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Samenvatting. 

Heterostrukturen worden vaak beschreven met behulp van het Envelopa

Functie model. Aangezien er nogal verwarring bestaat over de bij dit 

model te hanteren aansluitvoorwaarden, zijn voor twee onderling ver

schillende sets randvoorwaarden berekeningen uitgevoerd aan een quasi

ééndimensionale heterostruktuur. Inderdaad blijken de eigenschappen 

van de heterostruktuur gevoelig te zijn voor de gekozen aansluitvoor

waarden. 

Aansluitvoorwaarden van de hierboven genoemde soort zijn echter pas 

dan aan de orde, als duidelijk is, dat de heterostruktuur inderdaad 

beschreven kan worden met behulp van een ééndimensionaal E.F.model. 

Het is echter zeer de vraag óf elke (driedimensionale) heterostruktuur 

met een dergelijk model beschreven kan worden. Daarom hebben we aller

eerst driedimensionale exacte E.F.vergelijkingen afgeleid, die geldig 

zijn voor iedere willekeurige heterostruktuur. Vervolgens is het zoge

naamde "gentle potential" criterium onderzocht, dat aangeeft, voor 

welke heterostrukturen het exacte E.F.model gereduceerd kan worden tot 

het ééndimensionale model. 

Aangezien in dit criterium de eigenschappen van de stoorpotentiaal 

een belangrijke rol spelen, staat tenslotte de bepaling van de stoor

potentiaal centraal. Tevens zijn een aantal stoorpotentialen van ver

schillende specifieke heterostrukturen getoetst aan dit criterium. Het 

lijkt er dan op, dat vereenvoudiging van het exacte E.F.model in het 

algemeen niet gerechtvaardigd is. Een willekeurige heterostruktuur 

dient dus in feite beschreven te worden met zeer gecompliceerde, drie

dimensionale E.F.vergelijkingen met zeer lastige aansluitvoorwaarden. 

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen, welke "fouten" men precies maakt 

als toch tot een ééndimensionaal model wordt overgegaan. 
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Inleiding 

Tegen de achtergrond van de snel groeiende electronica-industrie is 

er een steeds toenemende belangstelling voor nieuwe halfgeleidermate-

rialen en -strukturen. Daarbij is het uiteindelijke doel om grote 

hoeveelheden informatie efficiënt op te slaan en door te geven. De 

technologische ontwikkeling leidt tot de fabricage van materialen 

en/of materiaalsystemen, die ook vanuit een puur wetenschappelijk 

oogpunt interessant zijn. 

Voorbeelden van dergelijke systemen zijn de zogenaamde "heterostruk-

turen". Dit zijn submicron-strukturen, die opgebouwd zijn uit lagen 

van verschillende halfgeleidermaterialen. Deze kunstmatig tot stand 

gekomen strukturen (men spreekt in dit verband wel van "quantum mecha-

nical engineering") blijken nieuwe. opwindende eigenschappen te bezit-

ten. 

Heterostrukturen worden vaak beschreven met behulp van het zogenaam-

de ~nvelope-[unctie model. In deze benadering, waarin electrongolf-

functies~(!) vervangen worden door envelope-functies F(!). is het 

noodzakelijk om aan te geven, hoe de aansluitvoorwaarden voor de enve-

lepe-functies bij de interfaces er uitzien. Alleen dan leidt deze 

theorie tot voorspellingen omtrent de electronische eigenschappen van 

heterostrukturen, die met enig vertrouwen kunnen worden bezien. Onge-

lukkigerwijze bestaat er nogal verwarring over de te gebruiken set 

aansluitvoorwaarden: zowel de set "t(x) en~ lft(x) zijn continu" als 

1 d 
de set "lft(x) en * "dx w(x) zijn continu" zijn in omloop (w(x) neemt 

m (x) 

hierbij de plaats in * van de envelopa-functies en m is de effectieve 

massa). De keuze van een bepaalde set aansluitvoorwaarden zal echter 
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gevolgen hebben voor de waarden van de te berekenen eigenschappen in 

een heterostruktuur. Om dit te illustreren zijn in hoofdstuk 1 voor 

een bepaalde heterostruktuur de energie-eigenwaarden, de dichtheden en 

de overgangswaarschijnlijkheden zowel met behulp van de ene als met 

behulp van de andere set aansluitvoorwaanden berekend. 

De problematiek van de verschillende aansluitvoorwaarden is nauw 

gekoppeld aan het gebruik van ééndimensionale vergelijkingen in het 

E.F. model. In referentie 1 is "aangetoond .. dat bij deze vergelijking

en de laatstgenoemde set aansluitvoorwaarden horen. Het is echter de 

vraag, in hoeverre het gebruik van die ééndimensionale vergelijkingen 

voor de beschrijving van een willekeurige (driedimensionale) hetero

struktuur geoorloofd is. In hoofdstuk 2 zullen daarom driedimensionale 

E.F.vergelijkingen worden afgeleid, die geldig zijn voor iedere wille

keurige heterostruktuur. Tevens zal worden aangegeven onder welke 

voorwaarde(n) (dus met andere woorden voor welke specifieke hetero

strukturen) het driedimensionale model gereduceerd kan worden tot een 

ééndimensionaal E.F.model. 

Aangezien de stoorpotentiaal U(!J (de potentiaal, die het ene mate

riaal voelt ten gevolge van de aanwezigheid van een ander materiaal) 

een essentiële rol speelt in het criterium. dat aangeeft, wanneer het 

driedimensionale E.F.model gereduceerd kan worden, staat de bepaling 

van die potentiaal in hoofdstuk 3 centraal. Heterostrukturen, waarin 

de stoorpotentiaal niet aan het zogenaamde "gentle potential" crite

rium voldoet, dienen in feite beschreven te worden met behulp van de 

driedimensionale E.F.vergelijkingen. De hierbij behorende aansluit

voorwaarden zijn echter niet uitsluitend in termen van ééndimensionale 

envelope-functies weer te geven. 

- 2 -



Hoofdstuk 1 De invloed van randvoorwaarden op eigenschappen van 

heterostrukturen. 

§ 1.1 Inleiding. 

Een van de belangrijkste onderzoekgebieden in de vaste-stof fysica 

en -technologie is het perfectioneren van materialen en strukturen, 

waarin ladingdragers hoge beweeglijkheden en kontroleerbare dichtheden 

hebben. In dit verband wordt veel onderzoek verricht aan zogenaamde 

"heterostrukturen". Dit zijn gelaagde strukturen van verschillende 

soorten halfgeleidermaterialen, zoals GaAs, AlAs, InSb etcetera. Hete-

rostrukturen kunnen in een drietal categorieën onderverdeeld worden, 

die elk opmerkelijke, nieuwe eigenschappen vertonen. Deze drie catego-

rieën zijn: de enkelvoudige heterojunctie, de quantumwell en het su-

perrooster. De enkelvoudige heterojunctie bestaat uit twee lagen van 

verschillende soorten halfgeleiders (zie fig.1.1). De quantumwell 

bestaat uit een laag van een bepaalde soort halfgeleider, die omgeven 

wordt door twee lagen van een ander type halfgeleider. In een super-

rooster wisselen de lagen van verschillende typen halfgeleiders elkaar 

af. 

UNDOPED IGaAIAsiSPACER 

IGaAIAsl \ 
Si-DOPEO 

IGaAsl 
UNDOPlD 

FF.RHI 
LEVEl 

TWO ENSIONAL 
ELECTRON GAS 

Fig.1.1 Een heterojunctie: de gemoduleerd gedoopte heterojunctie. 
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lel 

De quantumwells en superroosters kunnen weer in verschillende typen 

worden onderverdeeld; deze onderverdeling berust op verschillen in 

bandstrukturen (zie fig.1.2). 

DISTANC[ 

m
TYPEI 

, 
' 

, 
' .. 

TYP[ 11 

Rtlation".ip of band-<da< rneraies ot tht beterojuDCtioo iateNc:a for (ol GoAs
a,_,AI,A' (b) ln,_,Qa,As-GoSb,_,As,., oad (tllaAs-GaSb (leftl oad tht <lltf1)'-band dia
amsof lheir rrspcrti vc superlattic:a or multiquaatum weUs (fi&ht). with ba.od btadiaaud CIJTÎcr 
·nfinrmenlal thc htterojunctioo iatcrf'aca (middle). 

Potrnliakllt!IJ ,...mn ror polriJPt (IJPO 110 
superlattica. 

Fig.1.2 Onderverdeling van quantumwells en superroosters. 

In de volgende paragraaf zal uitvoerig worden ingegaan op het type-l 

quantumwell, zoals die bijvoorbeeld gevormd wordt door het GaAs--

Ga1 Al As systeem. -x x 

§ 1.2 Type-l quantumwell en de één-dimensionale rechthoekige 

potentiaalput. 

De quantumwell, zoals die gevormd wordt door een laag GaAs "gesand-

wiched" tussen twee lagen Ga1 Al As, is vanwege het groter zijn van -x x 

de energiegap van Ga1 Al As ten opzichte van die van GaAs en vanwege -x x 
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de ligging van de twee gaps ten opzichte van elkaar van het type-I 

(zie fig.1.2). Zowel de geleidings- als de valentiebandkant kan worden 

opgevat als een één-dimensionale rechthoekige, eindig diepe poten-

tiaalput voor electrenen (gaten). een probleem, dat in bijna elk hand-

boek van de quanturnmechanica wordt beschreven en ook wel tekend staat 

als het "particle-in-a-box"-model. Het gevolg van die twee potentiaal-

putten is het optreden van discrete energieniveaus in de conductie- en 

valentiebanden van GaAs. De ligging van die energieniveaus wordt be-

paald met behulp van de Schrödingervergelijking en een set randvoor-

waarden. Omdat er nogal verwarring bestaat over de te gebruiken aan-

sluitvoorwaarden (zie ref.l) bij interfaces van heterostrukturen, zijn 

de ligging van de energieniveaus. de dichtheden en de overgangswaar-

schijnlijkheden tussen de discrete geleidings- en valentieniveaus 
-+ 

zowel voor de aansluitvoorwaardenset "1/!(E..) en IJ 1/!(E.) zijn continu" als 
-+ 

voor de set "1/!(E..) en 1 * . \I 1/!(E.) zijn continu" in het volgende bere
m 

kend voor de quantumwell van GaAs en GA1 Al As. Alvorens de resulta-x x 

ten hiervan te bespreken zal eerst het model van de één-dimensionale 

rechthoekige, eindig diepe potentiaalput uitvoerig belicht worden voor 

beide sets aansluitvoorwaarden. 

§ 1.3.1 Deeltjes in een één-dimensionale rechthoekige, eindig diepe 

potentiaalput. 

De één-dimensionale rechthoekige. eindig diepe potentiaalput wordt 

beschreven door middel van: V(x) = 0 

= -V 0 

- 5-

x < -a en x > a 

-a < x < a (1.3.1) 



oftewel door middel van het volgend plaatje: 

I 1I 

él ///'" ~ / / / 

/~ ;:;:; 
-1/:. K 

0 ~ 

-'t. A.. 

Fig.l.3 De ééndimensionale rechthoekige, eindig diepe potentiaalput. 

Met behulp van de Schrödingervergelijking, 

2m 
+ h2 .(E-V(x))~(x) = 0 (1.3.2) 

kunnen de golffuncties van het deeltje in de verschillende gebieden 

van de potentiaalput worden bepaald. We onderscheiden twee gevallen: 

E > 0 en E ( 0. 

Voor E > 0 worden de golffuncties gegeven door: 

~I (x) 
iloc = A1e + B1e -ikx 

x < -a 

~II(x) 
iqx = c1e + D1e -iqx 

-a < x < a (1.3.3) 

~I II (x) 
ikx c1e -ikx 

x >a = F1
e + 

2 2m 2 2m 
met k = t 2 .E en q = h2 .(E+V0 ) . Reflectie- en transmissieamplitude 

worden respectievelijk gegeven door: 
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Voor E < 0 worden de golffuncties gegeven door: 

IOC w1 (x) = c2e 

w11 (x) = A2sin qx + B
2

cos qx 

-K.X 
1[1 I 11 (x) = D2e 

2 2mE 2 2m 
met K = - 2 en q = 2· (E+V 0 ). 

11 11 

§ 1.3.2 Randvoorwaarden "w(x) en~ w(x) zijn continu". 

(1.3.4) 

(1.3.5) 

(1.3.6) 

Met behulp van een set randvoorwaarden kunnen de energie-eigenwaar-

den van de Schrödingervergelijking bepaald worden. In deze paragraaf 

zullen we gebruik maken van de volgende set aansluitvoorwaarden voor 

de één-dimensionale potentiaalput: 

d 
"w(x) en dx w(x) zijn continu bij x = + a" (1.3.7) 

In het geval E < 0 levert dit de volgende vergelijkingen op: 

c2e -Ka = -A2sin qa + B2cos qa (1.3.8) 

D2e -Ka A
2
sin qa + B2cos (1.3.9) = qa 

KC2e -Ka q(A2cos qa + B2sin qa) (1.3.10) = 
-KD e -Ka = -q(-A2cos qa + B2sin qa) (1.3.11) 2 

- 7 -



(1.3.8) in (1.3.10) levert: 

A2cos qa + B
2
sin qa 

K = q. 
-A

2
sin qa + B

2
cos qa 

(1.3.9) in (1.3.11) levert: 

-A
2

cos qa + B
2
sin qa 

K = q. 

Aan (1.3.12) en (1.3.13) kan alleen voldaan worden als geldt: 

(1.3.12) 

(1.3.13) 

In het geval, dat A2 = 0 hebben we te maken met een even oplossing: 

en gelden de relaties: 

c2 = o2 

K = q.tan qa 

Als B2 = 0 spreken we van oneven oplossing: 

~11 (x) = A
2
sin qx 

c2 = -o2 

- 8 -
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(1.3.15) 

(1.3.16) 

(1.3.17) 

(1.3.18) 



1r 
K = -q.cot qa = q.tan(qa~) 

Indien we de parameters y en À, gegeven door 

y = qa (1.3.20). 

2 2mV0a 
À= 2 

t 

invoeren, kunnen (1.3.16) en (1.3.19) herschreven worden tot: 

respectievelijk 1r 
= tan(y~) 

(1.3.19) 

( 1.3.21) 

(1.3.22) 

De punten y , waarvoor aan (1.3.22) voldaan wordt, kunnen grafisch n 

bepaald worden (zie fig. 1.4). 

tan y 

1r 
tan(y~) 

.!.. (À-y2) 0. 5 
y 

!:J -
Fig.1.4 De grafische bepaling van (1.3.22): y zijn de punten, waar

n 

voor aan (1.3.22) voldaan is; n=even hoort bij even golffunc-

ties, n=oneven bij oneven functies. 
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Elke oplossing y staat voor een waarde van q ((1.3.20)), en dientenn 

gevolge voor een waarde van K ((1.3.16) en (1.3.19)) en voor een waar-

de van de energie-eigenwaarde ((1.3.6)). Voor E ( 0 heeft het ener-

giespectrum dus een discreet karakter. 

