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SAMENVATTING 

Electronen op vloeibaar helium vormen een 2-dimensionaal electronengas 
(2DEG). Experimenteel is vastgesteld dat de admittantie van het 2DEG in het 
audio-frequentie regime oscilleert als functie van magneetveld B voor voldoend 
sterke B, in overeenstemming met numerieke modelberekeningen. De oscilla
ties kunnen worden toegeschreven aan de excitatie van een spanningsgolf in 
een magneetveld die propageert langs de rand van de electronenlaag en zwak 
gedempt is. Voor grote B neemt de gemeten fasehoek van de admittantie lineair 
toe met B, in overeenstemming met een analytisch afgeleide dispersierelatie 
van de randgolf, maar niet met de numerieke modelresultaten. 

Voor het magneetveld-regime, waarin de bulkgolf (B=O) overgaat in een 
randgolf, kan de fasehoek <I> van de admittantie van het 2DEG afnemen. Deze 
afname is in het verleden verkeerd geïnterpreteerd als negatieve magneto
weerstand. 
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HOOFDSTUK 1 
INLEIDING 

Electronen boven een vloeibaar heliumoppervlak bevinden zich in een 
potentiaalput [1]. Voor de beweging loodrecht op het oppervlak zijn er daardoor 
alleen gebonden energietoestanden mogelijk. Bij temperaturen onder het À-punt 
van vloeibaar 4He (TÀ=2,17 K), bevinden vrijwel alle electronen zich in de laagst 
gebonden energietoestand. Omdat de beweging evenwijding aan het oppervlak 
wèl vrij te beschouwen is, vormen electronen op vloeibaar helium een 2-dimen
sionaal electronengas (2DEG). 

Het onderzoek omtrent het 2DEG op helium richt zich op electrische trans
porteigenschappen van een 2D-systeem in een verticaal magneetveld (loodrecht 
op 2DEG). Het electrisch transport wordt bepaald door een tweetal verstrooi
ingsmechanismen [2]. Voor temperaturen hoger dan 1 K worden de electronen 
voornamelijk verstrooid door de heliumdamp-atomen. Door de dichtheid van de 
heliumdamp-atomen te variëren door verandering van de temperatuur, kan in 
dit regime de electronenmobiliteit p gevariëerd worden van ongeveer 1 tot 100 
m2N s. Voor temperaturen lager dan 0,8 K wordt de dampdichtheid zo klein dat 
de electron-ripplon interactie gaat overheersen. Met een ripplon wordt het 
quanturn van thermisch aangeslagen golven op het heliumoppervlak aangeduid. 
Omdat deze interactie relatief zwak is, wordt de mobiliteit aanzienlijk groter in 
dit temperatuurgebied (p "" 1000 m2N ·s). 

Het 2DEG op helium onderscheidt zich op een aantal belangrijke punten 
van 2D-systemen in halfgeleiderstructuren (Si-MOS, GaAs/Al,.Ga1_~s hetero
structuren). Op de eerste plaats zijn voor het 2DEG op helium de haalbare 
electrondichtheden (105-109 electronen/cm2

) relatief klein vergeleken bij die in 
halfgeleiders (~ 5·1010 cm-2

). Vanwege de lage electrondichtheden gedraagt het 
2DEG op helium zich als een klassiek (niet-gedegeneerd) 2D-systeem, in tegen
stelling tot de quanturn (gedegeneerde) systemen in de vaste-stoffysica. Een 
tweede verschil betreft het afwezig zijn van onzuiverheden in het 2DEG op 
helium. Deze onzuiverheden bepalen vaak het electrisch transport in vaste 
stoffen. Omdat ook een periodieke potentiaal en energiebanden afwezig zijn, 
wordt het 2DEG op helium gezien als een vrijwel ideaal systeem voor onder
zoek naar 2-dimensionaal electrisch transport. Omdat geen electrische draden 
aan de electronenlaag bevestigd kunnen worden zoals in halfgeleiderstructuren, 
zijn DC-metingen niet mogelijk. In de praktijk worden daarom AC-technieken 
gebruikt, waarbij electroden parallel aan de electronenlaag geplaatst worden 
die capacitief koppelen met de electronen. Een van de electroden wordt dan 
aangedreven met een kleine AC-spanning (frequentie co) en de geïnduceerde 
stroom in een van de andere electroden wordt gedetecteerd. 

Om de gemeten stroom te vertalen naar de fysisch relevante parameters 
Pxx(B) en Px/B) wordt vaak een eenvoudig RC-circuit van het 2DEG aangeno
men [3,4,5]. Zoals Sommer en Tanner [6] echter aangeven, vormen de electro
nenen electrades een 2D-transmissielijn met een gedistribueerde weerstand in 
het vlak van de electronenlaag en een capaciteit/oppervlakte-eenheid tussen de 

1 



electronenlaag en de afschermelectroden. Dat dan de meetresultaten wezenlijk 
anders geïnterpreteerd dienen te worden, heeft M. Lea laten zien door als 
eerste de respons van het 2DEG in een magneetveld numeriek te berekenen 
met behulp van een transmissielijnmodel [7]. Een belangrijke aanname in Lea's 
berekeningen is de veronderstelling dat de dichtheid en capaciteit van de 
electronenlaag overal homogeen is. In werkelijkheid zijn deze grootheden 
inhomogeen aan de rand, zoals Mehrotra [8] aangeeft. Om meer inzicht in het 
systeem te krijgen en de experimentele data te vergelijken met numerieke 
modelresultaten, zijn de numerieke berekeningen van Lea uitgebreid met een 
inhomogeen dichtheids- en capaciteitsprofiel. De numerieke modelberekeningen 
vormen het zwaartepunt van deze afstudeerperiode. 

In hoofdstuk 2 zal alleerst worden ingegaan op de algemene theorie van het 
2DEG op vloeibaar helium. In hoofdstuk 3 zal aan de hand van de basisvergelij
kingen van de respons van het 2DEG, het transmissielijnmodel voor het 2DEG 
afgeleid worden. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 de 2D-golfvergelijking besproken 
worden, waarvoor in hoofdstuk 5 een numerieke oplossingsmethode zal worden 
beschreven. De resultaten hiervan zullen, tezamen met de experimentele 
resultaten, behandeld worden in hoofdstuk 6. 
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verstrooiing overheerst. 
Voor B=O worden de geleidingscoëfficiënt cr0 en weerstandscoëfficiënt Po 

gegeven door: 

1 
0'0 - - = nep (2.2) 

Po 

Hierin is n de electronendichtheid, e de elementaire ladingseenheid en J.l de 
mobiliteit van het electron, die gedefiniëerd wordt door: 

t 
J.l = e

m 
(2.3) 

met m de effectieve massa van een electron, die niet noemenswaardig verschilt 
van de vrije electron massa [11,12]. De mobiliteit is sterk temperatuur-afhanke
lijk en bedraagt voor T = 1,9 K ongeveer 2 m2N·s, en stijgt tot >103 m2N·s 
voorT< 0,5 K [2]. 

In een magneetveld wordt de geleidingscoëfficiënt een tensor. De oppervlak
testroombeid J in de electronenlaag is dan gerelateerd met de electrische 
veldsterkte E volgens: 

::t 

J = cr-E (2.4) 

Voor de componenten van de geleidingstensor Ö geldt dat crxx=O'yy en cryx=-crxy. 
Vaak wordt (2.4) geschreven als E = pJ waarin p de weerstandstensor is. 
Hiervan worden de componenten gegeven door de inverse-relaties: 

Pxx = Pyy = ; Pxy = -Pyx = (2.5) 

2.3 MAGNETOGELEIDING 

Als loodrecht op het 2DEG een magneetveld B wordt aangelegd, zullen ten 
gevolge van de Lorentz-kracht de electronen cirkelbanen gaan beschrijven met 
een cyclotronfrequentie roe=eB/m. Volgens de quanturnmechanica is de energie 
behorende bij deze cyclotronbeweging gequantiseerd tot een serie energieni
veau's En met gelijke onderlinge afstand hroe : En=(n+lh)hroe (n=0,1,2, ... ). Deze 
energieniveau's worden Landau-niveau's genoemd. Tengevolge van botsingen 
van de electronen met de obstakels, hebben de Landau-niveau's echter een 
natuurlijke breedte die van de orde van h/t is. Om de niveau's afzonderlijk "te 
kunnen zien" moet daarom gelden dat roet>> 1. Het electron is dan in staat om 
volledige cirkelbanen te doorlopen voordat het botst met een obstakel. Voor roet 
<< 1 is de magnetische quantisatie niet zichtbaar en in dit regime kan het 
electrisch transport klassiek beschreven worden volgens het Drude-model. De 
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componenten O'Jao O'yx, Pxx en Pxy worden dan gegeven door: 

O'o 
O'xx = ----::-

1 + (W/C )2 (2.6) 

Pxx = Po 

In het regime wet >> 1 waarin de magnetische quantisatie zichtbaar is, 
worden 2 regimes onderscheiden: hroc <<kT en hroc >>kT. In het regime hwc << 
kT zijn vele Landau-niveau's bezet en is zowel intra als inter Landau-verstrooi
ing mogelijk. In dit regime kan het electrisch transport nog klassiek beschreven 
worden en hoeft de magnetische quantisatie niet in rekening gebracht te 
worden. In het regime hroc >> kT zullen slechts enkele niveau's bezet zijn en 
overheerst intra Landau-verstrooiing. In [3] worden uitdrukkingen voor crxx en 
O'yx gegeven in de zogenaamde zelf-consistente Barn-benadering en deze luiden: 

0' = ne 
XX B 

. 2coth(hwj2kT)[cosh(r/kT) - kT sinh(r/kT)] 
1tl1Cr!kT) r 

- _n_e · [1 + ~~coth(hroj2kT) 12(r!kT)] 
B 2 hroc I/rikT) 

(2.7) 

Hierin is 1 de Landau-niveauverbreding die gegeven wordt door [(2/7t)hw)l/t]v. 
en In de gewijzigde Besselfunctie van de eerste soort van orde n. In figuur 2.1 
zijn de met Po genormeerde weerstandscoëfficiënten Pxx (a) en Pxy (b) als functie 
van B weergegeven voor zowel een klassieke (--) als een quanturnmechani
sche ( ---) beschrijving van het electrisch transport (p = 2 m2N ·s). In tegenstel
ling tot het Drude-model neemt Pxx in de quanturnbeschrijving toe als functie 
van B. De quanturncorrectie voor Pxy is negatief, maar wordt pas significant in 
hoge magneetvelden. 

Naast de magnetische quantisatie is er nog een verschijnsel dat aanleiding 
geeft tot een correctie op de klassieke Drude geleiding. Dit fenomeen wordt 
zwakke localisatie genoemd en is een gevolg van de beschrijving van het 
electron als een golf in plaats van als een deeltje. Zwakke localisatie ontstaat 
doordat elastisch verstrooide electrongolven coherent kunnen terugverstrooien, 
waardoor constructieve interferentie in de oorsprong optreedt. De weerstands
coëfficiënt van het electronengas voor B=O (p0) zal dan groter zijn dan die 
volgens de klassieke Drude-geleiding. 

Als het electronengasin een magneetveld wordt geplaatst gaat de fasecohe
rentie van de electronengalven verloren. De weerstandscoëfficiënt Pxx neemt 
dan af als functie van B (negatieve magnetoweerstand). Wanneer de positieve 
magnetoweerstand die het gevolg is van de magnetische quantisatie groter 
wordt dan de negatieve magnetoweerstand ten gevolge van de zwakke loca
lisatie, zal Pxx weer toenemen als functie van B. Voor een gedetailleerde 
beschrijving van het begrip zwakke localisatie wordt verwezen naar [1]. 
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Fig. 2.1: De met Po genormeerde Pxx (a) en pxy (b) verus B in een klassieke 
( ) en quanturnmechanische (---) beschrijving (Jl = 2 m2 I V s). 

2.4 MEETOPSTELLING 

In de praktijk is onderzoek naar de electrische transporteigenschappen in 
het 2DEG op vloeibaar helium alleen mogelijk met AC-technieken. Voordat in 
§2.4.2 hierop wordt ingegaan, zal in §2.4.1 eerst het electrastatisch gedeelte van 
de meetopstelling behandeld worden. 

2.4.1 Statisch 

In de praktijk bevindt het heliumniveau zich tussen 2 condensatorplaten, 
die een onderlinge afstand h hebben (figuur 2.2). Vanwege de verstrooiing van 
de electronen onderling en met obstakels, wordt de bovenplaat ten opzichte van 
de onderplaat op een negatieve potentiaal gebracht. Het resulterende electri
sche veld zorgt er dan voor dat de electronen op het oppervlak "gedrukt 
worden". Een cilindersymmetrische guard-electrode met straal Rg, die ook op 
een negatieve potentiaal gebracht wordt, zorgt voor een additionele opsluiting 
van de electronen. De straal Rg bedraagt 9,5 mm en h=3 mm. 

Electronen worden aangebracht met een gloeidraadje dat zich net onder de 
bovenplaat bevindt, nadat de DC-potentialen van de bovenplaat (VP1) en guard
electrode (Vg) zijn ingesteld. Er worden zo vaak electronen aangebracht (ge
sproeid), totdat de electronendichtheid niet meer verandert. De electronendicht
heid is dan maximaal (verzadigd), omdat het oppervlak niet meer electronen 
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kan bevatten bij die DC-instelling. De electronendichtheid Ilo(r) zal niet overal 
homogeen zijn, maar aan de rand geleidelijk afvallen naar nul, waarbij de 
straal RP van de electronenplas kleiner zal zijn dan die van de guard. De 
verzadigde electronenelichtheid in het homogene deel van de cel, die aangeduid 
wordt met nóv~, kan afgeleid worden met behulp van de wet van Gauss en 
hiervoor geldt; 

n (v) - - eoerv 
o,h - -d pl 

e I 

(2.8) 

waarbij toer de diëlectrische constante van de heliumvloeistof (er ""' 1.057) en d1 
de hoogte van het heliumniveau. Door bij verschillende plaatspanningen te 
sproeien, kan dus de electronendichtheid nóv~ gevariëerd worden. Hierbij is het 
van belang dat de guardspanning Vg ook m~everanderd wordt, zodanig dat het 
quotiënt V /V pi hetzelfde blijft. Dan blijft namelijk de vorm van het verzadigde 
dichtheidsprofiel (Ilo(r)/nó:~) hetzelfde [13]. 

damp 
h 

Vg 

} 
-

2·Rg 

Fig. 2.2: Schematische weergave van de meetcel gevuld met helium. 

2.4.2 Dynamisch 

Voor het onderzoek naar de electrische transporteigenschappen van de 
electronen, is de onderelectrode gesegmenteerd in 9 delen, zoals is weergegeven 
in figuur 2.3. Een van de onderelectroden (bijvoorbeeld electrode A) wordt dan 
aangedreven met een kleine wisselspanning Vex(t)=Vexeirot, terwijl alle andere 
electroden op AC aarde liggen (zie figuur 2.4). De wisselstroom l(t)=leirot die de 
in beweging gezette electronen induceren in een ander gedeelte van de onder
plaat, bijvoorbeeld electrode B, kan dan gedetecteerd worden. De stromen 
worden gemeten met een capaciteitsbrug, waardoor de complexe admittantie Y 
= 1/Vex van het 2DEG bepaald wordt tussen de excitatie- en de meetelectrode. 
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3.1 INLEIDING 

HOOFDSTUKS 
MODELBESCHRIJVING 

Om de gemeten stroom te interpreteren in termen van electrische trans
porteigenschappen van het 2DEG, wordt uitgegaan van een model voor het 
2DEG. In de literatuur worden vaak 3 basisvergelijkingen gebruikt die de 
respons van de electronen beschrijven [14,15,16,17]. Deze vergelijkingen zullen 
in §3.2 besproken worden. Aan de hand van de 3 basisvergelijkingen zal in de 
daarop volgende paragrafen het transmissielijnmodel voor het 2DEG afgeleid 
worden. 

3.2 BASISVERGELIJKINGEN 

In de dynamische situatie wordt vanwege de excitatiespanning de electro
nendichtheid gewijzigd in :fi(r,<j),t). Deze dichtheid is de som van de electro
statische dichtheid Ilo(r) en de geïnduceerde dichtheid n(r,<j),t). De continuïteits
vergelijking voor lading vereist dat: 

(3.1) 

waarin v(r,<j),t) de driftsnelheid van de electronen voorstelt, -e:fi ·v de oppervlak
testroomdichtheid J(r,<j),t) en de nabla-operator V 2 alleen werkt in de electro
nenlaag. Deze algemene beschouwing kan vereenvoudigd worden door de 
lineaire respons van het 2DEG te beschouwen, hetgeen wil zeggen dat de 
geïnduceerde dichtheid veel kleiner verondersteld wordt dan de statische 
electronendichtheid [18]. De gemeten admittantie hangt dan niet af de excita
tiespanning. Aan de voorwaarden<< 11o kan niet voldaan worden aan de rand 
van de electronenlaag, omdat daar 11o ---t 0 en n eindig blijft. Echter wanneer V ex 

(maat voor n) voldoende klein is ten opzichte van V pi (maat voor Ilo), is in een te 
verwaarlozen klein gebiedje hieraan niet voldaan. Experimenteel kan aan deze 
voorwaarde voldaan worden en hangt de admittantie niet af van de excitatie
spanning [19]. Voor de gelineariseerde continuïteitsvergelijking kan dan 
geschreven worden: 

(3.2) 

met J = -e11o ·v. 
De tweede vergelijking die gebruikt wordt voor de beschrijving van AC

respons van het 2DEG, is de gegeneraliseerde wet van Ohm, die al eerder is 
uitgedrukt in vergelijking (2.4). Omdat E = -V2V, kan hiervoor geschreven 
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worden: 

(3.3a) 

of uitgeschreven in de componenten axx en ayx: 

J = -a av _ a av 
y XX ay JX ax (3.3b) 

Hierin is V(r,cp,z=O,t) de dynamische potentiaal in de electronenlaag en hangen 
de componenten axx en O'yx via n0(r) af van de plaats in de electronenlaag. 

De laatste vergelijking die nodig is om de dynamische situatie te beschrij
ven is de Poisson-vergelijking: 

(3.4) 

Deze vergelijking is gedefiniëerd in de gehele cel, in tegenstelling tot de 
vergelijkingen (3.2) en (3.3) die alleen van toepassing zijn in de electronenlaag. 
Het rechterlid drukt de ruimteladingsdichtheid uit die geconcentreerd is in de 
electronenlaag (z=O). V(r,cp,z,t) geeft de dynamische potentiaal in de gehele cel 
weer en Er.(z) de relatieve diëlectrische constante in de cel, die voor -d1<z<0 
(heliumvloeistof) gelijk is aan er en voor 0<z<d2 (heliumdamp) 1 genomen kan 
worden. De bij de Poisson-vergelijking behorende randvoorwaarden luiden (zie 
figuur 2.4): 

V - exe ·V -O·V -0 {
V jrot 

lz=-d1 - 0 ' lz=d2 - ' lr=R, - (3.5) 

Hierin is de potentiaal V(r,cp,z=-d1) gelijk aan de excitatie-spanning Vex~rot op de 
excitatie-electrode en gelijk aan AC-aarde buiten de excitatie-electrode. 

De vergelijkingen (3.2), (3.3) en (3.4) beschrijven de respons van de electro
nen op de aangelegde excitatiespanning. Het tijdsafhankelijkdeel van de 
grootheden n, J en v wordt ingevoerd als eirot, waardoor de volgende complexe 
amplitudes gedefiniëerd worden: V(r,cp,z,t) = V(r,cp,z)ejrot, n(r,cp,z,t) = n(r,cp,z)ejrot 
en J(r,cp,z,t) = J(r,cp,z)ejrot. 

De algemene oplossing van de Poisson-vergelijking wordt verkregen met 
behulp van de methode van de Greense functies [14]. Volgens deze methode 
kan de potentiaal V(r,cp,z) in de cel geschreven worden als: 

2~tR, 

V(r,cp ,z) = V1(r,cp ,z) + J J G(r,r I ,cp ,cp I ,z)n(r I ,cp 1 )r ldrldcp I (3.6) 
0 0 

Hierin stelt V1(r,cp,z) de potentiaalverdeling voor in de cel zonder electronen, 
tengevolge van de aangelegde excitatie-spanning. G(r,r I ,cp,cp I ,z) geeft de 
potentiaalverdeling in de cel tengevolge van een puntladingsdichtheid n(r,cp)= 
(1/r)ö(r-rl)ö(cp-cp I) op de plaats r=rl en <P=<P 1, De integraal drukt dan uit dat de 

10 



potentiaal op een bepaalde plaats in de cel gegeven wordt door de bijdragen van 
alle ladingselementjes te sommeren. De functie G(r,r I ,<j>,<j> I ,z) wordt de Greense 
functie genoemd. Tenslotte drukt vergelijking (3.6) uit dat de totale potentiaal
verdeling V(r,<j>,z) gelijk is aan de superpositie van de potentiaalverdeling ten 
gevolge van de excitatie-electrode en die van de oppervlakteladingsdichtheid in 
de electronenlaag. 

De algemene oplossing van de Poisson-vergelijking kan onder bepaalde 
voorwaarden benaderd worden. Deze benadering wordt de lokale benadering 
genoemd [16]. In deze benadering is het 2DEG electrisch equivalent met een 2-
dimensionale transmissielijn, met een gedistribueerde impedantie in het r-<1> 
vlak en een capaciteit per oppervlakte-eenheid tussen de electronenlaag en de 
afschermelectroden aan de boven- en onderkant (zie ook figuur 3.1). Hierbij zijn 
zowel de impedantie, omdat die afhangt van de electrastatische dichtheid llo(r), 
als de capaciteit inhomogeen aan de rand van de electronenlaag. 

In de rest van dit hoofdstuk zal de vereenvoudiging van de dynamische 
beschrijving met het transmissielijnmodel uitvoerig worden besproken. Aller
eerst zal in §3.3 de lokale benadering van de Poissonvergelijking beschreven 
worden. In §3.5 zal worden ingegaan op de voorwaarden van deze benadering, 
en het inhomogene gedrag van het capaciteitsprofiel. Omdat het hiervoor 
noodzakelijk is om meer inzicht in de Greense functie G te hebben, zal in §3.4 
hierop eerst ingegaan worden. 

3.3 LOKALE BENADERING POISSON-VERGELIJKING 

In het algemeen hangt de potentiaal op een bepaalde plaats in de electro
nenlaag samen met de electronendichtheid die op alle plaatsen in de electro
nenlaag geïnduceerd wordt. De integraal in het rechterlid van (3.6) drukt dit 
uit. De benadering houdt in dat de potentiaal in de electronenlaag samenhangt 
met de electronendichtheid op dezelfde plaats. Deze benadering wordt daarom 
de lokale benadering genoemd en de algemene oplossing van de Poisson
vergelijking wordt voor z=O een algebraïsche vergelijking van de vorm: 

V(r"',z=O) = V(r"',z=O)- en(r,<j>) 
''~' 1 ''~' C(r,<j>) 

(3.7) 

Hierin wordt C(r,<j>) geïnterpreteerd als de cap./ opp. eenheid (F ·m-2
) tussen de 

electronenlaag en de 2 afschermelectroden aan de boven- en onderkant (zie 
verderop). 

De electrische veldlijnen behorende bij V 1(r,<j>,z) hebben hun oorsprong op de 
excitatie-electrode en worden afgebogen naar de guard-electrode en midden
electrode of eindigen op de boven-electrode. Dichtbij de guardring is het 
electrisch veld dus inhomogeen, maar op een zekere afstand van de guardring 
is het analoog aan dat in een vlakke plaatcondensator met diëlectricum Er(z). In 
de lokale benadering is echter alleen de potentiaalverdeling V1(r,<j>,z) in de 
electronenlaag (rs;RP) van belang en wanneer RP klein genoeg is ten opzichte 
van Rg, zal geen rekening gehouden hoeven te worden met de inhomogeniteiten 
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van het electrisch veld dichtbij de guard. V1(r,<j>,z) wordt dan voor z=O gegeven 
door: 

(r~R) (3.8) 

waarbij de dimensieloze parameteryen de potentiaal V' gegeven worden door: 

- [1 dl ]-l V' - { vex ; (r,<j>) E sex 
y - + -- en - 0 ( ) S e d ; r,<j> E rest 

r 2 

(3.9) 

Hierin stelt V' de AC-potentiaal voor van het gedeelte van de onderelectrode 
waarboven zich electronen bevinden. Met Sex wordt het gedeelte van de electro
nenlaag bedoeld dat over de excitatie-electrode ligt, terwijl srest het gedeelte van 
de electronenlaag buiten de excitatie-electrode aanduidt. 

2·Rg 

2·Rp 

-

I I I I 1 <1-'}')·C 
+-

V__,__ ----r .... _-----f TC 

ex 

Fig. 3.1: Het transmissielijnmodel voor het 2DEG. De cap. I opp.-eenheid van 
electronenlaag naar boven is (1-y) C(r,<j>), en naar onder yC(r,<j>). 

Substitutie van de uitdrukking (3.8) in (3.7) geeft dan uiteindelijk de relatie 
die in de lokale benadering van de Poisson-vergelijking gebruikt wordt: 

en(r,<j>) = C(r,<j>)[yV'-V(r,<j>)] (3.10) 

Hiermee komt men, vanuit de Poisson-vergelijking, terecht op het transmissie
lijnmodeL Vergelijking (3.10) laat namelijk zien dat het 2DEG beschouwd mag 
worden als een transmissielijn met een capaciteit/opp.-eenheid ter grootte van 
y.C(r,<j>) naar de onderelectrode en van (1-y) .C(r,<j>) naar de bovenelectrode (zie 
figuur 3.1). Neemt men namelijk V=O en Vex:;tO, dan is de capaciteit naar de 
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bovenelectrode kortgesloten en geeft (3.10) de ladingsdichtheid bij een potenti
aalverschil dat over de capaciteit naar de onderelectrode staat. Neemt men 
Vex=O en V:;tO, dan geeft (3.10) de ladingsdichtheid voor een potentiaalverschil 
dat over de som van de capaciteiten naar boven- en onderelectrode staat. Deze 
som wordt gegeven door C, en voor de bovenelectrode blijft dan de fractie (1-y) 
over. Substitueert men (3.10) in (3.2), dan kan de eis voor stroombehoud in het 
transmissielijnmodel als volgt geschreven worden: 

(3.11) 

3.4 DE GREENSE FUNCTIE 

In het gedachtenexperiment waarin alle electroden van de cel (onder-, 
boven- en zijkant) heel ver weg geplaatst zijn, zal de potentiaalverdeling van 
een enkel electron in de electronenlaag bolsymmetrisch zijn met een 1/r
afhankelijkheid. Deze situatie waarin de electronenlaag de electroden "niet 
ziet" wordt fully unscreened genoemd. In het algemeen dient wel rekening 
gehouden te worden met de afscherming van de electronenlaag door de electra
den. De Greense functie beschrijft deze invloed. 

