheu
genconfiguratie voldoet aan de minimum-eisen (N.B.: het geheugen mag nog niet 
'geminimaliseerd' worden). Deze minimum-eisen zijn voor de: 

Symbol table (Kbytes): 16, 
String segment (Kbytes): 8, 
User dictionary (Kbytes): 47. 

Voor de User dictionary is 47 Kbytes nodig omdat ASYST hier circa 20 Kbyte 
van gebruikt als men het configuratiemenu oproept. Voor de te laden procedures 
zelf is nog ongeveer 27 Kbyte nodig. Nu verlaat men het configuratiemenu via de 
Escape-toets. Daarbij moet men, als de geheugenconfiguratie veranderd is, deze 
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versie van ASYST bewaren onder een andere naam, bijvoorbeeld C: \ASYST\
TEMP.COM. Daarna moet men ASYST verlaten met BYE <Enter>, waarna 
men de nieuwe versie start door het typen van TEMP <Enter>. Overigens kan 
het zijn dat men, afhankelijk van de precieze ASYST -versie waarmee men werkt, 
nog een aantal default-zettingen moet aanpassen. Dit om te voorkomen dat 
bijvoorbeeld de grafieken op een andere manier dan gewenst worden weerge
geven. Ernstige consequenties heeft dit verder niet. 

Laden van de programma's en geheugenminimalisatie 

Het laden van de programma's LOAD?.RUN gaat als volgt: op ASYST
niveau typt men LOAD ANALYSIS\LOADA.RUN <Enter>. De van tevoren 
gedefinieerde procedures worden nu geladen; dit is te zien aan het verschijnen 
van een aantal regels met puntjes. Na verloop van tijd is de computer klaar en 
verschijnt de ASYST -prompt OK weer. 

De laatste stap van de installatieprocedure is het instellen van de uitein
delijke geheugenconfiguratie. We gaan er hier vanuit dat al het beschikbare 
geheugen daarbij gebruikt wordt. Dit houdt in dat er geen residente programma's 
(zoals de Norton Commander) geladen mogen zijn, dat het geheugen geminimali
seerd wordt, en dat geen ruimte wordt overgelaten om later nog meer overlays 
te laden. Het geheugen kan nu als volgt geconfigureerd worden: 

Symbol table (Kbytes): 16, 
String segment (Kbytes): 8, 
DAS buffer (Kbytes): 0, 
GPIB queue (Kbytes): 0, 
User dictionary (Kbytes): 27, 
Taken heap (Kbytes): 105, 
Unnamed array heap (Kbytes): 170, 
Keyboard buffer (bytes): 200, 
System buffer (bytes): 0. 

Bij New arrays staat de overige vrije geheugenruimte. Deze moet voldoende groot 
zijn om GRAFf ABL te laden (ca. 1,5 Kbyte ). Als er te weinig geheugenruimte 
is om bovenstaande configuratie te realiseren, kan men de hoeveelheid geheugen 
voor de Taken heap en de Unnamed array heap omlaag brengen. Dit gaat ten 
koste van de lengte van de data-arrays die geanalyseerd kunnen worden. 

Dit geheel kan bewaard worden onder de naam C:\ASYST\ANAL YSIS\
ANAL YSIS.COM. Als laatste handelingen moet de file ASYST.MSG naar de 
directory C:\ASYST\ANAL YSIS gecopieerd worden en moet een batchfile 
SDH.BAT aangemaakt worden die GRAFfABL laadt en ANALYSIS START 
uitvoert. Vanaf nu kan men het analyse-programma starten door SDH <Enter> 
te typen. 
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SYMBOLENLIJST 

SYM- GROOTHEID SI-EEN-
BOOL HElD 

b breedte preparaat m 

b Fang-Howard parameter m-1 

B magneetveld T 

Bo hoofdmagneetveld T 

Bm amplitude modulatieveld T 

D dempingsterm 

E energie J 

Ed donor-energie J 

EF F er mi -energie J 

f golffunctie in de z-richting m-1/2 

fFH Fang-Howard golffunctie m-112 

g(E) toestandsdichtheid J-1 

I stroom A 

k grootte golfvector k m-1 

kF Fermi-golfgetal m-1 

k golfvector (kx, ky, kJ m-1 

I lengte preparaat m 

* effectieve massa v. elektron kg m 

nbg achtergrondconcentratie m-3 

nd donorconcentratie m-3 

Ndepl depletieconcentratie m-2 

Ns elektronenconcentratie m-2 

p periode SdH -signaal 11 

qTF Thomas-Fermi screening parameter m-1 

t tijd s 

T temperatuur K 

60 



V overgangswaarschijnlijkheid s-1 

V spanning V 

wc dikte toplaag m 

wd dikte gedoteerde AlGaAs-laag m 

wd1 dikte deptetiegebied bij spaeer m 

wd2 dikte deptetiegebied bij toplaag m 

wn dikte neutrale gebied tussen deptetiegebieden m 

~p dikte spaeer m 

x aluminiumfractie in AlxGa1 __ As 
z coördinaat loodrecht op 2DEG m 

z4 abs. waarde z-coörd. oppervlak AlGaAs/toplaag m 

y relatie tussen p.1 en N 5 : J.l.t""'N/ 

YBI idem voor bijdrage achtergrond aan p.1 

YRI idem voor bijdrage geïoniseerde donoren aan p.1 

r breedte Landau-niveau J 

L1 hoogteparameter (oppervlakte ruwheid) m 

eo diëlektrische constante in vacuüm F m-1 

e, relatieve diëlektrische constante 

8 strooihoek rad 

A correlatielengte (oppervlakte ruwheid) m 

J.l. mobiliteit m2/Vs 

J.l.n genormeerde mobiliteit J.l.r -nd y-1s-1m-1 

J.l.s quanturnmobiliteit m2/Vs 

P.t transportmobiliteit m2/Vs 

Pxx longitudinale soortelijke weerstand 0 

Pxv transversale soortelijke weerstand 0 

oxx longitudinale geleidbaarheid o-1 

Oxy transversale geleidbaarheid o-1 
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t' bo tsingsrelaxa tietijd s 

'o -r1 bij B =0 s 

t's quantumrelaxatietijd s 

t't transportrelaxatietijd s 

Cl) hoekfrequentie çl 

C!)c cyclotronfrequentie s-1 

Deze lijst is niet volledig: enkele eenmalig voorkomende grootheden zijn 
niet opgenomen. Bovendien zijn symbolen die slechts in de appendices voor
komen niet genoemd in deze lijst. 
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