Indien de ladingsdichtheid en/of de overgangswaarschijnlijkheden 

berekend dienen te worden, dan moeten ook de waarden van de vermenig-

vuldigingsconstanten A2 . B2 • c2 en D2 bekend zijn. De bepaling van de 

grootte van deze waarden gaat als volgt in zijn werk: allereerst wordt 

de uitdrukking voor w11 (x) (in de put) in (1.3.5) herschreven tot: 

.h ( ) A, iqx 8 • -iqx 
~11 x = 2e + 2e (1.3.23) 

Uitwerking van de randvoorwaardenvergelijking levert bij x=-a de 

volgende relaties op: 

. c2 . . 
A2 

____ ( 1~) -Ka+lqa 
- 2 . q .e 

· c2 · i B2 = ~.(11l~).e-Ka- qa 

en bij x=a: 

, D2 . . 
A2 

__ ( 1 lK) -Ka-lqa 
- 2. q .e 

' 02 i . 
B2 

__ ( 1-2:.) -Ka+lqa 
- 2 . q .e 

Combinatie van (1.3.24) en (1.3.26) levert: 
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(1.3.26) 

(1.3.27) 



02 1 iK 
2iqa q 

(1.3.28) c= e . 
+ iK 2 1 q 

Indien we ~ gelijk stellen aan tan ~ , dan zien de randvoorwaardenq 

vergelijkingen (1.3.16) en (1.3.19) er als volgt uit: 

(1.3.29) 

(n=even levert (1.3.16), n=oneven levert (1.3.19)). Verder geldt er de 

relatie 

1 + _i_K = 1 .e~i~ 
- q cos ~ (1.3.30) 

Met behulp van (1.3.29) en (1.3.30) worden (1.3.26), (1.3.27) en 

(1.3.28) herschreven tot: 

02 . .". 1 
A2 

-Ka 1n-
(1.3.31) = 2·e e 2. cos ~ 

02 . .". 1 
B2 

-Ka -1n-
(1.3.32) = 2·e e 2. cos ~ 

c2 = o2 .e 
inTr 

(1.3.33) 

(Vergelijk (1.3.33) met (1.3.15) en (1.3.18)). De golffuncties zien er 

dan als volgt uit: 

- 11 -
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(1.3.35) 

(1.3.36) 



Vergelijking (1.3.35) kan ook geschreven worden als: 

-Ka 
~11 (x) = 02 . e ~ .cos(qx+n~) 

cos(qa+n2) 

Indien n=even, reduceert dit tot: 

-Ka e 
met B = 02. cos qa 

en in het oneven geval tot: 

-Ka 
e 

met A = 02. sin qa 

A en B komen overeen met A2 respectievelijk B
2 

uit (1.3.5). 

(1.3.37) 

(1.3.38) 

( 1. 3. 39) 

Indien 02 bekend is, zijn ook de andere vermenigvuldigingscoëffi

ciënten bepaald. De waarde van 02 volgt uit de normalisatie-eigen

schap: 

(1.3.40) 

!.n dit geval wordt (1.3.40) 

(1.3.41) 

met ~ 1 (x), w11 (x) en w111 (x) identiek aan respectievelijk (1.3.34), 

(1.3.35) en (1.3.36). In het geval datneven is, wordt (1.3.41): 
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D 2 e-2Ka c.!. + _....;a~-) = } 
2 . . K 2 ( 1. 3.42) 

cos qa 

(In het oneven geval wordt de cos vervangen door sin). Uit (1.3.42) 

volgt de waarde van D2 : bij elke oplossing van de randvoorwaardenver

gelijkingen (1.3.16) en (1.3.19) hoort dus een waarde voor D
2 

en dus 

ook een waarde voor respectievelijk A
2

. B
2 

en c
2

. 

Met behulp van deze gegevens kan de ladingsdichtheid zowel in de put 

als in de barriere bepaald worden: 

e.n(x) = e. L 
qi of Ki 

( 1.3.43) 

Het geval E > 0. 

De golffuncties in de verschillende gebieden van de quantumwell 

worden gegeven door (1.3.3). Toepassing van de randvoorwaarden (1.3.7) 

bij x=-a geeft: 

A -ika B ika 
1e + 1e 

B ika - e 
1 

= (C1e-iqa + D1eiqa) 

_ _g_ (C -iqa _ D iqa) 
- k · 1e 1e 

(1.3.44) 

(1.3.45) 

Vergelijkingen (1.3.44) en (1.3.45) worden herschreven tot de volgende 

matrixvergel ijking: 
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Al (l+)eika-iqa (l+)eika+iqa 
cl 

1 
(1.3.46) =2 

81 (l-T)e-ika-iqa (l+)e-ika+iqa 
Dl 

Toepassing van de randvoorwaarden bij x=a levert: 

cl (l~)eika-iqa 
q 

( 1_k_)e -ika-iqa 
q Fl 

1 
(1.3.47) =2 

Dl ( 1_k_)eika+iqa (l~)e-ika+iqa 
cl q q 

Combinatie van (1.3.46) en (1.3.47) leidt tot: 

Al (cos ie. . 2ika .!!l . 2 
Fl 2qa - ~1n 2qa)e 2 . sm qa 

1 
= 2 

- i~.sin 2qa ie. . -2ika 
81 (cos 2qa + ~1n 2qa)e cl 

met e. = ~ + T en 11 = ~ - T ( 1.3. 48) 

Omdat we in figuur 1.3 een van links invallende golf beschouwen, kun-

nen we c1 gelijk aan nul stellen. De transmissie-amplitude wordt dan 

gegeven door: 

F1 2k -2ika T q.e 
= ~ = 2kq.cos 2qa- i(k2+q2).sin 2qa 

(1. 3.49) 

De transmissie-coëfficiënt is dan gelijk aan: 
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2 
1 = --------~~~--------2 

2 2 é . 2 2 cos qa + ~.s1n qa 

(1.3.50) 

De uitdrukkingen voor de reflectie-amplitude en -coëfficiënt luiden: 

(1.3.51) 

2 
(: - 1).sin

2 
2qa 

= ----~~------------2 
1 + (: - 1).sin2 2qa 

( 1. 3. 52) 

Aan de zogenaamde resonantievoorwaarde "R::O" wordt voldaan voor: 

sin 2qa = 0 oftewel 2qa = n~ 

De hierbij behorende energiewaarden zijn dan: 

E = -V + 
0 

met n=1 ,2,3, ... 

(1.3.53) 

(1.3.54) 

De transmissiecoëfficiënt vertoont een oscillerend gedrag (zie fig. 

1.5). Het energiespectrum voor E > 0 is continu. 
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-1 

E 
Vö 

Tran~mission eoemeient T ven u, El V0 ror a square well with ~ • JJn/4. 
The spikes on the lert are at the positions or the discrete energy levels. 

Fig.1.5 De transmissiecoëfficiënt Tuitgezet tegen EIV
0 

voor een één

dimensionale rechthoekige, eindig diepe potentiaalput. Links 

worden de posities van de discrete energieniveaus weergegeven 

§ 1.3.3 Randvoorwaarden "l/l(x) en 1 d IJl( x) zijn continu". 
m*(x). dx 

In het envelope-functie model, dat onder andere gebruikt kan worden 

om heterostrukturen te beschrijven, wordt in het algemeen (zie ref.1) 

· 1 d d d "d IJl( x) · t · " d 1 d 1n p aats van e ran voorwaar e dx- - 1s con 1nu e vo gene aan-

sluitvoorwaarde gebruikt: 

1 d IJI(x) 

m*(x). dx 
is continu" (1.3.55) 

* waarin m (x) de effectieve massa van het betreffende deeltje voorstelt 

* en m het argument x heeft meegekregen om te benadrukken, dat de ef-

fectieve massa voor een bepaald deeltje verschilt van laag tot laag in 

de heterostruktuur. 

In deze paragraaf zullen de gevolgen van de gewijzigde randvoorwaar-
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de voor een quantumwell beschreven worden. Daartoe wordt aangenomen, 

dat het deeltje een effectieve massa m1 in de barrière (Ga
1 

Al As) 
-x x 

bezit en in de put (GaAs) is deze m2 . De set randvoorwaarden bij 

+ x= /- a ziet er dan als volgt uit: 

~(x) is continu: +b(x) = ~p(x) 

*l _d~(x) is continu: !1 -~ ~b(x) = --1 -~ ~ (x) 
m (x) m2 dx p 

d d 
ofwel: dx ~b(x) = K1.dx ~p(x) met K1 

(1.3.55) 

(1.3.56) 

(1.3.57) 

De golffuncties voor de verschillende gebieden van de quantumwell 

worden weer gegeven door respectievelijk (1.3.3) voor E > 0 en 

(1.3.5) voor E < 0 . Toepassing van de randvoorwaarden (1.3.55) en 

(1.3.57) levert dan analoog als in paragraaf 1.3.2 het volgende op: 

even oplossing: 1 2 0.5 
K = K1q.tan qa of y.(X-y) = K1.tan y (1.3.58) 

oneven oplossing: K = -K1q.cot qa ofwel 

1 2 0.5 ~ 
y· (X-y ) = K1. tan(y~) ( 1.3.59) 

Ook deze beide vergelijkingen kunnen alleen grafisch opgelost worden 

~ (de tan(y+n2) graflek in fig.l.4 wordt dan vervangen door 

~ 
K1. tan(y+n2)). 

Er kunnen nu twee gevallen onderscheiden worden: K1 > 1 en K1 < 1 

De oplossingen van (1.3.22) worden weergegeven door y en die van 
nold 

(1.3.58) en (1.3.59) door yn . In het geval K1 > 1 geldt dat 

en dus dat E 

new 

n new 
In het geval K1 < 1 zijn de 
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groter dan y en zijn dus ook E groter dan E 
nold nnew nold 

Het 

aantal niveaus blijft echter constant! Dit is nog eens schematisch 

weergegeven in fig.l.6. 

E 
E2 ~- - - 2old new 

E2 ~- -- E new 2old 

El El - - -
old new 

El ----
El new old 

Fig.l.6 Schematische weergave van de verandering van de energieniveaus 

tengevolge van de gewijzigde randvoorwaarden. 

Aangezien tengevolge van de gewijzigde randvoorwaarden de oplossin-

gen y (en dus q ) veranderd zijn, zullen ook K en de vermenigvuldi-n n n 

gingscoëfficiënten A2 . B2 • c2 
n n n 

en D2 gewijzigd zijn. Hierdoor zul
n 

len er ook veranderingen optreden in de ladingsdichtheid en de over-

gangswaarschijnlijkheden. Hoe die veranderingen er kwalitatief en 

kwantitatief uitzien, zal in de volgende paragraaf aan de hand van het 

voorbeeld van de quantumwell van GaAs en Ga1 Al As aan de orde worden -x x 

gesteld. 

In het geval dat E > 0 zien de matrixvergelijkingen tengevolge van 

de nieuwe randvoorwaarde er als volgt uit (vergelijk met (1.3.46) en 
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(1.3.47)): 

Al 
Klq "k · 

(l~)el a-1qa Klq "k · (1-k-)el a+1qa ct 
1 

Klq "k · (liK~q)e-ika+iqa (1.3.60) =2 
Bl (l-k-)e -1 a-1qa 

Dl 

cl (l~)eika-iqa 
Klq 

( 1_k_)e -ika-iqa 
Klq Fl 

1 
(1.3.61) =2 

Dl 
( 1_k_)eika+iqa (l~)e-ika+iqa 

cl Klq Klq 

Combinatie van (1.3.60) en (1.3.61) leidt tot: 

iE.' . 2ika .!.!:L_ • (cos 2qa - -z-.sln 2qa)e 
2 

.s1n 2qa 

- if .sin 2qa iE.' . -2ika (cos 2qa + -z-.sln 2qa)e 

met (1.3.62) 

De transmissie-amplitude wordt nu gegeven door: 

(1.3.63) 

en de reflectie-amplitude door: 
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(1.3.64) 

De resonantievoorwaarde R=O levert hetzelfde op als in het vorige 

geval. Hoe de amplituden precies veranderd zijn, is echter moeilijk 

aan te geven. 

§ 1.4 Berekeningen aan het CaAs-Ca
1 

Al As systeem. -x x 

In quantumwell-heterostrukturen bestaande uit dunne GaAs-lagen "ge-

sandwiched" tussen Ca
1 

Al As-barrières zal de bandstruktuur veranderd -x x 

zijn en zal dan ook opmerkelijke verschillen vertonen ten opzichte van 

die van de bulkmaterialen. De bandgap van bulk GaAs is 1.5192 eV bij 

2 K. In Ca
1 

Al As hangt de bandgap af van de Al-concentratie x en -x x 

wordt gegeven door (experimenteel): 

E gap,Ca
1 

Al As -x x 
= E + 1.04x + 0.047x2 

gap,CaAs (1.4.1) 

De bandgap van Ca1 Al As is dus altijd groter dan die van GaAs. -x x 

Indien wordt aangenomen, dat de geleidings- en valentiebanden een 

rechthoekige potentiaal bezitten, dan leidt dit tot een ruimtelijke 

energie-bandstruktuur zoals weergegeven in fig.l.7. 
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1 

T 
15°/o 
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Fig.l.7 Schematische weergave van een zogenaamde multi-quantumwell-

structuur van GaAs-Ga
1 

Al As. · -x x 

De diepte van de putten is voor het eerst bepaald door Dingle in 

1975. Volgens zijn meetgegevens is de put in de geleidingsband onge-

= E - E gap,Ga1 Al As gap,GaAs -x x 
diep en veer 220 meV oftewel 85% van AE 

de put in de valentieband is ongeveer 30 meV ofwel 15% van AE diep. 

Recente experimenten geven echter aan, dat de verdeling eerder 60% 

voor de geleidings- en 40% voor de valentieband is. Omdat deze discre-

pantie echter nog niet verklaard is, is in de berekeningen in deze 

paragraaf uitgegaan van de waarden volgens Dingle. 

De quantumwells in fig.l.7 worden ontkoppeld verondersteld. De 

Ga1 Al As-barrières mogen dus niet al te dun zijn. -x x 

Uitgaande van het model van figuur 1.7 zijn de energieniveaus en de 

ladingsdichtheden berekend voor de put in de geleidingsband (V0=220 

meV, min (1.3.6) is de effectieve massa van het electron) voor een 

drietal putbreedten (L =2a). Om de invloed van de barrièrehoogte te z 
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bepalen zijn voor een bepaalde putbreedte (a=150 A) de berekeningen 

uitgevoerd voor V
0

=110 meV. Al deze berekeningen zijn zowel voor de 

randvoorwaarde ":is continu .. als voor " 1*.: is continu" uitge
m 

ml 
voerd. De waarde van K

1
=-- volgt uit tabel 1 en is gelijk aan 1.597. 

m2 

T ABLE I. Gaps, spin·ortJit splittinas, dTcctive maucs. and input c:ouplin& parameten 10 lhe Kane IIIOdcl. 

GaAs 1.430 0.343 0.067 0.454 0.070 0.143 11.80 -3.52 1.67 -(1.26 
AIAs 3.002 0.281 0.222 o.m 0.150 0.267 17.66 -4.07 1.06 -0.14 
G&owAiuAs 1.995 0.320 0.107 0.535 0.099 0.188 11.84 -4.16 1.27 -0.30 

Tabel 1. Gegevens voor de materialen GaAs, AlAs en Ga1 Al As. -x x 

De berekeningen zijn als volgt uitgevoerd: nadat grafisch een schat-

ting van de waarden van y heeft plaatsgevonden, worden deze waarden 
n 

met behulp van een numeriek iteratieproces zo nauwkeurig mogelijk 

bepaald. Vervolgens worden de bijbehorende waarden van ~ en Kn (zie 

(1.3.20) en (1.3.16)), van E (zie(1.3.6)) en van de vermenigvuldi
n 

gingsconstanten D2 ((1.3.42)), ~· 82 en c2 ((1.3.31), (1.3.32) en 

(1.3.33)) bepaald. De dichtheid n(x) (zie (1.3.43)) volgt dan uit: 

n(x) = (1.4.2) 

Voor een put met drie energieniveaus bijvoorbeeld is dit gelijk aan: 
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put: n(x) 

(1.4.3) 

Hieronder en in appendix A zijn de resultaten vermeld van bovengenoem-

de berekeningen (E en n ld horen bij K1=1, E ' en n horen bij n o n new 

De energieniveaus. 