Voor de cylindersymmetrische cel kan de Greense functie G(r,r I ,<j>,<!> I ,z) 
analytisch opgelost worden [20, hfdst. 3]. In de electronenlaag (z=O) geldt 
hiervoor: 

(3.12) 

De Greense functie is hier ontwikkeld naar Fourier-Bessel functies, met Jm de 
mde Besselfunctie van de eerste soort (m=0,1, .. ) en amn het nde positieve nulpunt 
van Jm (n=1,2, ... ). De grootheid G0 wordt gegeven door: 

1 (3.13) 

Als een electron in de oorsprong geplaatst wordt, dan stelt G0 de resulterende 
potentiaal voor in de electronenlaag op afstand r=Rg in de fully-unscreened 
limiet. De functie F mn beschrijft de invloed van de screening: 

1 4(er + 1) 
- -- ·-------::--------:--

a d2 d1 mn coth(amn_R_) + ercoth(amn_) 
c Re 

(3.14) 

De verhoudingen d/Rg en d/Rg worden de screening parameters genoemd. 
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Wanneer r'=O gekozen wordt, dus wanneer een electron in het middelpunt 
van de electronenlaag geplaatst wordt, wordt de analyse van de Greense functie 
(3.12) eenvoudig, omdat de <!>-afhankelijkheid verdwijnt. Als r '=0, dan geldt 
namelijk dat Jm(a.mnr'/Rg) = 0 voor m:t:O. De functie G(r,r'=O,<j>,<j> ',z=O) wordt in 
het vervolg aangeduid met G(r) en stelt dus de potentiaalverdeling in het vlak 
van de electronenlaag voor als gevolg van een electron in het middelpunt. De 
orde grootte van de afstand waarover de krachtwerking in de electronenlaag 
zich uitbreidt, zal gekarakteriseerd worden met een soort van effectieve straal 
ReiT van G(r). Wanneer G(r)/G0 uitgezet wordt tegen r/Rg dan wordt het verband 
volledig bepaald door de twee screening parameters. 

In figuur 3.2 is de invloed van de screening parameter hiRg weergegeven, 
waarbij de boven- en onderelectrode op gelijke afstand van de electronenlaag 
zijn geplaatst (d1=d2=Y2h). Figuur 3.2 laat zien dat wanneer de verhouding 
lhh/Rg afneemt, ReiT kleiner wordt. Voor kleinere lhh/Rg neemt de afscherming 
van het electron door de guard-electrode af en neemt de afscherming door de 
onder- en bovenelectrode toe. In het limietgeval h/Rg ~ 0, is de afscherming door 
de boven- en onderelectrode compleet en wordt de potentiaal een 8-functie 
[16,21]. In deze limiet, die fully-screened genoemd wordt, merken de electronen 
elkaars aanwezigheid niet, omdat ze alleen de boven- en onderplaat zien. De 
Coulomb-interactie tussen de electron en kan verwaarloosd worden in dit geval. 

10 
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C) 
::::.. 5 .!::-
C) 

4 

3 

2 

Fig. 3.2: G(r)/G0 als functie van r/Rg voor screeningparameters 1/2h/Rg = 
0,01 (a), 0,05 (b), 0,1 (c), 0,5 (d) en 1 (e); d1=d2=1/2h. 
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De invloed van de heliumhoogte d1 op G(r) is weergeven in figuur 3.3, voor 
de celafmetingen zoals ze in werkelijkheid zijn: h= 3 mm en Rg = 9,5 mm. Rerr 
heeft als functie van d1 een maximum voor d1 = 1,50 mm, omdat G(r) symme
trisch is onder verwisseling van d1 en d2 (afgezien van een kleine correctie ten 
gevolge van Er). Rerr hangt dus alleen af van de kleinste afstand d van de 
electronenlaag tot de afschermelectroden (d = min{d1,d2}). Bovendien wordt de 
orde grootte van Rerr ongeveer gegeven door deze kleinste afstand (Rerr .". d). 

10 
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CJ -- 5 :s 
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r (mm) 

Fig. 3.3: G(r) I G0 als functie van r voor heliumhoogten d 1 (in mm) = 0,25 (a), 
0,5 (b), 1 (c), 1,5 (d) en 2,5 (e); h = 3 mm en Rg = 9 mm. 

In de figuren 3.2 en 3.3 is de Greense functie voor een electron in de 
oorsprong (r I =0) weergegeven. De Greense functie voor electronen op andere 
plaatsen r I in de electronenlaag heeft dezelfde vorm, zolang Rerr maar kleiner is 
dan de afstand tot de guard-electrode (Rerr < Rg- r 1

). Wanneer dit niet het geval 
is, verandert de vorm zodanig dat a) de effectieve straal hiervan kleiner wordt 
en b) de gradiënt in de radiële richting van G(r) voor r=Rg toeneemt. Omdat 
deze gradiënt samenhangt met de geïnduceerde dichtheid in de guard-electrode, 
induceren de electronen die zich op een kleinere afstand van de guard bevinden 
dan hun effectieve straal voor r I =0, merkbaar lading in de guard. 
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3.5 HET CAP ACITEITSPROFIEL 

De stromen J naar de rand van de electronenplas kunnen in principe de 
positie van de rand doen verplaatsen, en laten oscilleren. Als echter de amplitu
de van de oscillatie van de electronenlaag klein is ten opzichte van de straal 
van de electronenlaag, dan kan de oscillatie in de lineaire benadering van de 
continuïteitsvergelijking buiten beschouwing gelaten worden [15]. Aan deze 
voorwaarde is voldaan wanneer de dynamische potentiaal V van de electronen
laag klein is ten opzichte van de electrostatische potentiaal ve van de electro
nenlaag, hetgeen in de praktijk makkelijk haalbaar is. 

Door terugsubstitutie van de uitdrukking van n uit (3. 7) in die van (3.6) kan 
achterhaald worden onder welke voorwaarde de lokale benadering geoorloofd is 
en waaraan het capaciteitsprofiel C(r,<l>) moet voldoen. De bovengrens Rg van de 
integraal wordt hierbij vervangen door RP, omdat de oscillaties van de electro
nenlaag te verwaarlozen zijn. Terugsubstitutie geeft: 

V(r,<l> ,z=O)-V1(r,<l> ,z=O) = 
2xRP 

= -..!. J Jacr,r~,<l>,<l> l,z=OXV(r~,<l> 1 ,Z=0)-V1(r~,<l> l,z=O))C(rl,<l> l)rldrld<l> I = 
e o o (3.15) 

2xRP 

= (V(r,<J>,z=0)-V1(r,<J>,z=0))·-..!. J Jacr,r~,<l>,<l> l,z=O)C(r~,<l> l)rldrld<l> I 

e o o 

Hierin is de term V-V1 buiten het integraalteken gehaald, hetgeen geoorloofd is 
wanneer de variatie van deze term klein is ten opzichte van de karakteristieke 
lengteschaal waarover de functie G .C (bij een vaste r en <1>) afvalt. Deze voor
waarde kan verder uitgewerkt worden wanneer de capaciteit C(r,<J>) bekend is. 

Uit vergelijking (3.15) volgt dat C(r,<l>) moet voldoen aan: 

2xRP 

-..!. J Jacr,r~,<l>,<l> l,z=O)C(r~,<l> 1)rldrld<l> = 1 
e o o 

(3.16) 

Deze uitdrukking is een integraalvergelijking voor C(r,<J>) en de oplossing ervan 
geeft in principe C(r,<J>). Echter met behulp van (3.16) kan een eenvoudig 
verband tussen C(r,<J>) en n 0(r,<l>) afgeleid worden, waardoor C uit n 0 berekend 
kan worden. Het bewijs hiervan gaat uit van de potentiaalverdeling in de cel in 
het statische geval. De statische potentiaalverdeling V

8
(r,<J>,z) wordt bepaald 

door de DC-potentialen op de afschermelectroden en de statische electronen
dichtheid no(r). Omdat de statische potentiaalverdeling, net zoals de dynami
sche potentiaalverdeling, dient te voldoen aan de Poisson-vergelijking, kan in 
analogie met vergelijking (3.6) hiervoor geschreven worden: 
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27tRp 

Vs(r,<j>,z) = vs,l(r,<J>,z) + f Jacr,ri,<J>,<I> l,z)no(rl)rldrld<!> I 
(3.17) 

0 0 

met dien verstande dat Vs 1 nu de DC-potentiaalverdeling ten gevolge van de 
afschermelectroden voorsteit. Merk op dat de Greense functie G in vergelijking 
(3.17) dezelfde als in uitdrukking (3.6) voor de dynamische situatie. 

Voor ~RP zal de statische potentiaal Vs(r,<J>,z=O) van de electronenlaag 
overal constant zijn, omdat anders lading zou gaan bewegen. Er kan dan 
gesproken worden van dé statische potentiaal van de electronenlaag, die 
aangeduid wordt met Ve. De potentiaal Vs 1 zal in het algemeen een functie F 
zijn van F(VP1,Vg,dHd2,Rg). Wanneer deze grootheden constant gehouden worden, 
dan volgt uit vergelijking (3.17) dat Ve alleen gewijzigd kan worden door de 
electronendichtheid no te veranderen. Differentiatie van vergelijking (3.17) voor 
z=O naar Ve, levert dan het volgende verband op dat geldig is voor r~P: 

27tRp an (r I) 
1 = f Jacr,rl,<l>,<l> 1

,Z=Ü) a;, rldrld<l> I 

0 0 e 

(3.18) 

Deze vergelijking is van dezelfde vorm als vergelijking (3.16) en kennelijk 
wordt het capaciteitsprofiel C(r,<J>) dan gegeven door: 

C(r,<J>) = -e an°(r) 
ave 

(3.19) 

Deze vergelijking drukt uit dat C(r) gelijk is aan de verandering van de electro
statische dichtheid no(r) als gevolg van een verandering van de statische 
electronenpotentiaal Ve [8]. De potentiaal van de bovenplaat en die van de 
guard dienen hierbij constant gehouden te worden. Numerieke berekeningen 
van C(r) zijn gedaan door [13]. Hieruit blijkt dat in de bulk van de electronen
laag de capaciteit homogeen is en eenvoudig berekend kan worden met behulp 
van de algemene uitdrukking voor de statische electronendichtheid noh in het 
homogene deel [8]: ' 

(3.20) 

Differentiatie van llo,h naar Ve geeft dan voor de capaciteit Ch in het homogene 
deel: 

(3.21) 

~ stelt hierin de geometrische cap./opp.-eenheid voor tussen de electronenlaag 
en de 2 afschermelectroden aan de boven- en onderkant. 
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Aan de rand neemt de capaciteit geleidelijk toe tot een waarde die 2 tot 4x 
zo groot is als in de bulk. Dit gedrag zal uitgelegd worden aan de hand van het 
geval waarin het capaciteitsprotiel in de gehele electronenlaag gegeven wordt 
door de geometrische capaciteit Ch. In de limiet van d/Rg ---7 0 en d/Rg ---7 0, volgt 
uit (3.12) dat de Greense functie G(r,r~,<j>,<j> ~,z=O) gegeven wordt door een 8-
fu.nctie: 

G(r,r~,<j>,<j> 1,Z=0) = -~·..!.8(r-rl)8(<j> -<!>I) 
eh r 

(3.22) 

Hierbij is gebruikt gemaakt van het feit dat coth(x) ---7 1/x voor x ---7 0 en van de 
eigenschap: 

Wanneer de Greense functie een 8-functie is, dan volgt met behulp van (3.16) 
dat C(r,<j>)=Ch in de gehele electronenlaag. Zoals reeds ter sprake gekomen is in 
§3.4, betekent de benadering van de Greense functie door een 8-functie dat de 
Coulomb-interactie tussen de electronen verwaarloosd mag worden. Homogene 
profielen zullen dus ontstaan, wanneer er geen sprake is van electronenafsto
ting in de electronenlaag. Inhomogene profielen zijn het gevolg van het feit dat 
de Greense functie niet benaderd mag worden met een 8-fu.nctie, of te wel dat 
de electronenafstoting moet worden meegenomen. Omdat de electronen afgesto
ten worden naar de rand, zal de capaciteit daar toenemen. 

Nu het gedrag van de capaciteitsprofielen bekend is, kan de voorwaarde 
voor de lokale benadering verder uitgewerkt worden. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de eigenschap dat de Greense functie G(r,r~,<j>,<j> ~,z) symmetrisch 
is onder verwisseling van zowel r en r I als <1> als <1> I. De karakteristieke lengte
schaal waarover G afvalt bij een gegeven rl en <1> ~, is dan gelijk aan die 
waarover G afvalt bij een gegeven r en <j>. De laatst genoemde lengteschaal is 
diegene welke besproken is in §3.4, waarin bleek dat deze voor de experimente
le celafmetingen gegeven wordt door d. Het is deze lengteschaal van G die de 
lengteschaal waarover G.C afvalt bepaald, omdat de relatieve verandering als 
functie van rl en <1> I van G(r,r~,<j>,<j> ~,z) veel groter is dan die van C(r~,<j> 1

). De 
variatie van de term V-V1 zal bepaald worden door V, omdat V1 volgens (3.8) 
constant is. Wordt als maat voor de karakteristieke lengteschaal van variaties 
van V de (complexe) golfvector q genomen, dan komt de voorwaarde voor de 
lokale benadering uiteindelijk neer op: 

Jq-dJ < 1 (3.24) 

Voor golflengtes die klein zijn ten opzichte van d is de lokale benadering dus 
niet meer toegestaan, en is het transmissielijnmodel voor het 2DEG niet meer 
geldig. 
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HOOFDSTUK4 
HET TRANSMISSIELIJNMODEL 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofstuk zal worden ingegaan op de beschrijving van het 2DEG als 
transmissielijn, waarvan in hoofdstuk 3 de fundamenten zijn besproken. De 2-
dimensionale golfvergelijking zal besproken worden in §4.2. In §4.3 zal de 
dispersierelatie van de golfvergelijking afgeleid worden, waarvan de interpreta
tie behandeld wordt in §4.4. In deze laatste paragraaf zal tevens worden 
ingegaan op de dispersierelaties die in de literatuur zijn afgeleid. 

4.2 DE GOLFVERGELIJKING 

4.2.1 Afleiding golfvergelijking 

Omdat de excitatie-electrode rechthoekig gesegmenteerd is, wordt overge
gaan op een x-y in plaats van een r-<j> assenstelsteL V(r,<j>,z=O) zal voortaan 
genoteerd worden met V(x,y). Substitutie van de gegeneraliseerde wet van Ohm 
(3.3b) in vergelijking (3.11) voor stroombehoud, geeft de 2-dimensionale 
golfvergelijking waaraan de electronenpotentiaal V(x,y) dient te voldoen: 

(a2v a2v) av(acr~ acrYX) av(acrxx- acrYX) - . C(V- V') 
(j --+-- + ---+-- + --- -- -JOl y 

:ex a2x a2y ax ax ay ay ay ax 
(4.1) 

Deze vergelijking komt overeen met vergelijking (19) uit Lea [7], wanneer )'=1 
genomen wordt. De geleidingscoëfficienten crxx en cryx, die evenredig zijn met 
Do(x,y), en het capaciteitsprofiel C(x,y) hangen af van de plaats in de electro
nenlaag. Deze plaats-afhankelijke grootheden worden nu genormeerd met hun 
waarden in het homogene deel van de electronenlaag. De genormeerde groothe
den worden aangeduid met een A en de grootheden in het homogene deel met de 
index h, dus: crxx(x,y)/crxx,h = 1\J(x,y)/1\J,h = n0, cryx(x,y)/cryx,h = n0 en C(x,y)/Ch = ê. 
Na deling door crxx,h kan vergelijking (4.1) dan als volgt geschreven worden: 

1Îo(a2V + a2V) + av(ano +~ ano) + av(ano -~ ano) = jroC (V-yV') (4.2) 
a2x a2y ax a x ay ay ay a x (j xx,h 

waarin de dimensieloze parameter ~ als volgt gedefiniëerd is: 

~ : = (jyx,h = p xy,h (4.3) 
(j xx,h P xx,h 

Merk op dat vergelijking (4.2) algemeen gedefiniëerd is, zonder gebruik te 
maken van een transportmodel (Drude of quantummechanisch) voor crxx,h en 
Oyx,h· 
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4.2.2 Admittantie 

Wanneer voor een gegeven dichtheids- en capaciteitsprotiel de golfver
gelijking opgelost wordt met de bijbehorende randvoorwaarden (zie§ 4.2.3), dan 
wordt de complexe V(x,y) verkregen. De stromen die zouden worden gemeten 
naar een onder-electrode, kunnen dan verkregen worden door integratie over de 
desbetreffende electrode volgens: 

I = jroy J J C(x,y) V(x,y )dA (4.4) 
Sm"t 

Met Smeet wordt het gedeelte van de electronenlaag aangeduid dat over een 
meetelectrode ligt. Voor de complexe admittantie Y tussen de excitatie-electrode 
en meet-electrode geldt dan Y =lNex· 

Wanneer de weerstand van het 2DEG verwaarloosd kan worden, is er alleen 
sprake van een capacitatieve koppeling tussen de excitatie- en een meetelec
trode. V(x,y) zal dan constant zijn over de gehele plas en gelijk aan de waarde 
verkregen met een capacitatieve spanningsdeler voor Vex· Deze waarde wordt 
aangeduid met V0 en wordt gegeven door: 

V. = V Cex 
0 ex C 

plas 

JJyC(x,y)dA 

= vex -s-;;-.. f:;;-c-(x-,y-)dA-

s, ... 

(4.5) 

Hierin is Cex de capaciteit tussen de electronlaag en de excitatie-electrode en 
Cplas de totale capaciteit van de electronenlaag met de onder- en bovenelectrode. 
Omdat V0 reëel is volgt uit vergelijking (4.4) dat de admittantie Y0 dan zuiver 
imaginair of capacitatief is (Y0=jroC0). 

Tengevolge van de weerstand van het 2DEG zal er een geleidingscomponent 
G in de admittantie Y verschijnen volgens Y=G+jroC. Er treedt dan een fase
draaiing <I> van Y ten opzichte van Y0 op, die de ligging van Y in het complexe 
vlak bepaalt (zie figuur 4.1). Afhankelijk van het teken van G en C kunnen er 
grote fasedraaiingen van Y optreden. De fasedraaiing <I> van Y ten opzichte van 
Y0 wordt veroorzaakt door een fasedraaiing van de electronenpotentiaal V(x,y) 
ten opzichte van V0 of Vex· Voor de fasehoek <I> van Y uit figuur 4.1 is de 
bijbehorende fasehoek van de electronenpotentiaal ook weergegeven in figuur 
4.1. Omdat het tijdsafhankelijkdeel van V(x,y) is ingevoerd als e+jrot, ligt in het 
voorbeeld van figuur 4.1 de fase van V(x,y) achter op die van Vex· Als voortaan 
over een positieve fase van V(x,y) gesproken wordt, dan zal daarmee bedoeld 
worden dat de fase van V(x,y) achter ligt op die van Vex· Een negatieve fase van 
V(x,y) correspondeert dan met een fasevoorsprong van V(x,y) op Vex· 
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Fig. 4.1: De ligging in het complexe vlak van de admittantie Yen de electro
nenpotentiaal V(x,y). 

4.2.3 Randvoorwaarden 

Er worden 2 randvoorwaarden gebruikt bij het oplossen van de golfverge
lijking, te weten: 

JJ. = 0 (4.6a) 

(4.6b) 

Voorwaarde (4.6a) drukt uit dat de component van de stroomdichtheid lood
recht op de rand van de electronenlaag dient te verdwijnen. Verder is het 
expliciet noodzakelijk om aan globaal ladingsbehoud in de electronenlaag te 
voldoen. De integraal van n(x,y) over het oppervlak van de electronenlaag dient 
dan altijd nul te zijn (vergelijking 4.6b). Met behulp van vergelijking (3.10) kan 
dit als volgt vertaald worden naar de complexe potentiaal V(x,y): 

(4.7) 

Hierin is V gem gedefiniëerd als: 

J J C(x,y) V(x,y )dA 
V s.,_ 

gem : = __;___,..I f..,.-C-(x_,y_)dA __ (4.8) 

s.,_ 

en stelt dus de gemiddelde waarde van V(x,y) over de electronenplas voor, 
gewogen met de capaciteit C(x,y). 
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4.3 AFLEIDING DISPERSIERELATIE 

Voordat de golfvergelijking voor een cirkelvormige geometrie opgelost wordt, 
zal eerst gekeken worden naar de oplossing voor een half-oneindige geometrie 
(y::;;O), zoals die is weergegeven in figuur 4.2. Voor deze geometrie hangen de 
genormeerde dichtheids- en capaciteitsprofielen alleen af van y. Er wordt 
uitgegaan van de situatie waarbij de onderplaat niet geëxciteerd wordt (dus 
V'=O). Er zal gekeken worden naar oplossingen in de vorm van een lopende 
golf, waarvan de golfvector niet afhangt van de coördinaten x en y, dus: 

(4.9) 

Hierin is k1 de golfvector evenwijdig aan de rand y=O en k .i de golfvector 
loodrecht daarop. 

"' c 
lr-----------------~~ 

oo- +- X X --too 
y = 0 "7/J'77:r7777777'?'77'""..-r7T77777777'777 

'< 
J. 
I 
8 

Ao 
0~------------------~ 

co-+- Y y=O 

Fig. 4.2: De half-oneindige geometrie van de electronenlaag (rechts). Links 
zijn de inhomogene profielen no(y) en l:(y) weergeven. 

Door substitutie van ( 4.9) in de golfvergelijking ( 4.2), kan de dispersierelatie 
ervan afgeleid worden. De in deze paragraaf gevolgde afleiding verloopt analoog 
aan die van Shikin [15], die in de limiet van ro-t >> 1 de dispersierelatie voor 
een half-oneindige geometrie onderzocht heeft. Omdat d:.fiJdx=O en V'=O geeft 
substitutie het volgende verband: 

dn0 . • jroCh,., 2 2 
-<-JPk1-Jk) = --v(y) + (k1 +k.l)n0(y) 
dy (Jxx,h 

(4.10) 

Deze vergelijking komt in essentie overeen met vergelijking (14) uit Shikin [15]. 
Er zullen nu 2 vergelijkingen worden afgeleid waaraan de golfvectoren k0 en k .l 
dienen te voldoen. De oplossing van dit stelsel van 2 vergelijkingen geeft 
uiteindelijk k1 en k .1· 

In het homogene deel waar geldt dfiJdy=O, n0=1 en ê=1, geeft (4.10) de 
relatie: 

(4.11) 
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Hierin wordt de golfvector kb gegeven door: 

k _ 1-j < _ J 2cru, 
b -- met ub -

öb roCh 
(4.12) 

Een tweede relatie tussen k1 en k.L wordt verkre~en door vergelijking (4.10) 
te beschouwen in het inhomogene deel van fio en C. Wanneer gezocht wordt 
naar oplossingen voor k1 en k .i' dan dient opgemerkt te worden dat vergelijking 
(4.10) in het inhomogene deel voor iedere y een andere vergelijking oplevert 
voor k1 en k.L. Dit zou impliceren dat (4.9) geen oplossing is, omdat de golfvec
toren k1 en k .L dan immers van y afhangen. Echter wanneer voor iedere y geldt 
dat: 

dno A -a- = t.-(y)-tî0(y) 
dy 

(4.13) 

waarin a een constante is die niet van y afhangt, dan zijn de afzonderlijke 
vergelijkingen afhankelijk en reduceren tot een vergelijking. Aan de hand van 
de numeriek berekende profielen van ê en fio bij V /V pi = 10 voor de experi
mentele celafmetingen [13] is relatie ( 4.13) geverifiëerd. Dit is weergegeven in 
figuur 4.3, waarin curve (a) correspondeert met fio(y), curve (b) met C(y), (c) 
met C-fio en (d) met -dftJdy (in mm·1

). Omdat curven (c) en (d) samenvallen, is 
de grootheid a een constante. In hoeverre relatie (4.13) op toeval berust of 
algemeen is, blijft echter een vraag. Met behulp van deze eigenschap kan een 
tweede relatie tussen k1 en k.L afgeleid worden, namelijk: 

(4.14) 

De grootheid a heeft de dimensie van een lengte en kan met behulp van 
vergelijking (4.13) ook geschreven als: 

0 0 

a = J[l-tî0(y)]dy + J[C(y)-1]dy (4.15) 

Hierin duidt de ondergrens -yh een y-waarde aan die ligt in het homogene deel 
van fi.0 en ê. De exacte ondergrens is niet belangrijk mits deze in het homogene 
deel ligt. De voorkomende integralen zijn dan namelijk ongevoelig voor variatie 
van de ondergrens. Vergelijking (4.15) is het analogon van vergelijking (15a) uit 
Shikin [15] en laat zien dat a gelijk is aan de in figuur 4.2 gearceerde gedeelten 
van het genormeerdedichtheids-en capaciteitsprofiel. De grootheid a verschijnt 
dus vanwege het inhomogene gedrag van de profielen. 
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Fig. 4.3: De profielen fiiy) (curve a) en C(y) (curve b). Curven (c) en (d) 
duiden resp. C(y)-fio{y) en -dfi0 / dy aan. 

Oplossen van de vergelijkingen (4.11) en (4.14) geeft de volgende uitdruk
kingen voor de golfvectoren k1 en k.L: 

k. = ~ + _1_ - j~ 
()I() .L CB I ()I 

2a 1 . C 
k.L=----+1-

B: CB .L B .L 
(4.16) 

Hierin zijn de grootheden ()1 en B.L gedefiniëerd als: 

~ _ Pxx,h ~ 
u.L- --u 1 

Pxy,h 

(4.17) 

en wordt C gegeven door: 

(4.18) 

Vergelijking ( 4.16) geeft de dispersierelatie van de golf die respectievelijk 
evenwijdig en loodrecht aan de wand propageert. In de limiet van a/()1 <<1 
wordt de analyse van de golfvectoren k

11 
en k .L vereenvoudigd, omdat dan geldt 

C=1: 
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k - 1-j 
~-

Ou 

1-j 

of uitgeschreven in de weerstandscoëfficiënten Pxx,h en Pxy,h: 

k 1-j c 
I = - + apxy,hro h s. 

(4.19) 

(4.20) 

Bij de afleiding van de golfvectoren k1 en k.i in deze paragraaf is uitgegaan 
van een half-oneindige geometrie. De experimentele cel daarentegen heeft een 
cirkelvormige geometrie. Het is daarom de vraag in hoeverre de golfvectoren k1 
en k.i in een cirkelvormige geometrie dezelfde zijn als in een rechthoekig 
halfvlak. Een ander discussiepunt betreft het feit dat bij de analytische 
afleiding uitgegaan wordt van een onderplaat die niet geëxciteerd wordt. In de 
praktijk wordt namelijk een gedeelte van de onderplaat wel geëxciteerd. 

