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Samenvatting 

De invloed van belichten met een LED en van een backgate 
op 'n twee dimensionaal elektronen gas, 
in het temperatuursregime van 0,2 tot 1 kelvin, 
in magneetvelden tot 20 tesla is onderzocht. 
Hiervoor zijn metingen verricht aan het quantum Hall 

effect in een nieuw ontworpen 3He systeem en 
in een mengkoeler. 
De metingen laten een asymetrisch gedrag van de 
magneto-weerstand zien voor de twee verschillende 
spin richtingen. 
Bij de fractionele vulfactoren wordt een geheel ander 
gedrag waargenomen dan bij de gehele vulfactoren. 
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Voor mijn vader. 
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11 The sprawling, undulating terrain is all of Aki!. 11 

Wole Soyinka 
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1. DE INVLOED VAN EEN MAGNETISCH VELD 

OP HET TWEE DIMENSIONAAL ELEKTRONEN GAS. 

1.1 Inleiding. 
In een twee dimensionaal elektronen gas (2DEG) zijn de elektronen 

vrij om zich ruimtelijk te bewegen in een (x,y)-vlak, echter niet 
loodrecht op dit vlak. In de loodrechte, of z-richting, zijn de 
elektronen gebonden aan gequantiseerde energieniveau's. De golffuncties 
in de z-richting hebben een ruimtelijke uitgebreidheid, het systeem is 
dus niet strikt twee dimensionaal wat aanleiding geeft tot verschillen 
tussen meetresultaten en theorie. Een 2DEG treedt op in systemen als het 
overgangsoppervlak tussen verschillende halfgeleiders, b.v. GaAs en 
AlGaAs, of tussen halfgeleiders en oxiden, b.v. een MOSFET, en bij het 
oppervlak tussen vloeibaar helium en vacuum. In deze systemen treedt 
het 2DEG op omdat er een potentiaalput bestaat. 

Dit hoofdstuk handelt over enkele eigenschappen van het 2DEG. De 
invloed van het magnetisch veld op de elektrische transport 
eigenschappen van het elektronen gas (van een Hall geometrie) wordt 
beschreven. Het Shubnikov-de Haas effect en zowel het gewone als het 
anormale of fractionele quantum Hall effect komen aan de orde. 
Tenslotte ook nog de invloed van sub-kelvin temperaturen op deze 
verschijnselen. 

1.2 De toestandsdichtheid. 
Wordt een magneetveld langs de z-as (loodrecht op het 2DEG) 

aangelegd, dan bewegen de ladingsdragers van het 2D systeem in cyclotron 
banen, met een hoekfrequentie w =eB/m* (m* is de effectieve massa). c 

De toestandsdichtheid (DOS: density of states) van een 2DEG zonder 

magneetveld is D(E)=(m*/2n~2 )g g en is in tegenstelling tot in 30 
s v 

onafhankelijk van de energie (D(E) 30«/E). gs en gv zijn de spin en de 

baan ontaarding (bij GaAs respectievelijk 2 en 1). 
In een magneetveld loodrecht op het 2DEG is het totaal aantal 

elektronen per gequantiseerd Landau niveau en per oppervlakte eenheid 
gelijk aan de toestandsdichtheid x de afstand tussen de Landau 
niveau's, hw , n=g g eB/2nh. In het ideale geval zijn de Landau 

c s v 
niveau's 6-functies, maar als verstrooiing wordt gelntroduceerd treedt 
verbreding op. 
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Figuur 1.1: Toestandsdichtheid, D(E), in een 2D en in een 3D elektron 
gas, met en zonder een aangelegd magneetveld, B. 

De energie van de cyclotron banen is gequantiseerd in discrete Landau 
niveau's ~=(N+l/2)hwc. Elk Landau niveau heeft een ontaarding (per 

eenheid van oppervlak) van d=B/• 0 waar $0 het fluxquantum is, 

• 0 =h/e=0,414x10-l4 Tm2 [1]. 
De totale energie, dus met subband energie E. en met spinsplitsing 

1 

is, EiNS=Ei+(N+1/2)hwc+gµ8B•S. De aanwezigheid van verstrooiers 

leidt tot een verbreding van de Landau niveau's, en ook is de vorm van 
de Landau niveau's sterk afhankelijk van verstrooiers. In de 
spinsplitsings term gµ8B•S is in het ideale geval g onafhankelijk van 

B en ongeveer 2, maar in het algemeen kan g een functie zijn van B: 
g* (B). 
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Figuur 1.2: De energieniveau's van een ideaal 2DEG, als functie van het 
magneetveld. N is de index van de Landau niveau's, en de 
vulfactor geeft aan hoeveel van deze niveau's bezet zijn. 
E0 en E1 zijn de twee laagste elektrische subband-energie~n 

in de potentiaalput. 

1·3 Het Shubnikov-de Haas effect (SdH). 
Als de Landau niveau's zich bij toenemend magneetveld door het Fermi 

niveau bewegen, zijn oscillaties onder andere in de elektrische 
geleiding waarneembaar. Precies daar waar een Landau niveau door het 
Fermi niveau gaat, is een maximum in de magnetoweerstand te zien. Als 
een Landau niveau geheel gevuld is, is het voor de ladingsdragers 
onmogelijk om binnen dit Landau niveau te verstrooien; de niet-bezette 
toestanden in de andere Landau niveau's, zijn energetisch relatief te 
ver weg; het magnetoweerstand gaat naar nul. Is het Landau niveau 
gedeeltelijk gevuld, dan kunnen de ladingsdragers verstrooid worden naar 
de lege toestanden binnen dit Landau niveau; het magnetoweerstand heeft 
dan een eindige waarde. Dit verschijnsel staat bekend als het 
Shubnikov-de Haas effect (SdH). Zijn elektronen de ladingsdragers, dan 

is in het 2DEG de elektron dichtheid n=(e/n~)[A(l/B)]- 1 , waar 

[A(l/B)]-1 de oscillatie periode is waargenomen in de magnetoweerstand 
als functie van 1/B. Het aantal elektronen (per oppervlakte eenheid) 
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per Landau niveau is n=eB/n~. Stel het totaal aantal elektronen nt' 

dan is de vulfactor v=nt/n. De vulfactor geeft het aantal Landau 

niveau's (spin ontaard) aan dat gevuld is. Er worden minima in het 
magnetoweerstand gevonden ala v een geheel getal is. 

?xx(arb. units)------------

0.5 10 15 
MAGNETIC FIELD (T j 

Figuur 1.3: De magnetoweerstand als functie van het magneetveld toont 
duidelijk Shubnikov-de Haas oscillaties. 

1.4 Het Quantum Hall effect (QHE). 
Transport verschijnselen in een ideaal 2D systeem zijn zichtbaar te 

maken door de beweging van een geladen deeltje in een gekruisd B en E 
veld te detecteren. Als de elektronen met een driftsnelheid vdrift in 

de x-richting bewegen (dat is in de lengterichting van de Hall strip) 
wordt er een Hall veld in de y-richting opgebouwd dat de Lorentz-kracht 
juist compenseert: 8iiall = vdriftB; we vinden dan met I=nevdrift een 

Hall weerstand R = B/ne. xy 
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Figuur 1.4: Geometrie van een Hall meting. VH geeft de Hall spanning 

aan, en VL de spanning tengevolge van de magnetoweerstand. 

Het magneetveld B staat loodrecht op de stroom I. 

We moeten goed rekening houden in dit geval met het tensor karakter 
van de soortelijke weerstand en het geleidingsvermogen: 

cr xx 
pxx = 

cr z+cr 2 
xx xy 

cr 
pxy = 

xy 
a z+o z 
xx xy 

pxy is bekend als de Hall weerstand en pxx als de soortelijke weerstand, 

beide onafhankelijk van de sample afmetingen [2]; 

Pxx=Rxx(bsample/1sample)' 
We zullen verderop zien, dat in het Quantum Hall Effect de 

magnetoweerstand rond een aantal waarden van het magneetveld 
exponentieel naar nul zal gaan. In dat geval, en vanwege het tensor 

karakter, wordt dan ook a =O; en verder cr =(p )-1=ne/B. xx xy xy 
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Figuur 1.5: Geometrie van de Hall strip en elektrische aansluitingen. 
V geeft de Hall spanning aan, en V de spanning xy xx 
tengevolge van de magnetoweerstand. Het magneetveld B staat 
loodrecht op de stroom I. 