V0=220 meV: 

a=150 A: n E (meV) E '(meV) AE(meV) n n 

0 - 214.93 - 215.45 0.52 
1 - 199.70 - 201.68 1.98 
2 - 174.61 - 178.49 3.88 
3 - 139.81 - 145.34 5.53 
4 - 95.84 - 102.54 6.70 
5 - 44.83 - 50.47 5.64 

a=50 A: 0 - 188.31 - 194.85 6.54 
1 - 98.65 - 114.54 15.89 

a=25 A: 0 - 141.69 - 161.47 19.78 

V0=110 meV: 

a=150 A: 0 - 105.30 - 105.93 0.63 
1 - 91.38 - 93.51 2.13 
2 - 68.55 - 72.45 3.90 
3 - 37.91 - 42.25 4.34 
4 3.94 5.68 1. 74 

Tabel 2. De energieniveaus in een quantumwell bepaald voor twee ver-
schillende aansluitvoorwaarden. 

Hieruit kan het volgende geconcludeerd worden: de energieniveaus 
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behorende bij K
1
=1.597 liggen lager (dieper in de put) dan de niveaus 

bij K1=1. Verder zijn de hoger gelegen energieniveaus gevoeliger voor 

de gebruikte aansluitvoorwaarde dan de niveaus onder in put. 

De dichtheden. 

In de figuren 1.8 en 1.9 alsmede in tabel Al in appendix A zijn de 

veranderingen in de dichtheden ten gevolge van de gewijzigde aansluit-

voorwaarden weergegeven (Antn0 is de verandering van de dichtheid 

uitgedrukt in de oorspronkelijke dichtheid). 

Jf1 

lfJ 

11 

_,, 

D 

• 4t = I~D lf
0 

x « = $'1 1/ 

0 « < .tS" li 

• •,1. • "•~ 
ll( a 
Cl 

)( 

• ~' )( 

a • 
lC 

• •,I 

• 

Cl 

ID , 

x 
Cl 
• 

IC 

• 
lt(~o..) 

4.t H' u· 

• 

• 

Fig.1.8 De procentuele dichtheidsverandering van electrenen in ver-

schillend brede potentiaalputten als functie van de plaats 

in de quantumwell (V0=220 meV). 
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Fig.1.9 De procentuele dichtheidsverandering van electrenen in een 

quantumwell met een barrièrehoogte V0=110 meV en een put

breedte L =2a=300 A. z 

Hieruit kan het volgende geconcludeerd worden: in de buurt van het 

grensvlak verandert de dichtheid sterk. Verder neemt de dichtheid toe 

in de buurt van het grensvlak (zowel in de put als in de barrière) en 

,1lf op een afstand van het grensvlak, indien wordt overgestapt op de 

dlJ' dl[! 
randvoorwaarde K1 .dx p= dx b met K1=1.597 in plaats van K1=1. 

In figuur 1.10 zijn de veranderingen ten gevolge van de gewijzigde 

randvoorwaarde nog eens schematisch weergegeven: 
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Fig.l.lO Schematische weergave van de veranderingen in energieniveaus 

en ladingsdichtheden ten gevolge van de gewijzigde aansluit-

voorwaarde. 

Ook de valentiebandkant van de quantumwell Ga 1 Al As-GaAs-Ga1 Al As -x x -x x 

kan beschouwd worden als een ééndimensionaal rechthoekige, eindig 

diepe (30 meV) potentiaalput; nu echter niet voor electronen, maar 

voor gaten. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit, 

dat het hier halfgeleiderverbindingen van het III-V type betreft, die 

uitstekend beschreven kunnen worden met behulp van het Kane-model (zie 

ref.l). De hierbij behorende bandstructuur is weergegeven in figuur 

1.11. 

Band structul"'t of direct gap III-V and 
II·VI sstconductors neer tht r point 

Fig.l.ll Het Kana-bandenmodel voor halfgeleiderverbindingen van het 

III-V type. 
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Indien we de spin-orbit split-off valentieband r
7 

buiten beschouwing 

laten, blijven er twee valentiebanden r8 (]=3/2) over. De bovenste van 

deze twee banden heeft een z-component van het totale baanimpulsmoment 

J ter grootte ~ 3/2 en wordt de heavy-hole band genoemd, omdat de z 

gaten in deze band een effectieve massa (in de (100)-richting, i.e 

evenwijdig aan de z-as) gelijk aan circa 0.45Mm
0 

(m
0 

is de vrije

electron-massa) bezitten, terwijl de onderste band (de light-hole 

* band) gekarakteriseerd wordt door Jz=~1/2 en m =O.OS.m0 . Vanwege die 

verschillen in effectieve massa zullen de discrete energieniveaus in 

de potentiaalput voor de heavy-holes verschillen van die voor de 

light-holes (zie fig.1.12). 

Square-weU potential that Is characteristic of an Al,zGat-.zAS· 
GaAs-AixGa1 • .zA5 quanturn-weD heterostructure. For weD thlcltneu 
Lz S 1.. {the canier deBroglle wavelength), size quantintion occurs 
and results in a series of discrete energy levels given by the bound 
state energies of a ftnite square weD. A potential weD exists ln both 
!he conduction band and !he valenee band giving rlse to a series of 
bound stales E" for !he electrons, Elthn for heavy holes, and Elltn for 
light holes. 

Fig.1.12 Discrete energieniveaus in de potentiaalputten van een quan-

tumwell. 

Ook voor de heavy-holes en de light-holes in de potentiaalput (V
0

=30 

meV) zijn de energieniveaus en de ladingsdichtheden voor de twee ver-

schillende sets randvoorwaarden berekend. De K1 (zie (1.3.57)) voor de 
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heavy-holes bedraagt 1.178 en voor de light-holes is deze gelijk aan 

1.320 (zie tabel 1). De resultaten van deze berekeningen staan in 

tabel 3, tabel A.2 en in figuur 1.13 (hierbij is de top van de valen-

tieband van Ca1 Al As als nulpunt van de energie gekozen). -x x 

De discrete energieniveaus voor heavy- en light-holes (V0=330 meV, 

a=150 A). 

Heavy-holes: n E (meV) E '(meV) AE(meV) n n 
0 29.25 29.28 0.03 
1 27.03 27.13 0.10 
2 23.36 23.54 0.18 
3 18.28 18.58 0.30 
4 11.87 12.23 0.36 
5 4.54 4.81 0.26 

Light-holes: 0 26.61 26.98 0.37 
1 16.79 17.86 1.07 
2 2.89 3.62 0.73 

Tabel 3. De energieniveaus in de potentiaalput van de valentieband
kant voor twee verschillende randvoorwaarden. 

De dichtheden in de put en in de barrière van de quantumwell: 

); rr jo ""' V' 

"~ 
. 

A 3 IC"D I? 
4:11J % •H.H. -.at lH 
n• x I..H. 1tJ 

r J,() 

• • I~ 

• • Z{lf«.{. 
• • • 

'·" 
11 

l.f' M 
• • 

, 
/.0 o.~ lC. D.~ • 1.i D.8 • 

• _,. 

Fig.l.13 De procentuele dichtheidsverandering van de heavy- respec-

tievelijk de light-holes als functie van de plaats ten ge-

volge van de gewijzigde randvoorwaarde. 
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Hieruit blijkt, dat voor de gaten dezelfde conclusies getrokken kunnen 

worden als voor de electronen. Wel moet worden o~gemerkt, dat in ver-

gelijking met de electrenen de veranderingen ten gevolge van de gewij-

zigde randvoorwaarde niet zo sterk zijn (dit geldt met name voor de 

dichtheid). Dit is een gevolg van de kleinere waarde van K1• die bij 

de gaten gebruikt dient te worden. 

Overgangswaarschijnlijkheden. 

De situatie in de CaAs-Ca
1 

Al As quantumwell kan het beste weerge-x x 

geven worden zoals in figuur 1.14. 

ce 

11 GJ :::1 11 

ve 1f Rt::~ •·•k:JL..-T_
0 

_ 

HEAVY HOLE LIGHT HOLE 

TRANSITION PROBABILITY 

•A I~. 'dT [IN TERBAND MATRIX ELEMENT) 

Bound stales and wavefunctions 
of quantir.ed valenee and con· 
duetion bands demonstrating 
the 4n " 0 selection rule for 
interband transitions 

Fig.l.14 Gebonden toestanden en overgangen in een quantumwell. 

Tussen de discrete niveaus van de geleidingsband en hetzij de discrete 

heavy-hole hetzij de discrete light-hole niveaus kunnen overgangen 

plaatsvinden. Omdat er vanwege de Coulomb-aantrekkingskracht tussen 
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een electron en een gat gebonden toestanden (zogenaamde excitonen) 

ontstaan, wordt de overgangswaarschijnlijkheid in hoge mate bepaald 

door de overlap-integraal tussen electron- en gat-toestand. Indien de 

electrontoestand gekarakteriseerd wordt met quanturngetal i en de gat

toestand met j (zie fig.1.14), dan blijkt de overlap-integraal evenre

dig te zijn met öij" Er kunnen dus alleen overgangen plaatsvinden 

tussen toestanden met een gelijk quantumgetal. De selectieregel luidt 

dan ook: An=O. 

Ook voor de overgangswaarschijnlijkheid is de invloed van de ge

bruikte randvoorwaarde (K1 al dan niet gelijk aan 1) bepaald. De 

grootte van de overgangswaarschijnlijkheid van electrontoestand n naar 

gattoestand m wordt gegeven door: 

(1.4.4) 

waarin A een of andere coëfficiënt voorstelt. Voor de overgang tussen 

electronniveau 0 en heavy-hole-niveau 0 bijvoorbeeld wordt (1.4.4): 

(1.4.5) 

Voor een quantumwell met a=150 A en met de hoogte van de put in de 

geleidingsband gelijk aan 220 meV en die in de valentieband gelijk aan 

30 meV zijn voor de twee verschillende sets randvoorwaarden de over

gangswaarschijnlijkheden bepaald voor overgangen van de onderste elec

trontoestanden naar de diverse heavy-hole respectievelijk light-hole 

toestanden. De resultaten staan vermeld in tabel 4, waarin gemakshalve 

de coëfficiënt A achterwege is gelaten. 
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Overgang electron-n=O-toestand naar heavy-hole toestand: 

POj voor K1=1.178 K1=1: 

j=O 1.141 1.105 
j=1 0 0 
j=2 0.016 0.012 
j::3 0 0 
j=4 0.006 0.017 
j:S 0 0 

Overgang electron-n=O-toestand naar light-hole toestand: 

POj voor K1=1.320 K1=1: 

j=O 1.203 1.154 
j=1 0 0 
j=2 0.160 0.174 

Overgang electron-n=1-toestand naar light-hole toestand: 

p1j voor K1=1. 320 K1=1: 

j=O 0 0 
j=1 1.060 1.049 
j=2 0 0 

Tabel 4. Overgangswaarschijnlijkheden voor verschillende sets rand
voorwaarden. 

Uit tabel 4 blijkt, dat er alleen overgangen tussen niveaus met het-

zelfde quanturngetal mogelijk zijn. Verder blijkt, dat ook de over-

gangswaarschijnlijkheden gevoelig zijn voor de gebruikte set randvoor-

waarden. Het lijkt erop, dat bij gebruik van de randvoorwaarde met K
1 

ongelijk aan 1 de overlap tussen niveaus met een zelfde quanturngetal 

toeneemt. 
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§ 1.5 Theorie en experiment. 

In het voorafgaande is het quantumwell-systeem van GaAs en 

Ca1 Al As bestudeerd aan de hand van het eenvoudige "particle in a -x x 

box··-model. Om de gegevens verkregen door toepassing van deze theorie 

te vergelijken met die van diverse experimenten dienen echter eerst 

nog een aantal correcties te worden meegenomen. Deze correcties zijn 

in hoofdzaak het gevolg van de koppeling tussen valentie- en gelei-

dingsbanden (ontstaan van excitonen). Indien de putbreedte constant 

is, heeft dit exciton een constante bindingsenergie (aantrekking tus-

sen electron en gat). Hierdoor worden alle tot hier toe berekende 

energieverschillen tussen electron- en gattoestand met een exciton--

bindingsenergie verlaagd. Die bindingsenergie neemt af voor toenemende 

putbreedten (zie fig.1.15). 

0 
L I a co 

WufJttona1 "f'pro4rh nf th~ l!•ctton hlndtng Prtttrgy. lht 
pnlnh tr~ thP htnfttnt ftt~rgl" f~Jf" lhrn tllfft're"t wt•11 
thtc,~UPS 1. 1 . fo u'ctfht@ tht'~t' htntfhg tortergtt'S V(! 

""'" IUd thr up~rhlll'nt"11)' oblltnP4 .. "~'· 

10 

Fig.1.15 De exciton-bindingsenergie als functie van de putbreedte L. 

Verder veroorzaakt die koppeling tussen de geleidings- en valentie-

banden een afwijking van de paraboliciteit van de CaAs-geleidingsband. 
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Ook hiervoor dient gecorrigeerd te worden (zie ref.2). In figuur 1.16 

is een complete analyse weergegeven van een heterostruktuur van GaAs--

Ga 1 Al As, waarin de correcties voor de excitoneffecten verwerkt -x x 

zijn. 

.. 
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Aio.2tGoo.19A1 burion. The predieteel 0M1JY lnob and lrtnljtioa-.-_ ~ 
pc;Ugp c«csts UI shown in rectancvlu potenttal wdJs. 4EcJ • 0..11 6E, U wel! U ia 1 
..._- wllh lhe expor-..J lnnom-n 1p0c1nan 

Fig.l.l6 Complete analyse van een quantumwell met exciton-effecten. 

Het meenemen van deze correcties heeft echter geen consequenties 

voor de gevolgen, die een wijziging van de set aansluitvoorwaarden met 

zich meebrengt: nog steeds geldt, dat indien wordt overgestapt op de 

randvoorwaarden met de effectieve massa, de waarden van de energie--

eigenwaarden, de dichtheden en de overgangswaarschijnlijkheden zullen 

veranderen. De energie-eigenwaarden zullen zowel voor de electrenen 

als voor de gaten dieper in de put komen te liggen en dit effect zal 

groter zijn, naarmate de energieniveaus hoger gelegen zijn. De dicht-

heden zullen in de buurt van het grensvlak toenemen. De overgangswaar-

schijnlijkheden tenslotte vertonen een verschuiving ten gunste van 

overgangen tussen niveaus met een zelfde quantumgetal. 
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Hoofdstuk 2 Eéndimensionale Envelopa-functie-vergelijkingen voor 

heterostrukturen. 

§ 2.1 Inleiding. 

Heterostrukturen worden vaak beschreven met behulp van vergelijkin-

gen, waarin de erin optredende grootheden van slechts één dimensie (z) 

afhangen. Hierin geeft z de richting loodrecht op het grensvlak tussen 

de VP.rschillende materialen aan. In deze ééndimensionale vergelijkin-

gen, die de gehele heterostruktuur dienen te beschrijven, gaat het om 

de bepaling van "envelope-functies" F (z), die de werkelijke electron
n 

golffunctie ~(!J omhullen en die het globale karakter van ~(!J in zich 

hebben. De indices n zijn van de banden, waaruit deze ~(!J voorname-

lijk is samengesteld. Als randvoorwaarden bij het grensvlak worden 

meestal gebruikt: "F (z) en * 1 .dd F (z) zijn continu" (met m*(z) de 
n m (z) z n n 

n 

effectieve massa in een bepaalde band als functie van z). Hoewel deze 

set aansluitvoorwaarden in bijna alle berekeningen aan heterostruktu-

ren gebruikt wordt, is het nog niet gelukt om expliciet aan te tonen, 

dat dit inderdaad de enig juiste set voor alle denkbare gevallen is. 