Bij de afleiding van de dispersierelatie voor k1 is geen aanname gemaakt 
omtrent de grootte van ro-t. Shikin beschouwt de limiet ro-t>>1 en vindt voor 
een halfgevulde cel (d1=d2=d) de volgende uitdrukking voor de dispersierelatie 
voor k1 (zie ref. [15], verg. 16): 

(4.21) 

Hierin is: s = Cnohe2dl2eom)v.. , y = roedis en A = afd. De grootheid s stelt de 
snelheid voor van de randgolf bij B=O. Vergelijking (4.21) komt overeen met de 
uitdrukking voor k1 uit (4.19), hetgeen duidelijk wordt wanneer 81 en ö.i uitge
drukt worden in s en y. 81 = (1-j)s/ro en Ö.i=(1+j)dly. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de Drude-uitdrukkingen van Pxx,h en Pxy,h voor ro-t >>1: Pxx,h = jrom/(e2fio,h) 
en Pxy,h = B/(n0,he). Ook de uitdrukking voor k1 die Lea [7] geeft, komt overeen 
met vergelijking (4.19), hoewel de afleiding wezenlijk verschilt. 

Een uitdrukking voor de dispersierelatie van k
11 

wordt ook gegeven door 
Volkov en Mikhailov [27]. Echter deze komt niet overeen met de in deze 
paragraaf afgeleide dispersierelatie. Net zoals Shikin gaan zij uit van een 
halfgevulde cel. De lengte waarover de electronendichtheid ft0 aan de rand 
geleidelijk afvalt naar nul, noemen zij h. Voor een scherp profiel (h=O) vinden 
zij dan (ref. [27], verg. 44b): 

en voor een onscherp profiel (ref. [27], verg. 49): 

ro(kl) = klayx,h Fs(h/d) 
21te 0 

(4.22) 

(4.23) 

Hierin beschrijft de functie Fa(h/d) de invloed van de afvallengte van de 
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electronendichtheid fi.0 en is in de orde grootte van 1. Wanneer a=O gesteld 
wordt in vergelijking (4.19), dan komt deze overeen met uitdrukking (4.22), 
omdat Ch=2eJd voor een halfgevulde cel. De overblijvende term uit k1, name
lijk apxy,hroCh, komt overeen met vergelijking ( 4.23), mits verondersteld wordt 
dat voldaan is aan de relatie cryx,h=liPxy,h· Dit wordt duidelijk wanneer aCh 
vervangen wordt door 2neJFa(hld). Beide termen van k1 uit (4.19) worden dus 
gegeven doorVolkoven Mikhailov, echter wel gescheiden. 

4.4 INTERPRETATIE DISPERSIERELATIE 

Voor de fysische interpretatie van de dispersierelatie (4.19) worden 2 
gevallen onderscheiden, te weten: B=O en B>O. 

Voor B=O geldt Pxy,h=O, en dus volgens ( 4.17) 8 J.. =oo. Voor de golfvector k0, die 
voor B=O aangeduid wordt met ka, geldt daarom volgens (4.19): 

1-j <;;: ~ k0 =- met u 0 = 
8o Po.hroCh 

(4.24) 

Omdat onder de eerder gemaakte aanname a/81 << 1 geldt dat lk.1.l << lk1 1, 
is de progagatie voor B=O alleen in de x-richting. Voor B=O plant zich een 
bulkgolf voort, waarvan de golfvector ka een gelijk reëel en imaginair gedeelte 
heeft. Deze golfvector ka drukt een zwaar gedempte spanningsgolf uit. De 
grootheid 80 kan gezien worden als een indringdiepte, in analogie met de 
absorptie van electromagnetische golven in geleiders. Het stelt de lengteschaal 
voor, waarover de amplitude van de golf met een factor 1/e is afgenomen. 

Voor B>O wordt de invloed van 8J.. zichtbaar. De grootheden 81 en 8J.. stellen 
de indringdieptes voor van propagatie respectievelijk langs de rand en loodrecht 
erop, waarbij weer geldt dat over een afstand van deze indringdiepte de 
amplitude met een factor 1/e is afgenomen. Wanneer 8

11 
>> 8J.. propageert er 

alleen een golf langs de rand y=O, die een geringe breedte heeft. Omdat in het 
Drude model geldt dat 81=80 (dus onafhankelijk van B), terwijl 8J.. =8JpB (dus 
afneemt met B), wordt in de klassieke beschouwing de randgolf steeds smaller 
in hogere magneetvelden. 

In het geval van scherpe dichtheids- en capaciteitsprofielen (a=O), heeft de 
golfvector k1 een gelijk reëel en imaginair gedeelte. Het effect van de inhomo
geniteiten aan de rand is dat het reële gedeelte van k6 groter wordt, waardoor 
het faseverschil van de electronenpotentiaal over een bepaalde afstand groter 
wordt. De tweede term 2a/808J.. zal gaan domineren ten opzichte van de eerste 
term 1/81 wanneer geldt 8 J.. < 2a. Wanneer de dempinglengte 81 dan groter is 
dan de omtrek van de electronenlaag, treedt er een resonantie op van de 
randgolf [22]. 
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5.1 INLEIDING 

HOOFDSTUK5 
NUMERIEKEANALYSE 

In dit hoofdstuk zal voor de electronenlaag in een cirkelvormige geometrie 
waarvan een van de electroden geëxciteerd wordt, de 2-dimensionale golfverge
lijking numeriek opgelost worden. Allereerst zal in §5.2 de numerieke oplos
singsmethode behandeld worden. In §5.3 zal de dimensieloze formulering van 
de golfvergelijking ter sprake komen, waarna in §5.4 de gediscretiseerde 
vormen van de differentiaalvergelijking en de bijbehorende randvoorwaarden 
worden afgeleid. In §5.5 zal worden ingegaan op de programma-opzet en 
tenslotte zal in §5.6 de convergentie en stabiliteit van het numerieke algoritme 
besproken worden. 

5.2 NUMERIEKE OPLOSSINGSMETHODE 

Een van de manieren om de golfvergelijking numeriek op te lossen, gaat uit 
van een iteratieve oplossingsmethode [7]. Hierbij wordt gestart met een 
willekeurige potentiaalverdeling Vij· De potentiaal in elk roosterpunt wordt dan 
vervangen door een waarde die bepaald wordt door de potentialen in de 
naburige roosterpunten, zodat lokaal aan de differentiaalvergelijking wordt 
voldaan. Wordt de nieuwe potentiaal aangeduid met de index m+l en de oude 
potentiaal met de index m dan kan dit als volgt geschreven worden: 

V
(m+l) - F(ml(V(m) T,.(m) v(m) v(m)) 
ij - i-lj+l' V ij+l,. ..... , i-lj-1' i-lj 

(5.1) 

Hierin is pem> een functie van de potentialen in de 8 roosterpunten die om (ij) 
liggen (zie ook figuur 5.1). Vervolgens wordt de potentiaalverdeling genormeerd 
(zie §5.4.3), zodat aan globaal ladingsbehoud is voldaan. Dit proces wordt 
zolang voortgezet, totdat de potentiaalverdeling niet meer noemenswaardig 
verandert. De potentialen zijn dan gerelaxeerd naar de bij die meshlengte 
behorende oplossing. Daarom wordt deze methode de relaxatie-methode 
genoemd. De berekeningen worden dan herhaald voor een kleinere meshlengte, 
totdat de oplossing niet meer afhangt van de meshlengte. Tenslotte worden 
door numerieke integratie van de potentialen de stromen verkregen die geïndu
ceerd worden in de electroden. 

Het heeft voordelen om de relaxatie-methode uit te breiden met een 
zogenaamde relaxatieparameter ror, waarvoor geldt: 0 < ror < 2 [23]. Hierbij 
wordt de potentiaal die is uitgerekend met behulp van de relaxatie-methode 
FcmJ gewogen met ror en opgeteld bij de oude potentiaal ~~], die gewogen wordt 
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met (1-ror). Deze som wordt dan de nieuwe potentiaal ~~jl). 

V~~t+ll = (1-ro H';~> + ro F<m> 
IJ r IJ r 

(5.2) 

Als ror = 1 correspondeert vergelijking (5.2) met de relaxatie-methode, als 0 < ror 
< 1 is er sprake van onderrelaxatie en als 1 < ror < 2 is er overrelaxatie. 

Bij overrelaxatie wordt de nieuwe potentiaal geëxtrapoleerd uit de oude 
potentiaal en de potentiaal verkregen met behulp van de relaxatie-methode. De 
convergentiesnelheid neemt hierdoor toe. Er bestaat een optimale ror, waarvoor 
deze snelheid het grootst is. Bij onderrelaxatie is er sprake van interpolatie. De 
convergentiesnelheid neemt hierdoor af. Het blijkt echter dat voor parame
terkeuzes waarvoor de relaxatie- en overrelaxatie-methode numeriek instabiel 
wordt, de methode van onderrelaxatie wel een convergerende oplossing geeft. In 
§5.6 zal hierop nader worden ingegaan. 

5.3 DIMENSIELOZE FORMULERING 

Bij het afleiden van de discretisatie-vergelijkingen wordt onderscheid 
gemaakt tussen roosterpunten die op de rand en in de bulk van de electronen
laag liggen. Voor randpunten is namelijk de randvoorwaarde J 1. =0 van toepas
sing, en voor bulkpunten de golfvergelijking. In de numerieke analyse kan aan 
de randvoorwaarde J 1. =0 worden voldaan als stroombehoud in een oppervlakte
elementje rondom het randpunt opgelegd wordt. Op eenzelfde manier kan aan 
de golfvergelijking voldaan worden, door stroombehoud te eisen in een opper
vlakte-elementje rondom een bulkpunt. Immers in §4.2.1 werd de golfvergelij
king afgeleid door de gegeneraliseerde wet van Ohm, vergelijking (3.3), in 
vergelijking (3.11) van stroombehoud te substitueren. De oppervlakte-element
jes worden zo gekozen dat ze symmetrisch rondom een roosterpunt liggen, zoals 
aangegeven in figuur 5.1. De gehele electronenlaag wordt dan opgevuld en de 
stroom die door één zijde van een oppervlakte-elementje uitgaat is dan gelijk 
aan de stroom die een aangrenzend oppervlakte-elementje ingaat. 

Allereerst wordt overgegaan op een dimensieloze formulering van de wet 
van Ohm en de vergelijking voor stroombehoud. Hiertoe worden de volgende 
dimensieloze grootheden gedefiniëerd: V=VNex' x=x!Rp en y=yiRP. De oorsprong 
van het x-y assenstelsel wordt in het midden van de electronenplas gelegd. Als 
in de x- en y-richting een zelfde stapgrootte (h) genomen wordt, geldt voor de 
roosterpunten: ~=i·h en yj=j-h, waarbij de indices i en j corresponderen met 
respectievelijk de x- en y-richting en ook negatief kunnen zijn. In het vervolg 
zal met Gij de waarde van een willekeurige grootheid G(~,yj) op het rooster 
bedoeld worden. 

De gegeneraliseerde wet van Ohm kan volgens (3.3b) als volgt in dimensie
loze vorm geschreven worden: 

(5.3) 

waarbij: 
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!n vergelijking (5.3) ~ijn de stroomcomponenten Jx en JY genormali~eerd als 
Jx=Jx·RJCcrxx,h.yex) en Jy=Jy·Rj(crxx,h.yex). De stroom in de x-richting (Jx) wordt 
gesplitst in een component Jxx ten gevolge van een potentiaalverschil in de x
richting en een component JXY ten gevol~e van" een potentiaalverschil in de y
richting. Idem stellen de componenten Jyx en JYY de stromen in de y-richting 
voor bij een potentiaalverschil dat respectievelijk in de x- en y-richting staat. 
Met behulp van de genormaliseerde stromen Jx en JY kan vergelijking (3.11) 
voor stroombehoud als volgt dimensieloos geschreven worden: 

(5.5) 

Hierin is V'=1 voor (x,y) E sex en V'=O voor (x,y) E srest· De dimensieloze 
parameter a is gedefinieërd als: 

_ ·.R2 wCh _ ·.2R2C 1 1 ) a - J p-- - J P - +-cr s:2 s:2 
xx,h Ug U .i 

(5.6) 

De parameter a is hier uitgedrukt in o1 en o.i. Ook de parameter ~ kan hierin 
uitgedrukt worden: 

(5.7) 

Een analyse in termen van o1 en o .i heeft het voordeel dat de afzonderlijke 
afhankelijkheden van bijvoorbeeld de frequentie ro, de dichtheid 11o h en de 
mobiltiet J.l op de admittantie Y vereenvoudigd worden. ' 

5.4 DISCRETISATIESCHEMA'S 

Bij het discretiseren van vergelijking (5.5) dient een zo goed mogelijk orde
benadering van de differentiaaltermen gevonden te worden. Met behulp van 
Taylor-reeks ontwikkeling kan men aantonen dat de in deze paragraaf gevolgde 
discretisatie-stappen equivalent zijn met convergentie-orde h2 voor een bulk
punt en h voor een randpunt. 
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5.4.1 Bulkpunt 

Voor het bulkpunt (i,j) wordt uitgegaan van de volgende discretisaties voor 
de differentiaaltermen uit (5.5): 

aJX I = Jx I i+'hj - Jx I i-'hj 

ax ij h 
(5.8) 

Na substitutie van (5.8) in (5.5) en vermenigvuldiging met h2
, kan stroombe

houd in een oppervlakte-elementje h2 rond het bulkpunt (i,j) als volgt geschre
ven worden: 

In figuur 5.1 zijn voor een bulkpunt (BULK) de stromen in de electronenlaag 
aangegeven die door de 4 zijden van het vierkante mesh-elementje vloeien. De 
stromen naar de boven- en onderelectrode zijn niet weergegeven. Vergelijking 
(5.9) kan met behulp van (5.3) verder uitgeschreven worden in de potentialen 
van de naaste buren. Dit zal geïllustreerd worden aan de hand van de stroom 
Jx in het punt (i+~,j). Daartoe wordt deze gesplitst in Jxx en Jxy· Als ~oortaan de 
dichtheid ft0~j aangeduid wordt met 1\j dan kan voor de component Jxx geschre
ven worden: 

A avl - }L (A ~ )["i+lj-"ij] - n . .. ,_- - -72 n. 1 .+~~, .. 
l+nJ aA I+ J IJ h 

x i+'hj 

(5.10) 

Hierbij is de dichtheid 1\+'hj vervangen ~oor een gemiddelde waarde enA wordt 
een centrale afgeleide van de potentiaal V genomen. Voor de component Jxy kan 
geschreven worden: 

J ,. t.t.. = ~ J I· 1 . + ~ J 1 .. = ~ A ft. 
1 
r "i+lj+l-"i+lj-1 J + ~ A tî,. r "ij+l-"ij-l J 

xy l+uy xy H J xy IJ 1-' I+ Jl 2h 1-' IJl 2h 

(5.11) 

In deze uitdrukking is ook weer een centrale afgeleide van de potentiaal V 
genomen. 

Analoge discretisaties gelden voor de stromen door de andere 3 zijden. Met 
behulp van deze discretisaties kan vergelijking (5.9) als volgt worden uitge
schreven: 

Bl "''i-lj+l +B2 "''ij+l +Ba "''i+lj+l +B4 "\Ti+lj+Bs "\Ti+lj-1 +Bs "''ij-1 +B1 "''i-lj-1 +Ba "Q'i-lj+A1 

Bo 

(5.12) 
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i- 1 ,j +.-1 _ __.i'""-. +r-1 ___ i +__,1 ,j + 1 i-1,j+;-1.;......__...;.:i,~·+1 

i-1,j i+ 1,j i-1 ,j 

(c) 

i-1 ,j-1 i,j-1 i+1,j-1 i-1,j-1 i,j-1 i+ 1 ,j-1 

BULK R3 

i-1 ,j i+ 1 ,j i-1 ,j 

(c) 

i-1 ,j-1 i,j-1 i+1,j-1 i-1 ,j-1 i,j-1 

R2 R1 
(a) :JY liJ+If2 (b):Jx /i+lf2j (c):J)iJ-11• (d):Jx/j.lf•J 

Fig. 5.1: De 4 soorten roosterpunten: BULK, R3, R2 en Rl. Voor ieder rooster
punt zijn de stromen (a), (b), (c) en (d) in de electronenlaag door een 
oppervlakte-elementje aangeven. 

De coëfficiënten Bn, met n=1,2, .. ,7,8, zijn voor een bulkpunt weergegeven in de 
tweede kolom van tabel 5.1. Ze zijn hierbij gedeeld door discretisatietermen van 
de dichtheid ft. Deze coëfficiënten kunnen beschouwd worden als weegfactoren 
voor de potentialen van de naaste buren. De indicering van Bn begint in de 
"linkerbovenbuur", het roosterpunt (i-1j+1), en is rechtsom. B0 is niet in de 
tabel weergegeven, omdat er een relatie bestaat met de overige coëfficiënten 
volgens: 

(5.13) 

Hierin is de coëfficiënt A ook weergegeven in tabel 5.1 volgens Alh2a:yêij· De 
coëfficiënt A1 uit vergelijking (5.12) verschijnt vanwege de excitatie-spanning, 
omdat deze voor roosterpunten buiten de excitatie-electrode nul wordt. Voor 
deze term geldt: Al=A voor (x,Y) E sex en Al=O voor (x,y) E srest· 
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BULK R3 R2 Rl 

B1 I (J\_1j-J\j+l) ~ ~ 0 0 

B2 I (J\j +J\j+1) 2 1+~ 0 0 

B3 I (J\j+1-J\+1j) ~ 0 0 0 

B4 I (J\j +J\+1) 2 1-~ 1-~ 0 

B5 I (J\+1[1\j-1) ~ ~ ~ 0 

B6 I (J\j +fiij-1) 2 2 2 1-~ 

B7 I (J\j-1-J\-1) ~ ~ ~ ~ 

B8 I (fiij +J\_1) 2 2 1+~ 1+~ 

I 2 A A h a)'Cij 4 3 2 1 

Tabel 5.1: De coëfficiënten Bn en A voor de 4 soorten roosterpunten. 

5.4.2 Randpunten 

Voor een roosterpunt (ij) in de bulk hangt de potentiaal samen met die in 
de 8 naburige roosterpunten. Dit geldt niet voor roosterpunten die op de rand 
van de electronenplas liggen, omdat deze punten minder dan 8 naaste buren 
hebben. Voor buren die buiten de electronenplas vallen zijn de coëfficiënten Bn 
uit vergelijking (5.12) dan nul. Er zijn 3 soorten randpunten te onderscheiden, 
te weten met 3, 5 en 7 naaste buren (zie ook figuur Al in appendix Al). Deze 
worden respectievelijk Rl,R2 en R3 genoemd. In figuur 5.1 zijn deze 3 typen 
randpunten aangegeven. 

De afleiding van de discretisatie-formules voor de randpunten verloopt op 
een analoge manier als die voor een bulkpunt. Dit zal geïllustreerd worden aan 
de hand van randpunt R3. Analoge stappen gelden voor de randpunten Rl en 
R2. Stroombehoud in een oppervlakte-elementje %h2 rond een randpunt R3 uit 
figuur 5.1 geeft de volgende uitdrukking: 

(5.14) 

Wanneer deze vergelijking met behulp van (5.3) uitgeschreven wordt in de 
componenten Jxx, JXY' Jyx en JYY, dan kunnen voor de componenten Jxx en JYY 
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dezelfde discretisatieschema's gebruikt worden als voor een bulkpunt (dus 
analoog aan vergelijking 5.10). 

De componenten Jxy en Jyx dienen nu echter anders gediscretiseerd te 
worden. Voor deze componenten geldt dat op een lange zijde (lengte h) nog 
dezelfde uitdrukking gebruikt kan worden als in een bulkpunt. Voor de korte 
zijde van lengte ~h kan dit echter niet meer en hier wordt dan een achter
waartste afgeleide genomen in plaats van een centrale afgeleide. In het 
voo~beeld van randpunt R3 betekent dit dat voor de componenten Jxy in (i-~j) 
en Jyx in (ij-~) analoge discretisaties ... gelden als vergelijking (5.11). Daarente
gen wordt bijvoorbeeld de component Jxy in het punt (i+~j) nu gediscretiseerd 
als: 

J I· . = IA J I· . +IA J 1 .. = ..!.n. .(~·~j-~.Ij-l J + _!_A n .. (~j-~j-1 J (5.15) 
xy J+'I.&J 2 xy l+lJ 2 xy 'J 2 l+lJ h 2 JJ 'J h 

Voor Jyx in het punt (ij+~) geldt een analoge discretisatie als vergelijking 
(5.15). Wanneer vergelijking (5.14) dan weer wordt uitgeschreven in de vorm 
van (5.12), gelden voor de coëfficiënten A en Bn de uitdrukkingen zoals deze in 
tabel 5.1 zijn weergegeven. De op deze manier verkregen discretisatie-vergelij
kingen voor de randpunten, vertonen een grote analogie met de bulkformule. 
Voor randpunten geldt namelijk dat de weegfactoren Bn voor buren die in de 
bulk vallen, hetzelfde zijn als die uit de bulkformule (zie tabel 5.1). Alleen 
buren die op de rand van de electronenplas liggen, hebben een andere coëffici
ent, namelijk 1±~ in plaats van 2. 

In de praktijk worden 12 randpunten onderscheiden, omdat de randpunten 
niet alleen voorkomen zoals aangegeven in figuur 5.1, maar ook 90, 180 en 270 
graden gedraaid. Voor een draaiing rechtsom worden de discretisatie-vergelij
kingen voor deze 3 oriëntaties verkregen door de getallen voor de coëfficiënten 
Bn uit de bijbehorende kolom respectievelijk 2,4 en 6 plaatsen naar beneden te 
schuiven en bovenaan weer bij te voegen. Samen met het bulkpunt zijn er in 
totaal dus 13 typen roosterpunten, waarvoor de coefficiënten A en Bn verschil
lend zijn. 

5.4.3 Ladingsbehoud 

Om aan de voorwaarde voor globaal ladingsbehoud (vergelijking 4.7) te 
voldoen, wordt na iedere iteratieslag de gemiddelde potentiaal vgem van de 
electronenlaag berekend met behulp van vergelijking (4.8). Wanneer de 
potentiaalverdeling dan vermenigvuldigd wordt met F= VJVgem' waarbij V0 

berekend wordt volgens vergelijking (4.5), voldoet de resulterende potentiaal
verdeling aan de voorwaarde (4.7). De schalingsfaktor F zal in het algemeen 
complex zijn. Voor het numeriek berekenen van de integralen wordt uitgegaan 
van de "midpoint" regel [29], dat wil zeggen dat de oppervlakte-elementjes 
symmetrisch om de grootheid êij of êij ·V ij genomen worden, zoals weergeven in 
figuur 5.1. Voor de grootte van de oppervlakte-elementjes geldt dan h2 (bulk
punt), %h2 (rand punt R3), ~h2 (R2) of ~h2 (R1). 
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Voor het numeriek berekenen van de admittantie Y wordt ook uitgegaan 
van de "midpoint"-regel. In feite wordt niet Y maar Y/ro berekend. Omdat de 
potentiaalverdeling berekend wordt als functie van de drie dimensieloze 
parameters a, ~ en y, komt c.o niet als een expliciete parameter voor, maar in 
de vorm van 81 en ö.L. Volgens (4.4) hangt de admittantie Y echter expliciet af 
van c.o. De afhankelijkheid van ro wordt dan opgeheven door Y/c.o te berekenen. 

5.5 PROGRAMMA-OPZET 

In figuur 5.2 is een "flowchart" van het programma weergegeven met 
behulp van de namen van de voorkomende procedures. Het programma valt 
uiteen in 4 blokken die hieronder besproken worden. De procedures genoemd in 
figuur 5.2 worden toegelicht in de appendix Al. Een toelichting bij enkele 
andere procedures, die niet essensentieel zijn voor de programma-opzet, zijn 
opgenomen in appendix A2. Een toelichting bij de gebruikte variabelen is terug 
te vinden in appendix A3 en de appendix besluit met een listing van het 
programma. Vanwege de rekenintensieve omvang wordt het programma 
gedraaid op de ALLIANT FX/2816 in het rekencentrum van de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Het eerste blok van het programma valt uiteen in 3 procedures, te weten 
PROFIEL, GRDPNT_ELECTR en GRDPNT_DISCR. De procedure PROFIEL 
leest het dichtheids- en capaciteitsprofiel in, zoals dat volgt uit de electrostati
sche modelberekeningen [13]. In GRDPNT_ELECTR worden de roosterpunten 
van elkaar onderscheiden die boven een andere elektrode liggen. Dit is handig 
voor het berekenen van de geïnduceerde stromen in een bepaalde elektrode. Er 
worden negen elektroden onderscheiden: A,l,B,2,HKl,HK2,HK3,HK4 en MlD 
(zie figuur 2.3). In GRDPNT _DIS CR worden de bulk- en verschillende randpun
ten onderscheiden. Er worden 13 verschillende typen roosterpunten gedefi
niëerd. 

Het tweede blok begint met het toekennen van de relaxatie-parameter c.or en 
is daarna opgesplitst in 4 procedures, namelijk PARAMETERS, COEFF_DIS
CR, V_O en INIT_V. In PARAMETERS worden de 3 dimensieloze parameters a, 
~ en y van het dynamische probleem geïnitialiseerd. COEFF _DIS CR initiali
seert voor elk van de 13 soorten roosterpunten de coëfficiënten A en B0 , zoals 
aangegeven in tabel 5.1. Vervolgens wordt in V_O de electronenpotentiaal V0 in 
de limiet van alleen capacitatieve koppeling berekend. Deze potentiaal wordt 
verderop in het programma gebruikt om aan globaal ladingsbehoud in de 
electronenlaag te voldoen (zie §5.4.3). Vervolgens wordt over het gehele rooster 
de potentiaalverdeling geïnitialiseerd met V0 (INIT_V). Als er al ooit een 
potentiaalverdeling is uitgerekend voor een parameterkeuze die dicht bij de 
nieuwe parameterkeuze ligt, dan wordt deze als initialisatie gebruikt. 

Het derde blok is opgesplitst in 4 procedures, te weten V_OUD, ITEREER, 
LADINGSBEHOUD en MAXDIF. In ITEREER wordt met behulp van de 
formules (5.2) en (5.12) de nieuwe potentiaal in elk gridpunt uitgerekend. 
Voordat een iteratie-slag wordt uitgevoerd, wordt de oude potentiaalverdeling 
onthouden door V_OUD. Na ITEREER wordt de potentiaalverdeling geschaald 
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met F, zodat de resulterende potentiaalverdeling aan globaal ladingsbehoud 
voldoet (LADINGSBEHOUD). Vervolgens wordt in MAXDIF de grootste poten
tiaalverandering bepaald die ergens optreedt in een roosterpunt (daarom is het 
noodzakelijk dat de oude waarde onthouden wordt). Is dit verschil groter dan 
de opgegeven tolerantie, dan wordt het blok opnieuw doorlopen. 