Experimenteel wordt bij een sample met Hall geometrie bij een stroom 
door de contacten 1 en 5, R gemeten bijvoorbeeld over contacten 2 en xx 
3, en p over 2 en 8. xy 

Wordt wanorde in het systeem getntroduceerd, b.v. door onzuiverheden 
als bronnen voor verstrooiing, dan wordt elk Landau niveau van een 6-
piek verbreed tot een band. De breedte van de band is een maat voor de 
wanorde, de vorm van de DOS is Gaussisch met een constante achtergrond 
en bepaald uit experimenten [3]. De energie-onafhankelijke achtergrond 
in de DOS wordt veroorzaakt door de lange-dracht interactie met 
onzuiverheden. 
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Figuur 1.6: De toestandsdichtheid als functie van de energie voor de 
verbrede Landau niveau's. 

De toestandsdichtheid omvat zowel vrije als gebonden, zowel niet
gelocaliseerde als gelocaliseerde, ladingsdragers. De gelocaliseerde 
ladingsdragers doen (bij T=O K), in tegenstelling tot de niet
gelocaliseerde ladingsdragers, niet mee aan de macroscopische 
elektrische geleiding. De a is nu eindig, afhankelijk van de xx 
verstrooiing (1/•) en gerelateerd aan de toestandsdichtheid bij het 
Fermi niveau in het verbrede Landau niveau. En in dit geval is 

ne 0 xx 
oxy = - + --

B w '. c 
Als het Fermi niveau, EF' zich bevindt in de staart van een Landau 

niveau, dan geleiden de gelocaliseerde ladingsdragers geen stroom 
(T=O K), de stroom wordt gedragen door de niet-gelocaliseerde 
ladingsdragers. Deze geleidings ladingsdragers kunnen niet verstrooid 
worden naar onbezette toestanden, door het grote energieverschil. 
Hierdoor wordt a =O en er is geen dissipatie. xx 

Omdat de dichtheid van deze stroomdragende geleiders constant, en 
niet meer evenredig met het magneetveld is, zolang als het Fermi niveau 
zich in de band van gelocaliseerde toestanden bevindt, is het niet 
verwonderlijk dat o een vlak plateau geeft binnen een eindige range xy 

. iB iB 
van waarden van het magneetveld (n = 1d = -- ; • 0 = - ; 

•o n 
ne 

a = - = xy B 
ie2 

-h-). Niet verrassend is de waarde van het plateau 

p =h/ie2 , met i het aantal gevulde Landau niveau's, maar w~l de 
xy 

nauwkeurigheid en vlakheid van het plateau [4]. Een goed begrip hiervan 
ontbreekt [5,6]. 
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Wel is bekend dat de lading van de ladingsdragers precies de 
elementaire elektronlading in vacuum is. Dit verschijnsel, waarvoor 
hier de aanzet tot de verklaring gegeven is, staat bekend als het 
Quantum Hall Effect (QHE). De waarde van de QH plateau's zijn zo 
nauwkeurig, dat (binnen de experimentele meetgrensen) een nieuwe 

ijkwaarde voor de weerstand binnen 3,5x10-9 (lo) gevonden wordt [7]. 

De vulfactor v is gedefinieerd als v = n/d = nh/eB; het QHE treedt 
dus op als v een geheel getal is. Verdere voorwaarden zijn een 
beweeglijkheid van de ladingsdragers groter dan 50.000 cm2 /Vs, een 
temperatuur lager dan 10 K, en stroomdichtheden lager dan 0,1 mA voor 
een 100 µm breed sample. Wordt de beweeglijkheid veel groter, dan wordt 
de verstrooiing minder waardoor ook de Hall plateau's smaller worden. 

!·2 Het Fractionele Quantum Hall effect (FQHE). 
Een verschijnsel met een geheel andere achtergrond, is het optreden 

van plateau's in de Hall spanning en het verdwijnen van de a bij xx 
vulfactoren van oneven breuken. Dit staat bekend als het Fractionele 
Quantum Hall Effect (FQHE). De achterliggende fysica lijkt een veel
deeltjes verschijnsel te zijn, met name elektron-elektron Coulomb 
wisselwerking [6,8]. Het FQHE treedt op bij zeer zuivere samples met 
een mobiliteit groter dan 100.000 cm2 /Vs, bij temperaturen lager dan 
2 K, en bij stroomdichtheden lager dan 10 µA bij een sample van 100 µm 
breed. 
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Figuur 1.7: Hall weerstand en magnetoweerstand als functie van het 
magneetveld. Naast een aantal goed ontwikkelde plateau's 
voor gehele vulfactoren, is voor dit hoge-mobiliteits sample 
een rijke fractionele structuur te zien. Duidelijke FQHE
plateau' s zijn zichtbaar bij v = 1/3, 2/5, 3/5, 2/3 [9]. 

Het (F)QHE treedt op beneden een zekere temperatuur. Het grootste 
oplossend vermogen wordt verkregen bij zeer lage temperaturen. Bij het 
QHE treden veranderingen op in de p als p =aT7 tussen 4 en 1 K [10]. xx xx 
Beneden 1 K zijn nauwelijks nog veranderingen door temperatuursvariaties 
waarneembaar. 

Anders is dit bij het FQHE. Bijvoorbeeld van de fracties met 
vulfactor van 1/3 of 2/3 is bekend dat de p =p0exp(-A/2T) [11]. xx 

een 
Deze 

relatie geldt voor 8<20 T, A is de activeringsenergie (2 ••. 0,5 K). 
Voor hogere fracties liggen deze temperaturen nog lager. Vandaar dat 
temperaturen beneden de 1 K voor het bestuderen van het FQHE 
noodzakelijk zijn. 
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Figuur 1.8: Het gehele en fractionele Quantum Hall Effect, in de Hall 
weerstand R en in de magnetoweerstand R , gemeten is aan 

xy xx 

sample 0148/3, 290 msec belicht met een rode LED, met een 
stroom van 10 nA, bij 0,89 K (a) en bij 0,31 K (b) [9]. 
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2. DE REALISATIE VAN HET 2DEG. 

2.1 Inleiding. 
De belangrijkste ontwikkeling, die de laatste vijf jaar op het gebied 

van de halfgeleiders plaatsvindt, is zonder twijfel de studie in het 
veld van de gelaagde structuren, gegroeid m.b.v. molecular beam epitaxy 
{MBE} of metal-organic chemical vapour deposition {MOCVD) [1,2]. Deze 
structuren hebben halfgeleiderlagen met oppervlakte afmeting, 
verontreinigingen en chemische samenstelling met atomaire precisie. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de potentialen in zo'n gelaagde 
structuur, voor het geval van GaAs-Al Ga1 As, en de mogelijke x -x 
belnvloeding van de potentiaal m.b.v. een light emitting diode {LED) of 
een gate. 

2.2 De bandstructuur. 
Het Bloch theorema voorspelt voor een periodiek rooster een 

energieband structuur. De structuur van de banden en de verdeling van 
de elektronen hierin, bepalen de elektrische eigenschappen van het 
materiaal. Veel berekeningen zijn gedaan aan de bandstructuur van 
halfgeleiders [3,4]. 

ZINCBLENDE 
(GOAS, GOP, etc) 

I 

I 
a 
I 

_l 

.. 
; J 

! 
"!. z .. 
" a: ... t 
z ... 
! 

0 
L4,L5 

a: .... _, 
L.. u ... ... 

... -2 

-(m)---+--(100)-

Figuur 2.1: Kristalstructuur en bandstructuur van de III/V halfgeleider 
GaAs; E '=1,5eV. g 
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Niet enkel de bandstructuur, maar ook de verdeling van de elektronen 
over de banden is belangrijk. Zuivere of intrinsieke halfgeleiders 
hebben enkel thermisch ge~xciteerde elektronen in de geleidingsband, er 
is dus enkel geleiding als kT>E . Bij gedoteerde of extrinsieke g 
halfgeleiders geven de onzuiverheden aanleiding tot geleiding, de 
energie gap is hierbij afhankelijk van de chemische samenstelling. 

Worden twee of meerdere lagen van verschillend halfgeleider materiaal 
epitaxiaal op elkaar gegroeid, dan spreekt men van een heterostructuur. 
Als enkel twee lagen gebruikt zijn, wordt van een heterojunctie 
gesproken. Een quantumwell ontstaat als een laag gesandwiched wordt 
tussen twee andere, en multiquantumwells of superroosters als we een 
periodieke structuur van verschillende lagen construeren [5]. 

De bandstructuur in de heterojunctie wordt bepaald door de 
bandkromming van de potentiaal t.g.v. het verschil in bandafstand, 
doping of elektron affiniteit van de gebruikte materialen. 