Het meest gebruikte argument voor het gebruik van deze set is het 

feit, dat deze aansluitvoorwaarden het behoud van de waarschijnlijk-

heidsstroomdichtheid J(!J garanderen. Inderdaad, als men deze J(!J 

opschrijft in termen van F (z) en de bovengenoemde aansluitvoorwaarden 
n 

hanteert, dan is J(!J continu. De overeenstemming met de primaire set -aanslui tvoorwaarden "~(!) en \) ~(!) zijn continu" is echter niet 
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aantoonbaar en het gevoel bestaat, dat dit toch noodzakelijk is. 

De problematiek kan worden teruggevoerd op de wijze, waarop de af-

leiding van de ééndimensionale vergelijkingen voor F (z) tot stand n 

komt. Het is in feite een nogal dubieuze procedure, waarin uit de 

driedimensionale vergelijkingen een set gekoppelde vergelijkingen 

wordt afgeleid voor een aantal z-afhankelijke envelope-functies F (z) 
n 

met uiteenlopende index n. Dit hoofdstuk heeft tot doel deze problema-

tiek te verduidelijken en om eventuele oplossingen voor dit probleem 

aan te dragen. 

Allereerst zullen de afleidingen van Slater en van Luttinger/Kohn 

voor kristallen met een stoorpotentiaal U(!) nauwkeurig worden nage-

gaan. Aangezien er enige onduidelijkheid bestaat betreffende de norme-

ringen, waarvan genoemde auteurs gebruik maken, is hieraan in de hier-

onder herhaalde afleidingen van Slater en van Luttinger/Kohn extra 

zorg besteed. Voor de uiteindelijke zogenaamde effectieve-massa-verge-

lijkingen blijkt dit verschil in normeringen gelukkig weinig uit te 

maken (zie ref.l). 

Vervolgens zal worden nagegaan of deze effectieve-massa-vergelijkin-

gen, die driedimensionaal zijn, gereduceerd kunnen worden tot ééndi-

mensionale vergelijkingen voor de verschillende materialen van een 

heterostruktuur. Hieruit zou dan eventueel een set ééndimensionale 

vergelijkingen voor de hele heterostruktuur kunnen volgen. Het zal 

blijken, dat indien we de beweging van de electrenen parallel aan het 

interface niet verwaarlozen,zoals dat in de meeste berekeningen aan 

heterostruktuursystemen wel gebeurt, de reductie van drie naar één 

dimensie niet expliciet mogelijk lijkt. 

Vandaar dat we het vervolgens gaan proberen met een beschrijving 
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gebaseerd op de zogenaamde von-Laue-representatie. De reden hiervoor 

is, dat in dit model wel exacte, ééndimensionale gekoppelde vergelij

king worden afgeleid. Weliswaar zijn deze vergelijkingen niet geba

seerd op het envelope-functie-idee, maar wellicht zouden ze er mee in 

verband gebracht kunnen worden. Dit model wordt ondermeer door Garcia 

(ref.16) en door Appelbaum (ref.17) gebruikt om oppervlaktetoestanden 

van halfgeleiders zoals GaAs te bepalen, maar het zou ook gebruikt 

kunnen worden bij de beschrijving van interfaces, zoals verduidelijkt 

zal worden. Er zal getracht worden om de representatie van von Laue te 

introduceren in de vergelijkingen van Slater en van Luttinger/Kohn. 

Combinatie van beide benaderingswijzen zal echter een lastige zaak 

blijken te zijn. 

§ 2.2 De Slater- en Luttinger/Kohn-vergelijkingen. 

§ 2.2.1 De afleiding van de Slatervergelijking voor een willekeurige 

stoorpotentiaal. 

In deze subparagraaf zal de Slatervergelijking voor een willekeurige 

stoorpotentiaal (ook wel aangeduid met "exacte S-vergelijking") worden 

afgeleid, terwijl in de volgende de vergelijking van Luttinger/Kohn 

(de "exacte LIK-vergelijking") aan de orde komt. Het verschil met de 

in referentie 1 besproken afleidingen is voornamelijk gelegen in het 

feit, dat de niet-periodieke stoorpotentiaal U(!) nu niet zwak behoeft 

te zijn. Hierdoor kunnen de exacte S- en LIK-vergelijkingen wellicht 

beter vergeleken worden met de vergelijking behorende bij de von-Laue-
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representatie, die óók voor een willekeurig sterke potentiaal is 

afgeleid. 

Een ander verschil met de afleidingen uit referentie 1 is de wijze 

van normering. In beide afleidingen wordt nu gebruik gemaakt van de-

zelfde normeringsafspraken, die geheel consistent zijn met de orthogo-

naliteitseigenschap van vlakke golven: 

1 J d!_ ei(~'-!0·!. = ö(~'-!0 (2.2.1) 
kristal 

De bijbehorende sluitingseigenschap luidt dan: 

(2.2.2) 

Overigens wordt de ö(~'-!0-functie gegeven door: 

(2.2.3) 

met ö~, ,k de Kronecker-delta, en V het kristalvolume. 

De met (2.2.1) consistente normeringseisen worden dan gegeven door: 

V J * ö • ö(k'-!0 
(2v)3 dr. wn 'k' (!.)wnk(!.) = 

kristal n n - (2.2.4) 

J * ofwel dr. w n • k · (!.)w nk(!.) = ö • ök' k 
kristal n n _ ._ (2.2.5) 

Uit (2.2.5) volgt (schrijf wnk(!.)=ei~.!unk(!.)): 
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(2.2.6) 

Als men in (2.2.4) bijvoorbeeld de golffunctie behorende bij het 

empty-lattice 

(2.2.7) 

invult, ziet men de overeenstemming tussen (2.2.1) en (2.2.4). 

Met behulp van bovenstaande normeringseisen gaat de afleiding van de 

zogenaamde "exacte S-vergelijking" als volgt: startpunt is de Schrö-

dinger-vergel ijking: 

(2.2.8) 

Hierin stelt U(!) een niet-periodieke potentiaal voor, die gezien kan 

worden als een storing op de periodieke kristalpotentiaal V(!). Het 

ongestoorde probleem wordt dan gegeven door: 

2 
HOI[!nk(!) = (~ + V(!))l[!nk(!) = En(_!01[!nk(!) (2.2.9) 

De eigenwaarden en eigenfuncties van dit probleem worden bekend ver-

ondersteld en de eigenfuncties l[!nk(!) vormen een komplete set. Daarom 

wordt I[!(!) ontwikkeld in termen van l[!nk(!): 

V 3 ! f ~A (_!01[!nk(!) (2.2.10) 
(2v) n 1BZ n -
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waarin de integratie zich uitstrekt over de eerste Brillouinzone. 

Substitutie van (2.2.10) in (2.2.8), gevolgd door voorvermenigvuldi-

* ging met wn'k'(!) en integratie over het kristal. levert: 

(2.2.11) 

met U , (k,k') gegeven door: nn --

u ,(k,k') 
nn -- (2.2.12) 

V ik' .r' Indien (2.2.11) vermenigvuldigd wordt met --~3.e- - en vervolgens 
(2v) 

geïntegreerd wordt over de eerste Brillouinzone, dan kan deze verge-

!ijking herschreven worden in termen van de zogenaamde ~nvelope-[unc-

tie, die als volgt gedefinieerd is: 

F (!) n 
= V f dk A (~ei~.~ 

(2v)3 1BZ - n 

(2.2.11) wordt dan: 

(2.2.13) 

-+ 
(E ,(-iQ')-E)F ,(r') + 

n n -
V }; f dk'ei~·.~· f dkU ,(k,k')A (~ 

(2v)3 n 1BZ - 1BZ - nn - - n 

= 0 (2.2.14) 

De tweede term kan als volgt worden uitgewerkt: vanwege de periodici-
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U ,(k,k') = V 
3 nn -- (211") 

J i(k-k').r * 
dr_ U(r.)e - - -un, k, (r.)unk(r.) 

kristal 

= V 
3 

f dr_ U(r.)ei(~-~·). I. }; B~nn·~· (-mK )e-i~. I. (2.2. 15) 
(211") kristal K -m 

waarin K de reciproke roostervectoren van het kristal voorstellen. -m 

De exacte S-vergelijking luidt dus: 

(E ,(-i V')-E)F ,(r') + [ V 
3

}; J dk'ei~' ·I.' J dk V 
3

. 
n n - (211") n 1BZ - 1BZ - (211") 

k,k' 
f dr_ U(r.)ei(~-~').r_ }; B-~ (K )e-i~.r_ A(~]= 0 (2.2.16) 

kristal K nn -m n 
-m 

Vanwege de afhankelijkheid van de B ,-term van de golfvectoren k en 
nn -

k' kan de tweede term in het linkerlid van (2.2.16) niet in termen van 

de envelope-functie (2.2.13) herschreven worden. Er kan dus geen exac-

te S-vergelijking, die uitsluitend uit termen met envelope-functies 

bestaat, afgeleid worden. Dit kan wel, indien we de volgende benade-

ring gebruiken: 

k,k' 
B-- (K ) 

nn -m = ~ J 
kristal 

~ .!. J -V 
kristal 

(2.2.17) 

k,k' 
De afhankelijkheid van de B-~ (K )-term van de golfvectorenk enk' 

nn -m - -

wordt verwaarloosd door voor~ en~·. die beide in de eerste Bril-

louinzone liggen, Q te kiezen. In deze benadering is het dan wel moge-

lijk om voor een willekeurige stoorpotentiaal een Slatervergelijking, 

uitsluitend in termen van de envelope-functies uitgedrukt, af te lei-
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den. We definiëren daartoe de !(~-~·)-functie als volgt (vergelijk met 

(2.2.2)): 

1 J dk, i ( r '-r' . k' _ , ( , .,.. , e - !...J - = a r -!.; 
(21r) 3 lBZ 

(2.2.18) 

Met behulp van (2.2.13), (2.2.17) en (2,2.18) wordt de tweede term van 

(2.2.16) dan: 

dr U(r'A(r'-r' 2 B ,(K )e-i~-~ A (k'ei!_.~ = V. V 
3 

I f dk f 
(27r) n 1BZ kristal 

- !...J- !...J nn -m n::::..J 
K 
-m 

V 2 2 f 
n K kristal 

-m 

-iK r dr U(r'A(r'-r'B , (K )e -m·- F (r' 
- !...J - !...J nn -m n !...J 

(2.2.19) 

De Slater-envelope-functievergelijking voor een willekeurige stoorpo-

tentiaal luidt dan: 

...... 
(E ,(-i V')-E)F ,(r') +VI 2 f drU(~A(r'-~B ,(K )e- 1~·4' (~ 

n n - n K kristal - - nn -m n 
-m 

= 0 (2.2.20) 

Hieruit kan de benaderde Slatervergelijking, zoals die in referentie 

1 is afgeleid, op de volgende wijze verkregen worden: de eerste bena-

dering volgt uit de aanname, dat we te maken hebben met een zogenaamde 

"gentle potential" U(~, een potentiaal die voldoende zwak is en vol-

doende zwak varieert over het kristal (dit laatste is, zoals nog aan-

getoond zal worden, in het algemeen niet zo in de buurt van een inter-

face van een heterostruktuur). Voor een "gentle potential" zijn de 

Fouriercoëfficiënten U(k-k'+K ), gegeven èoor 
-- -m 
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U(~) = ~ f d~ e-i~.!u(~ 
kristal 

(2.2.21), 

voor K ongelijk aan 0, aangezien de k- en de k'-vector veel kleiner 
-m - - -

zijn dan de K 's, verwaarloosbaar ten opzichte van de K =0 term. In de 
-m -m-

tweede term van (2.2.20) blijft daarom alleen de Bnn,(Q)-term over, 

die gegeven wordt door: 

B (0) ~ .!. J d * (r) (r) 1 S: nn' ~ -V ~ un'O !JUnO!; =V unn, 
kristal 

(2.2.22) 

De tweede benadering is een gevolg van het gelijk stellen van 

A(~-~·) aan de ö(~-~·)-functie van (2.2.2). Dit kan gerechtvaardigd 

worden (zie appendix B) door te stellen, dat A(~ een ö-functie ter 

breedte van ongeveer een roosterafstand is. Dat betekent, dat in inte-

gralen, waarin A(~ vermenigvuldigd wordt met functies die nauwelijks 

over een eenheidscel veranderen (zoals dat het geval is bij de enve-

lope-functies) de A(~-functie vervangen mag worden door ö(~. 

De Slatervergelijking voor een "gentle potential" (de benaderde 

$-vergelijking) luidt dan: 

(2.2.23) 

In de effectieve-massa benadering, 

E (~ :: Ec + Ïl~2 (2.2.24) 
n n 2m * 

n 

* waarin m de effectieve massa van band n voorstelt, volgt uit 
n 

(2.2.23) dan de zogenaamde Effectieve-Massa Vergelijking (E.M.V.): 
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112 ~ 2 
(Ec - - n + U(!:) - E)F (.!:) = 0 

n 2m * V n 
(2.2.25) 

n 

Wat de ~~ $-vergelijking (2.2.20) betreft kunnen nog een aantal 

opmerkingèn gemaakt worden: in de eerste plaats, het maakt voor de 

uiteindelijke vergelijking geen verschil uit of w(!:) in (2.2.10) dis

creet of continu in k ontwikkeld wordt: V 
3 

J ~wordt dan steeds 
(2v) 

vervangen door L. 
k 

Verder dient erop gewezen te worden, dat hoewel de envelope-functies 

beschouwd worden als omhullenden van de echte golffunctie w(!:) (dat 

wil zeggen als functies die alleen de langzame variaties van w(!:) 

vertonen en waaruit derhalve de variaties op (sub)atomaire schaal 

verdwenen zijn) en dus slechts informatie bevatten op een "macrosco-

pische" schaal, er in (2.2.20) nog steeds informatie over de "micros-

copische" schaal door middel van de B .(K )-termen verwerkt is: nn -m 

immers, 

1 J * iK . r B • (K ) = V d.!:_ un •0 (!:)un0 (!:]e -m -
nn -m kristal 

(2.2.26) 

Tenslotte dient er opgemerkt te worden, dat er een relatie opge-

schreven kan worden, die w(!) rechtstreeks relateert aan de envelope--

functies F (.!:). Immers uit (2.2.13) volgt: 
n 

1 -ik' r 
A (k' ) = V f dr e - · -. F (.!:) 

n - kristal - n 

en dus geldt voor w(!:): 
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= 
1 

2 J dk { J dr' e-i~.~· .Fn(~')}~nk(~ 
(2~) 3 n lBZ kristal 

(2.2.28) 

In het geval van een "gentle potential" kan deze relatie vereenvoudigd 

worden tot: 

(2.2.29) 

waarin de benadering verwerkt zit, dat slechts ~-waarden dicht bij ~~ 

een rol spelen. De exacte relatie tussen~(~ en Fn(~ is en blijft 

echter die van (2.2.28). 

§ 2.2.2 De afleiding van de Luttinger/Kohn vergelijking voor een 

willekeurige stoorpotentiaal. 