Tenslotte wordt in het vierde blok in ADMI'ITANTIE Ylro tussen de excita
tie-electrode en een meet-electrode berekend. Vervolgens wordt deze admittan
tie weggeschreven naar een file (PRINT_DATA). Eventueel kan ook de potenti
aalverdeling als functie van de plaats bewaard worden in een file. Vervolgens 
kan een andere parameterkeuze doorgerekend worden. Samenvattend kunnen 
de eerste 2 blokken gekarakteriseerd worden als "initialisatie"-blokken, het 
derde als het "reken"-blok en het vierde als het "wegschrijf'-blok. 

jo 

PROGRAMMA-START 

PROFIEL 
GRDPNT _ ELECTR 
GRDPNT_DISCR 

PARAMETERS 
COEFF _DISCR 
v_o 
INIT_V 

V_OUD 
ITEREER 
LADINGSBEHOUD 
MAXDIF 

ADMITTANTIE 
PRINT_DATA 

PROGRAMMA-EINDE 

Fig. 5.2: Flowchart van het programma. 
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5.6 CONVERGENTIE EN STABILITEIT 

De nauwkeurigheid waarmee de oplossing V(x,y) berekend kan worden, 
wordt bepaald door 2 aspecten, te weten het aantal iteratiesla~en m en de 
meshlengte h. Theoretisch wordt voor m---?oo en h---70 dé oplossing V(x,y) verkre
gen, maar in de praktijk is m begrensd en h eindig. De nauwkeurigheid van de 
oplossing wanneer het iteratieproces wordt afgebroken, zal hierna besproken 
worden. In hoeverre het resultaat dan nog verandert wanneer de berekeningen 
herhaald worden bij een kleinere h, zal behandeld worden in §6.3.6. 

De meshlengte h waarbij gerekend wordt in het dynamische programma, 
wordt bepaald door de meshlengte waarbij de dichtheids- en capaciteitsprofielen 
worden uitgerekend. In het programma van de electrastatische modelberekenin
gen [13] wordt als maat voor de meshlengte de grootheid N (N=1,2,3, ... ) 
gebruikt. Het aantal gridpunten over de diameter van de guardring wordt 
hierbij gegeven door (68·N)-3, en bedraagt dus achtereenvolgens 65 (N=1), 133 
(N=2), 201 (N=3), etc. Het aantal gridpunten dat over de diameter van de 
electronenlaag ligt zal dan iets kleiner, afhankelijk van de grootte van de 
diameter van de electronenlaag. 

<> 
<I 

Bxlo-5 

4x1o-5 

1 0000 12000 14000 16000 

m 

Fig. 5.3: De grootheid ..1 V als functie van het aantal iteratieslagen m voor 
ror = 1 (a), 1,4 (b), 1,8 (c) en 1,9 (d); ~=0. 

Voor het stopcriterium van het iteratieproces wordt als functie van m de 
grootheid ä V= 1\71~]-\71~jl) lmax bijgehouden. Hierin stelt 1\71~]-v~~jl) I de modulus 
voor van de complexe potentiaalverandering in het gridpunt (ij) tussen 2 
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opeenvolgende iteratieslagen. De index max geeft weer dat de grootste potenti
aalverandering in de electronenlaag wordt bijgehouden. Wanneer de berekenin
gen convergeren, zal l:l. V afnemen als functie van m. In de praktijk blijkt dat 
wanneer l:l. V < 10-7 de oplossing V(x,y) voldoende geconvergeerd is. De nauwkeu
righeid van de componenten G/ro en C van de complexe admittantie Y/ro = 
G/ro+jC bedraagt dan ""1%. 

Voor f3=0 (geen magneetveld) worden de berekeningen aanzienlijk sneller 
wanneer overrelaxatie (1<ror<2) wordt toegepast. Hoe groter ror, des te groter 
wordt de convergentiesnelheid. Dit is weergeven in figuur 5.3, waarin l:l. V als 
functie van m is uitgezet voor ror = 1 (a), 1,4 (b), 1,8 (c) en 1,9 (d). Volgens de 
theorie [23] is er bij overrelaxatie een optimale ror (ror,opt), waarvoor de conver
gentiesnelheid het grootst. Empirisch is vastgesteld dat voor f3=0 in de meeste 
gevallen ~.opt "" 1,9 bedraagt. 

Voor f3>0 (magneetveld > 0) convergeert het iteratieproces niet meer, 
wanneer overrelaxatie wordt toegepast. Echter met ror max :::; 1 treedt voor 0 <ror < 
ror,max wel convergentie op. Hierin stelt ror,max de maximale ror voor, waarbij nog 
sprake is van convergentie. Omdat de convergentiesnelheid sterk afneemt 
naarmate ror kleiner wordt, geldt tevens dat ror,opt=ror,max· In tabel 5.2 is voor 
verschillende f3 de bijbehorende empirisch bepaalde ror,opt weergegeven. Uit de 
tabel volgt dat naarmate f3 toeneemt ror,opt kleiner wordt, waardoor de bereke
ningen voor hogere f3 langer duren. Er is echter een limiet voor f3 tot waartoe 
de berekeningen nog convergeren. Deze limiet wordt bepaald door de grootte 
van o1; naarmate o8 groter wordt, kan tot hogere f3 doorgerekend worden. De 
grootst mogelijke waarde voor f3 bedraagt voor een o1 van 50 mm ongeveer 25, 
terwijl die voor een o1 van 5 Ilffi1 afgenomen is tot ""7. Gemiddeld duurt een 
berekening voor f3=0 tot en met 10 in stappen van 1 ongeveer 3 dagen voor 
N=3. 

f3 0 1 2 3 4 5 6 7-8 9-15 >15 

ror,opt 1,9 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Tabel 5.2 De empirisch vastgestelde ror,opt als functie van f3. 

37 



6.1 INLEIDING 

HOOFDSTUK6 
RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste numerieke en experimentele resul
taten behandeld en met elkaar vergeleken worden. In §6.2 wordt de admittan
tie van het 2DEG zonder magneetveld behandeld, terwijl in §6.3 de admittantie 
in een magneetveld B ter sprake komt. In §6.4 zal worden ingegaan op het 
verschijnsel negatieve magnetoweerstand. Voor berekeningen in dit hoofdstuk 
geldt dat N =3 (maat voor gridlengte). De dichtheids- en capaciteitsprofielen die 
gebruikt worden, zijn uitgerekend voor een heliumhoogte d1 = 0,5 mm. 

6.2 ADMI'ITANTIE 2DEG ZONDER MAGNEE1VELD 

De respons bij B=O hangt alleen af van 80, zoals is weergegeven in figuur 
6.1. Hierin is de reële en imaginaire component van Y/ro=G/ro + jC tussen 
electrode A en B weergegeven als functie van 1/80 op een logaritmische schaal. 
De lijnen stellen de berekende respons voor, terwijl de symbolen de experi
mentele data aanduiden. De berekeningen zijn gedaan voor een inhomogeen 
dichtheids- en capaciteitsprofiel (RP=9,0 mm), waarvoor de verhouding V /V pi = 
1.5, zoals ook in de experimenten het geval is. 

De respons bij B=O wordt vaak gebruikt om de electronenmobiliteit J.l te 
bepalen [5,6,7,24]. Bij een constante temperatuurT en dichtheid Oo,h wordt dan 
de respons gemeten als functie van de frequentie f. De gemeten respons wordt 
dan uitgezet als functie van 1/80• Wanneer de uitdrukkingen voor Poh uit (2.2), 
en eh uit (3.21) worden gesubstitueerd in de uitdrukking Öo uit (4.24\ dan kan 
Ö0 berekend worden aan de hand van formule (6.1): 

(6.1) 

Afgezien van de mobiliteit J.l en de dichtheid Ooh zijn in (6.1) de overige groothe
den f,d1 en d2 bekend. Wanneer de dichtheid berekend wordt uit de plaatspan
ning volgens (2.8), dan kan in de berekening van Ö0 de mobiliteit zo gekozen 
worden dat de experimentele respons zo goed mogelijk de berekende respons 
benadert. Dit is weergeven in figuur 6.1, waarin de symbolen de meetpunten 
weergeven bij T=1,9 K voor drie verschillende dichtheden als functie van de 
frequentie f, waarbij f gevarieerd is tussen 1 kHz en 20 kHz. In [26] staan de 
experimenten bij B=O uitvoerig beschreven. De mobiliteit die uit de fit van de 
experimentele met de numerieke data volgt bedraagt 1,5 m2Ns. Deze waarde is 
in redelijke overeenstemming met de waarde 2,2 m2N s die de theorie van 
Saitoh voor T=1,9 K geeft [2]. 
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Fig. 6.1: De componenten GIro en C voor B=O als functie van 1 I 80• 

Om meer inzicht in de dynamische respons te krijgen, zijn doorsneden in de 
electronenlaag gemaakt van de numeriek berekende electronenpotentiaal 
V(x,y). De doorsneden zijn gemaakt langs in de x-richting (zie inset figuur 6.5), 
dus door de middens van electrode A en electrode B. In de figuren 6.2a en 6.2b 
zijn respectievelijk de fase en amplitude van de electronenpotentiaal als functie 
van de afstand x weergeven (-RP<x<Rp) voor 80 (in mm) = 100 (a), 15(b), 8 (c), 4 
(d) en 2 (e). De posities van excitatie-electrode A en meet-electrode B zijn ook 
weergeven. Zoals uiteengezet in §4.2.2 is de fase van de electronenpotentiaal 
V(x) gedefiniëerd ten opzichte van de fase van de excitatiespanning Vex· Een 
fase van V(x) die groter dan nul is, komt overeen met een faseachterstand van 
V(x) op Vex' terwijl een negatieve fase van V(x) aanduidt dat de fase van V(x) 
voorligt op die van V ex· 

Uit figuur 6.2a blijkt dat er grote fasedraaiingen van V(x) kunnen optreden. 
De fase wordt steeds groter wanneer de afstand tot de excitatie-electrode (A) 
toeneemt. Er plant zich een spanningsgolf voort in de richting van de excitatie
electrode naar de meetelectrode. Uit figuur 6.2b volgt dat deze golf zwaar 
gedempt is. Voor afnemende 80 wordt de fasedraaiing en de demping van de 
golf steeds groter. Dit gedrag is in overeenstemming met de uitdrukking voor 
de golfvector ko uit (4.24). Figuur 6.2a laat verder zien dat voor alle 80 de fase 
boven de excitatie-electrode negatief is. Aan de hand van een eenvoudig RC
circuit waarin het 2DEG voorgesteld wordt als een weerstand in serie met twee 
capaciteiten (namelijk naar de excitatie- en meetelectrode), kan deze negatieve 
fase boven de excitatie-electrode geverifiëerd worden. Het deel van de electro
nenlaag waar de fase negatief is, breidt zich ook nog uit buiten de excitatie
electrode. Voor afnemende 80 wordt dit "negatieve stuk" steeds kleiner. 
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Fig. 6.2a: De fasehoek <I> van V(x) als functie van x bij B=O voor 80 (in mm) = 
100 (a), 15 (b), 8 (c), 4 (d) en 2 (e). 
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Fig. 6.2b: De genormeerde amplitude {V( x) /Vexf als functie van x bij B=O 
voor 8

0 
(in mm) = 100 (a), 15 (b), 8 (c), 4 (d) en 2 (e). 
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6.3 ADMITIANTIE 2DEG MET MAGNEETVELD 

6.3.1 Experimentele data 

De frequentie f van de spanning waarmee de electronenlaag geëxciteerd 
wordt, ligt gewoonlijk in het audio-bereik (f - 1 tot 20 kHz). De hoekfrequentie 
ro=27tf is hiermee veel kleiner dan de botsingsfrequentie 111: (=1010 Hz) van de 
electronen (rot << 1). Voor deze lage frequenties is experimenteel bepaald dat 
de admittantie Y van het 2DEG als functie van het magneetveld B oscilleert. 
Gewoonlijk wordt electrode A geëxciteerd en een representatieve data-set voor 
de componenten G en C die op electrode B gemeten zijn, zijn weergegeven in 
figuur 6.3. De verschillende curven corresponderen met verschillende dichthe
den llo,h, zoals die berekend zijn uit de plaatspanning VP1• De verhouding V /VP1 
in deze experimenten bedraagt 10, de frequentie f = 10,1 kHz, de temperatuur 
T = 1,9 Ken de heliumhoogte d1 = 0,5 mm. 

Vanwege de oscillaties van Y treden er grote fasehoeken <l>=arctan (G/roC) 
van Y op, zoals is weergegeven in figuur 6.4a. Fasehoeken tot 10 radialen zijn 
gemeten. Figuur 6.4a laat zien dat voor voldoende grote B de fase lineair 
toeneemt met B. Deze rechte stukken extrapoleren door de oorsprong en de 
helling ervan is evenredig met de frequentie ro en omgekeerd evenredig met de 
dichtheid noh' zoals de insets in figuur 6.4a laten zien. De amplitude ((G/ro)2 + 
C2

)"" van Y/ro als functie van B voor de 4 verschillende dichtheden is weergeven 
in figuur 6.4b. De amplitude gaat door een maximum en dempt daarna uit als 
functie van B. 

In figuur 6.5 is de fasehoek <l> (linkerschaal) en de amplitude IY/ro I (rechter
schaal) op alle electroden langs de omtrek weergegeven als een functie van hun 
afstand s langs de perimeter van de electronenlaag tot de excitatie-electrode, 
voor een vast magneetveld B = 3 T en een constante dichtheid en frequentie. 
Op de s-as zijn de posities van de middens van de perimeter-electroden (zie 
inset) weergegeven. Figuur 6.5 geeft weer dat de fasehoek <l> lineair toeneemt 
langs de rand van de electronenlaag, voor meer dan % deel van de omtrek, 
terwijl de amplitude van de admittantie afneemt mets. 

Uit figuur 6.4a en 6.5 volgt dat voor grote B de experimenteel bepaalde 
relatie voor de fasehoek <l> geschreven kan worden als: 

<l> = Ceros B (6.2) 

waarin de evenredigheidsconstante Ce = 4,0 ± 1,0 · 10"11 F/m. Voor een gede
tailleerde beschrijving van de experimenten, wordt verwezen naar de stagevers
lagen [19] en [26], alsmede [22]. 
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Fig. 6.3: De componenten C en G tussen electrode A en B als functie van B 
voor noh = 3,5 (a), 1,8 (b), 1,2 (c) en 0,9 (d) (eenheden 1011 m·2) bij 
T=1,9 ken {=10,1 kHz. 
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Fig. 6.4b: De amplitude fY I ro f versus B voor dezelfde data als in fig. 6.3, met 
dezelfde betekenis van de labels. 
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Fig. 6.5: Fasehoek <I> ainkerschaal) en amplitude fY I ro I ( rechterschaal) op 
alle perimeter-electroden versus s voor B=3 T, noh = 2,6 ·1011 m·2 en 
f= 10,1 kHz. ' 

6.3.2 Randgolf 

Voor de theoretische analyse van de experimenten is met behulp van het 
transmissielijnmodel de respons van het 2DEG in een magneetveld gesimu
leerd. Er wordt uitgegaan van een klassieke (Drude) beschrijving van het elec
trisch transport en voor de berekeningen zijn de inhomogene dichtheids- en 
capaciteitsprofielen gebruikt, dus de profielen zoals ze in werkelijkheid veron
dersteld worden te zijn (zie figuur 4.3). De inhomogene dichtheids- en capaci
teitsprofielen die gebruikt worden, zijn berekend bij de verhouding V /VP1 = 10. 
Voor deze verhouding bedraagt de straal RP = 7,6 mm en de lengte a, zoals 
gedefiniëerd in (4.15), is dan 0,9 mm. Voor de mobiliteit p wordt 2,0 m2Ns 
genomen. 

De berekeningen laten zien dat in een voldoende sterk magneetveld een 
spanningsgolf geëxciteerd wordt die zich langs de rand van de electronenlaag 
voortplant met golfvector k0 (zie figuur 6.6). In deze figuur is een 3D-plaatje 
van de numeriek berekende amplitude IV(x,y)Nex I van de potentiaalverdeling 
in de electronenlaag weergegeven voor een vaste B1 van 7, 7 mm en 3 toene
mende waarden van B (0, 2 en 4 T). Zoals opgemerkt in §5.3 verschijnt in de 
theorie de parameter B

11
, die de fysisch relevante grootheden Cilo,h, ro, p) bevat. 

Figuur 6.6 laat zien dat voor B=O een zwaar gedempte golf geëxciteerd wordt, 
die zich vanaf de excitatie-electrode A door de bulk van het 2DEG voortplant. 
De potentiaalverdeling is symmetrisch om de middellijn door de middens van 
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electrode A en B en er is daarom geen spanningsverschil tussen de electroden 1 
en 2. Wanneer een B-veld aangelegd wordt, verdwijnt de symmetrie in de 
potentiaalverdeling ten gevolge van het Hall-effect. De potentiaalverdeling 
wordt als het ware gekanteld en er verschijnt een hallspanning tussen de 
electroden 1 en 2. Als B toeneemt tot 2 en verder tot 4 T, wordt de assymetrie 
in de potentiaalverdeling steeds groter. Er propageert nu een zwaar gedempte 
golf V(s) = V(s=0)-exp(-jk1s) langs de rand van de electronenlaag met een 
golfvector k1 zoals gegeven in uitdrukking (4.20). De lengte waarover de 
amplitude langs de rand afvalt wordt gegeven door 8., terwijl de golf die vanaf 
de rand naar het midden van de electronenlaag beweegt, afvalt over een 
afstand 81.=8(J.1B. Voor grotere B neemt de dempinglengte B1. dus af, waardoor 
de golf in hogere magneetvelden steeds meer langs de rand propageert. 

Omdat figuur 6.6 de amplitude van de electronenpotentiaalverdeling toont, 
zegt deze figuur alleen iets over de demping van de randgolf. De propagatie van 
de randgolf wordt gegeven door de fase van de electronenpotentiaal op de rand 
van de electronenlaag. In figuur 6.7a geven de getrokken lijnen de numeriek 
berekende fase weer als functie van de afstand s bij 81 = 7, 7 mm voor 5 
toenemende waarden van B. De posities van de middens van de meetelectroden 
zijn aangegeven, alsmede het gedeelte van de perimeter bezet door de excitatie
electrode A. Zoals verwacht is de fase van V(s) voor B=O symmetrisch om sB, 
waarbij sB de positie van het midden van de meetelectrode B aanduidt (zie inset 
figuur 6.5). De fase neemt toe voor O<s<sB en af voor sB<s<2nRP, in overeen
stemming met het bulkgolfkarakter voor B=O. In een B-veld wordt dit symme
trische gedrag verstoord en voor voldoende grote B neemt de fase dan lineair 
toe over de gehele perimeter buiten de excitatie-electrode tengevolge van de 
propagatie van de randgolf: 

<l>(s) = <1>0(B) + Re(k1)-s (6.3) 

Hierin is <1>0 de fasehoek van V(s=O) en Re(k1) het reële gedeelte van k
11
• In 

uitdrukking (6.3) is aangeduid dat de fasehoek <1>0 van B afhangt (:::::lh radiaal 
voor B = 1 tot 4 T). 

Voor dezelfde parameters als in figuur 6.7a is in figuur 6.7b door middel 
van de getrokken lijnen een 2D-plot van de amplitude op de rand van de 
electronenlaag als functie van s weergegeven. Figuur 6. 7b laat zien dat ampli
tude van de randgolf exponentiëel afvalt langs de perimeter en op de excitatie
electrode weer toeneemt. De afval van de amplitude wordt gegeven door 
V(s=O)·exp (-Im(k1)·s), waarin Im(k1) het imaginaire gedeelte van k1 voor
stelt. 

De radiële golf, die vanaf de rand naar het midden van de electronenlaag 
beweegt en zwaar gedempt is, kan geïllustreerd worden aan de hand van een 
doorsnede van de electronenpotentiaal V(y) die door de middens van electrode 1 
en 2 gaat. In figuur 6.8 is de amplitude als functie van y (-RP<y<+RP) weerge
ven voor 81 = 7, 7 mm en verschillende B. De waarden van 81. =Ö(J.1B zijn naast 
die van B weergegeven. Figuur 6.8 laat zien dat voor hogere B-velden de 
breedte van de randgolf steeds smaller wordt. De invloed van de gedempte 
randgolf is ook zichtbaar in deze figuren, want voor y=+RP is de amplitude gro
ter dan voor y=-RP. 
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Fig. 6. 7a: De fasehoek <I> van V(s) versus s voor verschillende B bij 81 = 7, 7 
mm. De berekende fasehoek van Y I ro voor de 7 perimeter-electroden 
zijn weergegeven door middel van de symbolen. 
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Fig. 6. 7b: De amplitude van V(s) IVex versus s voor verschillende B bij 81 = 
7, 7 mm. De symbolen geven de berekende amplitude fY I ro / weer, 
geschaald met JV(sHKI) f. 
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Fig. 6.8: De amplitude van de radiële golf V(y) versus y voor verschillende B 
bij 81 = 7,7 mm. 

6.3.3 Invloed van middeling 

In de experimenten kan dankzij de segmentatie van de onderelectrode langs 
de perimeter de randgolf V(s) als functie van s gedetecteerd worden. Dit biedt 
de mogelijkheid om op een nieuwe manier de dispersierelatie van de egde-mode 
te bepalen, en de afhankelijkheid ervan op de dichtheid 11o h en magneetveld B. 
Het is een belangrijke vraag in hoeverre de respons die gemeten wordt op de 
perimeter-electroden, beschreven kan worden door de randgolf V(s). Immers de 
geïnduceerde stroom in een meetelectrode wordt gegeven door een middeling 
van de electronenpotentiaal V(x,y) over het electrode-oppervlak, zoals formule 
(4.4) uitdrukt en door de middeling hangt de gedetecteerde stroom niet alleen 
af van de golf die zich langs de omtrek van de electronenlaag voortplant, maar 
ook van de radiële golf met golfvector k1.· De invloed van de middeling is 
weergegeven in figuur 6.7a en figuur 6.7b door middel van de symbolen. Deze 
duiden respectievelijk de fasehoek <I> (figuur 6.7a) en amplitude (figuur 6.7b) 
van Y/ro aan voor de 7 perimeter-electroden, zoals berekend uit de potentiaal
verdeling V(x,y) over de desbetreffende electrode. De amplitude van Y/ro is in 
figuur 6. 7b opgeschaald naar de amplitude van V(s=sHK1). 

Figuur 6.7a laat zien dat de berekende fasehoek <I> van Y/ro nagenoeg 
hetzelfde is als de berekende fasehoek <I> van de randgolf V(s). De fasehoek 
verkregen na middeling over het electrode-oppervlak, hangt dus niet af van de 
fase van de radiële golf die vanaf de rand naar het midden toeneemt. Dit hangt 
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samen met het feit dat het Im(k.L) groter is dan het Re(k.L). De golf in radiële 
richting is dus sterk gedempt, waardoor de voortplanting en dus fasedraaiing 
beperkt blijft. De maximale fasedraaiing tengevolge van k .L wordt gegeven door 
de fasehoek van J"•exp(-jk.Ll) en bedraagt l;47t. 

De demping van Y/ro langs de rand komt ook redelijk goed overeen met die 
van V(s), zoals figuur 6. 7b laat zien. Deze overeenkomst is enigszins verbazend. 
De amplitude hangt namelijk af van de breedte van een perimeter-electrode 
langs de omtrek van de electronenlaag, die vanwege de verschillende geometrie 
van de perimeter-electroden niet voor iedere electrode hetzelfde is. Wanneer de 
met de breedte genormeerde amplitude uitgerekend wordt, dan is de overeen
komst van de amplitude van Y/ro met die van V(s) veel minder goed. Ook hangt 
de amplitude van Y/ro af van de lengte die de electrode de electronenplas 
insteekt. Deze effecten kunnen vermeden worden, wanneer een symmetrische 
geometrie van de onderelectrode wordt gekozen, waarbij de perimeter-electro
den in de vorm van "taartpunten" gerangschikt zijn. 

6.3.4 Fasehoek volgens analytische uitdrukking 

Omdat de fasehoek <I> van Y/ro niet afhangt van de middeling van de electro
nenpotentiaal V(x,y) over het electrode-oppervlak (zie figuur 6. 7 a), geldt dat 
deze fasehoek voor electrode B gegeven wordt door de fasehoek <l>(s=s8 ) van 
V(s). Volgens de analytische uitdrukking (4.20) voor k1, wordt de fasehoek <I> 
van Y/ro met behulp van (6.3) dan gegeven door: 

(6.4) 

Hierin is de term <l>0(B) weggelaten, hetgeen voor voldoende grote magneetvel
den gerechtvaardigd is, omdat dan <l>0(B) << <l>(s=s8 ). In het Drude-mode, waarin 
ö1 onafhankelijk is van B en Pxy,h gegeven wordt door B/n0,he, wordt aldus een 
lineair verband verwacht tussen <I> en B, waarvan de richtingscoëfficiënt 
gegeven wordt door aChros8/no,he en de afsnijding bij B=O gelijk is aan s8/ö1• 

Afgezien van de offset s8/ö1 is dit in overeenstemming met de experimenteel 
bepaalde relatie ( 6.2) wanneer voor Ce=aCh genomen wordt. Op grond hiervan 
vindt men voor Ce=2·10"11 F/m, ongeveer een factor 2 kleiner dan volgens de 
experimenten. 

Een verklaring voor de discrepanties betreft het feit dat rekening gehouden 
dient te worden met de quanturncorrecties op de klassieke Drude-geleiding. 
Zoals uiteengezet in §2.3, is het klassieke Drude-model voor electrisch trans
port niet meer geldig wanneer pB>l tengevolge van de magnetische quanti
satie. Omdat p:::::2 m2N ·s bij T=l,9 K dient vanaf B > 0,5 T rekening gehouden 
te worden met de quantumcorrecties. Figuur 2.1 laat zien dat voor 0 < B < 4 T 
de quanturncorrectie van Pxy,h nagenoeg te verwaarlozen is, in tegenstelling tot 
de grote correctie voor Pxx h· Voor 0 < B < 4 T kan deze B-afhankelijkheid 
geschreven worden als Pxx,h '- B312 [3]. Dit betekent dat er ook een B-afhankelij
ke bijdrage tot de gemeten fasehoek <I> is van de term s8/ö1 - Pxx,h 112 

- B314
• Deze 

term, die bijna lineair in B is, geeft samen met de tweede lineaire term ook een 
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lineair verband tussen <I> en B, dat bovendien extrapoleert door de oorsprong, 
zoals experimenteel gemeten. Rekening houdend met de quanturncorrectie van 
de eerste term, verwacht men echter niet meer dat <I> evenredig is met rol~ h' 

zoals experimenteel vastgesteld. De eerste term heeft namelijk een (ro/~h)'~> 
afhankelijkheid op de fasehoek. Een experimentele verificatie van de aanwe~ig
heid van de quanturncorrectie van de eerste term, zou daarom kunnen volgen 
uit de frequentie- en dichtheidsafhankelijkheid van de gemeten fasehoek. 