3 ·-·- ----·-------------------

GaP•-- Al As ----
Si 
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----- Al Sb ................... , 
I 
I 
I 
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~~~~ 
-l-. --~•A• ------------~:__ ___ G_aA_s --· -----

o._._---~-----'-----'"---J 
0.54 0.56 0.58 0.60 nm 062 
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Figuur 2.2: (a) De energie gap als functie van de roosterconstante voor 
verschillende legeringen van de III/V elementen [6]. 
(b) De geleidings en de valentieband bij een 
heterostructuur, zonder bandkromming. 

Typische waarden voor ladingsdichtheid en mobiliteit zijn 4x1011 cm-2 

respectievelijk 105 cm2/Vs; deze waardes zijn enigszins afhankelijk van 
de temperatuur. 

In een GaAs-Al Ga1 As heterojunctie bepaalt de Al concentratie, x, x -x 
de bandstructuur. De energie gap bij het r-punt in Al Ga1 As tussen 

x -x 
geleidings- en valentieband is: E (x)=E 0+1,247x eV. Dit geldt als g g,x= 
x<0,45, voor grotere waarden komt het X-minimum lager te liggen dan de 
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band-edge van de r-band en is de gap indirect. 
Hieruit volgt dat AlGaAs een grotere energie gap heeft dan GaAs. Bij 

een overgang van AlGaAs naar GaAs (als in Fig. 2.3), zal de Fermi
energie aan de twee kanten worden gelijkgetrokken (door ladings
transfer) en zal er een band-offset optreden; deze is echter niet gelijk 
verdeeld over de band-offsets van geleidingsband en valentieband. 

Figuur 2.3: 
De bandstructuur van een n
AlGaAs/GaAs heterojunctie, met een 
detail van de potentiaalput waarin 
het 2DEG wordt opgesloten. 

De vorm van de potentiaal is in dit geval ruwweg een driehoeksvorm 
{binnen 1%), met eigenwaarden: 

waarin V het effectieve elektrische veld is en i 
[7]. Voor het laagste energie niveau geldt i=O. 
de geleidingsband-offset gegeven wordt door: AE ' c 
eAV + eAV . spacer donor 
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de subband aangeeft 
Uit Fig. 2.4 volgt dat 

= Ea + Eo F + Ed + , onor 
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Figuur 2.4: Detail van de potentiaalput en bandkromming voor een 
heterojunctie; de verschillende bijdragen aan de 
geleidingsband-offset AE zijn aangegeven. c 

Het effectieve elektrische veld bestaat nu ruwweg uit een viertal 
bijdragen. Een term veroorzaakt door de ladingsverdeling in het 2DEG, 
~~n voor de verontreinigingen van de acceptoren in het GaAs, ~~n voor de 
wisselwerking van het 2DEG met het bulk materiaal [8], en tenslotte een 
kleine bijdrage van het verschil in di~lektrische constante. Bij deze 
vier bijdragen komt het eventuele veld veroorzaakt door de gate nog bij. 

Voor het berekenen van de effectieve massa, moet de niet-
parabolici tei t van de geleidingsband in het GaAs worden meegenomen. De 
energieafhankelijkheid van de massa van het elektron wordt gegeven door: 
m*(E) = 0.0665m + 0,0436E + 0,23E2 

- 0,147E3 , met E de energie in eV 
t.o.v. de bodem van de potentiaalput en m de rustmassa van het elektron 
[9]. De grootste bijdrage komt van de eerste term; m* is dan ook in 
ruwe benadering 0.0665m. 

Bij zeer lage temperaturen zijn een drietal verstrooiings-mechanismen 
relevant. Ten eerste de Coulomb verstrooiing aan de geloniseerde 
donoren in het AlGaAs (Si), verder de verstrooiing aan het AlGaAs door 
de indringdiepte van de golffunctie, en tenslotte de verstrooiing aan 
oppervlakte ruwheden [10]. 
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~.3 De elektrondichtheid 
In ons experiment hebben we de elektrondichtheid en de vorm van de 

potentiaalput be!nvloed m.b.v. een backgate en door te belichten met 
een LED. 

In modulatie gedoteerd GaAs-Al Ga1 As, zijn elektronen verplaatst x -x 
van het AlGaAs naar het GaAs door de bandoffset in de geleidingsband 
AE bij de potentiaalput op het oppervlak. Deze elektronen vormen een c 
2DEG met hoge mobiliteit, door de ruimtelijke scheiding met de 
onzuiverheden bereikt met de spacer. Als een metalen laag wordt 
geplaatst op kleine afstand van het AlGaAs of op het GaAs substraat, dan 
is de junctie niet langer neutraal. Buiten het aantal ge!oniseerde 
onzuiverheden in het AlGaAs zal de elektrondichtheid ook nog afhangen 
van de spanning op de (back)gate [11]. 

Stel de oorspronkelijke elektron concentratie veroorzaakt door de 
backgate op An, met het elektrisch veld AVB0=-eAn/c0cr. De helling 

van de oorspronkelijke driehoeks potentiaal is verminderd, de lading 
vloeit nu van het AlGaAs naar het GaAs. De golffunctie komt verder van 
het oppervlak af, waardoor de invloed van negatieve strooiers in het 
GaAs vergroot wordt. De extra lading veroorzaakt een toename van de 
ruimteladingslaag en een toename van het elektrisch veld bij het 
oppervlak. Hierdoor daalt het niveau van de subbanden. Voor de laagste 
subband geldt in eerste orde 

De andere manier om van buitenaf de potentiaalput te belnvloeden, is 
door belichting met een LED. 
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Figuur 2.5: De donor Si in het kristalrooster van AlGaAs:Si; elektronen 
geloniseerd uit diepliggende DX-centra op het Si dragen bij 
aan de persistente fotogeleiding [12]. 

Het AlGaAs wordt tijdens het groeien gedoteerd met Si-atomen. De 
elektronen voor het 2DEG komen ten dele van de Si-donoren, die echter 
met de spacer ruimtelijk van de geleidende heterojunctie zijn 
gescheiden. Echter, m.b.v. lichtpulsen van een (rode ~1,95 eV, of een 
infrarode ~1,43 eV) LED, kan ionisatie van diepliggende toestanden van 
de Si donoren optreden. Een deel van de extra elektronen ontstaan door 
de ionisatie, zal in de potentiaalput ingevangen warden. Als de 
temperatuur laag genoeg is (<40 K), is de wisselwerking tussen de 
elektronen en de fononen te verwaarlozen. Deze wisselwerking is nodig 
om de energie te leveren voor een elektron om uit de potentiaalput te 
komen. 

De ingevangen elektronen zijn dus persistent bij lage temperaturen. 
Dit verschijnsel staat bekent als het Persistent Photo Conductivity 
effect. Door gedoseerd te belichten, kan de elektron dichtheid 
stapsgewijs vergroot warden [13]. 

2.4 Het sample. 

~·~·1 De samplegroei. 
Het sample gebruikt in het experiment is gegroeid m.b.v. de MBE

techniek. MBE is een ultra-hoog-vacuum techniek waarbij atomen of 
moleculen aangroeien op een passend substraat. Een-kristallijne lagen 
warden verkregen door de basis elementen te verdampen in aparte 
oventjes, de temperatuur en de flux van ieder oventje kan onafhankelijk 
warden geregeld. Met een sluiter kan de flux abrupt gestopt warden en 
een discrete overgang worden verkregen. 
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De groeisnelheid is -lµm/uur, met een nauwkeurigheid van -2 A. De 

optredende verontreiniging is slechts -1014 onzuiverheden per cm3 [1]. 

f ·~·f De sample preparatie. 
Het heterojunctie sample 1367/15 heeft een dikte van 300 µmen is een 

beetje wigvormig {3°), dit om interferentie bij eventuele ver-infrarood 
experimenten te vermijden. De contacten op het sample worden gemaakt 
door Sn in te diffunderen; hiervoor wordt het sample met Sn bolletjes 
erop gedurende 5 minuten verhit bij 400 °C, om oxidatie tegen te gaan 
gebeurt dat in een N2-H2 {95%-5%) atmosfeer. Op deze tin contacten komt 
een lage temperatuur soldeer, indium. Het sample is gemonteerd met een 
backgate in een chiphouder. De backgate is een 15 nm dikke laag Cr, 
opgedampt op een 6 µm dik Mylar folie. 