Als uitgangspunt voor de afleiding van de exacte LIK vergelijking 

dient de set normeringseisen, zoals die in de vorige subparagraaf 

geformuleerd zijn, en de Schrödingervergelijking (2.2.8). De echte 

golffunctie ~(~ wordt nu echter niet ontwikkeld naar de complete set 

Blochfuncties ~nk(~=unk(~ei~.~ , maar naar de (eveneens complete) 

set Blochfuncties ~(~=unk (~ei~.~ , waarin !o een golfvector beho-
- ::0 

rend bij een bepaald minimum voorstelt. Dus 

= V 2 
(2~) 3 n' 

f d~' A .(~' ,k'"'):x 'k'(~ 
lBZ n -v ·n -
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De Xnk(!) 's voldoen aan de volgende normeringsrelaties: 

J * i(k-k').r 
(Xn 'k' , ~) = dr. un 'k' (!Junk (!Je -- -

- kristal :.:0 :.:0 

J d i(k-k').r ~ B (K) -iK .r = r e -- -""' , e -m -
kristal - K nn -m 

-11'1 

= l: (2v) 3ö(k-k'-K )B ,(K) 
K -- -m nn -m 

(2.2.31) 

-11'1 

waarin net als in (2.2.15) gebruik is gemaakt van de periodiciteit van 

* u 'k'(!)unk (!) en waarin de orthogonaliteitseigenschap van vlakke 
n:.:O :.:0 

golven (2.2.1) is gebruikt. Aangezien~ en~· beide in de eerste Bril-

louinzone liggen, is k-k'=K alleen mogelijk voor K =0. Met behulp van ---m -m-

(2.2.22) wordt (2.2.31): 

(2.2.32) 

Substitutie van (2.2.30) in (2.2.8) levert na voorvermenigvuldiging 

* met Xnk(!) en integratie over het hele kristal met behulp van (2.2.32) 

het volgende op: 

J d~' 
1BZ 

In een verkorte notatie staat er dus: 
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De term (~ I H0 + U(!) I n ·~·) wordt nu als volgt uitgewerkt: 

Hierin is gebruik gemaakt van de k.p-methode (zie ref.l) en eigenschap 

* "' (2.2.32). Vanwege de periodiciteit van de term ~nk (!.)p~ 'k (!.)kan 
~ n~ 

voor de tweede term van (2.2.35) geschreven worden: 

~- (k'-~). J 
m - kristal 

dr}; C ,(K )e-i~·,!:ei(~'-~·.!:. = 
- nn """'11l K 

"""'11l 

!!..(k'-&.J.ö(k'-k'.(2'11")3C ,(O' , m--v _!!.J nn:::..J 

met c , (Q) = -v1 J d!:. ~nk* (!.)p~ 'k (!.) 
nn kristal ~ n :..:0 

(2.2.36) 

Hierbij is gebruik gemaakt van een zelfde redenering als die, welke 

leidde tot (2.2.32). Dus 

(2.2.37) 

met ~ * " Pnn· = J dr ~nk (!.)p~ 'k (!.) 
kristal ~ n ~ 

(2.2.38) 
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3 
(27rv) ) (Opm.: in referentie 1 staat voor deze integraal nog een factor~-~--

De andere term is gelijk aan: 

c ~ 1 u c.D 1 n · !( J = J d!:_ ei c~· -~ ·!:u C.!Junk* C.!Ju • k C.!J 
kristal ::0 n ::0 

= V.2 Bnn,(~)U(~-~·+~) (2.2.39) 
K 
-m 

met de Fouriercoëfficiënten U(~ gedefinieerd als in (2.2.21). 
" 

De Schrödingervergelijking (2.2.34) wordt dan met behulp van 

(2.2.37) en (2.2.39): 

B2 
2 ~ -[En(~) '2m(~-~) ]An(~.~) + -m· 2 (k-~r.J .p , .A , (k.~) + 

-v -v n'*n --v nn n --v 

V 3 2 f dk' V.2 8 .(K )U(k-k'+K )A .(k',~) = EA (k,~) (2.2.40) 
( 271") n' 1 BZ - K nn -m - - -m n - n -

-m 

Indien (2.2.40) vermenigvuldigd wordt met V .ei(~-~)·!:. en geinte
(27r)3 

greerd wordt over ~· dan kan deze vergelijking herschreven worden in 

termen van de envelope-functies Fnk (.!:), gedefinieerd volgens: 
::0 

Fnk (.!:) = V f dk A (k,k )ei(~-~)·!:. 
::0 (27r)3 1BZ - n - ::0 

(2.2.41) 

De eerste twee termen van het linkerlid minus de term in het rechter-

lid van (2.2.40) worden dan: 

tt2 -2 11 ...... ...... 
[E (~"') 2m \j -E]Fnk (.!:) + -i 2 p .. f\] F 'k (.!:) n-v ~ m , nn n~ -v n *n -v 

(2.2.42) 
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De derde term in het linkerlid wordt als volgt uitgewerkt: 

V V :I 

(2~) 3 . (2~) 3 n' 
f dk' f dk :I B , (I< ) . 

lBZ - lBZ - I< nn -m 
-m 

f dr.' ei(~·-~-~)-!.'u(r.')ei(~-~)-~n.(~' .~) = 
kristal 

V 
3

. V :I f dk' :I B . (I< ) . 
(2~) n' lBZ - I< nn -m 

-m 

f dr' ei(~'-~)-!.'A(r-r')U(r')e-i~.~ ,(k' ,k) 
kristal - -- - n - ::0 

(2.2.43) 

-ik .r' ik .r' waarin gebruik gemaakt is van (2.2.18). Toevoegen van e ::0- e ::0-

aan (2.2.43) geeft: 

V :I :I B ,(I<) f dr' e-i~·!.'A(r-r')U(r')ei~.(!.'-!.)F, (r') 
nn -m - - - n kl"\ -n' I< kristal -u -m 

(2.2.44) 

De exacte Luttinger/Kohn-vergelijking luidt dus: 

(2.2.45) 

Indien dezelfde benaderingen als bij Slater voor een "gentle poten

tial" worden doorgevoerd (dus B ,(I< )::0 voor I< ::0, B .(Q)~ , 
nn -m -m- nn •nn 

en A(r.'-!.)=ö(r.'-!.)), dan wordt de benaderde LIK-vergelijking: 
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112 _.2 'h -+ __. 
[En0~") 2m \j -E+U(E.)]Fnk"(E.) + -. z p •. "F 'k (E.) = 0 (2.2.46) 

-v -v m1 n':t:n nn V n ::0 

Deze vergelijking is dus alleen geldig voor een "gentle potential"! 

De relatie tussen de echte golffunctie ~(E.) en de envelope-functies 

Fnk (!) wordt gegeven door: 
=o 

(2.2.47) 

Deze relatie geldt ook voor een niet-zwakke stoorpotentiaal U(!) (ver-

gelijk (2.2.47) met (2.2.29) van Slater, die alleen geldig is voor een 

zwakke stoorpotentiaal). 

§ 2.3 Eéndimensionale envelope-functie-vergelijkingen? 

In § 2.2 zijn de volgende driedimensionale Envelope-Functie-verge-

lijkingen afgeleid: 

- de exacte S-vergelijking: 

(En.(-i ~')-E)Fn,(r_') + Vz z f drU(!)A(r'-!)B ,(K )e- 1~·4" (E) 
n K kristal - - nn -m n 

-m 

= 0 (2.2.20) 

- de benaderde S-vergelijking: -(E .(-i 0 ')-E+U(r'))F .(r') = 0 
n V - n -

(2.2.23) 
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- de exacte LIK-vergelijking: 

h2 -+2 h -+ ~ 
[E (k,..) 2m \j -E]Fnk (!) + -. }; p , . \j F 'k (!) + 

n-v ::0 m1n'*n nn n::O 

V}; }; B ,(K) f dr'e-1~·!.'A(r-r')U(r')e 1!o·C!.'-!.)F, (r') = 0 
n K nn -m kristal - -- - n !o -

-m 

(2.2.45) 

- de benaderde LIK-vergelijking: 

h2 -2 11 -
[EnO~") 2m \1 -E+U(!.)]F~(!.) + - }; p , . \J F 'k (!.) = 0 (2.2.46) 

-v -v mi n, *n nn n ::0 

Bovenstaande vergelijkingen zijn opgesteld voor steeds één mater!-

aal. Dus indien we te maken hebben met een heterostruktuur, kan voor 

elk materiaal afzonderlijk van die heterostruktuur een dergelijke 

vergelijking worden opgesteld. Voor een willekeurige heterostruktuur 

zullen dan wel de exacte vergelijkingen gebruikt moeten worden, omdat 

de stoorpotentiaal, die de invloed van het aangrenzende materiaal 

verdisconteert, in de buurt van het interface op relatief korte af-

stand sterk varieert. Alleen voor zeer specifieke heterostrukturen, 

waarin U(!.) toevallig wel een "gentle potential" is, kunnen de bena-

derde vergelijkingen gebruikt worden. 

We zullen ons nu in het volgende beperken tot de benaderde E.F.-ver-

gelijkingen; we beperken ons dus tot zeer specifieke heterostrukturen. 

Aangezien de heterostrukturen alleen in de z-richting (i.e. loodrecht 

op de grensvlakken) veranderen, ligt het voor de hand om te proberen 

tot een E.F.-vergelijking te komen, waarin slechts de coordinaat z een 

rol speelt. Men beperkt zich dan meestal nog verder door een stoorpo-

tentlaai te kiezen, die óók alleen van z afhankelijk is, dus 
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U(!) = U(z) (2.3.1) 

We zullen nu laten zien in hoever het mogelijk is om met behulp van de 

methode van separatie naar variabelen de E.F.-vergelijkingen te redu-

ceren tot ééndimensionale vergelijkingen. We herschrijven daartoe 

eerst de benaderde $-vergelijking (2.2.23) in de effectieve-massa 

benadering: 

(2.3.2) 

* * met m respectievelijk m de effectieve massa in band n in de 
nl ~ 

x,y-richting respectievelijk in de z-richting. 

Separeren naar variabelen van de envelope-functie houdt in: 

(2.3.3) 

Substitutie van (2.3.3) in (2.3.2) en delen door F (z)G (x,y) geeft: 
n n 

c h2 1 d2 
[E - E + U(z)] - --*. .~2 (z) 

n 2m F (z) dz n 
~ n 

(2.3.4) 

Hieraan kan alleen voldaan worden, als het linker- en het rechterlid 

gelijk zijn aan een constante, zeg À; (2.3.4) valt dan uiteen in de 

volgende twee differentiaalvergelijkingen: 
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À]F (z) = 0 
n 

+ À]G (x,y) = 0 
n 

(2.3.5) 

(2.3.6) 

Differentiaalvergelijking (2.3.6) kan eenvoudig opgelost worden: 

(2.3.7) 

(2.3.5) wordt dan: 

c t 2 d2 112 2 2 
[E - E + U(z) - --.- + --.(k +k )]F (z) = 0 

n 2m * dz2 2m * x y n 
(2.3.8) 

~ nL 

Wat (2.3.8) betreft herhalen we, wellicht ten overvloede, dat deze 

vergelijking is afgeleid uit de Slatervergelijking, die betrekking 

heeft op één materiaal, waarin de stoorpotentiaal "gentle" is en waar-

in een effectieve-massa benadering geldig is. 

Voor een hypothetische heterostruktuur bestaande uit twee materialen 

A en B (materiaal A: z < 0, B: z > 0), waarvoor de benaderde S-verge-

!ijking van toepassing is, kan tot aan het interface (verondersteld is 

dan dat de storing van A op B en vice versa slechts tot een zwakke 

U(z) aanleiding geeft) dus geschreven worden: 
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A h2 d2 b2 2 2 A 
[Ec - E + U (z) - -.- + -. (k +k )]F (z) = 0 

n A 2m * dz2 2m * x y n 
z < 0 

~A nLA (2.3.9) 

B h2 d2 h2 2 2 B 
[Ene, - E + U8 (z) - --*.-2 + --*. (k +k )]F , (z) = 0 

2m dz 2m x y n 
nfB ni_B 

z > 0 

Wat nog niet ondubbelzinnig blijkt is, of dit samen te vatten is in 

één enkele E.F.-vergelijking in de directe buurt van z=O, zodat de set 

vergelijkingen (2.3.9) gecombineerd kan worden tot een differentiaal-

vergelijking, geldig voor de hele heterostruktuur, bijvoorbeeld van de 

vorm: 

112 d2 
[E (z) - E + V(z) - .-2 + 

n 2m *cz) dz 
~ 

= 0 (2.3.10) 

waarin de bandindices n en n' met elkaar geïdentificeerd worden en 

* * waarin z-afhankelijke functies m (z) en m (z) voorkomen alsmede de 
nl ~ 

stoorpotentiaal V(z) (=UA(z) voor z < 0, =U8 (z) voor z > 0). Of iets 

dergelijks mogelijk is (maar dan liefst ook nog voor een niet-hypothe-

tische heterostruktuur), is in feite de hamvraag en zal voor een groot 

gedeelte van de exacte vorm van de stoorpotentiaal aan weerszijden van 

het grensvlak afhangen. Hierop zal later worden teruggekomen. 

We zullen nu de methode van separatie naar variabelen trachten toe 

te passen op de benaderde LIK-vergelijking (2.2.46). We substitueren 

dan voor de envelope-functie Fnk (!): 
::0 

F nk (.!:) 
::0 

= Fnk (z)Gnk (x,y) 
::0 ::0 
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en delen door Fnk (z)Gnk (x,y). Dit levert het volgende op: 
:.:0 :.:0 

[En(~)-E+U(z)] 
112 1 d2 

- - _......;;..._·~ nk (z) -
2rn F nk (z) dz :.:0 

:.:0 

G 'k (x,y) 
b 1 z d n:.:O 

. 2 {p , .-d F 'k (z) .-.......;;...--} + 
ml n'~n Fnk (z) nn z n :.:0 Gnk (x,y) 

:.:0 :.:0 
liL 
~ 

Fn'k (z) 
1 x 8 y 8 :.:0 

-___;=---~{ ( pnn , . .<~... I p , . ;;..) G , k (x, y) . } = 0 
Gnk (x,y) vA nn V;'/ n :.:0 F nk (z) 

:.:0 :.:0 

t 
. 2 

ml n'::f:n 
(2.3. 12) 

Vanwege de termen A1 en A2 blijkt het niet mogelijk om de benaderde 

LIK-vergelijking (op de eerder gehanteerde manier) te separeren. Aan-

gezien in de exacte S- en LIK-vergelijking bovendien nog andere koppe-

lingstermen met envelope-functies behorende bij andere banden voorko-

men, lijkt de methode van separeren daar zeker niet kansrijk. 

We merken op, dat een z-afhankelijke LIK-vergelijking in de litera-

tuur wel veel gebruikt wordt. De materialen, waaraan men daar bereke-

ningen uitvoert, bestaan daarbij steeds uit materialen van halfgelei-

derverbindingen van het Ilt-V type (zoals bijvoorbeeld GaAs), waarvan 

de laagste geleidings- en de hoogste valentiebanden uitstekend met het 

model van Kane (zie ref.l) beschreven kunnen worden. Dit houdt in, dat 

de set functies ~nk (!) in (2.2.47) vervangen worden door de set Kane
:.:0 

basisfuncties met als gevolg dat er vanwege symmetrie-overwegingen 

-+ 
slechts één p ,-element overblijft: het Kana-matrixelement P, dat nn 

alleen van z afhangt: 
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t 
P = - .. < st I P I m1 z 

zÎ > p =- ih~ 
t z az (2.3.13) 

Bovendien laat men dan de beweging van de electronen parallel aan het 

grensvlak buiten beschouwing: k =k =0 in (2.3.7). Gevolg van dit alles x y 

is, dat er uiteindelijk toch één enkele, z-afhankelijke L/K-vergelij-

king overblij ft. 