6.3.5 Admittantie volgens numerieke berekeningen 

Voor het Drude-model zijn in figuur 6.9 de numeriek berekende componen
ten G/ro en C van Y/ro tussen electrode A en B als functie van magneetveld B 
weergegeven voor 80 (in rnm) = 15,4 (a), 10,9 (b), 7,7 (c), 5,4 (d) en 3,9 (e). De 
bijbehorende fasehoek en amplitude van Y/ro als functie van B zijn weergeven 
in respectievelijk figuur 6.10a en figuur 6.10b. Vanwege convergentieproblemen 
(zie §4.6) kunnen de curven (d) en (e) niet tot B=5,5 T worden doorgerekend. 

Kwalitatief, is er goede overeenstemming met de experimenten. De oscilla
ties van Y kunnen gesimuleerd worden en de fasehoek van Y neemt toe 
wanneer 81 kleiner is (dus n0,h kleiner of ro groter). De numeriek berekende 
fasehoek <I> van Y is echter niet lineair met B, in tegenstelling tot de experimen
ten en de analytische uitdrukking (6.4). Op de discrepantie tussen de numerie
ke en de analytische <I>(B)-relatie zal in §6.3.6 worden ingegaan. 

Voor een kwantitatieve vergelijking tussen de numerieke en experimentele 
data, dient uitgegaan te worden van de quanturncorrecties op de klassieke 
Drude geleiding. Bij een quanturnmechanische beschrijving van het electrisch 
transport en het gebruik van de profielen zoals ze in werkelijkheid zijn, wordt 
de gemeten respons in de experimente situatie zo goed mogelijk gesimuleerd. 
Wanneer de quanturnmechanische uitdrukkingen voor Qxx,h en Qxy,h uit formule 
(2.7) gebruikt worden, dan laten de curves (b) in figuur 6.11a en 6.11b de 
invloed hiervan zien op respectievelijk de fasehoek <I> en de amplitude IY/ro I als 
functie van B voor J.1 = 2 m2N ·s, T = 1,9 K en 80 = 7, 7 rnm. In plaats van 81 is 
hier 80 (= 86 bij B=O) als parameter opgegeven, omdat in een quanturnmechani
sche beschrijving 81 van B afhangt. De klassieke respons uit figuur 6.10 (curve 
c) is weergegeven als curve (a), die vanwege convergentieproblemen niet zo ver 
doorgerekend kan worden als de quanturnmechanische respons. Figuur 6.11a 
toont dat in een quanturnmechanische beschrijving de fasehoek <I> groter wordt 
en dat het verschil met de klassieke beschrijving toeneemt, wanneer B toe
neemt. Dit wordt ook op grond van de analytische uitdrukking (6.4) verwacht. 
Voor 0 < B < 4 T, dat het maximale magneetveld voorstelt dat in de vakgroep 
bereikt kan worden, is de fase in eerste-orde lineair voor de quanturnmechani
sche beschrijving. Echter voor hoge magneetvelden (B > 5 T) vlakt de fase af, 
hetgeen niet in overeenstemming is met experimenten die zijn gedaan tot 10 
Tesla [25]. Bovendien is de numeriek berekende fasehoek in een magneetveld 
aanzienlijk groter dan de gemeten fasehoek, ruim een factor 1,5. Dit wordt 
duidelijk wanneer de experimentele curve (c) uit figuur 6.4a, waarvoor 80=7,4 
mm (met p = 2 m2Ns), vergeleken wordt met curve (b) uit figuur 6.11a. 
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Fig. 6.9: De berekende componenten GIro en C tussen electrode A en B versus 
magneetveld B voor 81 (in mm)=l5,4 (a), 10,9 (b), 7, 7 (c), 5,4 (d) en 
3,9 (e). 
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Fig. 6.1 Oa: De fasehoek <I> van Y I ro versus B voor dezelfde numerieke data 
als figuur 6.9. 
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Fig. 6.10b: De amplitude van Y I ro versus B voor dezelfde numerieke data 
als figuur 6.9. 
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Fig. 6.11a: De fasehoek <I> van Y I ro als functie van B voor zowel het Drude 
(a) als quanturnmechanische (b) transport model (80=7, 7 mm). 
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Fig. 6.11b: De amplitude van Ylro als functie van B voor zowel het Drude 
(a) als quanturnmechanische (b) transport-model (80=7, 7 mm). 

54 



Figuur 6.10b laat zien dat de amplitude van Y/ro door een maximum gaat en 
daarna uitdempt als functie van B, in kwalitatieve overeenstemming met de 
experimenten (figuur 6.4b). Het gedrag kan worden toegeschreven aan de 
competitie tussen 2 effecten. Voor lage B-velden, waar de breedte van de 
randgolf ó .~..=ó(pB groter is dan de lengte waarover de meetelectrode de electro
nenplas insteekt, hangt de amplitude van Y/ro nauwelijks af van o.~... Zoals 
figuur 6. 7b laat zien neemt in dit gebied de amplitude van de electronenpo
tentiaal V(s=O) sterk toe met B. Voor het Drude-model, waarin 81 onafhanke
lijk van B, neemt de amplitude V(s=s8 ) = V(s=0)-exp(-s8/ó1) daardoor sterk toe 
met B, waardoor IY/ro I toeneemt als functie van B. Voor hogere magneetvelden 
wordt de B-afhankelijkheid van V(s=O) kleiner en wanneer de breedte o.~.. van de 
randgolf dan in de orde grootte komt van de lengte van de meetelectrode in 
radiële richting, zal door de afnemende 8.~.. de amplitude van Y/ro afnemen. In de 
experimenten, waarin quanturncorrecties op de Drude-geleiding gelden, is er 
een additionele demping van Y/ro tengevolge van de magnetoweerstand van 
Pxx,h· Daardoor wordt de demping ó0 van de randgolf langs de omtrek van de 
electronenlaag groter voor hogere B. In figuur 6.11b is de additionele demping 
bij een quanturnmechanische beschrijving geïllustreerd. 

Bij de vergelijking van de numerieke resultaten met de experimentele data, 
dient rekening gehouden te worden met de vraag in hoeverre het 2DEG 
beschreven kan worden met behulp van het transmissielijnmodeL In §3.5 is 
afgeleid dat dit model alleen geldig is wanneer lk

11
dl << 1 en lk.~..dl << 1, 

hetgeen overeenkomt met ó1 >> d en o.~.. >> d. Hierin is d de kleinste afstand 
van de electronenlaag tot de afschermelectroden aan de boven- en onderkant en 
wordt voor een heliumhoogte van 0,5 mm dus gegeven door deze hoogte. Wan
neer voor een vaste ó1 het B-veld toeneemt dan wordt aan de voorwaarde ó .J.. = 
81/pB >> d steeds slechter voldaan. In het magneetveldgebied waarin de fase 
afvlakt als functie van B, is het gebruikte model voor het 2DEG daarom niet 
meer strikt geldig, waardoor numerieke data in dit gebied niet meer kwantita
tief vergeleken mogen worden met de experimenten. Ook bij de interpretatie 
van de experimenten met behulp van de analytische uitdrukking (6.4), dient 
rekening gehouden te worden met het geldigheidscriterium van het transmis
sielijnmodeL 

6.3.6 Vergelijking numerieke met analytische fasehoek 

Zoals opgemerkt in de vorige paragraaf vlakt de numeriek berekende 
fasehoek in een magneetveld af, terwijl op grond van de analytische uitdruk
king (6.4) een lineair verband verwacht wordt. Kennelijk is volgens de numerie
ke berekeningen het Re(k1) niet lineair met B. Dit is geverifiëerd door met 
behulp van figuur 6.7a voor verschillende B de richtingscoëfficiënt van V(s) 
versus s te bepalen. Deze richtingscoëfficiënt geeft het Re(k0) en in figuur 6.12 
zijn deze richtingscoëfficiënten als functie van B weergeven voor ó1 = 7, 7 mm. 
De lijn in deze figuur stelt het verband voor dat op grond van de analytische 
uitdrukking voor k1 verwacht wordt in het Drude-model. Uit figuur 6.12 volgt 
dat het Re(k1) volgens het numerieke model inderdaad niet lineair is als 
functie van B. Ook is het Re(k1) dat op grond van de analytische uitdrukking 
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verwacht wordt, aanzienlijk groter dan dat volgens de numerieke data, bijna 
een factor 1,5. 

0.4 
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E .s 
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Fig. 6.12: Het numerieke, aangeduid met de symbolen, en het analytische ver
band (lijn) van het Re(kl als functie van B (ö1 = 7, 7 mm). 

Om te achterhalen of de niet-lineairiteit van <I> versus B veroorzaakt wordt 
door een convergentieprobleem, zijn de numerieke berekeningen herhaald voor 
een kleinere meshlengte. Zoals opgemerkt is in §5.6, wordt als maat voor de 
meshlengte de grootheid N gebruikt, waarbij een grotere N correspondeert met 
een kleinere meshlengte. Omdat de berekeningen voor een kleinere meshlengte 
veel computertijd vergen (N =5 duurt ± 2 weken), zijn de berekeningen alleen 
herhaald voor ö1 = 3,9 mm, waarvoor de afvlakking het grootst is. De fasehoek 
<I> als functie van B voor verschillende N is weergegeven in figuur 6.13. De 
getallen tussen haakjes stellen het aantal gridpunten voor dat over de diameter 
van de electronenlaag (15,2 mm) ligt. De curve voor N=3 correspondeert met de 
curve e van ö1 = 3,9 mm uit figuur 6.10a. Figuur 6.13 laat zien dat voor kleine 
B de berekening voor N=3 goed geconvergeerd is, in tegenstelling tot grote B. 
Wanneer B toeneemt, neemt het faseverschil tussen de berekeningen voor N en 
N+1 ook toe. Hoewel deze tendens ervoor zorgt dat de afvlakking van de fase 
als functie van B minder wordt, is het verschil tussen N =4 en N =5 zodanig 
klein dat een lineair verband voor N -?oo niet verwacht mag worden. 

De numerieke berekeningen geven dus weer dat in het Drude-model de 
fasehoek <I> niet lineair is met B, in contradictie met de analytische uitdrukking 
voor k1• Bij de analytische afleiding in §4.3 zijn echter een aantal aannamen 
gemaakt. Er wordt uitgegaan van een rechthoekige electronenlaag die niet 
geëxciteerd wordt. Het is de vraag in hoeverre de analytische uitdrukking van 
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k1 ook geldig blijft in een cirkelvormige electronenlaag die gedeeltelijk geëxci
teerd wordt. Omdat de numerieke berekeningen hiermee wel rekening houden, 
is de vergelijking tussen de numerieke en analytische dispersierelatie meer dan 
alleen een test of de numerieke berekeningen voldoende nauwkeurig zijn. 

16 -e-N=2 ( 97) 
-t-N=3 (149) 

14 --N=4 (201) 
-e-N=5 (253) 
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Fig. 6.13: Fasehoek <l> van Y/ro versus B voor verschillendeN (81 = 3,9 mm). 

6.3. 7 Invloed vorm dichtheids- en capaciteitsprofiel 

Het is belangrijk om op te merken dat in de theorie de dichtheids- en 
capaciteitsprofielen van de electronenlaag inhomogeen aan de rand veron
dersteld dienen te worden om de oscillaties van Y als functie van magneetveld 
B te verklaren. De curves (a) in figuur 6.14 en 6.15 geven respectievelijk Y/ro 
(tussen electroden A en B) en de fasehoek <I> als functie van B voor homogene 
profielen bij 81=7,7 mm. De curves (b) in deze figuren zijn geldig voor inhomge
ne profielen en corresponderen met de curves (c) uit figuur 6.9 en 6.10a. 

Het is aannemelijk dat de vorm van de profielen aan de rand belangrijk is, 
omdat voor hoge magneetvelden de breedte 8 ..L van de randgolf in de orde 
grootte komt van de lengte waarover het dichtheidsprotiel afvalt en het capaci
teitsprotiel toeneemt. De numerieke berekeningen laten zien dat voor een 
homogeen dichtheids- en capaciteitsprotiel een randgolf geëxciteerd wordt 
waarvoor geldt Im(k1)=Re(k1), terwijl voor inhomogene profielen een randgolf 
propageert waarvoor Im(k1) < Re(k1). Dit is in overeenstemming met de 
analytische uitdrukking (4.20) van k1, omdat voor homogene profielen de lengte 
a nul is. Figuur 6.15 laat zien dat voor voldoende hoge magneetvelden de fase
hoek <l> constant blijft, in overeenstemming met de waarde s8/88 die volgt uit de 
analytische uitdrukking voor de fasehoek. 
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Fig. 6.14: De componenten Giro en C tussen electrode A en Bals functie van 
magneetveld B voor homogene (a) en inhomogene (b) profielen (81 = 
7,7 mm). 

58 



6 

5 
(b) 

1 

2 4 6 8 10 12 

B (T) 

Fig. 6.15: De fasehoek <I> van Y I ro als functie van B voor homogene (a) en 
inhomogene (b) profielen (B1 = 7, 7 mm). 

6.4 NEGATIEVE MAGNETOWEERSTAND 

In de vorige paragraaf is uiteengezet dat de fase van de admittantie 
toeneemt als functie van B, tengevolge van de excitatie van een randgolf in een 
voldoend sterk magneetveld (pB > 1). Voor lage B-velden, waarin de bulkgolf 
voor B=O overgaat in de randgolf, kan de fase van de admittantie echter 
afnemen. In het verleden is deze afname van <I> geïnterpreteerd als negatieve 
magnetoweerstand, die veroorzaakt wordt door het zwakke-localisatie effect [4]. 
Voor de interpretatie van <I> wordt in [4] echter een eenvoudig RC-circuit voor 
het 2DEG gebruikt. In deze paragraaf zal worden aangetoond dat de afname 
van <I> ook bij een klassieke beschrijving van het electrisch transport optreedt. 

Daartoe is met behulp van de numerieke berekeningen de respons in een B
veld gesimuleerd aan de hand van de klassieke uitdrukkingen voor Pxx,h en Pxy,h· 

Dit is weergegeven in figuur 6.16, waarin de berekende componenten G/ro en C 
van Y/ro tussen electrode A en B als functie van magneetveld B zijn uitgezet 
voor B1 (in mm) = 72,8 (a), 36,4 (b) en 18,2 (c), terwijl J.l = 2 m 2N ·s. De bijbeho
rende fasehoek <I> als functie van B is weergegeven in figuur 6.17. De respons 
als functie van B is berekend aan de hand van een homogeen dichtheids- en 
capaciteitsprofiel waarvoor RP=7,9 mm, en komt kwalitatief goed overeen met 
de experimenten [30]. Figuur 6.17 geeft weer dat in een klassieke beschrijving 
van het electrisch transport de fase <I> kan afnemen als functie van B. De 
afname van <I> wordt dus niet veroorzaakt door een Pxx h die als functie van B 
kleiner wordt. ' 
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Fig. 6.16: De berekende componenten Giro en C tussen electrode A en B versus 
magneetveld B voor 81 = 72,8 mm (a), 36,4 mm (b) en 18,2 mm (c). 
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Fig. 6.17: De fasehoek <I> van Y I ro als functie van B voor dezelfde numerieke 
data als figuur 6.16. 

De afname van <I> kan worden toegeschreven aan de overgang van de 
bulkgolf voor B=O naar een randgolf. Dit is geïllustreerd in figuur 6.18, waarin 
de fasehoek van de potentiaal V(s) als functie van de afstand s is weergegeven 
voor B1 = 18,2 mm en magneetveld B (in T) = 0 (a), 0,5 (b), 1 (c), 2 (d), 4 (e) en 
8 (0. De posities van de meet-electrode B en de excitatie-electrode A zijn ook 
aangegeven. Figuur 6.18 is vergelijkbaar met figuur 6.7a, met die uitzondering 
dat de numerieke data in figuur 6.18 berekend zijn aan de hand van een 
homogeendichtheids-en capaciteitsprofiel. De rechte faselijnen, die de propaga
tie van een randgolf aanduiden, lopen daarom parallel en de helling ervan 
wordt gegeven door 1/B1• Figuur 6.18 laat zien dat de negatieve fasehoek op de 
excitatie-electrode A zich voor B=O uitbreidt tot in de bulk van de electro
nenlaag, terwijl in een B-veld deze negatieve fase zich langs de rand van de 
electronenlaag uitbreidt. Wanneer de negatieve fasehoek op de excitatie
electrode zich uitbreidt tot aan de meet-electrode, dan kan op electrode B de 
fase van V(s) kleiner zijn dan voor B=O, of zelfs negatief worden. Tengevolge 
hiervan neemt voor B1 = 18,2 mm in het overgangsgebied 0 < B < 2 T de 
fasehoek van Y/ro af met B. Zodra de fase van V(s) lineair toeneemt langs de 
gehele perimeter tengevolge van de propagatie van de randgolf, neemt de 
fasehoek van Y/ro weer toe als functie van B. Het gebied waarin <I> afneemt als 
functie van B kan aldus beschouwd worden als een overgangsgebied waarin de 
bulkgolf voor B=O overgaat in een randgolf. Immers wanneer <I> toeneemt, dan 
neemt de fase van de randgolf lineair toe over de gehele perimeter tengevolge 
van een volledig ontwikkelde randgolf. 

61 



0.5 

'0 
CU 0 .... 
e 

-0.5 

-1 

(8) (A) 

s (mm) 

Fig. 6.18: De fasehoek <I> van V(s) als functie vans voor 8r=18,2 mm en 
B = 0 T (a), 0,5 T (b), 1 T (c), 2 T (d), 4 T (e) en 8 T ({). 

Of een negatieve <I> voor de admittantie gemeten wordt, hangt af van de 
grootte van 81• Uit formule (6.3) volgt dat voor grotere 81 een negatieve <I> 
eerder optreedt, omdat dan de fasetoename langs de rand tengevolge van 1/81 
gering is, waardoor de negatieve fasehoek <1>0 van V(s=O) nog zichtbaar is op 
electrode B. Dit is in overeenstemming met de numerieke data in figuur 6.17 
en met de experimenten [30]. Figuur 6.17 laat verder zien dat bij grotere 81 de 
randgolf in hogere magneetvelden gevormd wordt. Dit hangt samen met de 
breedte 81. van de randgolf, die gegeven wordt door 81.=8/wB. De demping
lengte 81. wordt dus kleiner voor grotere B en om van een randgolf te kunnen 
spreken, is het noodzakelijk dat de demping lengte 81. kleiner is dan de straal 
RP van de electronenlaag. Voor grotere 81, dient het magneetveld dus groter te 
zijn om hieraan te voldoen. Bij de verschillende 81 kan voor 81. <::::: 4 mm van 
een echte randgolf gesproken worden. 

Concluderend, aan de hand van de numerieke berekeningen is aangetoond 
dat de fasehoek van Y/ro afneemt omdat er zich een randgolf gaat vormen in 
een B-veld. De afname wordt dus niet veroorzaakt door een negatieve magneto
weerstand, zoals in [ 4] wordt beschreven. In het vervolg van deze paragraaf 
zullen de invloed van inhomogene profielen en van een quanturnmechanische 
beschrijving van het electrisch transport behandeld worden. Deze factoren 
beschrijven de experimentele situatie beter, maar zijn niet essentieel voor het 
begrip van de afname van <I>. 

62 



De respons van <I> als functie van B wanneer de quanturnmechanische 
uitdrukking (2. 7) voor Qxx en Qxy gebruikt wordt, is weergegeven als curve (c) in 
figuur 6.19 voor p=2 m2Ns, T=1,9 K en Ö0 = 36,4 mm. De berekeningen zijn 
gedaan aan de hand van een inhomogeen dichtheids- en capaciteitsprofiel, 
waarvoor V /VP1=7,5. De respons voor homogene profielen bij een klassieke 
beschrijving van het electrisch transport, zoals eerder uitgezet in figuur 6.17, is 
weergegeven als curve (a), en de combinatie inhomogeen/klassiek als curve (b). 
Figuur 6.19 laat zien dat bij een klassieke beschrijving het verloop van <I> voor 
een inhomogeen profiel kwalitatief hetzelfde is als voor een homogeen profiel. 
In beide gevallen wordt <I> negatief, in tegenstelling tot de quanturnmechanische 
beschrijving. De dip in <I> wordt bij een quanturnmechanische beschrijving 
aanzienlijk kleiner dan bij een klassieke en verdwijnt zelfs bijna. De reden 
hiervoor is dat ö1 in een quanturnmechanische beschrijving afneemt als functie 
van B, waardoor de fase van de randgolf langs de omtrek sterker toeneemt en 
de negatieve fasehoek <1>0 niet meer zichtbaar is op de meet-electrode. Een 
negatieve <I> kan het beste waargenomen op de electroden die "voor" electrode B 
liggen gemeten worden, te weten de electroden HK1, 1 en HK2. Omdat deze 
electroden dichterbij de excitatie-electrode liggen dan electrode B, is de negatie
ve fasehoek <1>0 van de randgolf hier eerder zichtbaar. 

0.2 

0.1 

B (T) 

Fig. 6.19: De fasehoek <I> als functie van B voor 80=36,4 mm en de combinaties 
klassiek I homogeen (a), klassiek I inhomogeen (b) en quanturnmecha
nisch I inhomogeen (c). 
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HOOFDSTUK7 
CONCLUSIES 

Vanuit de 3 basisvergelijkingen die de respons van de electronen op een 
aangelegde excitatie-spanning beschrijven, is aangetoond dat het 2DEG in de 
lokale benadering van de Poisson-vergelijking electrisch equivalent is met een 
2D-transmissielijn met een plaatsafhankelijke electronendichtheid en capaciteit 
aan rand van de electronenlaag (hoofdstuk 3). Met behulp van de 2D-golfverge
lijking is in hoofdstuk 4 voor een half-oneindige electronenlaag analytisch de 
dispersierelatie van een lopende spanningsgolf afgeleid, die overeenkomt met 
Lea [7] en Shikin [15], maar niet metVolkoven Mikhailov [27]. Voor de electro
nenlaag met een cirkelvormige geometrie waarvan een van de electroden 
geëxciteerd wordt, is de 2D-golfvergelijking numeriek opgelost (hoofdstuk 5). 

Voor voldoende sterke magneetvelden B is experimenteel en numeriek 
vastgesteld dat de admittantie van het 2DEG oscilleert als functie vanBinhet 
audio-frequentie regime. De oscillaties kunnen worden toegeschreven aan de 
excitatie van een spanningsgolf in een magneetveld die propageert langs de 
rand van de electronenlaag en zwak gedempt is. Afhankelijk van de dichtheid 
en de frequentie kunnen er grote fasehoeken (> 27t) optreden. Voor grote B 
neemt de gemeten fasehoek van de admittantie lineair toe met B, in overeen
stemming met de analytische uitdrukking, maar niet met de numerieke 
modelberekeningen. Om de oscillaties te verklaren, is het noodzakelijk dat de 
electronendichtheid en capaciteit aan de rand van de electronenlaag inhomo
geen hesehou wd worden. 

Voor lage B-velden kan de fasehoek <I> van de admittantie afnemen met B. 
Deze afname is niet gerelateerd aan de dispersierelatie van de randgolf. Het is 
een gevolg van de overgang van de bulkgolf voor B=O naar een randgolf. Deze 
afname van <I> is in het verleden verkeerd geïnterpreteerd als negatieve magne
toweerstand ten gevolge van het zwakke-localisatie effect. 

Voor B=O kunnen de experimentele resultaten gefit worden aan de numerie
ke modelberekeningen, waaruit de mobiliteit van het electron bepaald kan 
worden. Een fit voor B>O wordt vanwege de lange rekentijden (Y/ro voor 0<B<4 
T duurt ±3 dagen) vooralsnog bemoeilijkt. Voor B>5 T convergeren de numerie
ke modelberekeningen niet meer binnen het Drude-model van het electrisch 
transport. Bij de simulatie met een quanturnmechanisch transportmodel is 
daarentegen convergentie tot B ""' 10 T vastgesteld. 

De excitatie van een randgolf in een voldoend sterk magneetveld biedt een 
nieuwe mogelijkheid om de weerstandscoëfficiënten Pxx en Pxy als functie van B 
te bepalen en te vergelijken met quanturnmechanische transportmodellen voor 
2-D systemen. In principe zijn er 2 soorten metingen mogelijk. Ten eerste kan 
in een vast magneetveld de fasehoek <l>(s) en amplitude A(s) op alle electroden 
langs de omtrek als functie van hun afstand s langs de perimeter tot de 
excitatie-electrode bepaald worden. Uit de fase-toename en demping langs de 
omtrek kan dan respectievelijk het Re(k0) en Im(k8) bepaald worden. Door de 
meting te herhalen voor andere magneetvelden, kan Pxx en Pxy als functie van B 
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bepaald worden. Een andere, minder tijdrovende, meting is die van de fasehoek 
ci>(B) en amplitude A(B) op één perimeter-electrode als functie van B. Uit de 
ci>(B)-relatie kan rechtstreeks het Re(k1) als functie van B bepaald worden, in 
tegenstelling tot de bepaling van het Im(k1) uit de amplitude-magneetveld 
karakteristiek, vanwege de bijdrage van 8.1. Voor de bepaling van het Im(kH) 
als functie van B, kan waarschijnlijk het beste de meting langs de omtrek 
gebruikt worden, omdat dan de bijdrage van 8.t voor alle perimeter-electroden 
evengroot is. 
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APPENDIX 

Al TOELICHTING BIJ PROCEDURES UIT FLOWCHART FIG. 5.2 

PROFIEL 
Het genormeerdedichtheids-en capaciteitsprofiel N(I,J) en C(I,J) wordt hier 

ingelezen uit een data-file. Hierin correspondeert de index I met de X-as en de 
index J met de Y-as. De data-file bestaat uit regels met de structuur: I, J, 
N(I,J), C(I,J), waarbij I>=O en J>=O. Een uitsnijding van de profielen uit een 
kwadrant is immers voldoende, omdat de profielen puntsymmetrisch zijn ten 
opzichte van het middelpunt. In de uitsnijding loopt de I-index over de grote 
spleet (0,8 mm) en de J-index over de kleine spleet (0,3 mm). 

De volgorde van de indices I en J is als volgt: (I,J) = (0,0) ~ (0,1) ~ (0,2) ~ .... 
~ (O,JMAX_R(I)) ~ (1,0) ~ (1,1) ~ .... ~ (IMAX,JMAX_R(IMAX)). Hierin geeft 
JMAX_R(I) de maximale index J aan van de trapjesvormige rand bij een vaste 
index I. I loopt van 0 tot en met IMAX, waarbij IMAX correspondeert met de 
straal van de electronenplas (R_PLAS). Zie figuur Al, waarin een willekeurige 
gediscretiseerde rand is weergegeven voor het kwadrant I~O en J~O (IMAX=lO) . 
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Fig. Al: Gediscretiseerde rand uit het kwadrant 1~0 en J~O (lMAX=lO). 