Uit eerdere SdH experimenten met dit sample is de dichtheid als 
functie van de backgate spanning bij 1,2 K bekend. De afkoelcyclus 
geeft voor iedere meetserie een verschillende nulwaarde, zodat de 
verschillende metingen kleine verschillen kunnen laten zien. Zoals uit 
Fig. 2.6 blijkt, is de elektrondichtheid ~20% te varieren. 

De gemeten ladingsdichtheid geldt voor het geval dat het sample niet 
belicht is. De mobiliteit van het sample is gegeven door µ=1/enp • xx 
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3. DE EXPERIMENTELE OPZET. 

3·1 Inleiding. 
In grote lijnen is het experiment opgebouwd uit een magneet, een 

koelmachine, en het sample waaraan de elektrische transportmetingen 
worden verricht. 

Tijdens dit project heb ik veel aandacht besteed aan de !age 
temperatuur keeling. Een 3He gekoelde insert is ontworpen en gebouwd. 
Deze insert is ervoor ontworpen ver-infrarood straling door te laten tot 
op een sample, dat tot 300 mK kan worden gekoelt. In dit hoofdstuk wordt 
een uitgebreide beschrijving van dit systeem gegeven, verder passeren 
ook de magneet, de 3He/4He mengkoelmachine en de elektrische 
meetopstelling de revue. 

0 

l/) 

- -,-- -----

te 

1 .. 0.1 K 0 .. 20 T 

Figuur 3.1: De meetopstelling, schematisch. 
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--------------------------------------------------

3.~ DE LAGE TEMPERATUUR KOELING. 

3·~·1 Het principe. 
Temperaturen beneden 1 K vragen een andere techniek dan erboven. De 

dampdruk van 4He wordt te klein om te koelen. De isotoop 3He 
daarentegen houdt een redelijke dampdruk tot ongeveer 0,3 K. Vloeibaar 

3He kookt norma~l (1 atmosfeer) bij 3,19 K en heeft bij elke temperatuur 

een hogere dampdruk dan de isotoop 4He. 
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Figuur 3.2: De dampdruk van 3tte en 4He als functie van de temperatuur 
[1]. 

Als de dampdruk tot een zekere waarde verlaagd wordt, wordt met 3He 

daarom een lagere temperatuur verkregen, dan met 4He. 3He wordt pas 

superfluide bij 2,6 mK waardoor, in tegenstelling tot 4He dat beneden 

2,17 K (lambda punt ) superfluide is, geen filmkruip optreedt en 3He tot 
veel lagere waardes afgepompt kan warden. De minimum bereikbare 

temperatuur bij 4He ligt rond 1 K, voor 3He is dit ongeveer 0,3 K. 

3He is een vervalproduct van tritium: 

6Li + Jn ~ 3H + 4He 

3H ~ 3He + -~ (halfwaardetijd 12,5 j) 

en wordt door diffusie van het 4He gescheiden. De pr1Js ligt rond de 

fl 500,- per liter S.T.P., of ca. fl 300,- per cm3 vloeibaar 3He. 
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Keeling wordt verkregen door 3He te condenseren middels keeling tegen 

afgepompt 4He van 1,2 K. Bij afpompen van het gecondenseerde 3He 
verdampt in eerste instantie ongeveer zes procent van de vloeistof bij 
verlaging van de temperatuur van 1,2 naar 0,3 K. De latente warmte van 

de overblijvende 3He is voor keeling beschikbaar . 
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TEMPERATURE (°K) 

Figuur 3.3: De latente warmte van 3He en 4He als functie van de 
temperatuur [2]. 

Voor continue keeling naar temperaturen beneden 0,3 K bestaat een 

koelmethode gebaseerd op een mengsel van 3He en 4He, mengkoelen. 

In het fasediagram van het 3He-4He-mengsel komt een gebied voor waar 

ontmenging optreedt. Beneden 0,87 K ontstaat een 3He-arme en een 3He

rijke talc. De 3He-rijke vloeistof is lichter en drijft boven op het 

3He-arme mengsel. 
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Figuur 3.4: (a) Het fasediagram van het 3He-4He-mengsel. 
(b) Ontmenging bij 0 kelvin. 

3ue heeft een halftallig magnetisch moment (I=l/2, fermion), in 

tegenstelling tot 4He (boson), hierdoor gedraagt de 3He zich in het 

verdunde mengsel als in vacuum. Daar 3He sneller verdampt dan 4He is 

het mogelijk aan de 3He te pompen. De onttrokken 3He in het 3He-arme 

mengsel zal worden aangevuld vanuit de 3He-rijke vloeistof. Net als bij 
verdamping van een normale vloeistof wordt hierbij latente warmte aan 

het 3He onttrokken en koude geproduceerd. Temperaturen tot in het 
millikelvin gebied zijn met dit koelproces mogelijk. 
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De 3tte insert. - -

3·~·~·! De ontwerpgegevens. 
Het is moeilijk om een systeem (cryostaat + insert) te ontwerpen dat 

voor alle mogelijke fysische metingen een zeer lage temperatuur bereikt. 
Vandaar dat wordt uitgegaan van een experimenteel probleem, dat zo 
simpel als mogelijk wordt opgelost. Voor elektrische en optische 
metingen in halfgeleiders in de temperatuur range van 0,3 tot 1,2 K, in 
hoge magneetvelden, en met inkoppeling van ver-infrarood licht, is een 

3He-insert ontworpen en gebouwd. De insert past in een cryostaat die 
geschikt is voor gebruik in alle aanwezige hoge-veld magneten, met name 
in de nieuwe 30,4 tesla hybride magneet van het Laboratorium voor Hoge 
Magneetvelden te Nijmegen. 
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Figuur 3.5: De verschillende temperaturen in de cryostaat (~~) en de 
insert {- - - -) . 
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1·~·~·~ De technische uitwerking. 
Bij het ontwerp is uitgegaan van onderstaand principe (bijlage A) 

[1,2,4,5,6]. 
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Figuur 3.6: De 3He insert, schematisch. 
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De insert is grotendeels opgebouwd uit metaal zoals dunwandig 
roestvrij-stalen pijp en verder ook veel messing en koper (b.v. voor 
elektrolytisch gevormde onderdelen), dit vanwege de compacte bouw en 
hoge stevigheid. De afmeting is ruwweg honderd millimeter rond en een 
meter lang, waaraan een staart van twintig millimeter rond en zeventig 

centimeter lang. Bij gebruik bevindt de insert zich in het 4He-bad 
(4,2 K) van de cryostaat. De werking van de insert is onder te verdelen 

in een drietal systemen, met name het 4He-, het 3He-systeem, en de ver
infrarood inkoppeling. 

3.g.g.3 Het 4He systeem. 

3He condenseert beneden 3,19 K (bij 1 atmosfeer). Voor dit doel en 
om toch een lange standtijd van de cryostaat te handhaven, is in het 

vacuumgedeelte van de insert een apart 4He systeem opgenomen waarvan de 
dampdruk verlaagd kan worden. Zo'n systeem geeft een veel lagere afdamp 
dan wanneer het gehele bad wordt afgepompt; het gevolg is een langere 
standtijd van de cryostaat, en met beperkt pompvermogen een lagere 
basistemperatuur. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om de 

bolometer door warmtecontact te koelen met dit afgepompt 4He, waardoor 
de gevoeligheid groot wordt, maar de bolometer geen belasting voor het 

3He systeem vormt. 

Het systeem bestaat uit een inlaatkraan, een koude vinger, het 4He
potje (1,2 K) en de pompbuis. De inlaatkraan mondt uit in een capillair 
en kan van buitenaf, bovenop de insert, bediend worden. Deze capillair, 

van 2 mm rond, loopt via het 4He-potje door de retour capillair van 4 mm 
rond (de koude vinger), tot vlak bij de bolometer. De retour capillair 

op zijn beurt mondt uit in het potje met 100 cm3 4He. Ter plaatse van 
de samplehouder zorgt een thermische link ervoor dat de bolometer de 
temperatuur van de koude vinger aanneemt. 

De pompkant van het 4He-potje bestaat uit een ongeveer 10 cm lange 
pijp van 5 mm rond, die uitmond in een pijp van 10 mm rond in het 
heliumbad. De reden van de overgang is het tegengaan van filmkruip en 
een grotere thermische weerstand tussen het 4,2 K bad en 1,2 K potje. 