Ondanks het gebrek aan succes bij het separeren (zie hierboven) 

zouden we toch voor een zo groot mogelijke klasse van heterostrukturen 

uit de driedimensionale exacte E.F.-vergelijkingen ééndimensionale 

vergelijkingen willen afleiden. Inderdaad bestaat er een manier om 

vanuit driedimensionale (exacte) vergelijkingen een stelsel (gekoppel-

de) ééndimensionale vergelijkingen af te leiden. Die manier is be-

schreven door von Laue en wordt onder meer toegepast bij de bepaling 

van oppervlaktetoestanden (zie de artikelen van Garcia (ref.16) en van 

Appelbaum/Hamann (ref.l9)). Alvorens te trachten de von-Laue represen-

tatie te gebruiken in de discussie aangaande de LIK-vergelijking. 

wordt uitgaande van de manier, waarop Garcia respectievelijk Appel-

baum/Hamann oppervlaktetoestanden behandelen, een overeenkomstige 

methode aangegeven waarmee electronische eigenschappen van hetero-

strukturen beschreven kunnen worden. Daarom zal in de volgende para-

graaf allereerst het model dat Garcia en Appelbaum/Hamann gebruiken, 

uitvoerig worden toegelicht. 
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§ 2.4 De von-Laue representatie voor oppervlaktetoestanden en voor de 

beschrijving van interfaces in heterostrukturen. 

Uitgangspunt voor de modellen van Carcia en van Appelbaum/Hamann ter 

beschrijving van oppervlaktestrukturen (voorgesteld door half-oneindi-

ge kristallen grenzend aan vacuüm) is de ontwikkeling van de totale 

potentiaal V(!), zoals die als eerste door von Laue (ref.24) is opge-

schreven: 

V(!) = v
0

(z) + ~ V (z)eif.~ 
Q:tO Q 

(2.4.1) 

waarin z de richting loodrecht op het oppervlak aangeeft en de posi-

tievector r gegeven wordt door (~.z). {f} is de set tweedimensionale 

reciproke roostervectoren, die de translatiesymmetrie van het opper-

vlak beschrijven. Deze set zogenaamde "parallelle coponenten" hangt 

dus af van de keuze van het oppervlak, dat we willen bestuderen. Hoe 

de set parallelle componenten gerelateerd is aan de set reciproke 

roostervectoren van het driedimensionale kristal zal in § 2.5 aan de 

orde komen. 

De potentiaal in (2.4.1) is opgebouwd uit een term V0(z), die de 

gemiddelde potentiaal is in elk vlak loodrecht op de z-richting, en 

uit een term, die de periodiciteit van de potentiaal in de x,y-rich-

ting beschrijft. De totale electron-potentiaal V(!) wordt in de buurt 

van het oppervlak opgebouwd gedacht uit de volgende termen (zie 

ref. 17): 
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V(!) = V (!) + V ( r' + V ( r' core es ~ xc ~ (2.4.2) 

V (r'. de exchange-correlatiepotentiaal tussen core- en valentie--core ~ 

electronen, wordt voorgesteld door een energie-afhankelijke lokale 

potentiaal, die afhangt van de ladingsdichtheid van de core-electro-

nen. V (!) is de totale electrostatische potentiaal ten gevolge van es 

zowel de ion-cores als de valentie-electronen. Deze wordt berekend uit 

de volgende Poissonvergelijking: 

-+2 

\J V es(!) = -471". Pr(!J (2.4.3) 

waarin pT(E) de totale ladingsdichtheid is. In (2.4.3) worden de vol-

gende ontwikkelingen geïntroduceerd: 

V (!) = ~ Vces(z)ei~.! 
es C _ 

T iC.R 
Pr(EJ = ~ Pc (z)e --

c -

(2.4.3) wordt dan: 

2 
]vces(z) 4 T( ) = '~'~"·Pc z 

(2. 4.4) 

(2.4.5) 

(2.4.6) 

Ook de V (!), de exchange-correlatiepotentiaal tussen de valentiexc 

electrenen onderling, kan ontwikkeld worden als in (2.4.4): 

V iC.R V v 1/3 
Vxc(!) = a.{p0 (z)[l+ ~ e -~p~ (z)lp0 (z))]} (2.4.7) 
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(2.4.7) is een vlakke-golfontwikkeling van de zogenaamde Slater x-a 

benadering (zie ref.17). 

Indien de diverse ladingsdichtheden bekend zijn, kunnen daaruit de 

componenten VG(z) van de verschillende potentialen berekend worden. De 

ladingsdichtheden volgen uit de oplossingen van de Schrödingerverge-

!ijking: om deze vergelijking echter te kunnen oplossen dient de 

grootte van de totale potentiaal bekend te zijn; met andere woorden, 

we hebben te maken met het zogenaamde "kop-staart-probleem". Dienten-

gevolge wordt er uitgegaan van een starthypothese voor de ladings-

dichtheid (en dus ook voor de potentiaal), waarna er door middel van 

een zelf-consistente berekening de exacte vorm van de ladingsdichtheid 

en van de potentiaal bepaald wordt (zie figuur 2.1). Na afloop van dit 

iteratieproces zijn dan ook de energieën en de vorm van de oppervlak-

te- en continuümtoestanden bekend. 

A flow chart ror selr-consistenl calculations of the surface electronic properties. 
Note the input bulk and atomie data at top and the way the telf<Onlislent loop il entered 
atlhe bouom. tAppelbaum and Hamann. unpublished} 

Fig.2.1 De zelf-consistente berekening van oppervlaktetoestanden. 

De energieniveaus van het halfoneindige kristal worden gegeven door 

de Schrödingervergelijking: 
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(2.4.8) 

De potentiaal V(!) wordt gegeven door (2.4.1). Vanwege de tweedimen-

sionale translatiesymmetrie voldoet ~(!) aan het Blochtheorema: 

(2.4. 9) 

Hierin heeft ek (!) de tweedimensionale periodiciteit van het opper-
-11 

vlak en kan dus gsschreven worden als: 

k 
ek (r' = }: eG-II (z)eiQ.! (2.4.10) 

-11 !-l G -

Substitutie van (2.4.1), (2.4.9) en (2.4.10) in (2.4.8) levert: 

t 2 
d

2 t 2 2 "(G+k ) R 
~ [ 2m dz2 + VO(z) + ~!!_11 +Q) - E] eQ(z)el --11 ·- + 

}: V . (z)eiQ' ·!}: e (z)ei(Q+!!_II ) ·! =Û 

Q'*2_ Q G Q 
(2.4.11) 

De tweede term in (2.4.11) kan als volgt herschreven worden: 

}: V , (z)eiQ' ·!! e (z)ei(Q+!!_II ) ·! = 
Q':j:Q Q G Q 

! V • (z)ei!!_ll ·!! e (z)ei(Q+Q') ·! = 
Q'=t=Q. Q Q Q 

ik .R iG' '.R 
! VG, (z)e -11 -! eG' '-G' (z)e - - = 

Q':i:Q. - Q" 

) ikll .R "" ( ) iG.R }: VG,(z e- -}: wG-G' ze--
Q':j:Q - G --

(2.4.12) 
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(2.4.11) wordt dan: 

2 ei(9_+~11 ) ·~ {[ h
2 

d
2 

+ V (z) + ~k +9.) 2 - E] EDG(z) + 
G 2m dz2 0 2m -11 

(2.4. 11) 

Omdat de functies ei(9_+~11 ) ·~ lineair onafhankelijk zijn, moeten de 

individuele coëfficiënten in (2.4.13) alle gelijk zijn aan nul: 

h2 d2 h2 2 
[ 2m dz2 + V0 (z) + ~~~~ +9.) - E] EDG(z) + g_·~ V9_, (z)E99_-9_' (z) = 0 

(2.4. 14) 

Ofwel: 

De driedimensionale Schrödingervergelijking is dus herschreven tot 

een stelsel gekoppelde ééndimensionale vergelijkingen. Deze set gekop-

pelde vergelijkingen vertoont enige overeenkomst met de effectieve-

massa vergelijking van Slater (zie (2.3.8)), maar de vraag is of we 

aan deze overeenkomst iets hebben. Om een idee te krijgen van het 

verloop van de VG(z)-componenten ziin in figuur 2.2 V0 (z) en VG(z) 

voor een typisch oppervlaktegebied weergegeven. 
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v0 Cz l 

VGjj ( zl----

BULK \ACUUM 

... ----

DISTANCE (ARBITRARY UNITS) 

The planar average surface potential V0(z) (-) and a typical Fourier component 
or the poten ti al Vc. (:)is plotled versus distance. Note that Vç,(z) need nol be in re gistry with 
the bulk as shown he re. 

Fig.2.2 Het verloop van de VG(z)-componenten voor een willekeurig 

oppervlak. 

De oplossingen van (2.4.15) kunnen via een aantal methoden verkregen 

worden. Om de bruikbaarheid van (2.4.15) voor de beschrijving van 

heterostrukturen na te gaan wordt één van deze methoden, de zogenaamde 

transfermatrixmethode, nu kort uiteengezet (voor een uitvoerigere 

bespreking zie ref.17). 

Bij deze methode, onder meer gebruikt door Appelbaum en Hamann, 

wordt aangenomen, dat er N verschillende $G(z) 's nodig zijn voor een 

convergente representatie van e~l (!) en dat er een eindig aantal 

verschillende VG(z)-componenten zijn. Verondersteld wordt verder, dat 

de waarden van de N functies $G(z) en van de N afgeleiden 

ec'(z)-~zeG(z) in het punt Z=Za bekend zijn. Deze informatie is ver-

werkt in de vector u(z ): 
- a 
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u(z ) - a =[eG (z ) ..... eG (z ).eG'(z ) ..... eG'(z )] _1 a =N a _1 a =N a (2.4.16) 

Vergelijking (2.4.15) wordt nu in differentievergelijkingen voor u(z) 

omgezet, zodanig dat ~N+ 1 )d berekend kan worden uit ~d (met d de 

afstand tussen naburige punten in de differentievergelijkingen). Daar

d2 
toe wordt --2eG(z) vervangen door: 

dz -

(2.4.17) 

eG·c~ 1 ) te berekenen maakt men gebruik van: 

(2.4. 18) 

Met behulp van (2.4.15), (2.4.17) en (2.4.18) wordt een relatie 

verkregen tussen ~(z+d) en ~(z): 

T T 
~ (z+d) = sd.~ (z) (2.4. 19) 

waarin de (2N*2N) matrix Sd gegeven wordt door: 
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1+d~G2 d2yG-G' 
I 
ld 

d 0 
0 d 

d2yG:G. d 

sd = (2.4.20) 

2dK 2 
G 2dVG-G' I 1 

1 0 
0 1 

* 2dVG-G' 1 

N 

. K 2 t2 2 
waar1n G 

= 2m"l ~ll + f I + Vo(z) - Ek (2.4.21) 

Door herhaalde toepassing van Sd is het mogelijk om een transfermatrix 

te definiëren, zodanig dat geldt: 

(2.4.22) 

Vergelijkingen (2.4.19) tot en met (2.4.22) representeren een algemeen 

numeriek integratieschema voor de Schrödingervergelijking (2.4.15). Om 

de Schrödingervergelijking echter daadwerkelijk te kunnen oplossen 

dienen voldoende randvoorwaarden bekend te zijn. In het geval van 

oppervlaktetoestanden zien deze er als volgt uit (z=z is het vlak, 
V 

dat het vacuüm scheidt van de vaste stof; z=z is het vlak, dat de 
m 

oppervlakteregio scheidt van het bulkmateriaal): 

(2.4.23) 

- 63 -



waarin u(z ) de volgende vorm heeft: 
- V 

u(z ) = 
- V 

[$G (z ), ... ,eG (z ),-KG (z )$G (z ), ... ,-KG (z )$G (z )] , 
_ 1 V =N V _ 1 V -l V =N V =N V 

met $G(z) e(-/KG(z)dz) ,(zin vacuüm) (2.4.24) 

Vergelijking (2.4.23) drukt uit, dat de functie T ~ .u(z ) moet 
Z .,...z - V v m 

aansluiten aan de functie in het linkerlid van (2.4.23). Deze is een 

combinatie van inkomende en gereflecteerde golven aan het vlak z=z . 
m 

Al deze functies zijn eigenfuncties van het periodieke kristal links 

van z=zm; ~is een bepaalde invallende Blochfunctie en de ~1 ·s vormen 

een set gereflecteerde Blochgolven. (2.4.23) geldt slechts voor een 

energie, die in de bulk-energieband (bij een vaste waarde van ~ ) 

ligt. Voor een energie, die buiten die band ligt, zijn er gelokali-

seerde oplossingen mogelijk. De randvoorwaarden voor deze zogenaamde 

oppervlaktetoestanden zijn: 

T ~ .u(z ) 
Z .,...z - V 

(2.4.25) 
v m 

waarin ~l uitstervende golffuncties voorstellen. 

Toepassing van de transfermatrixvergelijking leidt in combinatie met 

de randvoorwaardenvergelijking (2.4.23) of (2.4.25) tot een oplossing 

van (2.4.15), die geldig is voor de gehele ruimte; immers, indien de 

transfermatrix bekend is, kan uit (2.4.23) of (2.4.25) een startwaarde 

voor u(z ) geconstrueerd worden, waaruit met behulp van (2.4.22) de 
- V 
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~(z) voor de hele ruimte geconstrueerd kan worden. 

Interfaces. 

Er zal nu worden nagegaan of de transfermatrixmethode ook geschikt 

is om interfaces in heterostrukturen te beschrijven. Daartoe wordt de 

heterostruktuur als volgt ingedeeld: 

BULK I 

Z=ZQ 

materiaal I 

INTERFACE I INTERFACE 11 BULK 11 

z=z2 

materiaal II 

Fig.2.3 Schematische indeling van een heterostruktuur. 

De golffuncties in het bulkgebied van materiaal I (z < z
0

), respec

tievelijk van materiaal II (z > z2) zijn de Blochfuncties van het 

oneindig uitgebreide kristal van materiaal I respectievelijk II. De 

golffuncties in de interfacegebieden worden gegeven door (2.4.9) en 

(2.4.10) en voldoen aan (2.4.15). In die gebieden is dankzij de nabij

heid van het naburige materiaal niet meer vol te houden, dat er 

dezelfde periodieke potentiaal heerst als in de bulkgebieden. Voor 

zowel interfacegebied I als II kan een vergelijking analoog aan 

(2.4.15) worden opgesteld: 

-ffi-



(2.4.26) 

t2 
d2 t 2 2 

[2m dz2- Vo'(z) - ~!~.11 +f.") + E~jl] ef. .. (z) = 

! vc··-c···(z)E9c···(z) voor z1 < z < z2 
c···~·· 

(2.4.27) 
- -

De potentiaal in de interfacegebieden is geschreven in de vorm van 

(2.4.1) en beschrijft de potentiaal, zoals deze verstoord is tengevol-

ge van de aanwezigheid van het aangrenzende materiaal. De additionele 

potentiaalterm, die in de envelope-functie benadering de niet-perio-

dieke storing op de periodieke kristalpotentiaal beschrijft, is dus op 

de een of andere manier verdisconteert in de v0 (z) en in de VG(z)-com-

ponenten van (2.4.1). 