R_PLAS volgt uit de meshlengte die gebruikt is in het statische programma 
[13] en wordt gegeven door: 
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RYLAS = R_GUARD · IMAX 
(34*Nl)-2 

waarbij R_GUARD de straal van de guard is en Nl een maat voor de meshleng
te. Meestal wordt N1=3 genomen. De stralen R_GUARD en R_PLAS worden 
uitgedrukt in mm. Naast N(I,J) en C(I,J) worden ook IMAX, JMAX_R(I) en 
R_PLAS onthouden 

GRDPNT_ELECTR 
De gridpunten die boven de verschillende onder-electroden liggen, worden 

hier onderscheiden. Er worden 9 electroden onderscheiden, te weten: A, B, 1, 2, 
HKl, HK2, HK3, HK4 en MlD (zie figuur 2.3). Ook de spleten (SPL) worden 
hier gedefiniëerd. Omdat de straal van de electronenplas bekend is, zijn de 
afmetingen van de electronenplas boven een bepaalde electrode volledig bepaald 
door de coördinaten van de rechte randen van de electroden. 

Vanwege de puntsymmetrie van de electroden, zal worden uitgegaan van 
electroden die in het kwadrant 1>=0 en J >=0 liggen. Als afgesproken wordt dat 
de positieve X-as over electrode B en de positieve Y-as over electrode lligt, dan 
zijn dit de electroden HK2, 1 (voor de helft), B (helft) en MlD (kwart). De 
coördinaten X en Y van de rechte randen van de electroden worden dan 
genoteerd met respectievelijk de extensies 1, B, H en M, en worden opgegeven 
1nmm. 

GRDPNT_DISCR 
Voor een cirkelvormige rand die benaderd wordt door een trapjesvorm, 

hangt de oriëntatie van Rl en R3 samen met het kwadrant waarin ze liggen. 
Bijvoorbeeld de randpunten Rl en R3 zoals aangegeven in figuur 5.1 komen 
alleen in het kwadrant 1>=0 en J>=O voor. De oriëntaties van randpunt Rl 
worden genoteerd met Rl_PP, Rl_PN, Rl_NP of Rl_NN en idem voor R3, 
waarin de extensies P en N respectievelijk een positieve en negatieve index 
aanduiden (bijvoorbeeld NP correspondeert met 1:::;0 en J~O). 

De oriëntatie van R2 kan gekarakteriseerd worden door de plaats die de 
randpunten R2 op de vier zijden van een rechthoekige geometrie zouden 
innemen, waarvan het middelpunt als oorsprong van een x-y assenstelsel 
gekozen is. De randen van zo'n rechthoek laten zich namelijk makkelijk 
beschrijven: x>O, x<O, y>O en y<O. De oriëntaties van R2 worden dan genoteerd 
met respectievelijk: R2_XP, R2_XN, R2_YP, R2_YN. 

Samen met een bulkpunt (BULK), zijn er dus 13 verschillende soorten 
roosterpunten, die opgeslagen worden in het array DEF(I,J). Allereerst worden 
de verschillende soorten roosterpunten die voorkomen in het kwadrant PP 
onderscheiden. Vanwege de puntsymmetrie is de classificatie van de rooster
punten in de andere 3 kwadranten dan triviaal. 

Daartoe wordt voor o:::;I:::;IMAX-1 een hulp-array JMAX_B(I) gedefinïeerd, 
dat de index J bevat, waarvoor de bulkformule nog van toepassing is (zie figuur 
Al). Door de trapjesvormige rand over een diagonale meshlengte richting de 
oorsprong te schuiven, ontstaat een door JMAX_B(I) gevormde rand. De index 
JMAX_B(I) volgt daarom eenvoudig uit JMAX_R(I) volgens: 
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JMAX_B(D = JMAX_R(l+1)-1 met JgMAX-1 

De verschillende mogelijkheden voor de roosterpunten kunnen dan makkelijk 
onderscheiden worden aan de hand van het verschil DIF(I): 

DIF(D = JMAX_R(D -JMAX_B(l) met JgMAX -1 

Voor IgMAX-1 geldt dan: 

DEF(l,J) = BULK 
= R2_YP 
= RlYP 
= R3YP 
= R2_xp 

en voor I=IMAX: 

als J.YMAX_B(D 
als DIF(D=1 en J=JMAX_R(D 
als DIF(D'è.2 en J =JMAX_R(l) 
als DIF(D'è.2 en J=JMAX_B(l)+1 
als DIF(D'è.2 en JMAX_B(D+1<J<JMAX_R(D 

DEF(I,J) = RlYP als J =JMAX_R(IMAX) 
= R2_xp als J<JMAX_R(IMAX) 

PARAMETERS 
In deze subroutine worden de 3 dimensieloze parameters ALFA, BETA en 

GAMMA ingevoerd. Zij worden als volgt geïnitialiseerd: 
1) ALFA m.b.v. D_PAR, D_PERP en R_PLAS volgens (5.6) 
2) BETA m.b.v. D_PAR en D_PERP volgens (5.7) 
3) GAMMA m.b.v. D1,H en EPS_R volgens (3.9) 
In het array PAR worden de parameterwaarden opgeslagen, die doorgerekend 
worden, bijvoorbeeld D _PAR, BETA of D 1. 

Vanwege de introductie van dimensieloze grootheden is het noodzakelijk om 
de schalingsfactoren te bepalen om "terug te rekenen". De schalingsfactoren 
zijn de grootheden met een eenheid waarmee de dimensieloze grootheden ver
menigvuldigd moeten worden om de fysische grootheden met eenheid te krij
gen. In het laatste deel van de subroutine worden 2 schalingsgrootheden bere
kend. 

Allereerst die voor Y/ro, de door de frequentie gedeelde admittantie voor een 
bepaalde electrode. Deze wordt aangeduid met SC_Yw en berekend in eenheden 
fF. Uit (4.4) volgt dat deze schalingsgrootheid gegeven wordt door Ch -R~, omdat 
de cap./opp. eenheid dimensieloos gemaakt is met behulp van Ch en de x- en y
coördinaat met behulp van RP. Ook wordt de schalingsfactor SC_O voor de 
oppervlakte van de electronenlaag bepaald. Deze wordt gegeven door R~ en 
wordt uitgedrukt in mm2

• 
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COEFF _DISCR 
Voor elk gridpunt worden de coëffiënten A(I,J) en B(I,J,N) geïnitialiseerd. 

De subroutine bestaat uit 2 loops. In de eerste loop worden met behulp van 
tabel 5.1 voor de 13 verschillende roosterpunten A(I,J) en B(I,J,N) met N=1 t/m 
8 toegekend. In de tweede loop wordt BO(I,J) toegekend met behulp van formule 
(5.13). Ook worden hier de coëfficiënten A(I,J) die buiten de excitatie-electrode 
liggen 0 gemaakt, zodat geen array voor de coëfficiënt A1 gedefiniëerd hoeft te 
worden. Bij het verlaten van de procedure heeft A(I,J) voor elk gridpunt dus de 
waarde van A1. 

v_o 
Berekent met behulp van (4.5) de potentiaal VO van de electronenlaag in de 

limiet van alleen capacitatieve koppeling. De capaciteit tussen electronenlaag 
en excitatie-electrode wordt genoteerd met C_EX, terwijl de totale capaciteit 
van de electronenlaag aangegeven wordt met C_PLAS. 

INIT_V 
Hier wordt de potentiaal in ieder gridpunt geïnitialiseerd met de potentiaal 

VO. Als initialisatie kan ook een potentiaalverdeling gebruikt worden die ooit al 
is uitgerekend voor een parameterkeuze, die dicht bij de nieuwe parameter
keuze ligt. In het laatste geval is de convergentiesnelheid van het iteratieproces 
groter. 

v_oun 
Voor ieder gridpunt wordt hier de potentiaal V(I,J) bewaard in V1(1,J). 

ITEREER 
Hier staat de discretisatie-vergelijking voor V(I,J) volgens (5.12) die gere

laxeerd wordt met W _R volgens (5.2). Voor een homogene dichtheid zullen de 
coëffiënten B(I,J,1), B(I,J,3), B(I,J,5) en B(I,J,7) nul zijn. Vanwege de lange 
rekentijden worden deze daarom ook expliciet 0 gemaakt, door ze in de vergelij
king weg te laten. 

LADINGSBEHOUD 
Berekent na iedere iteratieslag de gemiddelde potentiaal V _GEM met 

behulp van vergelijking (4.8). Het quotiënt VON _GEM geeft dan de schalings
factor F. Op het einde van de procedure worden alle potentialen geschaald met 
F, zodat de resulterende potentiaalverdeling aan globaalladingsbehoud voldoet. 

MAXDIF 
De potentiaalverandering DIF in een gridpunt wordt gedefiniëerd als de 

absolute waarde van het verschil van de complexe potentialen V(I,J) en V1(I,J). 
De subroutine berekent de grootste potentiaalverandering in een gridpunt. 
Deze wordt DIFMAX genoemd en de coördinaten van het bijbehorende gridpunt 
worden genoteerd met I_DIFMAX en J_DIFMAX. 
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ADMITIANTIE 
In deze procedure wordt Y/ro tussen de excitatie-electrode en alle 8 meet

electroden berekend. Tevens wordt Y/ro voor de bovenelectrode berekend. Deze 
is minder van belang, omdat hiervan de experimentele bepaling moeilijk is. In 
het transmissielijnmodel wordt Y/ro voor de bovenelectrode gegeven door: 

~ = (1-y) JJ;c<x,y) V(x,y) dA 
()) s vex 

P"" 

Het is handig om Y/ro te normaliseren met C0, waarbij C0 de capaciteit is die 
gemeten wordt wanneer er alleen sprake is van capacitatieve koppeling. In de 
procedure worden Y/ro en C0 aangeduid met respectievelijk Yw en CO. 

In het eerste deel van de procedure worden de capaciteiten C0 berekend. 
Omdat de potentiaalverdeling dan constant is, hangt voor een gegeven capaci
teitsprofiel de grootte van C0 alleen af van de oppervlakte van de electronenplas 
over de desbetreffende electrode. Er kan dan volstaan worden met het invoeren 
van 5 capaciteiten C0, te weten: CO_HOEK, C0_1, CO_B, CO_MID en CO_BVN. 

In het tweede deel van de procedure wordt dan Y/ro berekend voor de 
parameterkeuze die is doorgerekend, te weten Yw_HK1, Yw_1, Yw_HK2, 
Yw_B, Yw_HK3, Yw_2, Yw_HK4, Yw_MID en Yw_BVN. De normering van Yw 
met de bijbehorende CO vindt plaats in het laatste deel. 

PRINT_DATA 
In deze subroutine worden 2 soorten datafiles aangemaakt. In het eerste 

deel van de procedure wordt het reële en imaginaire deel van de complexe 
electronenpotentiaal als functie van de plaats weggeschreven naar een file met 
de naam "POT***'. In het 2de deel van de procedure wordt een file (naam 
"DAT***" aangemaakt, waarin achtereenvolgens worden weggeschreven: 
1) C0-HOEK, C0_1, C0_B, C0-MID, C0_BVN (alle in fF) en VofVex (dimensie-

loos). 
2) OPP _PLAS, OPP _HOEK, OPP _1, OPP _MlD, OPP _SPL (alle in mm2

). 

3) ö1 (mm), ~ (dimensieloos), RP (mm) en d1 (mm). 
4) Y/ro voor de 8 onder-electroden en de bovenelectrode. Deze zijn genormeerd 

met de bijbehorende C0• Voor een bepaalde electrode wordt achtereenvolgens 
het reële deel {G/ro), het imaginaire deel (C), de fasehoek <I> en de amplitude 
I Y/ro I weggeschreven. 
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A2 TOELICHTING BIJ DE ANDERE PROCEDURES 

OPP_ELECTR 
Hier worden achtereenvolgens de totale oppervlakte (OPP _PLAS) van de 

electronenlaag berekend, de oppervlakte van de electronenlaag over een 
bepaalde onderelectrode (OPP _HOEK,OPP _HALL, OPP _MEET, OPP _MlD) en 
de oppervlakte over de spleten (OPP _SPL). 

PRINT_COEFF 
Deze subroutine schrijft de coëffiënten A(I,J),BO(I,J) en B(I,J,N) naar het 

beeldscherm om de initialisatie ervan te controleren. 

QUANTUM 
Hierin worden quanturnmechanische uitdrukkingen voor Pxx en Pxy uit (2. 7) 

berekend, die genormeerd worden met p0 (=de weerstandscoëfficiënt voor B=O). 
De genormeerde weerstandscoëfficiënten hangen naast het magmeetveld B 
alleen af van de beweeglijkheid J.l en de temperatuurT. In de procedure zijn de 
genormeerde weerstandscoëffiënten weergegeven met P _XX en P _XY, de 
beweeglijkheid met u en de temperatuur met T. 

FASE 
Hier wordt de fasehoek <I> van de electronenpotentiaal ten opZichte van die 

van de excitatiepotentiaal berekend (zie ook figuur 4.1). Voor 0<<1><0.51t wordt 
de fasehoek gegeven door arctan (I B/A I), waarbij A=Re[V(I,J)] en B=lm[V(I,J)]. 
Analoge uitdrukkingen kunnen worden afgeleid voor fasedraaiingen tussen 0.51t 
en 21t. In de procedure wordt de fasehoek <I> echter niet gedefiniëerd tusen 
0<<1><21t, maar tussen -0.51t<<l><1.51t. De fasedraaiing tussen -0.51t<<l><0 is dan 
equivalent met de fasedraaiing tussen 1.51t<<l><21t. 

I_O(X) en I_l(X) 
De gewijzigde Besselfuncties 10 en 11 van de eerste soort [28]. Deze functies 

verschijnen in de quanturnmechanische uitdrukkingen voor Pxx en Pxy uit (2. 7). 
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A3 TOELICHTING BIJ VARIABELEN 

De met een *gemarkeerde variabelen zijn grootheden die "buiten het program
ma" een eenheid hebben, maar in het programma dimensieloos zijn. 

*A( -Z:Z,-Z:Z) Geeft voor ieder gridpunt de coëfficiënt A weer 
AANTAL Geeft het aantal iteratieslagen aan 
AANTAL_STAP Geeft het aantal iteratieslagen aan, dat overgeslagen wordt 

ALFA 
*B( -Z:Z,-Z:Z,N) 
*BOC -Z:Z,-Z:Z) 
BETA 

*C(O:Z,O:Z) 
*C_EX 
*C_PLAS 
DATA*** 

voordat DIFMAX berekend wordt 
Eerste dimensieloze parameter (zuiver imaginair) 
Geeft de coëfficiënten B0 (n=l, ... ,8) weer die reëel zijn 
Geeft de coëfficiënt B0 weer die complex is. 
Tweede dimensieloze parameter (reëel) 
Capaciteit/opp.eenheid als functie van I en J 
Capaciteit van electronenlaag naar excitatie-electrode 
Totale capaciteit van electronenlaag 
Filenaam voor uitvoerfile waarin onder anderen Y/ro voor de 
verschillende electroden bewaard worden. 

DEF(-Z:Z,-Z:Z) Geeft de roosterpunten aan waarin een andere discretisatie
vergelijking van toepassing is. Er zijn 13 mogelijkheden: 

DIF(O:Z) 

DIF 

BULK, R3_NP, R3_PP, R3_PN, R3_NN, Rl_NP, Rl_PP, 
Rl_PN, Rl_NN, R2_YN, R2_YP, R2_XN en R2_XP. 
Het verschil van JMAX_B(I) en JMAX_R(I). Deze index is 
gedefinieërd voor I~IMAX-1. 
De absolute waarde van de potentiaalverandering tussen 2 
opeenvolgende iteratieslagen in één gridpunt. 

DIFMAX De maximale waarde van DIF voor een bepaald gridpunt. 
D_PAR Skin-diepte langs rand van de electronenplas (in mm) 
D_LDR Skin-diepte loodrecht op rand (in mm) 
Dl Hoogte heliumniveau (mm) 
ELECTR( -Z:Z,-Z:Z) Geeft aan welke electrode onder de electronplas aanwezig 

is. Er zijn 10 mogelijkheden: A,B, 1,2,HKl,HK2,HK3,HK4, 

EPS_R 
EPS_O 
ERROR 
F 

MlD en SPL. 
Relatieve diëlektrische constante van vloeibaar helium 
Diëlektrische constante van vacuüm (in F/m) 
Geeft de tolerantie voor DIFMAX weer 
Factor waarmee elke electronenpotentiaal geschaald wordt, 
zodat aan globaal ladingsbehoud voldaan is 

GAMMA Derde dimensieloze parameter (reëel) 
*G_XX,G_ YX Geleidingscoëfficiënten crxx en cryx, genormeerd met cr0 

I,J Indices die corresponderen met resp. x- en y-coördinaat 
I_DIFMAX,J_DIFMAX Indices van gridpunt waar potentiaalverandering van 

IMAX 
I_B,J_B 

llv.I_ALFA 

twee opeenvolgende iteratie-slagen het grootst is. 
Index die correspondeert met de straal van de electronenplas 
Indices die corresponderen met resp. X_B en Y_B. Idem: 
1_1, J_l, I_M, J_M, I_H en J_H 
Het imaginaire deel van ALF A 
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JMAX_R(O:Z) 

JMAX_B(O:Z) 

H 
MAX 

*N(O:Z,O:Z) 
*OPP(-Z:Z,-Z:Z) 

*OPP_EL 
*OPP_PLAS 
*OPP_HOEK 

*OPP_SPL 
POT*** 

*P _XX,P _XY 
PRMT(1:100) 
Q 
QB 
QE 
R_PLAS 
R_GUARD 
SC_YW 
sc_o 

*CO_HOEK 

*Yw_HK1 

*V( -Z:Z,-Z:Z) 
*V1( -Z:Z,-Z:Z) 
*V_GEM 

*VO 

W_R 
W_REL(1:100) 

X_H,Y_H 

z 

Index die de y-coördinaat van de rand van de electronenplas 
aangeeft als functie van x. Deze index is gedefiniëerd voor 
O~I~IMAX 
Index die de maximale y-coördinaat waarin bulkformule nog 
van toepassing is aangeeft als functie van x (gedefiniëerd voor 
O~I~IMAX-1). 
Afstand tussen boven- en onderelectrode (in mm) 
Bovengrens voor het aantal uit te voeren iteratieslagen 
Electronendichtheid als functie van I en J 
Oppervlakte van een symmetrisch om (I,J) gekozen opper
vlakte-elementje. Grootte is resp. h2

, %h2
, ~h2 en 1Ah2 voor 

roosterpunten type BULK, R3, R2 en Rl. 
Oppervlakte van een mesh-elementje met afmetingen h bij h. 
Oppervlakte van de electronenplas 
Oppervlakte van de electronenplas over een hoekelectrode. Zo 
ook: OPP _1, OPP _A en OPP _MlD 
Oppervlakte van de electronenplas over alle spleten 
Filenaam voor uitvoerfile waarin V(I,J) als functie van I en J 
bewaard wordt. 
Weerstandscoëfficiënten Pxx en Pxy' genormeerd met p0• 

Array van door te berekenen parameter-waarden 
Teller die overeenkomt met een bepaalde parameter-keuze 
Beginwaarde van Q 
Eindwaarde van Q 
Straal van electronenplas (in mm) 
Straal van guard (in mm) 
Schalingsfactor in fF voor Y/ro 
Schalingsfactor in mm2 voor de oppervlakte electronenlaag 
Capaciteit die gemeten wordt tussen excitatie-electrode en 
hoek-electrode in het limietgeval van alleen cap. koppeling. 
Idem: C0_1, CO_B, CO_MID en CO_BVN. 
De door de frequentie ro gedeelde admittantie Y tussen excita
tie-electrode en hoekelectrode. Idem: Yw_HK2, Yw_HK3, 
Yw_HK4, Yw_1, Yw_2, Yw_B, Yw_MID en Yw_BVN. 
Electronenpotentiaal als functie van I en J 
Oude electronenpotentiaal als functie van I en J 
De gemiddelde potentiaal van de electronenlaag (gewogen met 
de capaciteit) 
De electronenpotentiaal in het limietgeval van alleen cap. 
koppeling 
Relaxatie-parameterror 
Array waarin de relaxatieparameter ror staat die hoort bij een 
bepaalde parameterkeuze. 
Resp. x- en y-coördinaat van de rechte randen van hoekelec
trode HK2 (in mm). Idem: X_1 en Y_1, X_M en Y_M, X_A en 
Y_A 
Het maximale aantal array-elementen dat gedefiniëerd wordt 
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A4 PROGRAMMA·LISTING 

c•••••• • • * ••••• • ••••• * **** ** ** * • • •• • • • • •• •• •• • •• •• • •• ••• * •• • • ••• • •• ••••• 
C* Het programma TWEEDEG berekent de dynamische potentiaalverdeling * 1 

C* in een 2-dimensionale electrenenlaag ara gevolg van een aange- * ' 
C* legde wisselspanning. Deze dynamische modelberekeningen zijn 
C* het vervolg op electrastatische modelberekeningen waarvoor een 
C* ander programma is geschreven. De dichtheids- en capaciteits- * 
C* profielen die zijn berekend ~net het "statische programma" worden * 
C* hier gebruikt als input. * 
C******* *** * * * ** * •• ** * * ***•* ** * •• •• ••• ** ••••• * ** * *****••• ***** "*** *****" 
C***** • * * * * * * *" * * * • **********HOOFDPROGRAMMA****** • * * * * *" * * * * * * * • * * * * * * * * 

PROGRAM TWEEDEG 
INTEGER Z 
PARAMETER (Z • 8t) 
INTEGER IMAX,JMAX R(O:Z) ,MAX,AANTAL,X,Q,QB,QE,I DIFMAX,J OIFMAX 
REAL N(O: Z,O:Z) ,C(O: Z,O:Z) ,BETA,GAMKA,D_PAR,Ö_LDR,R_PÏ.AS,D1, 

SC_Yw,SC_O,W_R,W _REL(1: 100) 
DOUBLE PRECISION DIFMAX,VO,C PLAS,B(-Z:Z,-Z:Z,8), 

OPP(-Z:Z,-Z:Z),CO HOEK,C0-1,CO B,CO MIO,CO BVN, 
COM~~~X P~:Á OPP _HOEK:-OPP _1 , OP:P _A, ÖPP _ KÏD, OPP _ 'SPL 

COKPLEX*16 V(-Z: Z, -z: Z), V1 (-Z: Z, -z: Z) , F, 80 (-Z: Z, -z: Z) 1 

A (-Z: Z, -z: Z), Yw_HK1, Yw_HK2, Yw_HKJ, Yw_HK4, 
Yw 1,Yw 2,Yw B,Yw MIO,Yw BVN,V H 

CHARACTER-ELEcTR(-z:z, -z:z) '*3, ÖEF(-z:z, -z: Z) •5 
PARAMETER (QE • t, ERROR •7. 5D-8) 
DATA W REL(1) /0.7/,W REL(2) 

w:::REL(4) /L/,W_REL(5) 
/0.25/,W_REL(J) /1./, 

/1./,W REL(6) /1./, 
/1./,W:::REL(9) /1./, :::::~~m) ~~:~ ,W_REL(8) 

C PRINT •,'GEEF MAX:' 
C REAO '* ,MAX 

MAX • 100000 

C PRINT '*,'GEEF QB: 1 

C READ • ,QB 
QB • t 

C>>>>>>>>>>>>>BEGIN EERSTE BLOK 
CALL PROFIEL (Z,IMAX,JMAX R,N,C,R PLAS) 
CALL GROPNT ELECTR (Z,IMAX,JMAX-R,R PLAS,ELECTR) 
CALL GRDPNT-OISCR (Z,IMAX,JMAX-R,Oi:F) 

C>>>>>>>>>>>>>EINOË EERSTE BLOK -

DO 10 Q • QB,QE 

c PRINT •. 'GEEF w R: I 

C READ'*,WR-
w R•W REL(Q) 
PRINT-., 'W_R•' ,W_R 

C>>>>>>>>>>>>>BEGIN TWEEDE BLOK 
CALL PARAMETERS (R_PLAS,D1,ALFA,BETA,GAMMA, 

0 PAR,O LOR,SC Yw,SC O,Q) 
CAI,L COEFF _DISCR(z:-ntAX,JMAX_R, N, C,ALfA, BETA,GAMMA, 

ELECTR, OEF ,OPP, A, B, 80, OEF) 
C CALL PRINT_COEFF (Z,IMAX,JMAX_R,OPP,A,B,BO,DEF) 

CALL V_O (Z, IKAX,JMAX_R,C,GAMMA, VO,C_PLAS, ELECTR,OPP) 

XF (Q.EQ.QB) CALL INIT_V (Z,IMAX,JMAX_R,V,VO) 

JOUD•J 
GÖTO .11 

10 IMAX ,., I 
JKAX R(IMAX) • J 
CLOSË (UNIT•1) 

C>>>>>>>>>>>>>BEREKENING STRAAL ELEKTRONENPLAS 
R PLAS • {R GUARO•IKAX) / ((J4•N1)-2) 
PRINT •. • R PLAs~ • , a PLAS 
PRINT •, 'IiiAX= ' , IiiAX 

C>>>>>>>>>>>>>EVENTUEEL N EN/OF C HOMOGEEN MAI<EN 
C DO JO I=O,IMAX 
C DO JO J=O,.JMAX R(l) 
C N(I,J) • 1. -
C C(I,J) • 1. 
C 30 CONTINUE 

C>>>>>>>>>>>>>SCHRIJF RAND NAAR BEELDSCHERM 
C 00 20 I•O, IMAX 
c PRINT • , I, I ',JMAX R(l) 
C 2 0 CONTINUE -

END 

c•• ... • .. •••••••••••••••••• ••GROPNT ELECTR•••••• •• ••• •••• •• • ••••• * * ••••• 
SUBROUTINE CRDPNT ELECTR (Z,IMAX,JMAX R,R PLAS,ELECTR) 

INTEGER Z,IKAX,JiiAX_R(O:Z), I_B,J_B, -I_l:-J_1, I_M,J_M, I_H,J_H 
REAL R_PLAS, X_B, Y_B, X_l, Y_1, X_M, Y_H, X_H, Y_H 
CHARACTER ELECTR(-Z:Z,-Z:Z)*J 

C>>>>>>>>>>>>>>PARAMETERS VOOR CIRKEL 
PARAMETER (X B • 5.9 ,Y B • 2.85, X 1 • 1.85, Y 1 • 3.15, 

x:H • 5.1 ,Y:H • 2.85, x:H • 2.15, Y:H • J.lS) 
C>>>>>>>>>>>>>>PA.RAHETERS VOOR RECHTHOEK LEA 
C PARAMETER (X B • 7.85,Y 8 • J.S , X 1 • 2.9 , Y_l • 1. 
C R_PLAS • 8. 7- - -