Het 4He-potje tenslotte is opgebouwd uit twee ringen met een vlakke 
deksel en bodem. Het materiaal is messing waarin in de bodem met 

hardsoldeer de condenser van het 3He systeem is ingegoten. De binnenste 
ring is nodig om de lichtpijp van het ver-infrarood door te voeren. 
Door de inlaatkraan bijna dicht te zetten en aan de afvoer te pompen, 

zal de dampdruk van de 4He i11 het potje en daarmee ook de temperatuur 
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dalen. Komt deze temperatuur beneden de 2,17 K, dan zal het 4He 
superfluide worden, met als resultaat eveneens een lage temperatuur ter 
plaatse van de koude vinger (bolometer}. Verder zal de restrictie over 
de inlaatkraan werken als een smoorproces (Joule-Thomson klep} waardoor 
eveneens een temperatuursverlaging optreedt. Een veel beter beheersbaar 

maar intermitterend proces treedt op als beurtelings 4He ingelaten wordt 
en vervolgens afgepompt. Het proces wordt gecontroleerd met 
weerstandsthermometers op het 1,2 K potje en aan het uiteinde van de 
koude vinger. 

3·~·~·~ Het 3He systeem. 

Het 3He systeem is een gesloten systeem bestaande uit een 

zeolitepomp, een 3He- en een bufferpot, een voorkoeler en een condenser. 
De zeolitepomp werkt als absorptiepomp. 
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Figuur 3.7: {a) De absoptie van 3He door 5A zeolite, in cm3 3He gas per 
gram zeolite, als functie van de temperatuur. 
(b} Het pompvermogen voor de verschillende pompsoorten, als 
functie van de temperatuur (en druk). 

Bij 4,2 K wordt ongeveer 4,6 liter 3He gas (S.T.P.} uit de bufferpot 

door de 95 cm3, 5 A, koude zeolitepellets geabsorbeerd (zie Fig. 3.7a}. 
Als al het gas gecondenseerd is, wordt de verbinding met de bufferpot 
afgesloten en vervolgens met de stookspiraal het zeolite tot ongeveer 
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40 K opgewarmd. Het uitgegaste 3He zal tot 4,2 K afkoelen in de 
voorkoeler, een 4 mm ronde koperen buis van 120 mm lengte en geheel 

gevuld met zeer fijne koperkrullen voor oppervlakte-vergroting. Het 3He 
zal condenseren op het 1,2 K potje, en het 0,3 K potje met vloeistof 

vullen. Als alle 3He uit de pomp gestookt is, is het 3He-potje vol (7.5 

cm3) en wordt gestopt met stoken. Door de thermische link, een 0,25 mm 
rond en 6 cm lange koperdraad, zal het zeolite weer naar 4,2 K afkoelen 

en wederom als pomp werken. De dampdruk van de 3He in het potje daalt, 
zo ook de temperatuur van 1,2 K naar (afhankelijk van de warmte-input) 

ongeveer 0,3 K. Deze temperatuur blijft gehandhaafd tot alle 3He 
verdampt is. Door opnieuw uitstoken van de zeolitepomp, al dan niet met 
de verbinding naar de bufferpot, kan voor stoppen of herhalen van het 
koelproces worden gekozen. 

-+----·-----1/. u I k roan 

____ _Lb_fil m _ _Ls_ch_~ _ [j_o_k 

n a_o__c+u_~ __ b a__d__ ____ _ 

Figuur 3.8: 
Het 3He systeem, schematisch. 

____ _,oo mp buis_ __ 0-J x 660 mm 
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Door middel van een heater en weerstandsthermometers op het 3He-potje 
kan de temperatuur gecontroleerd worden. Verder zijn er voor het 
warmtecontact naar het sample toe ongeveer 500 koperdraadjes van 80 µm 
rond en ongeveer 3 cm lang. Deze zijn in een doorvoer van cryogene 

soldeer {met antimoon) van de vacuumruimte naar binnen in het 3ae-potje 
gevoerd. Door dit indirecte contact is het mogelijk geworden de 
transmissie bolometer te monteren onder het sample, en deze te koelen 

via de koude vinger aan het 4He-potje. De warmteinput van de ver

infrarood straling, die een te grote belasting van het 3He-potje zou 

vormen {-3 mW), wordt nu door het 4He potje geabsorbeerd. 

3·~·~·2 Het ver-infrarood systeem. 
De inkoppeling van ver-infrarood licht is vanwege de golflengte 

{30 ••• 200 micron) een lichtpijp. Om warmtebelasting te beperken is 
filtering op kamertemperatuur, zowel als op vloeibaar helium temperatuur 
noodzaak. Voor de kamertemperatuur filtering is een 2 mm dik TPX 
filter, een 0,5 mm dik zwart polyethyleen filter en een 0,5 mm dik wit 
polyethyleen filter beschikbaar. De vacuumafdichting op 
kamertemperatuur is een indium afdichting op 1,8 mm dik kristallijn, 
wigvormig kwarts, waarvan de optische as loodrecht op de z-as staat. Op 
4,2 K zijn twee filterunits, voor filters met een maximale afmeting van 
5 mm dik en 30 mm rond. Door twee geschikte filters te kiezen is 
bandfiltering mogelijk. De filters staan t.o.v. de lichtpijp een graad 
positief en negatief gedraaid, dit om interferentie effecten te 
voorkomen. Ter plaatse van de uitkoppelconus (2,5 mm rond) is een 
stelschroef gemonteerd, die om interne reflecties tegen te gaan aan de 
binnenkant zwart gecoat is en die tot vlak boven het sample geschroefd 
kan worden waardoor strooistraling wordt verkleind. 

De stralingsdetector ender het sample is een 4He-gekoelde bolometer 
(1,2 K). De bolometer is vervaardigd uit een koolweerstand, het is een 
dubbelzijdig afgeslepen 220 n Allen en Bradley koolstof weerstand. De 
afmeting is ruwweg 4x1,5x0,2 mm. De kamertemperatuur weerstand is 2710. 
Aan de contacten zijn koperdraden van 0,3 mm gemonteerd, die met GE-lak 
aan het bolometerhuis bevestigd zijn. Hierdoor is de juiste responstijd 
verkregen, want de draden vormen niet enkel de elektrische geleiders 
maar ook het thermische contact met de koude vinger {1,2 K). De 
bolometer en het bolometerhuis bevinden zich in het vacuum. De 
binnenkant van het koperen bolometerhuis bestaat uit een 8 mm diameter 
bolvormige gepolijste holte met een 2,5 mm groot inkoppelgat. Als 
stroombron wordt een gelijkspanningsvoeding gebruikt, met een 5 MO 
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draadgewonden en magneetveld-onafhankelijke belastingsweerstand op 
4,2 K. Hierdoor wordt een ruisarm signaal verkregen. De gevoeligheid 
van de bolometer is ongeveer 35000 V/W bij 0 tesla. De optimale 
meetfrequentie bij laser experimenten is 11 Hz. 

Voor experimenten met een ver-infrarood Michelson interferometer is 
een zeer gevoelige bolometer gekocht. 

fFIR 
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fjJJ_e_r 
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Li c HT p jj p 

conus r/JLl~~--9 __ 
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-- ---~Q.Ql}_~_¢9.~~---2'-~ ---

c:::Eii:>·----_$_O_m..Q l e__ _ ..... __ 
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Figuur 3,9: 
Het ver-infrarood systeem, 
schematisch. 
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Figuur 3.lO:De transmissie van verschillende materialen, als 
functie van de golflengte. 

3·f ·f ·2 De specificaties. 
Het systeem is ontworpen in samenwerking met Jan Hermsen, Roel 

Kusters en Jos Perenboom, het is gebouwd door Ton Toonen en wordt 
momenteel getest in samenwerking met Jos Rook. 

Thermometrie: een 220 O Allen & Bradley weerstand bevindt zich op: 
de vacuumflens (4,2 K): 3,69 kO (4,2 K), 
de zeolite pomp (4 ... 40 K): 3.33 kO (4,2 K), 
het 1,2 K potje (1,2 ... 4,2 K): 3.95 kO (4,2 K), 
de koude vinger (1,2 ... 4,2 K): 3.75 kO (4,2 K), 

het 3He-potje (> 0,3 K): 3,47kO (4,2 K); 

verder nog een 1 kO RuO weerstand op het 3He-potje, 
welke geijkt is tegen een Ge weerstand [7]. 

Voorkoelperiode: -1 dag op 77 K (stikstof), 
-1 dag op 4,2 K (helium), 
-1 uur op 1,2 K (afgepompt helium). 

Stoken zeolite pomp:28 V (over 365 0) gedurende 5 minuten. 
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}.£.} De Mengkoeler. 
Het systeem is van het merk SHE model DRI-420TL met gas handel 

systeem model GHS-2F [8]. E E M g 
::J ::J E "'3' a. s... 