Zowel voor het linker- als voor het rechter-interfacegebied kan een 

transfermatrixvergelijking analoog aan (2.4.22) worden opgesteld. De 

randvoorwaarden worden nu echter gegeven door: 

(2.4.28) 

(2.4.29) 

(2.4. 30) 

waarin ~I en ~II de invallende en gereflecteerde Blochfuncties in de 

bulkgebieden van materiaal I en II zijn. De transfermatrix voor het 

I interfacegebied I respectievelijk II wordt weergegeven door T ~ 
z1 zo 
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. 1· "k T II k 1 d fl "d 1 d respectleve lJ ~ en an ana oog aan e a e1 ing vo gen na 
zr..-·z2 

(2.4.16) bepaald worden. Vergelijking (2.4.30) geeft de continuïteits-

conditie voor $C(z) en haar afgeleiden weer bij het grensvlak z=z
1

. We 

nemen hierbij aan, dat de tweedimensionale reciproke roostervectoren 

van het linker materiaal in het algemeen dezelfde zijn als die in het 

rechter materiaal. 

Met behulp van (2.4.28), (2.4.29) en (2.4.30) kan men een startwaar-

de voor ~(z) bepalen, waarmee met behulp van (2.4.22) de oplossingen 

in het hele interfacegebied bepaald kunnen worden. 

Het op deze manier oplossen van de Schrödingervergelijking is een 

onderdeel van het zelfconsistentie-calculatieschema van figuur 2.2. 

Het enige verschil ten opzichte van de bepaling van de oppervlaktetoe-

standen is het feit, dat na elke nieuwe berekening van de golffuncties 

de potentiaaltermen niet in één, maar in twee gebieden van verschil-

lende materialen aangepast dienen te worden. 

Hoewel er zover bekend nog geen berekeningen aan interfaces met 

behulp van bovenstaande methode uitgevoerd zijn, lijkt de von-Laue 

representatie gezien het succes bij de bepaling van oppervlaktetoe-

standen geschikt om ook heterostrukturen met behulp van dergelijke 

ééndimensionale vergelijkingen te beschrijven. Om ons inzicht hierin 

te vergroten zullen eerst nog enige aspecten van het von-Laue model 

aan de hand van een voorbeeld van een Si-kristalstruktuur nader toege-

licht worden. 
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§ 2.5 Het von-Laue model toegepast op een zuiver,oneindig uitgebreid 

Si-kristal. 

§ 2.5.1 Inleiding. 

Om enige aspecten van het von-Laue model verder uit te diepen, zul-

len we dit model gaan toepassen op een zuiver, oneindig uitgebreid 

Si-kristal, dat in tegenstelling tot een heterostruktuur in alle rich-

tingen periodiek is. 

Silicium kristalliseert in de diamantstruktuur; een struktuur die 

men kan opvatten als twee ten opzichte van elkaar verschoven F.C.C.

roosters (met een verschuivingsvector 2~=a(~.~~~)) of als één F.C.C.

rooster met op elk roosterpunt een halter van twee atomen. Het direc-

te rooster wordt opgespannen door de volgende set primitieve rooster-

vectoren: 

(2.5.1) 

Het bijbehorende reciproke rooster wordt opgespannen door: 

(2.5.2) 

De bepaling van de tweedimensionale reciproke roostervectoren ~· 

behorend bij een bepaald oppervlak, wordt in de literatuur verschil-

!end aangepakt. Een zeer ingewikkelde manier wordt beschreven in refe-

rentie 20. Op een zeer omslachtige manier (met behulp van de construc-

tie van een zogenaamd "surface prism" en de zogenaamde Jones-zone 
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benadering) worden de parallelle componenten bepaald. Een andere ma-

nier wordt beschreven in referentie 18. Uitgaande van de primitieve 

roostervectoren ~1 en ~2 . die de periodiciteit van het oppervlak be

schrijven, worden de parallelle componenten hierin geschreven als een 

combinatie van twee onafhankelijke tweedimensionale reciproke rooster-

vectoren ~1 en ~2 • die op de volgende wijze van ~1 en ~2 afhangen: 

~1 
(~2*(~1*~2)) 

(2.5.3) = 2~-~1.(~2*(~1*~2)) 

~2 
(~1 *(~2*~1)) 

(2.5.4) = 2~-A .(A *(A *A)) -2 -1 -2 -1 

De parallelle componenten Q worden dan gegeven door: 

(2.5.5) 

De tweedimensionale reciproke roostervectoren Q beschrijven de perio-

diciteit van een bepaald oppervlak. Hoe zijn deze Q-vectoren gerela-

teerd met de driedimensionale reciproke roostervectoren K van het 

bulkkristal, die de periodiciteit in drie dimensies beschrijven en 

gegeven worden door 

Garcia (ref.16) schrijft: 

K = G + G z z-

(2.5.6) 

(2.5.7) 
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waarin je van geval tot geval moet nagaan, wat de set vectoren C z z-

voorstelt. Voor een tweetal oppervlakken in het Si-kristal zal de 

relatie (2.5.7) in de volgende subparagraaf onderzocht worden. Daarbij 

zal de vraag aan de orde komen of de vectoren C respectievelijk C z - z-

tevens reciproke roostervectoren van het driedimensionale rooster zijn 

of niet. 

§ 2.5.2 De relatie tussen de tweedimensionale reciproke rooster-

vectoren C en de driedimensionale reciproke roostervectoren K. 

Voor een tweetal oppervlakken, te weten het oppervlak loodrecht op 

de (001) richting (de z-as) en dat loodrecht op de (111) richting is 

de relatie (2.5.7) onderzocht. 

Voor het (001) vlak geldt dat de tweedimensionale periodiciteit 

beschreven wordt door de tweedimensionale primitieve roostervectoren 

~1 en ~2 . met 

(2.5.8) 

(2.5.9) 

Aangezien ~1 en ~2 combinaties zijn van de driedimensionale primitieve 

roostervectoren, is er geen twijfel aan, dat zij de periodiciteit van 

het (001) vlak beschrijven. Met behulp van (2.5.3) en (2.5.4) worden 

dan de bijbehorende tweedimensionale reciproke roostervectoren van dat 

vlak bepaald: 
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De parallelle componenten f worden dan gegeven door: 

(2.5.10) 

(2.5.11) 

(2.5.12) 

De driedimensionale reciproke roostervectoren ! van het gehele kristal 

worden op de volgende manier uitgewerkt: 

(2.5. 13) 

Dit is in overeenstemming met de schrijfwijze (2.5.7). Men ziet echter 

ook (kies n1=1, n2=~=Ü) dat bijvoorbeeld ~1 geen reciproke rooster

vector van het driedimensionale rooster is. Overigens is 2~1 dat wel 

(kies n1=2, n2=0 en ~=-1). In het algemeen is Gz~ dus ook niet steeds 

een reciproke roostervector. 

Voor het (111) vlak gelden de volgende primitieve roostervectoren: 

~1 
a 

= ~2-~1 = ~~-v 

~2 
a 

= ~3-~1 = ~~-~ 

De bijbehorende reciproke rooster-basisvectoren zijn dan: 
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(2.5.16) 

(2.5.17) 

De driedimensionale reciproke roostervectoren worden als volgt uitge-

werkt: 

(2. 5.18) 

Aangezien ~~+~+~ de richting loodrecht op het vlak aangeeft, kan 

(2.5.18), indien we ~x+v+z'=z' noemen, herschreven worden tot: 
a-L-!:.J-

K = G + G ,z' - - z- (2.5.19) 

Dit is dus opnieuw in overeenstemming met de schrijfwijze (2.5.7). Ook 

hier kan aangetoond worden dat bijvoorbeeld ~1 geen reciproke rooster

vector van het driedimensionale rooster is. 

Aan de hand van de bovenstaande voorbeelden kan geconcludeerd wor-

den, dat de schrijfwijze (2.5.7) in het algemeen gerechtvaardigd is. 

Deze schrijfwijze drukt in feite uit, dat de tweedimensionale G-vec-

toren projecties zijn van de driedimensionale reciproke roostervecto-

ren ! op het betreffende oppervlak; vandaar ook de naam "parallelle 

componenten". Verder is aangetoond, dat niet elkeG-vector (en daarmee 

dus ook C ~ een reciproke roostervector van het driedimensionale z 

rooster hoeft te zijn. Dit is in het algemeen de situatie voor halfge-

leiders zoals Si en Ge. 
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§ 2.5.3 De bepaling van de VG(z)-componenten. 

Om een idee te krijgen, hoeveel termen in de von-Laue vergelijking 

voor een bepaalde f-vector van belang zijn, dienen de VG(z)-coëffici-

enten bekend te zijn. In deze paragraaf zal de bepaling van de VG(z)-

coëfficiënten aan de hand van het voorbeeld van het (OOI) oppervlak 

van het Si-kristal beschreven worden. 

De VG(z)-coëfficiënten hebben de volgende vorm: 

-1 = s J V(!Je-if.~~ (2.5.20) 
usc 

waarin s het oppervlak van de oppervlakte-eenheidscel (usc) voorstelt. 

De potentiaal V(!) wordt benaderd met behulp van een pseudopotentiaal 

U (!). die uit te drukken is in een som van atomaire bijdragen. Vanps 

wege de periodiciteit van U (!) geldt dan: ps 

Hierin worden de struktuurfactoren S(~) gegeven door: 

(2.5.21) 

(2.5.22) 

met ~de niet-primitieve translatievector. De vormfactoren V(~ worden 

gegeven door: 

- 73 -



(2.5.24) 

waarin V 1 (~ en V2(~ de Fouriercomponenten van de atomaire pseudopo

tentialen van de twee verschillende (tenminste bij een zinkblende-

struktuur) atomen voorstellen. In de diamantstruktuur is v1 (~ gelijk 

aan V2(~. 

Substitutie van (2.5.21) in (2.5.20) geeft dan de VG(z)-coëfficiën-

ten in termen van atomaire pseudopotentialen: 

= s - 1 f {~ [SS(~yS(~+iSA(~VA(~]ei!·!.}e -iQ..~ 
usc K 

(2.5.25) 

Als voorbeeld voor de berekening van de VG(z)-coëfficiënten in de 

von-Laue vergelijking kiezen we nu het (001) vlak in het Si-kristal. 

Aangezien Si kristalliseert in de diamantstruktuur, geldt dat de 

VA(~-termen gelijk zijn aan nul. De vector~ is gelijk aan ~a.a,a). 

Verder hoeven alleen die pseudopotentiaalcoëfficiënten te worden mee-

2 2 
genomen, waarvoor geldt dat a- a 2 I ! I gelijk is aan 3, 8 of 11. De 

41T 

uitdrukking voor de VG(z)-coëfficiënten reduceert dan tot: 

= s -1 J (2.5.26) 
usc 

Bij a=3 horen 8 verschillende driedimensionale reciproke roostervecto

ren ~; bij a=B zijn er 12 en bij a=11 zijn er 24. De VG(z)-coëffici
-J. 

ent kan ook geschreven worden als: 
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tot a=3 a=8 a=11 
VG (z) = VG (z) + VG (z) + VG (z) (2.5.27) 

waarin bijvoorbeeld VGa=3(z) gelijk is aan 

(2.5.28) 

waarin ~(3) de vormfactor vS(~) (voor alle~ gelijk) voorstelt. 

Vanwege de relatie (2.5.7) tussen~ en~ kan (2.5.28) herschreven 
-1 -1 

worden tot: 

-1 
s J (2.5.29) 

usc 

De integraal over R in (2.5.29) levert alleen iets op als G~=G; zo 
- -1-

vindt men bijvoorbeeld uit ~-2:(~-~+~. dat de bijbehorende ~Î gelijk 

is aan ~1 (GÎ -
2
:). De VG

3
(z)-coëfficiënt voor deze~ is dan 

z 

a=3 -1 1 0 5 i~ 3 
VG (z) = s -~2) · .~(3).e a .1 1 

a 

met IÎ = Ja2 
dx 

-2 

waarin geheel algemeen ~ is voorgesteld door ~=p~1 +q~2 
en de oppervlakte-eenheidscel gegeven wordt door: 
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Fig.2.4 De oppervlakte-eenheidscel van het (001) vlak. 

Indien gebruik wordt gemaakt van de coördinatentransformatie 

x' = 0.5(2)0 ·5 (x+y) (2.5.34), y' = 0.5(2)0 ·5 (y-x) (2.5.35) 

kan (2.5.32) vervangen worden door: 

~2)0.5 ~2)0.5 
IÎ = f 2 dx' f 2 dy' 

0 0 

(2.5.36) 

3 Alleen als (p,q)=(1,0), dus als~ gelijk is aan ~1 levert (2.5.36) 

3 3 iets op: 11 is dan gelijk aan s, dus VG (z) is dan: 

3 1 0.5 i~ 
VG (z) = ~2) .~(3).e a voor ~=~1 . =0 voor ~*~1 (2.5.37) 

Een soortgelijke redenering geldt voor elk van de 44 ~-vectoren, 

waarover in (2.5.26) gesommeerd dient te worden. Alleen als de G-vec-
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tor gelijk is aan de parallelle component ~~ van ~· levert de inte

graal iets op. Op 4 ~-vectoren na geldt steeds, dat een bepaalde 

parallelle component G. bij twee verschillende K-vectoren hoort (zie 
-1 -

tabel C.1 appendix C). Aangezien de parallelle componenten ~i=±~1 .±~2 
zowel bij ~ als bij ~ voorkomen, wordt het aantal verschillende 

-1 -1 

40 c.-vectoren gereduceerd tot 4+(--2 - 4)=20 stuks; daarnaast dient ook 
-1 

nog ~~behorende bij a=O (dus ~(0)) meegenomen te worden. Dat 

betekent, dat er in totaal 21 verschillende VC(z)-coëfficiënten, die 

ongelijk nul zijn, de potentiaal in het oppervlak beschrijven. De 

bepaling van die 21 coëfficiënten staat uitvoerig beschreven in 

Appendix C en de grootte van die termen wordt weergegeven in tabel 5. 

c 

~1'-~1 

~2 

-~2 

±~1±2~2 

±2~1 

±2~2 

±~1-~2 

±~1+~2 

±2~1+~2 

±2~1-~2 
0 

0.5 2~ 6~ 
(2) [~(3)cos-az - ~(11)cos-;zJ 

-i(2)0 · 5[~(3)sin~ + ~(11)sin~] a a 

i(2) 0 · 5[~(3)sin~ + ~(11)sin~] a a 
0.5 2~ -(2) ~(ll)cos--z a 

~(8) 

-~(8) 

2i~(8)si~ a 

-2i~(8)si~ a 

-i(2) 0 · 5~(11)sin~ a 

i(2) 0 · 5~(11)sin~ a 
~(0) 

Tabel 5 De VC(z)-coëfficiënten voor het (001) vlak van Si. 
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Alle overige VG(z)-coëfficiënten zijn gelijk aan nul. De von-Laue 

vergelijking voor dit vlak wordt dan gegeven door: 

(2.5.38) 

waarin de VG-G'(z)-coëfficiënten uit (2.5.38) gelijk zijn aan de 

VG(z)-coëfficiënten uit tabel 5, als ~-~· uit (2.5.38) gelijk is aan 

de ~-vector in de tabel. Zo ziet de von-Laue vergelijking voor bij-

voorbeeld~~ er als volgt uit: 

t 2 d2 h2 2 
[2m -2 - ~~>(O) - ~11 + Ek ] eo(z) = 

dz -11 -
V_8 (z)e8 (z) + v8 (z)e_8 (z) + v8 (z)e_8 (z) + V_

8 
(z)e

8 
(z) + 

-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 
V-28 (z)$28 (z) + V28 (z)$_28 (z) + V28 (z)$_28 (z) + V-28 (z)$28 (z) 