I B • NINT( (X_B /R PLAS) . IMAX 
J:::s • NINT( (Y_B /R-PLAS) . IMAX 
I 1 • NINT( (X_t /R-PLAS) . IMAX 
J-1 • NINT( (Y_t /R-PLAS) . IMAX 
I-H • HINT( (X_H /R-PLAS) • IMAX 
J-H • HINT( (Y_H /R-PLAS) • IMAX 
CH • HINT( (X_H /R-PLAS) • IMAX 
J-H • HINT( (Y_H /R:::PLAS) • IMAX 
DÖ 10 I • -IMAX, IMAX 
DO 10 J • -JKAX_R(ABS(I)) ,JKAX_R(ABS(I)) 

ELECTR(I ,J)•'SPL 1 

IF (( .LE.-I B) .AND. (ABS(J) .LE. J 8)) ELECTR(I,J)•'A' 
IF (( .LE.-1-H).ANO.( J .GE. J-H)) ELECTR(I,J)•'HK1' 
IF (( I .LE.-1-H).ANO.( J .LE.-J-H)) ELECTR(I,J)•'HK4 1 

IF ( (ABS(I) .LE. CM) .AND. (ABS(J) .LE. J-M)) ELECTR(I,J)•'MID' 
IF ((ABS(I) .LE. Ct) .AND. ( J .GE. J-1)) ELECTR(I,J)•'1' 
IF ((ABS(I).LE. Ct) .AND. ( J .LE.-J-t)) ELECTR(I,J)•'2' 
IF (( I .GE. CB) .AND. (ABS(J) .LE. J-8)) ELECTR(I,J)•'B' 
IF (( I .GE. CH).AND.( J .GE. J-H)) ELECTR(I,J)•'HK2' 

tO ~~1~E I .GE. I:::H) .AND. ( J .LE.-J:::H)) ELECTR(I,J)•'HKJ' 

END 

C••••••••••••••••• ••••••••• * '*GRDPNT _ DISCR•••• • •• *** • •• '*'* •• • • ••• • •• * ••••• 

C>>>>>>>>>>>>>EINDE TWEEDE BLOK 

AANTAL • 1 
x • t 

C>>>>>>>>>>>>>BEGIN DERDE BLOK 
19 lF (AANTAL.EQ.X) CALL V OUD (Z,IKAX,JMA.X R,V,V1) 

CALL ITEREER (Z,IKAX,JMÄX_R,B,BO,A,V,W_R) 
CALL LADINGSBEHOUD (Z,IKAX,JMAX R,V,VO,GAKMA.,C,OPP,F, 

C PLAS, ELEcTR) 
IF (AANTAL. EQ. X) THEN-

CALL KAXDIF (Z,IMAX,JMAX R,V,Vl,DlFMAX,I DIFMAX,J DIFMAX) 
PRINT *,AANTAL, I DIFMAX, J DIFMAX, 1 1 , DEF(I ,J) ,DifiiAx 
CALL ADMITTANTIE-(Z, IHAX,'JMAX R, V,VO,C,GAMKA,ELECTR,OPP, 

CO_l ,CO_HOEit,CO_B,CO_KID,CO:BVN, Yw_HKl, Yw_1, Yw_HK2, Yv_B, 

PR~:TH~~Á~72:i~~i~~; y::KID, ~7v:V:' V _H) 
x - x + 100 -

END IF 
IF ( (DIFMAX.GE.ERROR) .AND. (AANTAL.LT.MAX)) THEN 

AANTAL • AANTAL + 1 
GOTO 19 

END IF 
C>>>>>>>>>>>>>EINDE DERDE BLOK 

C>>>>>>>>>>>>>BEGIN VIERDE BLOK 
CALL OPP ELECTR ( Z, IMAX, JMAX R, ELECTR, OPP, 

OPP MIÖ,OPP HOEIC,OPP 1,0PP-A,OPP PLAS,OPP SPL) 
CALL ÄDMITTANTIE (Z,IHAx:,JMAi R,V,VO,C,GAMMÄ,ELECTR,OPP, 

C0_1, CO_HOEX,CO_B, CO_MIO,CO=BVN, Yw_HKl, Yv_l, Yw_HK2, Yw_B, 
Yw HXJ,Yw 2,Yw HX4,YW MIO,Yw BVN,V H) 

CALL-PRINT ÖATA (Z,IMAX:-JMAx a:-Q,V,Së Yw,CO HOEIC,CO 1, 
CO B,CO MID,CO BVN,SC O,vo-;opp PLAS:-OPP HÖEK.,OPP Ï, 
oPP _A,OPP _MID,ÖPP _SPL:-o_PAR, BETA,R_PLAs-;o1, Yw_HKÏ, Yw_HR2, 

• Yw HKJ,Yw HX4,Yw 1,Yv 2,Yw B,Yw MID,Yw BVN,V H) 
C>>>>>>>>>>>>>ËINDE VÏERDE BÏ.OK - - - - -

10 CONTINUE 

END 

c••••****** •• • '*'** *****" • '**'* *'*PROFIEL'**'*• • ** **'* •• * *'* •••• •••••• •••••• ••••• 
SUBROUTINE PROFIEL (Z,IMA.X,JMAX_R,N,C,R_PLAS) 

CHARACTER FILENM•SO 
INTEGER Z,I,J,IMAX,JMAX R(O:Z),I OUD,J OUD 
REAL N(O:Z,O:Z) ,C(O:z,o:z) ,R PLAS,R GUÄJU> 
PARAMETER (R_GUARD • 9.5, N1-• 3) -

C>>>>>>>>>>>>>INLEZEN N,C EN BEPALING JMAX R(I) en IHAX 
c PRINT • , 'GEEF FILENAAM: I -

C READ ('*, '(A)') FILENM 
FILENM •' cap4. d' 

C FILENM •'cirkel160.d' 
OPEN (UNIT•1, FILE•FILENM) 
I OUD • 0 
J-OUO • 0 

11 RËAD (l,*,END•10) I,J, N(l,J), C(I,J) 
IF (I.GT.I_OUD) JKAX_R(l OUD) • J OUD 
I_OUD • I - -

SUBROUTINE GROPNT DISCR (Z,IMAX,JKAX R,OEF) 
INTEGER Z,I,i;IMAX,JKAX R(O:Z) ,JiiAx B(O:Z) ,OIF(O:Z) 
CHARACTER DEF(-Z:Z,-Z:Z)•5 -

C>>>>>>>>>>>>>BEPALING VAN JMAX B(l) EN DIF(I) 
00 10 I • O,IMAX-1 -

~M(I) : =-:mt~ ~ B(I) 
10 CONTINUE - -

C>>>>>>>>>>>>>I<WAORANT PP EN I<•IKAX-1 
DO 20 I•O,IMAX-1 
DO 20 J•O,.JMAX R(I) 

IF - (J.LE.JKAX B(I)) 
IF ((DIF(I).EQ.t). AND. (J.EQ • .JMAX:::R(I))) 
IF (DIF(I) .GE. 2) THEN 

IF (J.EQ.JKAX B(I)+l) 
IF (J.EQ.JKAX-R(I) ) 
IF ( (J .GT.JKAX_B( I) +1) .AND. (J .LT • .JMAX_R(I))) 

ENDIF 
20 CONTINUE 

C>>>>>>>>>>>>>KWADRANT PP en I•IMAX 
I • IMAX 
DO JO J•O,JKAX R(I) 

IF (J. EQ • .JMAX:::R(I)) THEN 

ELSE 

ENOIF 
JO CONTINUE 

C>>>>>>>>>>>>>KWADRANT PN 
DO 40 1•0, IMAX 
DO 40 J•-JMAX R(I), 0 

IF (OEF{I,AiiS(J)) .EQ. 'BULK 1
) OEF(I,J)•'BULJI:' 

IF (DEF(I,ABS(J)).EQ.'Rl PP') DEF(I,J)•'R1 PN' 
IF (DEF(I,ABS(J)) .EQ. 'R2-XP') DEF(I,J)•'R2:::XP' 
IF (OEF(I,ABS(J)) .EQ. 'R2-YP 1 ) DEF(I,J)•'R2 YN' 
IF (OEF(I,ABS(J)) .EQ. 'RJ-PP') OEF(I,J)•'RJ=PN' 

40 CONTINUE -

C>>>>>>>>>>>>>J(WADRANT NN 
DO 50 I•-IMAX,O 

DEF(I ,J) •' BULK' 
OEF(l,J)-'R2_YP' 

DEF(I ,J) •'RJ_PP' 
OEF(I,J)•'R1 PP' 
DEF(I,J)-'R2)CP' 

DEF(I,J)-'R1_PP' 

DEF(I,J)-'R2_XP 1 

DO 50 J•-.JMAX R(ABS(J)) ,0 
IF (DEF(ABS(I),ABS(J)).EQ.~BULK 1 ) DEF(I,J)•'But.lt' 
IF (OEF(ABS(I) ,ABS(J)) .EQ. 1 Rl_PP 1 ) DEF(I,J)•'R1 NN' 
IF (DEF(ABS(I) ,ABS(J)) .EQ. 1 R2_XP 1 ) DEF(l,J)•'R2-XN' 
IF (OEF(ABS(I) ,ABS(J)) .EQ. 1 R2 YP') DEF(I,J)•'R2-YN' 
IF (DEF(ABS(l) ,ABS(J)). EQ. 'RJ:::PP') DEP(I ,J)•'RJ:::NN• 

50 CONTINUE 

C>>>>>>>>>>>>>KWADRANT NP 
DO 60 I--IKAX,O 
DO 60 J•O,JKAX R(ABS(I)) 

IF (DEF(ABS(Ï) ,J) .EQ. 'BULK ') 
Ir (DEF(ABS(l) ,J) .EQ. 'Rl PP') 

~~ :g~~:::m: :~:::: ::~=~~:: 
60 

CO~I~~F(ABS(I) ,J) .EQ. 'RJ=PP') 

END 

DEF(I ,J) -'BUI.Jt I 
DEF(I,J)•'R1 NP' 
DEF(I ,J)- 'R2-XN I 
DEF(I,J) • 1R2-YP' 
DEF(I ,J)•'RJ:NP' 



c•••••••••••******"'*"'******PARAMETERS••••••••************************"** 
SUBROUTINE PARAMETERS (R PLAS,Dl,ALFA,BETA,GAMMA, 

INTEGER Q 
COMPLEX ALFA 

o:=PAR, O_LDR, SC_Yw, SC_O,Q) 

REAL D PAR,D LDR,IM ALFA,BETA,GAHMA,R PLAS,Dl,PRMT(1:100), 
H-;EPS R-;sc Yw,Sc O,B,T,u,P XY,P ix 

PARAMETER (HaJ.Ö,EPS R=1.057,EP5 Oz87BS418E-12) 
DATA PRMT(l) /3./,PÏÏMT(2) /10./-; PRMT(J) /4./, 

PRMT(4) /5. /,PRMT(5) /6./, PRMT(6) /7./, 
PRMT(1) /8. /,PRMT(B) /9./, PRMT(9)/10./, 
PRMT(l0)/11./ 

C PRINT •, 'GEEF D PAR (in mm) : 1 

C REA.O *,D PAR -
C PRINT *,-'GEEF D LOR (in mm): 9 

C READ *,O_LOR -

C>>>>>>>>>>>>>UITDRUKKINGEN VOOR 0 PAR EN D_LOR IN HET GEVAL VAN 
C>>>>>>>>>>>>>l) GEEN B-VELD -
C D PAR • PRMT(Q) 
c o:LDa - o_PAR 1 o.oooooo1 

C>>>>>>>>>>>>>2) B-VELO EN KLASSIEKE BESCHRIJVING 
8ETA • PRMT (Q) 
D PAR • 25. 
D:::LDR • D_PAR / 8ETA 

C>>>>>>>>>>>>>J) B-VELO EH QUANTUMHECHANISCHE BESCHRIJVING 
C 8 • PRMT(Q) 
C T • 1.89 
c u- 2.2 
C CALL QUANTUM (B,T,u,P XX,P XY) 
C D PAR • 7. 7 * SQRT ( Ï/P Xi ) 
c D:::LDR - D_PAR 1 (P_XY/P_XXJ 

C>>>>>>>>>>>>>INITIALISATIE ALFA EN BETA 
IM ALFA = 2 • (R PLASU'2) * ( 1./ (0 PAR"*2) + 1./ (D_LDR**2) 
ALFA • CMPLX ( 0. , IM ALFA) -
8ETA • D_PAR / D_LÖR 

C>>>>>>>>>>>>>INITIALISATIE GAMMA 
Dl • 0.5 
GAMMA • 1. / ( 1+ Dl/ ((H-Ol) *EPS_R) 

C GAMMA • 1. 

C>>>>>>>>>>>>>BEP. VAN SCRALINGSFACTOR VAN ADMITTANTIE EN OPPERVLAKTE 
SC Yw • EPS 0 * (EPS_R/01 + 1/ (H-Ol)) * (R_PLASH2) * lE-J 
SC-Yw • SC Yw • 1El5 
sc:=o • R_Pï.As••2 

PRINT •, 'D PAR•' ,0 PAR 
PRINT *• '0-LDR .. ',D-LOR 
PRINT .... AÏ:FAIZ I • ALFA 
PRINT *, 1 BETA• 1 , BETA 
PRINT *• 'GAMMA•' ,GAMMA 

END 

C*************** ******** 6 * 6 * *PRINT_ COEFF*** **"' ""**"**"" ***** * "****" ***"" 

C A • 2*INT(I/2.) 
C 8 • 2*INT(J/2.) 
C V(I,J) • V(A,B) 
C 21 CONTINUE 

END 

c••••••••••••••••••••••••••••v ouo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SUBROUTINE V OUD (Z, IKAX:-JHAX R, V, Vl) 

INTEGER Z,IM.a.X,JMAX R(O:Z) -
COHPLEX*16 V(-Z:Z,-Ï:Z) ,Vl{-Z:Z,-Z:Z) 

DO 71 I • -IHAX, IKAX 

~l~L;, ·--~~J~(A8S(I) l ,JMAX_R(A8S(I) I 
11 CONTINUE 

END 

C********* ••• * * * ** • * "* • ** ** • *ITEREER"** •" • * • • * * * * * * * • * ** * * • • * * * * * * * * * * ** 
SUBROUTINE ITEREER (Z,tHAX,JMAX R,B,BO,A,V,W R) 

INTEGER Z, I ,J, IMAX,JMAX_R(O"i"Z) -
COMPLEX*16 V(-Z: z. -z: Z), 80(-Z: Z, -z: Z) ,A(-Z: Z, -z: Z) 
DOUBLE PRECISJON 8(-Z:Z,-Z:Z,B) 
REAL W_R 

DO 10 I • -JKAX, JMAX 
DO 10 J • -JMAX R(A8S(I)) ,JMAX R(A8S(I)) 

C>>>>>>>>>>>>>lNHOMOGEiiE DICHTHEID -
V(I,J) ., (1-W R)*V(I,J) + 

* W R*((B(I,J,l)*V(I-l,J+l)+B(l,J,2)"V( I ,J+l)+B(I,J,J)*V(I+l,J+1) 
• - +B(I,J,4)*V(I+l, J )+B(I,J,S)"'V(I+1,J-l)+B{I,J,6)*V( I ,J-1) 
• +B(I,J,7)*V(I-1,J-l)+B(l,J,8)*V(I-1, J )+A(l,J)) I BO(l,J)) 

C>>>>>>>>>>>>>HOMOGENE DICHTHEID 
C V(I,J) • (1-W_R)*V(I,J) + 
C * W_R*((B(I,J.2)*V( I, J+1)+B(I,J,4)*V(I+1, J )+B(I,J,6)*V( I ,J-1) 
c +e(I,J,a)•V(I-1, J )+A(I,J)) 1 eo(I,J)) 

10 CONTINUE 
END 

C** * *** * * * •• • * * * * * * * * * * "* * • * *LAOINGSBEHOUO• <~~ * • * * *" * * *" * * * * * * "* * * * * * * * * * * 
SUBROUTINE LADINGSBEHOUD (Z, IMAX,JMAX R, V, VO,GAMKA,C,OPP, F, 

* C PLAS, ELEcT'R) 
:INTEGER Z,I,J,IMAX,JMAX R(Ö:Z) 
REAL C(O:Z,O:Z),GA.MMÄ 
DOUBLE PRECISION VO,C PLAS,OPP(-Z:Z,-Z:Z) 
COKPLEX*l6 V(-Z:Z,-Z:Î) ,V GEH,F,V PLAS 
CHARACTER ELECTR(-Z:Z,-z:Z)•J -

C>>>>>>>>>>>>>BEREKENING VAN V GEM 
V_PLAS • (0.00,0.00) -
DO 15 I • -IMAX, IMAX 
DO 15 J • -JMAX R(A8S(I)) ,JMAX R(A8S(I)) 

V_PLAS • V_PLAS + V(J,J) •C(ABS(I) ,ABS(J) )*OPP(I,J) 
15 CONTINUE 

V_GD! • V_PLAS/C_PLAS 

C>>>>>>>>>>>>>V(I,J) SCHALEN HET F 

SUBROUTINE PRINT COEFF (Z,lMAX,JMAX R,OPP,A,B,BO,OEF) 
INTEGER Z,I,J,ItiAx,JMAX R(O:Z) -
DOUBLE PRECISION OPP(-zTz, -z: Z), B(-Z: Z, -z: Z, B) 
COHPLEX<~~16 80(-Z: Z,-z: Z) ,A(-Z: Z, -z: Z) 
CHARACTER DEF(-Z:Z,-Z:Z)•S 

DO 10 I•-IMAX, IMAX 
DO 10 J•-JMAX R(A8S(I)) ,JMAX R(A8S(I)) 

PRINT 1 (214 ,Ato, F1o. 6) 1 , I ,J:-DEF(I ,J) ,oPP(t ,J) 
PRINT I (4F15.10) I ,B(I,J' 1) ,B(I,J, 2), B(I,J, 3) ,B(I,J, 4) 
PRINT I (4F15. 10) I • B(I ,J, 5), B(I ,J, 6), B(I,J, 7), B(I ,J, 8) 
PRINT '(4Fl5.10,/) I ,BO(I,J) ,A(l,J) . 

10 CONTINUE 
END 

c•• •• ••••••••• ••• • •••• •••••••v o•***""*** • ""* •••••••••• •••• •••••••••• 
SUBROUTINE V 0 (Z,IMAX,J'MAX R,C,GAMMA,VO,C PLAS,ELECTR,OPP) 

INTEGER Z,I:-J,IMAX,JMAX R(Ö:Z) -
REAL C(O:Z,O:Z) ,GAMHÄ 
DOUBLE PRECISION VO,C PLAS,C EX,OPP(-Z:Z,-Z:Z) 
CHARACTER ELECTR(-Z:z-;-z:z)•j 

C>>>>>>>>>>>>>BEREKENING VAN C EX EN C PlAS 
C EX • O.DO - -
C-PLAS • O.DO 
OÖ 15 I • -IMAX, IMAX 
DO 15 J • -JMAX R(A8S(I) ),JMAX R(A8S(I)) 

C>>>>>>>>>>>>>BEREKENIN'G TOTALE CAPACÏTEIT 
C_PLAS • C_PLAS + C(ABS(I),A8S(J))*OPP(I,J) 

C>>>>>>>>>>>>>BEREKENING CAP. NAAR EXICATIE-ELEKTRODE 
IF (ELECTR(I,J) .EQ. 'A') 
C EX -· C EX + GAMMA *C(A8S(I),A8S(J))*OPP(I,J) 

15 CONTÏNUE -

C>>>>>>>>>>>>>BEREICENING VO 
VO • C EX/C PLAS 

PRINT •:-•vo•T, VO 
END 

C""*" "** ""**"" * ****** *** * "***** INIT V*****"************"****************** 
SUBROUTINE INIT V(Z,IMAX,JMÄX R,V,VO) 

INTEGER Z, I,J ,ÏMAX,JMAX_R(O:Ï) fA,B 
COHPLEX*16 V(-Z:Z,-Z:Z) 
DOUBLE PRECISION VO, RE, IM 

DO 16 J • -IMAX, IMAX 
DO 16 J • -JMAX R(A8S(I)),JMAX R(ABS(I)) 

V(I,J) • DCIIPLx (VO,O.DO) -
16 CONTINUE 

c 
c 40 
c 

OPEN (UNIT •1, FILE•'7-71K 10') 
REAO (l,*,END=41) I,J,RE,IM 
V(I,J) • DCMPLX (RE,IH) 

C GOTO 40 
C 41 CLOSE (UNIT • 1) 
C PRIKT *, 'EINDE INLEZEN' 

c 
c 

00 23 I • -IMAX, IMAX 
DO 23 J • -JMAX_R(A8S(I)) ,JMAX_R(ABS(I)) 

F •VO/VGEH 
DO 11 I • -IKAX, ÏMAX 
DO 17 J • -JMAX R(A8S(I)) ,JMAX R(ABS(I)) 

V(I,J) • F*V(I,J) -
17 CONTINUE 

END 

C* * *"" * * * * * * * * "* * * * * * * * • * * * * * •MAXDIF* * * * * * ** * ""• * * * ** ** * ** ** * * * ""* * *** • •• * * 
SUBROUTINE MAXDIF (Z,IMAX,JMAX R,V,V1,DIFMAX,I OJFMAX,J DIFMAX) 

~:~~P~É~Î;Î~~j~~~:Z),I_DIFMAX,J_DIFiWt -

COMPLEX*16 V(-Z: Z, -z: Z), V1 (-Z: Z, -z: Z) 

DIFMAX • O.ODO 
DO 71 I - -IMAX, IMAX 
DO 11 J • -JMAX R(ABS(I)),JMAX R(A8S(I)) 

DIF • CDABS (V(I,J) - Vl(Ï,J)) 
IF (DIF.GT.DIFMAX) THE!f 

I DIFMAX • I 
J-DIFMAX • J 
DÏFMAX • DIF 

END IF 
71 CONTINUE 

END 

C*"********* ****""************PRINT DATA*""******************************* 
SUBROtrriNE PRINT DATA (Z,tMAi,JMAX R,Q,V,SC Yv,CO HOU,CO 1, 

* CO B,CO MID,CO ÖVN,SC O,VO,OPP PLÄS,OPP HOËK,OPP-1, -
* OPP A,OPP HID,ÖPP SPL:-o PAR,BETA,R PLASÇDl,Yv HJtÏ,Yv Hlt2,Yv Hltl, 
"" Yw_ÜK4,Yw:1,Yw_2,iw_B,YW_MID,Yv_Bvii,V_H) - - -

CHA.RACTER FILENM*SO 
INTEGER Z,I,J,IMAX,JMAX R(O:Z) ,UNITNR,O 
REAL SC Yw,SC O,D PAR,BËTA,R PLAS,Dl,PI 

DOUBLE PRECIS~~: ~~:~:fc~Ö~~gp:•i~o:;o;.~gp:V:i~~ÓPP SPL 
COMPLEX*16 V(-z:Z,-z:z),YW BVN, - - - -

* YV HK1,Yw HK2,Yv HÏ(J,Yv tm4,Yw 1,Yv 2,Yw B,Yv MID,V 8 
CHARACTER ËLECTR(=z:z,-z:z)*J,DËF(-z:z:--z:z)•5 - - -
PAlWIETER (PI • J .1415927) 

UNITNR • Q 

C>>>>>>>>>>>>>WEGSCHRIJVEN COMLEXE V IN EEN GRIOPUNT NAAR FILE POT*** 
FJLENM • 'P0T1**' 
IF (Q.LE.9) FILENH(5:6) • CHAR(UNITNR + 48) 
IF ( (Q.GE.lO) .AND. (Q.LE.l9)) 

FILENH(5:6) • '1' /1 CHAR((UNITNR-10) + 48) 
OPEN (UNITNR, FILE • FILENII) 
DO 20 I • -IMAX, IMAX 
DO 20 J • -Jl!AX R(A8S(I)) ,JMAX R(A8S(I)) 

IF ( (HOD(I,2Ï.EQ.O) .AHD. (HOÖ(J,2) .EQ.O) ) 
WRITE (UNITNR, 1 (2I5, 2X, 2F20.15) ') I ,J, V(I ,J) 

20 CONTINUE 
CLOSE (UNITNR) 

' C>>>>>>>>>>>>>WEGSCHRIJVEN BELANGRIJJtE GROOTHEDEN NAAR FILE DATA*** 

I
' FILENM - • DATAl** I 

IF (Q. LE. 9) FILENH(6:7j • CHAR(UNITNR + 48) 
IF ( (Q.GE.lO) .AND. (Q.LE.l9)) 



FILENI'I(6:7) • '1' 1/ CHAR((UNITNR-10)+ 48) 
OPEN (UNITNR, FILE • FILENI'I) 

C>>>>>>>>>>>>>l) WEGSCHRIJVEN CO EN VO 
WRITE (UNITNR, 1) SC_Yw*CO_HOEK, SC_YW*CO_l, SC_Yw*CO_B, 

se Yw•co MlD , se Yw•co BVN , vo 
FORMAT ( 'CO HOEK (fF)•',fl1.6, Ï -

1 C0-1 (ff)m' ,Fl1.6, / 
'C0-8 (fF)=',Flt.6, I 
'CO-MlD (fF)•',Fll.6, I 
'CO-BOVEN(fF)•' ,Fl1.6, I 
'VOïV_EX •',Fl1.6, /) 

C>>>>>>>>>>>>>2) WEGSCHRIJVEN OPPERVLAKTEN VAN PLAS OVER ELECTRODEN 
WRITE (UNlTNR. 6) SC O*OPP PLAS,SC O*OPP HOEK,SC O*OPP 1, 

• SC-O*OPP-A,SC O*ÖPP MIÖ, SC O*ÖPP SPÏ: 
6 FORMAT ( 'OPP PLAS(iftJn2)•':-Ft0.5, / - - -

'OPP-HOEK(mm2)•' ,F10.5, I 
'OPP-l(mm2) •',rto.s, 1 
'OPP-A(mm2) •',FlO.S, I 
'OPP-MIO (IIU'II2)• 1 ,FlO.S, I 
1 0PP=SPL {1111'112)•' ,F10.5, /) 

C>>>>>>>>>>>>>3) WEGSCHRIJVEN PARAMETERS 
WRITE (UNITNR,2) 0 PAR,BETA,R PLAS,Dl 
FORMAT ( 'DELTA X(iiim)•',Fll.J-; I 

'BETA- •',F13.3, I 
'STRAAL (I!Ufi)•',Fll.J, I 
'HOOGTE (mm)•',Fll.J, /) 