~ ~ ~ta; f§E ~~~ 
E OJ - ·- ::J OJ t -

r-----1 § ::J £ .~ 1 a. .3 ~~------. 
a - OJ - - -- ---------- -- ------ --
> ..c 

t t condensnr 

I ~~~~~ER I -···---·- ... 
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("") '1 
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::J ::J 

a; (ij 
££ 

t:XCHANGE:-: 
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HE LI UM 4 pump e d bath ; 1,2 K 

Figuur 3.ll:De mengkoel machine, schematlsch. 
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Zoals al uit Fig. 3.11 blijkt, vindt de fasescheiding plaats in de 
mengkamer. Hier is het punt waar de laagste temperatuur wordt bereikt. 

Het 3He, onttrokken aan het 3He-arme mengsel, wordt door de weer 

gecondenseerde vloeistof (100% 3He) aangevuld. 

Het onttrekken van 3He aan het mengsel vindt plaats in de Still 
(verdamper), die via warmte-wisselaars verbonden is met de mengkamer. 

Bij -700 mK is het mogelijk voornamelijk 3He uit het mengsel te pompen, 

door het verschil in dampdruk met 4He. Dit pompen is eveneens een 
' koelproces, vandaar dat voor effectieve circulatie -2 mW in de Still 

gestookt dient te worden. De booster (olie difussiepomp) in combinatie 

met een voorpomp pompt de 3He uit de Still terug in de condenser, met 
een druk van een paar honderd torr. Het gas wordt in de condenser 
opnieuw vloeistof en komt via de warmte-wisselaars weer in de mengkamer. 

In dit gesloten systeem circuleert -0,5 µmol 3He per uur. 

Figuur 3.12:Het gas handel systeem van de mengkoel machine. 
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De machine is op dit moment als toploader te gebruiken waardoor het 
verwisselen van samples binnen een dag mogelijk is, echter voor extreem 
lage temperaturen bestaat de mogelijkheid (en de benodigde onderdelen) 
de machine met een verlengde mengkamer uit te rusten. De koeling naar 
het sample vindt dan direct plaats, niet meer (zoals nu) via de exchange 
vloeistof en de samplestaaf. 

Pogingen zijn gedaan om, met de machine als toploader, lagere 
temperaturen te maken. Hiervoor is bijvoorbeeld de exchange vloeistof 

tussen mengkamer en sample (15% 3He in 4He} vervangen door 100% 3He. De 
laagst te bereiken temperatuur zonder magneet veld is dan -20 mK 
(i.p.v. -80 mK). Het koelend vermogen is slechter dan bij het mengsel, 
vooral door de slechtere warmtegeleiding. De temperatuur loopt in een 
aangelegd magneetveld t.g.v. eddy-currents op tot -140 mK. 

Meer succes heeft het veranderen van de samplestaaf gehad. Op de 
samplestaaf zitten een paar duizend Cu draadjes van 80 µm rond en -50 
cm lang, voor de warmtegeleiding tussen mengkamer en sample. Door deze 
te vervangen door 50 µm draadjes wordt de invloed van eddy-currents 
verkleind. De laagst bereikte temperatuur in het magneetveld daalde van 
-125 mK naar -80 mK. 

Om de veiligheid van het systeem te vergroten zijn een aantal 
aanpassingen gedaan op het gas handel systeem. 

Op de ingang van de booster (difussie pomp van de Still} is de 
handbediende vlinderklep vervangen door een pneumatische, die elektrisch 
bediend kan warden. De pneumatiek bevat a.a. een bufferpot met een 
terugslagklep, zodat bij storingen de toevoer van perslucht naar de 
vlinderklep gewaarborgd is. 

Elektrisch is het schema aangepast zodanig dat de vlinderklep pas 
open kan als de voorpomp en de booster werken. De booster schakelt pas, 
als de voorpomp werkt en als de temperatuur van de booster niet te hoog 
is. Deze schakelwijze staat bekend als het master-slave principe. Bij 
een calamiteit, bijvoorbeeld het uitvallen van de waterkoeling van de 
booster of een te hoge druk in de condensor, schakelt het systeem op de 
temperatuur respectievelijk druk sensor. De booster wordt uitgeschakeld 
en de vlinderklep slaat dicht, hierdoor is het risico dat olie in de 
capillairen van de koelunit terecht komt aanmerkelijk kleiner. Voor 
controle van de waterflow van zowel de booster als de diffusie pomp van 
het vacuum is een flowmeter geinstalleerd. Op de diffusiepomp van het 
vacuum is eveneens een temperatuur-sensor bevestigd, zodat de pomp 
automatisch afschakelt als de temperatuur te hoog wordt. 
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Figuur 3.13:Het elektrisch schakelschema van het gas handel systeem van 

de mengkoeler. 
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3.3 HET MAGNEETSYSTEEM 
Met het 3He systeem ziJn experimenten mogelijk op alle vijf de 

magneetstations van de magnetenfaciliteit van het Nijmeegse hogeveld 
magnetenlab, dus tot 30,4 Tesla. De hier beschreven metingen zowel voor 
het 3He systeem als voor de mengkoeler zijn gedaan op de 20 Tesla 
bittermagneet (station vier). 

cooing water current 

copper plate 

Insulator 

Figuur 3.14: De opbouw van, en het stroompad in, een Bittermagneet. 
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tabel 3.1: De specificaties van de 20 Tesla magneet. 

boringsdiameter: 32mm 
uittree temperatuur koelwater bij 1 kA: 15 °c 
totale spanning over de magneet bij 19,5 kA: 267,1 V 
maximale magnetische inductie bij 19,5 kA: 20,12 T 
veld homogeniteit binnen 0,5 cm bolstraal: 99,9% 

Een bittermagneet bestaat uit een stack van koperen- en 
isolatieschijven, de isolatieschijven isoleren de koperenschijven van 
elkaar, behalve op de contactposities. Door de koperen en 
isolatieschijven beurtelings te stapelen, wordt een spiraalvormig 
stroompatroon verkregen. 

Om hoge magneetvelden in een bittermagneet te genereren, zijn stromen 
tot 20 kA nodig. Deze stromen leiden tot een vermogensdissipatie in de 
koperenschijven van bijna 6 MW. Om de magneettemperatuur niet te hoog 
te laten oplopen, is koeling noodzakelijk. Dit gebeurt door water door 
axiale koelkanalen te persen. De koeling is zodanig gedimensioneerd dat 
de temperatuur van de koperenschijven in de magneet lokaal niet boven de 
120 graden Celcius uitkomt. 

I 

I [ ___ _ ....... J 
....... IOI 

···---·~~---·------------

Figuur 3.15:Schema van een 3 MW voedingsinstallatie. 

Fig. 3.16 geeft een schematisch overzicht van de hoge magneetveld 
installatie. De voedingsunits leveren een maximale stroom van 10 kA elk, 
bij 300 V {is 3 MW). De stroom wordt gecontroleerd, door de spanning 
van een programmeerbare sweepgenerator. 

Het koelsysteem bevat een primair circuit met gedeioniseerd water 
voor koeling van de magneet, en een secundair circuit dat het water van 
het primaire circuit koelt. Het water van het secundaire circuit wordt 
gekoeld door smeltend ijs, dit ijs wordt in een ijsbunker opgeslagen en 
m.b.v. een compressor aangemaakt, die uiteindelijk met grondwater wordt 
gekoelt. Een volle ijsbunker is goed voor een koelbuffer van 18 MWh. 
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Figuur 3.16:Schema van de installatie van het Nijmeegse hogeveld 
magnetenlab, waarop aangegeven: een magneet station, de 
voedingsunits en de waterkoeling. 

3.~ De elektrische signaalverwerking. 
De meetsignalen worden verwerkt met lock-in technieken. Een 

wisselstroombron wordt op de stroomcontacten van het sample aangesloten. 
De stroombron wordt gevormd door een oscillerende spanningsbron met een 
serieweerstand van 1 Mn. 

Fig. 3.17 geeft een schema van de schakeling. In de schakeling is 
een gemeenschappelijke aarde gekozen, ten opzichte waarvan gemeten 
wordt. Het uitdelen van de stroom, is gedaan om eventuele fluctuaties 
in het signaal van de stroombron op te vangen. Deze treden op als de 
2-punts wee::-stand over de stroomcontacten groot wordt in vergelijking 
tot de serieweerstand. Voor een groot aantal metingen, is geen gebruik 
gemaakt van het uitdelen van de stroom, en is rechtstreeks het lock-in 
signaal gemeten. 