C>>>>>>>>>>>>>4) WEGSCHRIJVEN AOHITI'ANTIE Yw EN HALL-SPANNING V H 
WRITE (UNITNR, 3) -
FORMAT ( 'ELEKTR GXIW CX AMPLITUDE FASE') 
WRITE (UNITNR,4) 'HJC.l ',Yw Hl<l,COABS(Yw HKl),FA.SE(YW HK1)+PII2 
WRITE (UNITNR,4) 1 1 ',Yw-1 ,CDABS(Yw-1 ),FASE(YW-1 )+PII2 
WRITE (UNITNR,4) 'HK2 ',Yw-HK2,t:OABS(Yw-HK2},FASE(YW-HK2)+PII2 
WRITE (UNITNR,4} 'B ',Yw-8 ,COABS(Yw-8 ),FASE(Yw-B )+PII2 
WRITE (UNITNR, 4) 'HK3 ', Yw -HKJ ,CDABS (Yw -HKJ), FASE(Yw -HK3) +PII2 
WRITE (UNITNR,4) 1 2 ',Yw-2 ,CDABS(Yw-2 ),FASE(Yw-2 )+Pll2 
WRITE (UNITNR,4} 1 HK4 ',Yw-HK4,COABS(Yw-HK4),FASE(Yw-HK4)+PII2 
WRITE (UNITNR, 4) 'HID ', Yw-MID, CDABS (Yw -MlD), FASE( Yw-MID) +PI/2 
WRITE (UNITNR,4) 'BOVEN 1 ,Yw-BVN,COABS(Yw-BVN) ,FASE(Yw-BVN)+PII2 
WRITE (UNITNR,4) 'V HALL',V Ü ,COABS(V_H- ), FASE(V_H) +PI/2 
FORMAT (A6,4F11.6) - -

CLOSE (UNITNR) 
END 

c••••••• •••••••"' **'* • * ** "'* * • * *AOHITTANTIE**"' • •"' ** • *"'* • • • * • • • **"' • • **** *'*** 
SUBROUTINE AOHITTANTIE (Z, IKAX,JHAX R, V ,VO, C,GAKMA, ELECTR,OPP, 

'* CO l,CO HOEK,CO B,CO HID,Co BVN, 
Yw-HKl,Yw l,Yw ÄK2,YW B,Yw iiKJ,Yw 2,Yw HK4,Yw MlD, 
Yw -BVN, V Ü) - - - - - -

INTEGER Z,IMAX,JMÄX R(O:Z) 
REAL C(O:Z,O:Z) ,GAMiiA 
DOUBLE PRECISION VO,CO HOEK,CO l,CO B,CO MID,CO BVN, 

OPP(-Ï:z,-z:z) - - -
COMPLEX*16 V(-Z:Z,-Z:Z),V H,Yw BVN, 

Yw HJU,Yw HK2,Yw HK),Yw HK4,Yw B,Yw l,Yw 2,Yw MlD 
CHARACTER ELEëTR(-z:Z,-z:z)iJ - - - - -

C>>>>>>>>>>>>>BEREKENEN VAN CAPACITEIT CO IN LIMIET VAN 

Yw HK2 • Yw HJC:2/CO HOEK 
Yw-8 • YW-8 /C0-8 
Yw-HXJ • Yw-HK3/CO-HOEK 
Yw-2 • Yw-2 /CO-l 
Yw-HK4 • Yw-HR4/CO-HOEJ< 
Yw-HIO • Yw-HID/CO-MIO 
Yw:BVN "" Yw=BVN/CO=BVN 

C>>>>>>>>>>>>>BEREKENEN HALL-SPANNING V H 
;;.ÖH • (YW_1-YW_2)/(0,l) -

C**'*'**'*'*'*'***'****'*'**"' ******* * *OPP ELECTR* **"'*"'** * **"'** *****************"'"' 
SUSROUTINE OPP ELECTR (Z,ÏKAX,JMAX R,ELECTR,OPP, ' 

lNi~~~iH~~i~~;~~· ~~~:~; OPP _A,OPP _PLAS,OPP _SPL) 

DOUBLE PRECISION OPP(-Z:Z,-Z:Z) ,OPP SPL,OPP MIO,OPP HOEK, 
'* OPP l,OPP A,OPP PÜS - -

CHARACTER ELECTR(-z:z:--z:z)'iJ -

OPP PLAS • 0. DO 
OPP-HOEK • 0.00 
OPP-1 • 0.00 
OPP-A • 0.00 
OPP-MID • 0.00 
OPP-SPL • 0.00 
DO ÏB I • -IKAX, IKAX 
DO 18 J c -JMAX R(A8S(I)) ,JMAX R(A8S(I)) 

- ÖPP PLAS 
IF (ELECTR(I,J).EQ.'HXl') OPP-HOEK 
IF (ELECTR(I,J).EQ.'1' ) OPP-1 
IF (ELECTR(l,J) .EQ. 'A' } OPP-A 
IF (ELECTR(I,J).EQ.'MIO') OPP-MID 

18 
-co~~~~~ECTR(I,J) .EQ. 'SPL') OPP=SPL 

END 

•OPP PLAS 
-<>PP-HOEK 
•OPP-1 
•OPP-A 
-<>PP-MIO 
•OPP=SPL 

+OPP(l,J) 
+OPP(l,J) 
+OPP(l,J) 
+OPP(I,J) 
+OPP(l,J) 
+OPP(l,J) 

I 
C*•••• * * • ••• •• * * * ** * * * *"' * * • • "'FASE* • * • • • • • * • * * • * • • * • * • • * * * * * • • * * * * • *"'****I 

REAL FUNCTION FASE (V) , 
DOUBLE PRECISION A,8 
COMPLEX*16 V 
PARAMETER (PI "" 3.1415927} 

A • DREAL(V) 
8 • DIMAG(V) 
IF ((A.GE.O.DO).AND.(8.LE.O.DO)) FASEz 
IF ((A.LE.O.DO) .AND. (8.LE.O.DO)) FASE•PII2. 
IF ( (A.LE.O.DO) .AND. (8.GE.O.DO)) FASE•PI 
IF ((A. GE. O.DO) .AND. (8.GE. O. 00)) FASE•-Pll2. 

END 

+ATAN(DA8S(8IA)) 
+ATAN (DA8S (AI8)) 
+ATAN(DA8S(81A)) 
+ATAN(OA8S(AI8)) 

C••••••*******'******** "'***"' • *QUANTUM• **"' • *"'* *"'**"'**"' *** • •• ****"' • *"' "'*** ••' 
SUSROUTINE QUANTUM (8,T,u,P XX,P XY) 

REAL h,e,m,k,pi - -
PARAMETER (hs6. 62620E-34, es}. 6021892!-19, 11•9. 10956E-31, 

k=l. 38062E-23, pi=J. 1415927) 
REAL B,T,u,w_c,CM,CM_T,GH_w,w_T,GO,G_XX,G_XY,DELTA,P XX,P XY, 

~s.u.u - -

C>>>>>>>>>>>>>ALLEEN CAPACITATIEVE KOPPELING 
CO HOEK • O.DO 
CO-l • O.DO 
C0-8 - 0.00 
CO-MlD • 0. DO 
C0-8VN • O.DO 
00-17 I - -IMAX, IMAX 
00 17 J • -JMAX_R(ABS(I)) ,JHAX_R(ABS(l)) 

IF C~Ë~~Ril~g)~:. '~~;fAMHA) *C(A8S(I) ,A8S(J)) *OPP(I,J) *VO 

CO HOEK • CO HOEX + GAMHA*C(A8S(I),A8S(J))*OPP(I,J)*VO 
IF (ËLECTR(I,J).EQ. '8') 

CO 8 • CO 8 + GAMMA'*C(ABS(I) ,A8S(J)) *OPP(I,J) *VO 
IF (ËLECTR(I ,J). EQ. '1 I) 

CO 1 • CO 1 + GAMMA*C(ASS(l),ABS(J))*OPP(I,J)*VO 
IF (ËLECTR(I,J).EQ. 'MlD') 

CO MlO -CO MlD + GAMMA*C(ABS(I),A8S(J))*OPP(I,J)f:VO 
17 CONTINÜE -

C>>>>>>>>>>>>>BEREKENEN VAN ADMITI'ANTIE Yw 
Yw HKl • (ODO,ODO) 
Yw-1 - (ODO,ODO) 
Yw-HK2 • (ODO,ODO) 
Yw-8 • (ODO,OOO) 
Yw-HKJ - (000,000) 
Yw-2 • (ODO,OOO) 
Yw-HK4 • (ODO,ODO) 
Yw=MID • (000,000) 
Yw SVN • (000,000) 
V ii • (ODO,ODO) 
OÖ 40 I'""-IMAX, IMAX 
00 40 J=-JMAX R(A8S(I)) ,JMAX R(A8S(I)) 

C>>>>>>>>>>>>>YW NAAi DE 8 MEETELEcTRODEN 
IF (ELECTR(l,J).EQ.'HKl') THEN 

Yw HKl=Yw· HKl+ ( 0, 1) *GAMMA*C(A8S (I), ABS (J)) *OPP(I ,J) *V(l ,J) 
END-IF -
JF (ELECTR(I ,J). EQ. '1 1 ) THEN 

Yw 1 = Yw 1+ (0, 1) •GAMMA*C(ABS(I) ,ABS(J)) *OPP(I ,J) *V(I,J) 
ENO-IF -
IF (ELECTR(I,J) .EQ. 'HK2 1 ) THEN 

Yw HK2=Yw HK2+ (O,l)*GAKMA*C(ABS(I),ABS(J))*OPP(I,J)*V(I,J) 
END-IF -
IF (ELECTR(I,J) oEQ.'8 1 ) THEN 

Yw B •YW 8+ (0, 1) *GAMMA*C(A8S(l) ,A8S(J)) *OPP(I,J) *V(I,J) 
ENO-IF -
IF (ELECTR(I,J) .EQ. 1 H1t3 1 ) THEN 

YW HXJ=Yw HKJ+ (0, 1) •GAMMA*C(ABS (I) ,ABS (J)) *OPP(l ,J) *V(I ,J) 
END-IF -
IF (ELECTR(I,J) .EQ. '2') THEN 

Yw 2 =YW 2+ (O,l)*GAMMA*C(ASS(l),ABS(J))*OPP(l,J)*V(I,J) 
END-IF -
IF (ELECTR(I,J).EQ.'HK4') THEN 

YW HK4•Yw HK4+ (0, 1) *GAMHA*C(A8S(I) ,ABS(J)) *OPP(l,J) *V(I,J) 
END-IF -
IF (ELECTR(l ,J). EQ. 'KID') THEN 

Yw MID-Yw MlD+ {0,1) *GAMMA*C(ABS(I) ,ABS(J)) *OPP(I,J) *V(I ,J) 
END-IF -

C>>>>>>>>>>>>>YW VOOR BOVENELECTRODE 
Yw 8VN•Yw 8VN+ (0,1)*(1-GAMHA)*C(A8S(I),ABS(J))*OPP(I,J)*V(I,J) 

40 CONTÏNUE -

C>>>>>>>>>>>>>Yw NORMALISEREN met CO 
Yw HKl • Yw Hl<l/CO HOEK 
Yw=l • Yw~) IC0=1 

INTEGER I 

C>>>>>>>>>>>>>INITIALISEREN VOORROMENDE GROOTHEDEN 
h a • hl (2*pi) 
w-c - (e*8){ra. 
cM • h s•w c • SQRT( 2/ (pi•u•s) ) 
GM_T • cii 1 (k*T) 
GM w • CM I (h s•w c) 
w T • (h s•w ë) 1(2•k•T) 
GÖ 1. ](u*B) 

C>>>>>>>>>>>>>QUANTUMMECANISHE BENADERINGEN: 
G XX • ( GO*COSH(GM T) - GO*SINH(GM T) /CM T 

o~LTA•( (I ~(~"· Tfrx"I7a~ 1 
T; ~1 2;c~-~7f\?C5 • 

G_XY • GO-* ( =1 + ÖELTAf -

C>>>>>>>>>>>>>KLASSIEkE BENADERINGEN: 

~ ~Ë~;A: '> 1 t'('>'+(~m~;:!2,, 
C C_XY - GO * ( -1 + DELTA) 

C>>>>>>>>>>>>>UITDRUJCICINGEN VOOR P XX en P XY 

:-~~ : -~-~~ ~ !l~-~~==~: :-~~-~~::;n 
ENÖ - - -

I I 
) 
GH_W I TANH(v_T) 

C**"'"'******"'"'***************BESSELFUNCTIE 1_0 (X)************************ 
R~~LF~;riON l_O(X) 

T•X/3. 75 , 
IF (X.LE.J.75) THEN 
1_0 • 1 + 3.5156229*(T**2 

ELSE 
1_0 • 

+ 1. 2067492* (T**6 ) 
+ 0.0360768*(T**l0) 

0.]9894228 
+ 0.00225319/(T**2 
+ o.oo9l6281I(T**4 
+ 0. 02635537 /(T**6 

+ 3. 0899424• (T**C ) 
+ 0.2659732*(T**8 ) 
+ 0.0045813*(T**12) 

+ 0. 01J28592IT 
- o. 001575651 (T**l 
- o.o2o57706I(T**5 
- 0.016476JJI (T**7 ) 
+ 0. OOJ92 J771 (T .. 8) 

I ( SQRT (X) •EXP (-X)) 

C****"'***"'*****"'*********"'**8ESSELFUNCTIE 1_1 (X)************************ 
R~~L~;riON I_1(X) 

T • XIJ.75 
IF (X.LE.J.75) THEN 

1_1 - 0.5 + O.B7890594*(T**2 
+ 0 .15084934* (T**6 ) 
-+ 0.00301532*(T"*10) 

l_l*X 

0. 51498869* (T**4 ) 
Q.02658733*(T**B ) 

+ 0.0003241l*(T**l2) 
I 1 • 

ELSE 
I_l • 0.]9894228 - O.OJ9880241T 

- O.OOJ62018I(T**2) + 0.0016J80li(T**J) 
- 0. 010JlSSSI (T**4) + 0. 022829671 (T••s) 



- 0.02895J12/(T**6) + 0.01787654/(T**7) 
- 0.00420059/(T**B) 

I 1 - I_1 I (SQRT(X) *EXP(-X)) 
END IF 

END 

~***************************COEFF OlSCR******************************** 
SUBROtrUNE COEFF OlSCR(Z,IMAi,JMAX R,N,C,ALFA,BETA,GAMMA, 

• - ELECTR,OEF,ÖPP,A,B,BO) 
INTEGER I,J, Z, IMAX,JMAX_R(O:Z) 
COMPLEX ALFA 
COHPLEX*16 A(-Z:Z,-Z:Z) ,BO(-Z:Z,-Z:Z) 
REAL N(O:Z,O:Z) ,C(O:Z,O:Z) ,BETA,GAMMA 
DOUBLE PRECISION OPP( -z: Z, -Z: Z), 8(-Z: Z, -z: Z, 8), OPP_EL 
CHA.RACTER ELECTR(-Z: Z, -z: Z) *J, OEF(-Z: Z, -z: Z) *5 

OPP_EL • (1./IMAX)**2 

C>>>>>>>>>>>>>TOERENNINGEN COEFFICIENTEN B(I,J,N) EN A(I,J) VOOR 
C>>>>>>>>>>>>>OE 13 VERSCHILLENDE ROOSTERPUNTEN HET N•l, 2, ... 7, 8 

DO 10 1-=-IMAX, IMAX 
DO 10 J~-JHAX_R(ABS(I)) ,JHAX_R(ABS(I)) 

IF (DEF(I,J).EQ.'BULJ<') THEN 
B(I,J,1) • BETA*( N(ABS(I-l),ABS( J )) - N(ABS( I ),ABS(J+l)) 
B(I,J,2) ~ 2 *( N(ABS( I ),ABS( J )) + N(ABS( I ),ABS(J+1)) 
B(I,J,3) • BETA'( N(ABS( I ).ABS(J+l)) - N(ABS(I+1),ABS( J )) 
B(I,J,4) • 2 *( N(ABS( I ),ABS( J )) + N(ABS(I+1),ABS( J )) 
B(I,J,S) • BETA*( N(ABS(I+l),ABS( J )) - N(ABS( I ),ABS(J-1)) 
B(I,J,6) • 2 *( N(ABS( I ),ABS( J )) + N(ABS( I ),ABS(J-1)) 
B(I,J,7) • BETA*( N(ABS( I ).ABS(J-1)) - N(ABS(I-1),ABS( J )) 
B(I,J,8) • 2 *( N(ABS( I ),ABS( J )) + N(ABS(I-1),ABS( J )) 
A(I,J) • 4.0*0PP EL*ALFA*GAMMA•C(ABS(I},ABS(J}) 
OPP (I ,J) • 1. O*OPP-EL 

END 1F -

IF (OEF(I,J) .EQ.'RJ PP') THEN 
B(1,J,1)• BETA *(N(ABS(1-1),ABS( J ))- N(ABS( 1 ),ABS(J+1))) 
B(1,J,2)•(l+BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J+1))) 
8(1,3,3)• o.o 
B(1,J,4)•(1-BETA)*(N(ABS( I ),ABS( J ))+ N(ABS(l+1),ABS( J ))) 
B(I,J,S)• BETA *(N(ABS(1+1),ABS( J ))- N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
B(1,J,6)• 2 *(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
B(I,J,7)• BETA *(N(ABS( 1 ),ABS(J-1))- N(ABS(1-1).ABS( J ))) 
B(I,J,8)• 2 *(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1-1),ABS( J ))) 
A( I ,3) •J•OPP _EL•ALFA*GAMMA•C(ABS (I) ,ABS (3)) 
OPP(I,J)•O. 7S•OPP EL 

END IF -

IF (OEF(I,3) .EQ.'RJ PN 1 ) THEN 
B(I,J,1)• BETA •(N(ABS(I-1),ABS( J ))- N(ABS( 1 ),ABS(J+1))) 
B(1,J,2)• 2 *(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ).ABS(J+1))) 
B(1,J,3)• BETA *(N(ABS( 1 ),ABS(J+1))- N(ABS(1+1),ABS( J ))) 
B(1,J,4)•(1+BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1+1) ,ABS( J ))) 
B(I,J,S)= 0.0 
B(1,J,6)•(1-BETA)*(N(ABS( ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
B(1,J,7)• BETA *(N(ABS( ),ABS(J-1))- N(ABS(1-1),ABS( J ))) 
B(l,J,8)• 2 *(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1-1).ABS( J ))) 
A(l ,.J) =3*0PP _EL*ALFA*GAMKA•C(ABS (I) ,ABS (3)) 
OPP(l,J)..-0. 7S•OPP EL 

END IF -

IF (DEF(I,J) .EQ. 'R2 XN') THEN 
B(l,J,l}•O.O -
B(1,J,2)•(1-BETA)*(N(ABS( I ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J+1))) 
B(1,J,3)• BETA '(N(ABS( 1 ),ABS(J+1))- N(ABS(I+1),ABS( J ))) 
B(1,J,4)• 2 '(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(I+1),ABS( J ))) 
B(1,J,5)• BETA '(N(ABS(I+1),ABS( J ))- N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
8(1,J,6)•(l+BETA)•(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
8(1,J,7)•0.0 
B(1,J,8)•0.0 
A (I ,3) •2*0PP _EL•ALFA*GAMMA•C(ABS (I) ,ABS (J)) 
OPP(I,J)•O.S•OPP EL 

END 1F -

IF (DEF(l ,J). EQ. 'Rl PP'} THEN 
B(l,J,1)~o.o -
B(l,J,2)•0.0 
B(I,J,l)•O.O 
B(1,J,4)•0.0 
B(I,J,S)•O.O 
B(1,J,6)•(1-BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
B(l,J,7)• BETA *(N(ABS( 1 ),ABS(J-1))- N(ABS(1-1),ABS( J ))) 
B(1,J,8)•(1+BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1-1),ABS( J ))) 
A (I ,J) •l•OPP _EL*ALFA•GAMKA•C(ABS(I} ,ABS(3)) 
OPP(I,J)•0.2S*OPP EL 

END 1F -

IF (DEF(I,J) .EQ. 'Rl PN') THEN 
B(1,J,1)• BETA *(N(ABS(1-1),ABS( J ))- N(ABS( ),ABS(J+l))) 
B(1,J,2)•(1+BETA)'(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( ),ABS(J+l))) 
8(1,J,3)•0.0 
B(I,J,4)•0.0 
B(I,J,S)•O.O 
B(I,J,6)•0.0 
B(I,3,7)•0.0 
8(1,J,8)•(1-BETA)'(N(ABS( I ),ABS( J ))+ N(ABS(1-1).ABS( J ))) 
A(I ,J) •l•OPP _EL*ALFA*GAKMA•C(ABS (I) ,ABS (J)) 
OPP(l,J)•0.25•0PP EL 

END 1F -

IF (OEF(I,J) .EQ. 'Rl NN') THEN 
8(1,3,1)•0.0 -
B(l ,J, 2) • ( 1-B!:l'A) • (N (ABS ( 
B(l,J,3)• BETA '(N(ABS( 
8 ( 1,J, C) = ( 1+BETA) * (N(ABS( 
B(I,J,5)"'0.0 
8(1,3,6)•0.0 
8(1,J,7)=0.0 
B(l,J,8)•0.0 

),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J+1))) 
),ABS(J+l))- N(ABS(l+1),ABS( J ))) 
),ABS( J ))+ N(ABS(l+1),ABS( J ))) 

A (I, J) •l*OPP_EL*ALFA•GAMMA•C(ABS (I), ABS(J)) 
OPP(I,J)•0.2S•OPP EL 

END IF -

1F (DEF(l,J).EQ.'R1_NP') THEN 
B(I,J,l)•O.O 
8(1,3, 2}•0.0 
B(I,J,J)•O.O 
B(I,J,4)•(1-BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1+1),ABS( J ))) 
B(l,J,S)• BETA '(N(ABS(1+1),ABS( J ))- N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
:n:~:~l=á~~BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 

B(I,J,B)cO.O 
A(l ,J) •l*OPP _ELtoALFA•GAMMA*C(ABS(I), ABS(3)) 
OPP(I,J) •0. 2S*OPP _EL 

1F (DEF(1,J) .EQ. 'R3_NN') THEN 
B(1,J,1)• BETA *(N(ABS(1-1),ABS( J ))- N(ABS( 1 ),ABS(J+1))) 
B(1,J,2)• 2 *(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( I ),ABS(J+l))) 
B(1,J,3)• BETA '(N(ABS( 1 ),ABS(J+l))- N(ABS(1+1),ABS( J ))) 
B(1,J,4)• 2 *(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1+l),ABS( J ))) 
B(1,J,S)• BETA *(N(ABS(I+1),ABS( J ))- N(ABS( 1 ) ,ABS(J-1))) 
B(1,J,6)•(1+BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( I ),ABS(J-1))) 
B(I,J,7)•0.0 
B(1,J,8)•(1-BETA)•(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1-1),ABS( J ))) 
A(I,J) •3*0PP EL*ALFA*GAKHA*C(ABS(I) ,ABS(J)) 
OPP(I,J)•0.75*ÖPP EL 

END 1F -

1F (DEF(1,J) .EQ. 'R3 NP') THEN 
B(I,J,l) • 0.0 -
B(1,J,2) •(1-BETA)'(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J+l))) 
B(I,J,3) • BETA '(N(ABS( 1 ),ABS(J+l))- N(ABS(1+1),ABS( J ))) 
B(1,J,C) • 2 *(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(l+l) ,ABS( J ))) 
8(1,J,S) • BETA *(N(ABS(l+1),ABS( J ))- N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
B(1,J,6) • 2 *(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( I ),ABS(J-1))) 
8(1,J,7) • BETA '(N(ABS( 1 ),ABS(J-1))- N(ABS(I-1),ABS( J ))) 
B(1,J,8) •(l+BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1-1),ABS( J ))) 
A(t,J) •J•OPP EL*ALFA*GAMMA•C(ABS(I) ,ABS(J)) 
OPP(I,J) •0.75*ÖPP EL 

END 1F -

IF (OEF(I,J) .EQ. 1 R2 YP') THEN 
B(I,J,l)•O.O -
8(1,J,2)•0.0 
B(1,J,3)•0.0 
B(1,J,4)•(1-BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(I+l),ABS( J ))) 
B(1,J,S)• BETA *(N(ABS(1+1),ABS( J ))- N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
8(1,J,6)• 2 *(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
B(1,J,7)• BETA *(N(ABS( 1 ),ABS(J-1))- N(ABS(1-1),ABS( J ))) 
B(1,J,8)•(1+BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1-1),ABS( J ))) 
A(l,J) •2*0PP EL*ALFA*GAMMA*C(ABS(I) ,ABS(J)) 
OPP(I,J)•O.S*O'PP EL 

END IF -

1F (DEF(I,J) .EQ. 'R2 XP') THEN 
B(1,J,1) • BETA i(N(ABS(l-1),ABS( J ))- N(ABS( ),ABS(J+l))) 
B(I,J,2) •(l+BETA)'(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( ),ABS(J+l))) 
B(1,J,3) •0.0 
B(t,J,4) -o.o 
B(1,J,5) •0.0 
B(l,J,6) •(1-BETA)'(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J-1))) 
B(1,J,7) • BETA *(N(ABS( 1 ),ABS(J-1))- N(ABS(1-1),ABS( J ))) 
B(1,J,8) • 2 '(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1-1),ABS( J ))) 
A(l,3) •2•0PP EL*ALFA•GAKMA•C(ABS(I) ,ABS(J)) 
OPP(1,J) •0. S•DPP EL 

END 1F -

IF (DEF(t,J) .EQ. 1 R2 YN') THEN 
B(1,J,l)• BETA •(N(ABS(1-1),ABS( J ))- N(ABS( I ),ABS(J+1))) 
B(l,J,2)• 2 •(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS( 1 ),ABS(J+l))) 
B(1,J,3)• BETA •(N(ABS( 1 ),ABS(J+l))- N(ABS(I+1),ABS( J ))) 
B(1,J,4)•(1+BETA)*(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1+1),ABS( J ))) 
B(l,J,5)•0.0 
B(I,J,6)•0.0 
B(I,J,7)•0.0 
B(1,J,8)~(1-BETA)•(N(ABS( 1 ),ABS( J ))+ N(ABS(1-1).ABS( J ))) 
A(l,J) •2*0PP EL*ALFA*GAMMA•C(ABS(I),ABS(3)) 
OPP{I,J)•O.S*O'PP EL 

END 1F -

END 1F 
10 CONTINUE 

C>>>>>>>>>>>>>TOEXENNNING VAN COEFFICIENT BO(I,J). NA TOEKENNING 
C>>>>>>>>>>>>>COEFFICIENT A 0 MAREN BUITEN EXCITATIE-ELECTRODE 

DO 20 1•-IMAX, IMAX 
DO 20 J•-JHAX R(ABS(1)) ,JHAX R(ABS(1)) 

BO(I,J) • B(I,J,1) + B(I,J-;2) + B(I,J,J) + B(I,J,4) + B(I,J,5) 
+B(I,J,6) + B(I,J,7) + B(l,J,8) + A(I,J)/GAMMA 

1F (ELECTR(1,J) .NE. 'A') A(I,J) • (O.ODO,O.ODO) 
20 CONTINUE 

END 
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