Ook zijn er enige DC metingen verricht, dit door de lock-ins te 
vervangen door een voorversterker, en de oscillerende spanningsbron door 
een stroombron. 
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Figuur 3.17:De elektrische meetopstelling, schematisch. 
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4. DE METINGEN. 

4.1 Inleiding. 

Met de in hoofdstuk 3 beschreven 3He-insert zijn, samen met Roel 
Kusters en Casper Langerak (KUN), quantum Hall en SdH metingen verricht. 
Gemeten is aan sample 1376/15. Hierbij is gekeken naar de invloed van 
de backgate, en de stroomafhankelijkheid. De resultaten zijn te vinden 
in Fig. 4.1 t/m 4.3. Bij de metingen aan dit zelfde sample in de 
mengkoeler, samen met Paul Koenraad en Johan Cuypers (TUE), is tevens 
naar de invloed van de temperatuur en van belichting met een rode LED 
gekeken. Zie hiervoor Fig. 4.4 t/m 4.11. Tijdens het afkoelen van het 
sample, bij de metingen met de mengkoeler, was een van de 
stroomcontacten doorverbonden met de backgate. Bij de metingen is 
vooral gelet op het asymmetrisch gedrag in de SdH, en de invloed van LED 
en backgate op de afzonderlijke spincomponenten van het QHE. Verder is 
nag gekeken naar het FQHE, en tenslotte nog naar de invloed van de 
temperatuur en de stroom. 

Figuur 4.1: De Hall- en de magnetoweerstand 
als functie van het magneetveld. 
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4.2 De meetresultaten. 
Fig. 4.1 toont de Hall-weerstand en magneto-weerstand als functie van 

het magneetveld. Bij vulfactor v=2/3 is in R duidelijk een plateau en xy 
in R een minimum te zien. Voor R geldt bij, v=l,R =h/e2 -25,8 kn. xy xy xy 
Fig. 4.2 vertoont duidelijk een asymmtrisch gedrag in de SdH of 
magnetoweerstand als functie van de aangelegde backgate spanning. 
Verder is het aantal ladingsdragers, bepaald uit de SdH meting, gegeven 
voor de verschillende backgate spanningen. Een grotere backgate 
spanning geeft een toename van n . 

r. Q,5, t 
1 & 1,JSjJ A (JS.~!/,.) 

' 
- 0 VJac~~ 
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Figuur 4.2: ASYMMETRISCH gedrag in de SdH onder invloed van de backgate 
spanning. 

Voor de mogelijke oorzaak van dit asymmetrisch gedrag, verwijst Haug et 
al.[1.] naar het aantal ladingsdragers, en de invloed van attractieve en 
repulsieve verstrooiingsmechanismen. Wolter et al.[2] toont aan dat het 
juist de vorm van de golffunctie en dus de overlap met de 
verstrooiingscentra zijn die dit asymmetrisch gedrag bepalen. 

In Fig. 4.3 is het stroomafhankelijk gedrag van de asymmetrische SdH 
zichtbaar. De N=l~ piek (tussen i=3 en i=4), komt op bij een grotere 
stroom. 
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Figuur 4.3: gelijk-STROOM-afhankelijkheid als functie van het 
magneetveld. 

Wordt de temperatuur verhoogd van 0,20 naar 1,4 kelvin, dan zijn 
binnen de N=O~ piek (tussen i=l en i=2), grote veranderingen zichtbaar. 

Figuur 4.4: TEMPERATUUR-afhankelijkheid als 
functie van het magneetveld. 
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Zowel de linker als de rechterflank in de SdH komt op, in de Hall
weerstand echter verdwijnt de structuur (zie pijl} die, zoals we in Fig. 
4.5 zullen zien, de eerste tekenen van het 5/3 en 4/3 plateau zijn. Ook 
de N=l~ en de N=O~ piek, komen op bij een hogere temperatuur. De 
spin-up piek voor de N=O en de N=l, zijn in het geheel niet zichtbaar. 

Wordt een backgate spanning aangebracht, dan ontwikkelen het 4/5 en 
3/5 plateau zich terwijl ook het minimum in de SdH bij een hogere R 

xx 
komt te liggen (Fig. 4.5}. De spin-down piek in het QHE, wordt bij 
toenemende backgate spanning zichtbaar. Ook de spin-up piek geeft een 
hoger maximum te zien, dit in tegenstelling tot eerdere waarnemingen van 
Wolter et al.[2] waarbij geen veranderingen in de spin-up piek optreden. 

Figuur 4.5:De invloed van BACKGATE spanning 
op de (a} Hall- en (b) de magneto-weerstand 
als functie van het magneetveld. 
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Figuur 4.6: Het IRREVERSIBEL gedrag van de backgate. 
Figuur 4.7: Het maximum tussen i=3 en i=10/3 

als functie van de backgate. 
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De invloed van de backgate, in niet volledig reversibel. Als naar 
een hoge backgate spanning wordt gegaan treden, zoals Fig. 4.6 laat 
zien, irreversibele veranderingen op. Een verschijnsel dat eenmalig is 
waargenomen, is het verdwijnen van het maximum, tussen v=3 en v=l0/3, 
onder invloed van de backgate spanning (Fig. 4.7). 

Dat de lage temperatuur voor het FQHE noodzakelijk is, blijkt uit 
Fig. 4.8. Ondanks dat er een hoge backgate spanning over het sample 
staat, verdwijnt de 5/3 fractie bij verhoging van de temperatuur. 
Opmerkelijk is ook het "schuiven" van de SdH, Dit is niet het geval als 
er geen backgate is aangebracht (vgl. Fig. 4.4). 

Figuur 4.8: TEMPERATUUR-afhankelijkheid bij een BACKGATE spanning van 
+100 v. 
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Figuur 4.9: De invloed van BELICHTING op de Hall- en de magneto
weerstand als functie van het magneet-..,eld. 
(a) 0 µs, (b) 1,4 µs, (c) 3,4 µsen (d) 7,4 µs totale 
belichtingstijd. 
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Voor de N=O~ piek is de invloed van belichting met een rode LED 
nader bekeken (Fig. 4.9). Hoewel bij een totale belichting van 1,4 µs 
(=0,2+0,2+0,2+0,4+0,4 µs) het aantal ladingsdragers in dezelfde orde 
toeneemt als met de backgate, is de rechterflank nog steeds laag. Het 
maximum van de linkerflank is, vergeleken met de onbelichte piek, een 
paar honderd Ohm gedaald. Wel is de ontwikkeling van het ~/3 plateau 
zichtbaar. Na een totale belichtingstijd van 3,4 µs, komt zowel de 
linker- als de rechterflank van de N=O~ piek sterk op. Bij 7,4 µs 
belichting overheerst het maximum van de hoge veld flank, echter van het 
v=4/3 plateau is geen sprake. 

Na 7,4 µs belichting is de elekronconcentratie van het sample 
verzadigd. Verder belichten tot 21,4 µs toe geeft geen grote 
veranderingen meer te zien. 

" 

~. 10 (a) ~ ( ~/'J wll«!j JtL'chL mrl L~ 
J • o,s!'A (191lf•) 

T • O,JS ~ 

11,,... J.J_ll•'cao" 

- IV Joc~alt 
-·--+100V .h«~Qlt •> 11q// .ra111111 rrel ~·eV 
-·- I· 5f14 ; i.;a,., V 

.! 

56 

/ 
/' 

·.1 

----J llu.bJ 

/ 

0 



~.10 (b) l~' II' IAllkdij jil,chl 
! 'D,3JlA f4f ill~· I 
r. 4JJ t 
""' • J~. ID' cot" 

-oV;t~ 
·--~100 v Jtic!filr 

---v .. ~1-~R I 

J " ' \ . 
I 
' I 
' 
I 

--------~-=+-----==~--·---------=::====6'---------
10 10 

Figuur 4.lO:De invloed van backgate en van stroom na verzadiging van de 
aantal ladingsdragers met een LED, op de (a) Hall- en de (b} 
magneto-weerstand. 

Wordt nu een positieve gatespanning aangebracht van 100 V, Fig. 4.10, 
dan zijn er nog kleine veranderingen in de SdH waar te nemen. De N=l~ 
zakt iets in, evenals de hoogveld kant van de N=O~ piek. Wel een groot 
effect heeft een factor 10 grotere stroom. De maxima, in de SdH
weerstand, komen bij een lagere weerstands waarde te liggen, de N=l~ 
piek echter, is aanmerkelijk verbreed aan de hoge veld kant. Ook in de 
Hall-weerstand is een groot effect te zien. De plateau's versmallen. 
Vreemd is echter de min of meer symmetrische versmalling. Dit duidt 
eerder op een temperatuur effect [3]. Het sterk opkomen van de spin-up 
piek, onder invloed van belichting, is voor N=2 nogmaals te zienin Fig. 
4.11. De relatieve toename van de breedte van het i=5 Hall plateau, is 
in absolute waarde groter, maar bij een vergelijkbare dichtheid met de 
backgate kleiner. 
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Figuur 4.ll:Het opkomen van de spin-down piek bij toenemende belichting. 

~.3 De discussie. 
Bij de metingen met de mengkoeler bleek, na het afkoelen in het 

sub-kelvin gebied, een kortsluiting op het sample te zijn opgetreden. 
De contacten 6 en 8 (Fig. 4.12) waren doorverbonden. 

2 3 

5 

7 

Figuur 4.12:De nummering van de contacten. 



Van de overige contacten, was zowel bij de mengkoeler metingen als bij 

de 3He metingen, stroomcontact nummer 5 hoog-ohmig en contact nummer 2 
in de orde van kn. Rest de contacten 1,3,4 en 7. Contact 3 en 4 zijn 
gebruikt voor het meten van de magneto-weerstand, 3 en 7 voor de Hall
weerstand, en de "kwalitatief" beste plaatjes zijn verkregen door 
contact 1 en 6 als stroomcontact te gebruiken. 

De problemen die optreden door deze kortsluiting, worden in bijlage B 
nader toegelicht. De kortsluiting heeft geen invloed als R =0, echter xx 
als R ~o kan, zo xx blijkt uit bijlage B, de afwijking in de stroom tot 

60% oplopen. Relevant is de verhouding tussen de Hall-weerstand en de 
weerstand van de contacten. De resultaten van de metingen in de 
mengkoeler dienen dan ook met zeer grote voorzichtigheid 
ge!nterpreteerd te worden; een tegen argument is dat de verschillende 

vergelijkbare resultaten,tussen de metingen met het 3He systeem en de 
mengkoeler, weinig verschil vertonen. 

Wat betreft de meetresultaten, lijken de volgende punten in het oog 
te springen: 
- Wordt een positieve spanning op de backgate gezet of wordt het sample 
met een LED belicht, dan neemt het aantal ladingsdragers toe. Rikken et 
al.[4] laten mooi zien dat beide processen een geheel verschillende 
achtergrond hebben, zij konden hun metingen verklaren met zelf
consistente berekeningen, volgens Stern en Das Sarma [5]. 

c 18 1••~1--·--· ---

" 

" 
"' 

Figuur 4.13:De subband overgangsenergie E10 als een functie van de 

elektrondichtheid. Nummer 7 correspondeert met een hoge 
backgate spanning, nummer 4 met belichting met een LED. 
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De vorm van de potentiaalput verandert in het geval van een LED op 
een andere manier, dan bij een backgate. Bij een backgate wordt de 
helling van de put "flauwer", bij een LED "stijler". Wordt de helling 
flauwer, dan wordt de subband energie minder, de golffunctie wordt 
uitgebreider, er treedt meer verstrooiing op. Dit effect is zichtbaar 
in de breedte van het quantum Hall plateau. De relatieve plateau 
breedte (Fig. 4.5 en 4.11) neemt bij eenzelfde toename in n, bij een 
backgate meer toe dan bij een LED. 
Een groat effect dat ook optreedt, onder invloed van zowel de LED als de 
backgat, is de toename van de spin-up component in de SdH-weerstand. 
Bij laag veld (niet-spin opgelost) is dit effect zichtbaar in een 
asymmetrisch gedrag van de SdH (Fig. 4.2), bij een hoog magneetveld in 
het opkomen van de spin-up piek (Fig. 4.11). 
- Bij het FQHE ontwikkelt bij vulfactor v=5/3 zich, zowel bij het 
belichten met een LED als bij toenemende backgate spanning, een plateau 
in de R De mate waarin het plateau zich ontwikkelt, lijkt slechts 

xy 

afhankelijk van de elektrondichtheid te zijn. Het v=4/3 plateau 
ontwikkelt zich bij dezelfde n bij een backgate sterker, dan bij 
belichting met een LED. Dit verschil in gedrag tussen v=5/3 en 4/3 is 
ook door Nicholas et al.[6] en Boebinger et al.[7] waargenomen. 
- Opmerkelijk is de verschuiving in de SdH-weerstand, die optreedt als 
bij een hoge backgate spanning naar een hogere temperatuur wordt gegaan. 
Een plausibele verklaring hiervoor ontbreekt voor als nog. 

Metingen aan samples, waarbij veel fracties waar te nemen zijn, lijkt 
mij een logisch vervolg van het onderzoek. Tenslotte lijkt het gebruik 
van een infrarode LED, zoals onderzocht door Harris et al.[8], aan te 
bevelen. 
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bijlage A: Thermische invloeden. 

De belangrijkste warmte invloeden op het 3He systeem 
zijn: 
- straling van de vacuumpot naar het 3He-potje; 
- straling door de pompcapillair; 
- kamertemperatuur straling door de lichtpijp; 
- warmtegeleiding door het capillair; 
- warmtegeleiding door elektrische leidingen 

als deze niet verankerd zijn; 
zijn deze echter verankerd op 1,2 K; 

- warmtegeleiding door rest contactgas (-10-2 Pa) 
in de vacuumpot; 
Joulewarmte in de elektrische leidingen; 

- Joulewarmte in het sample; 

- ver-infrarood absorptie in het sample; 
(als enkel de gewenste laserlijn) 
eddy-currents in het 3He-potje bij 0,01 T/s; 

Koelvermogen -10-4 W, bij 0,35 K. 
-10-2 W, bij 0,66 K. 

Bij het ontwerp zijn de volgende punten van belang: 
- de elektrische leidingen dienen goed thermisch verankerd 

te worden op 1,2 K, 
- als het enigszins mogelijk is dient 4He als contactgas 

te worden vermeden, 
zonder ver-infrarood is warrotegeleiding door het capillair 
de belangrijkste warmteinput, 

-10-10 w 
-10-13 w 
-10-4 w 
-10-6 w 

-10-5 w 
-103 I 2 W 
-104 r2 w sample 
-5x10-4 W 

- met ver-infrarood vormt de straling ver-uit de belangrijkste 
warmteinput; filtering op 4,2 K is nodig om temperaturen 
lager dan 0,5 K te bereiken, 

- bij sweeps van 1 T/s gaan de eddy-currents overheersen, 
en verder 
- is er weinig ruimte voor 3He-pot en bolometer beschikbaar. 

In het ontwerp is opgenomen: 
- een lage temperatuur filterset (4,2 K), 

- een speciale koude vinger (1,2 K), om de bolometer te koelen, 
- koper-draden van de 3He vloeistof naar het sample. 
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bijlage B: De invloed van kortsluiting in het sample 

Het stroompatroon rond een contact-2DEG oppervlak, gedraagt zich 
volgens de onderstaande figuur. 

08 

-L 0 L 
~~~--~~~~~~~~~---+-- -~ 

contact 2 DEG contact 

Figuur Bl: Het stroompatroon rond een contact-2DEG oppervlak. 

Afhankelijk van de richting van de stroom en van de richting van het 
magneetveld, loopt bij hoge magneetvelden de stroom via de rechtsonder 
of de linksboven hoek. 

Figuur B2: De stroompaden bij kortsluiting van contact nummer 6 en 8. 

Stel er loopt een gelijkstroom door het sample, en er is een 
kortsluiting tussen contact 6 en 8 (Fig. B2}. In het quantum Hall 
regime komen gebieden voor, waar R =O, dit is bij de plateau's, dan zal xx 
de stroom loodrecht op de lengterichting van het preparaat !open, en er 
is geen invloed van de kortsluiting. Echter als R =O is, dan heerst xx 
tussen contact 6 en 8 een spanningsverschil, waardoor er een stroom gaat 
!open (Fig. B3). 
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Figuur B3: De stroomkring die ontstaat bij de kortsluiting van contact 
nummer 6 en 8, als R ~o. xx 

Nu geldt: O=l1R -l2R -l2aR +l1R , c c xx xy 
met R de contact-weerstand; R =~R , 

c c xx 
~ is de vormfactor van het contact, en a is de vormfactor van de Hall 
geometrie. 

Met R -5kn· R -8kn· R-5· a-4· 
xx 'xy '""' ' 

geeft 12-1,411 , of maximaal 60% van de totale stroom gaat door contact 

8. 
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