-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 
+ V8 -8 (z)$8 -8 (z) + V8 +8 (z)$_8 -8 (z) + V_8 -8 (z)$8 +8 (z) + 

-1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 
V_8 +8 (z)$8 -8 (z) + V_8 +28 (z)$8 -28 (z) + V8 +28 (z)$_8 -28 (z) + 

-1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 
V8 -28 (z)$28 -8 (z) + V_8 -28 (z)$8 +28 (z) + V28 +8 (z)$_28 -8 (z) + 
-1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 

V28 -8 (z)$_28 +8 (z) + V-28 +8 (z)$28 -8 (z) + V-28 -8 (z)$28 +8 (z) 
-1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 

(2.5.39) 

waarin voor de VG(z)-coëfficiënten de uitdrukkingen in tabel 5 gesub-

stitueerd kunnen worden. 

e0 (z) is door middel van de VG(z)-coëfficiënten gekoppeld met 20 
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andere $C(z)'s, die op hun beurt ook aan een von-Laue vergelijking 

voldoen. Hierdoor worden deze $C(z)'s weer gekoppeld met andere 

ec,(z), die echter niet alle in (2.5.39) hoeven voor te komen (neem 

bijvoorbeeld de vergelijking voor ~=!1+2!2 : in het rechterlid komen 

dan termen voor als V_8 (z)e28 +2B (z), V_8 (z)$B +3B (z), 
-1 -1 -2 -2 -1 -2 

VB -B (z)e38 (z) etc.). Deze $C,(z)'s zijn op hun beurt gekoppeld met 
-1 -2 -2 -

eG' ,(z), waarvan een gedeelte wel, maar een ander gedeelte nog niet in 

de voorafgaande vergelijkingen is voorgekomen. Dit betekent, dat hoe-

wel we te maken hebben met een eindig aantal (niet-nul) VC(z)-coëffi-

ciënten, er toch een oneindig aantal von-Laue vergelijkingen resul-

teert. Deze oneindige set kan worden voorgesteld door de volgende 

matrixvergel ijking: 

h2 
v_B VB À 2uÀ1 

-1 -1 

VB 
it2 2 

v2B À 2m(~ll +!1) 
-1 -1 

v_B v-2B 
112 

À 2m(~ll 
-1 -1 

.......... V -2B -B 
-1 -2 

.......... V -B -B -1 -2 

-B )2 ................. 
-1 

- 79 -

= 0 

e_8 (z) 
-1 

$3B (z) 
-2 

(2.5.40) 



h2 d2 
waarin À gelijk is aan - ---- + ~(0) - E. 

2m dz2 

Omdat we ons beperken tot een gering aantal Fouriercoëfficiënten 

behorende bij de pseudopotentiaal, zijn de VG(z)-coëfficiënten, die 

bij een ~· die niet in tabel 5 voorkomt. horen, veel kleiner dan de 

VG(z)-coëfficiënten uit tabel 5 en kunnen derhalve verwaarloosd worden 

in (2.5.40). Net als in de vlakke-golfmethode voor het driedimensiona-

le Si-kristal verwacht men intuïtief voor een voldoende zwakke poten-

tiaal (in bovenstaande zin) tot een goede benadering van de eigenwaar-

den E en eigenvectoren $G(z) te komen door de matrixvergelijking 

(2.5.40) bij een zeker rangnummer, zeg de me kolom en rij, af te kap-

pen. In de praktijk bepaalt men dit afkapgetal m rechttoe rechtaan 

door de respectievelijke oplossingen van (2.5.40) te onderzoeken als 

functie van de orde m van de determinant van de matrix. In het geval 

van het driedimensionale Si-kristal waren er 60 vlakke golven nodig om 

de electronbandstructuur te bepalen (zie ref.21). Gezien het feit, dat 

er steeds twee driedimensionale reciproke roostervectoren ~ dezelfde 

parallelle component~ hebben, zal het aantal functies $G(z), dat 

nodig is om de convergentie van de ontwikkeling voor $k (z) te verze-
-Il 

keren, in de buurt van 30 stuks liggen (soms hoort slechts één ~ bij 

één bepaalde ~ . 

Zoals blijkt uit tabel 5 zijn alle VG(z)-coëfficiënten periodieke 

functies (sin, cos) in de z-richting. Het ligt dus voor de hand om de 

$G(z)-functies ook in dergelijke periodieke functies te ontwikkelen: 
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m ( ) [ C nv B C --znv J wC z = L A -.sin --z + -.cos n a n a 
(2.5.41) 

n 

De coëfficiënten A~ en B ~kunnen bepaald worden door substitutie van n n 

(2.5.41) in de von-Laue vergelijking, gevolgd door het gelijkstellen 

van dezelfde sinus- respectievelijk cosinustermen in linker- en rech-

terlid van de vergelijkingen. Dat EDC(z) ontwikkeld kan worden als in 

(2.5.41) ligt geheel in de lijn der verwachting, aangezien voor dit 

specifieke geval van het driedimensionale Si-kristal de von-Laue me-

thode in feite neerkomt op de vlakke-golfmethode, die gebruikt wordt 

voor het berekenen van de electronbandstruktuur van diverse halfgelei-

derkristallen (zie ref.21). 

Uit het voorafgaande blijkt dus, dat de von-Laue methode gecombi-

neerd kan worden met de pseudopotentiaalmethode. Hiermee hebben we 

laten zien, dat het dus mogelijk is om kristalstrukturen, zoals die 

van Si, op een alternatieve manier te beschrijven met behulp van ge-

koppelde, ééndimensionale vergelijkingen. De suggestie, die hiervan 

uitgaat, is dat we de pseudopotentiaalmethode in combinatie met de 

von-Laue methode ook zouden kunnen gebruiken bij de beschrijving van 

heterostrukturen in plaats van slechts één enkel kristal. In de vol-

gende pargraaf proberen we na te gaan of we het von-Laue idee recht-

streeks zouden kunnen gebruiken in de Slater- of Luttinger/Kohnverge-

!ijkingen. 
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§ 2.6 Eéndimensionale envelope-functievergelijkingen. 

In § 2.2 zijn driedimensionale envelope-functievergelijkingen afge-

leid, die we op de een of andere manier zouden willen gebruiken voor 

de beschrijving van heterostrukturen. In principe zouden we daarbij 

moeten starten met de exacte Slater- of Luttinger/Kohn-vergelijking. 

aangezien de stoorpotentiaal U(!) niet "gentle" in het interfacegebied 

is (we komen hier in het volgende hoofdstuk op terug). De benaderde s-

en LIK-vergelijkingen zijn slechts bruikbaar voor een "gentle" U(!). 

zoals dat bijvoo•beeld het geval is, indien we te maken hebben met 

zogenaamde "impurity states" in halfgeleiders zoals Si en Ge. Deze 

vergelijkingen zouden eventueel ook gebruikt kunnen worden voor hete-

rostrukturen. die uit lagen materialen bestaan, die veel op elkaar 

lijken (bijvoorbeeeld een Ga 1 Al As-GaAs heterojunctie). Immers in -x x 

dat geval mag men (wellicht afhankelijk van de hoeveelheid Al) veron-

derstellen, dat de stoorpotentiaal voldoende zwak is en voldoende zwak 

varieert in de buurt van het interface. 

In § 2.3 is min of meer tevergeefs getracht om de driedimensionale 

vergelijkingen te reduceren tot ééndimensionale envelope-functieverge-

lijkingen van de vorm: 

met H , = nn 

EF (z) 
n 

! oaf3,k kR + ! p a.k + E ,ö • 
R nn a~ nn a n nn 

a.~ a 

(2.6.1) 

(2.6.2) 

zoals ze vaak in de literatuur tesamen met de eenvoudige randvoorwaar-

1 d den "F (z) en * .-d F (z) zijn continu" gebruikt worden. 
n m (z) z n 

n 
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Wij hebben onder meer getracht om de benaderde S- en LIK-vergelij-

kingen te reduceren tot een ééndimensionale vergelijking. Het bleek, 

dat het met behulp van de methode van separatie naar variabelen moge-

lijk is om de benaderde S-vergelijking te reduceren tot een ééndimen-

sionale envelope-functievergelijking, maar die kan dus slechts geldig 

zijn voor zeer specifieke heterostrukturen. Hoewel de benaderde LIK-

vergelijking middels een kanonieke transformatie te herleiden is tot 

de benaderde S-vergelijking, kan eerstgenoemde vergelijking vanwege de 

koppelingstermen tussen de envelope-functies behorende bij verschil-

lende banden niet direct met de methode van separatie gereduceerd 

worden. 

Daarom zal nu nagegaan worden of de benaderde LIK-vergelijking wel-

licht door middel van de introductie van de von-Laue representatie 

(die, zoals we gezien hebben, het mogelijk maakt om op elegante wijze 

driedimensionale Schrödingervergelijkingen te reduceren tot ééndimen-

sionale) herleid kan worden tot een ééndimensionale envelope-functie-

vergelijking van de vorm (2.6.1), zij het misschien onder een nader te 

specificeren (zwakke) voorwaarde. 

Uitgangspunt is dus de benaderde LIK-vergelijking: 

Indien wordt aangenomen, dat de stoorpotentiaal U(!) periodiek is in 

de dwarsrichting, waaruit volgt dat ook de envelope-functies een der-

gelijke periodiciteit vertonen, kan in (2.2.46) de von-Laue represen-

tatie geïntroduceerd worden door middel van: 
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Fnk (~ = J: Fnk cCz)ei(kll +f) .E_ 
:..:0 G :..:0 ' -

U(!) = U0 (z) + J: UG(z)ei~.E_ 
~:f:Q. -

Dit levert de volgende vergelijkingen op: 

(2.6.3) 

(2.6.4) 

(2.6.5) 

Indien we aannemen dat U(!)=U(z), dan zijn alle UG-G'(z) met~-~·~ 

gelijk aan nul en reduceert (2.6.5) tot vergelijkingen van de vorm: 

(2.6.6) 

Eerst als we vervolgens aannemen, dat de F~·~(z) met~~ de dominan

te term is in (2.6.3), komen we tot een envelope-functievergelijking 

van de vorm (2.6.1). 

Een verdere vereenvoudiging van (2.6.6) is mogelijk, indien we ons 

beperken tot materialen van het III-V type in de heterostruktuur; 
..... 

immers in dat geval zijn de pnn',ll -vectoren gelijk aan nul (zie 

ref.l). Er resulteert dan een vergelijking, die middels een kanonieke 

transformatie (zie ref.14) omgezet kan worden in de ééndimensionale 
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vergelijking van Slater (2.3.8). Vergelijking (2.6.6) wordt door veel 

auteurs toegepast. Door de von-Laue representatie te gebruiken, zien 

wij in, dat de envelope-functie F (z) die er de oplossing van is, 
n 

niets anders is dan de dominant veronderstelde F~.Q(z), zoals die 

voorkomt in (2.6.3). 

Vanwege de diverse, vaak essentiële aannames, die in de afleiding 

van (2.6.5) en (2.6.6) gemaakt zijn, kunnen (2.6.5) en zeker (2.6.6) 

slechts geldig zijn voor zeer specifieke heterostrukturen. Voor hete-

rostrukturen in het algemeen, die dus beschreven dienen te worden met 

behulp van de exacte S- of LIK-vergelijking, lijkt de introductie van 

de von-Laue representatie niet veel op te leveren. Dit is voornamelijk 

een gevolg van de aanwezigheid van de som over de reciproke rooster-

vectorenK in (2.2.20) of (2.2.45). 
-m 

Uit het voorafgaande kunnen we het volgende concluderen: alleen voor 

zeer specifieke heterostrukturen, waarin de stoorpotentiaal U(!) zeer 

bijzondere eigenschappen bezit, kunnen ééndimensionale envelope-func-

tievergelijkingen worden afgeleid hetzij via de methode van separatie 

naar variabelen hetzij via de introductie van de von-Laue representa-

tie in de driedimensionale vergelijkingen. Voor een willekeurige hete-

rostruktuur met een willekeurige stoorpotentiaal U(!) kunnen exacte 

d~iedimensionale envelope-functievergelijkingen opgesteld worden, die 

echter niet met een van bovengenoemde methoden gereduceerd kunnen 

worden. 

De eigenschappen van de stoorpotentiaal spelen dus een centrale rol 

in de mogelijkheden om de driedimensionale envelope-functievergelij-

kingen tot ééndimensionale te reduceren. In het volgende hoofdstuk 

zullen we derhalve de eigenschappen van de interfacepotentiaal in een 

willekeurige heterostruktuur nader onderzoeken. 
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Hoofdstuk 3 De stoorpotentiaal en de exacte envelope-functievergelij

kingen voor heterostrukturen. 

§ 3.1 Inleiding. 

Bij pogingen om de exacte envelope-functieverg~lijkingen te reduce

ren tot een eenvoudige vorm spelen de eigenschappen van de stoorpoten

tiaal U(!:) een belangrijke rol; immers alleen voor een "gentle" U(!:) 

kunnen de exacte vergelijkingen (2.2.20) en (2.2.45) henaderd worden 

door (2.2.23) en (2.2.46), waaruit dan eventueel ééndimensionale ver

gelijkingen kunnen worden afgeleid. 

Om voor een willekeurige heterostruktuur een zo eenvoudig mogelijk 

stelsel vergelijkingen op te stellen is het dus van belang om de vorm 

en de mate van variatie van de stoorpotentiaal zo goed mogelijk te 

kennen. De bepaling van U(!:) zal derhalve centraal staan in de volgen

de paragraaf. Vervolgens zullen we onze aandacht richten op de precie

ze betekenis van het criterium "gentle potential" en we zullen de 

geldigheid van dit criterium onderzoeken voor een aantal willekeurige 

heterostrukturen. 

Zoals zal blijken, is de stoorpotentiaal in een willekeurige hetero

struktuur in het algemeen niet "gentle", zodat we terug moeten vallen 

op de exacte Slater- of Luttinger/Kohn-vergelijkingen. De LIK-verge

lijking verdient dan de voorkeur, omdat deze geheel exact in termen 

van envelope-functies geformuleerd is. Deze vergelijking is echter 

zeer complex vanwege de aanwezigheid van een envelope-functie in een 

integraal-term. Daarom zal een vereenvoud~ging van de LIK-vergelijking 
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geïntroduceerd worden zonder dat daardoor de geldigheid voor willekeu

rige heterostrukturen verloren gaat. 

Tenslotte zal onze aandacht uitgaan naar de toepassing en de bruik

baarheid van het Envelope-Functie model alsmede naar de te gebruiken 

aansluitvoorwaarden om het te kunnen oplossen. 

§ 3.2 De stoorpotentiaal in een willekeurige heterostruktuur. 

Het is van belang om te weten hoe de stoorpotentiaal U(!) bepaald 

kan worden; als uitgangspunt hiervoor beschouwen we een heterojunctie 

bestaande uit de materialen A (links van het interface) en B (rechts 

ervan). De stoorpotentiaal in elk materiaal is dan gelijk aan het 

verschil tussen de potentiaal die het materiaal in de heterostruktuur 

voelt, en de potentiaal die het materiaal in een zuiver kristal voelt 

en die overeenkomt met de potentiaal in het bulkgebied (ver weg van 

het interface) van de heterostruktuur. Er zijn nu een aantal manieren 

om de heterostruktuur- en de kristalpotentiaal te bepalen. De beper

king die we ons in het volgende opleggen, is dat als uitgangspunt de 

pseudopotentiaalmethode gekozen wordt (zie ref.21). Deze methode wordt 

met groot succes gebruikt om de electronbandstruktuur van halfgelei

ders en metalen te bepalen. 

Ter illustratie beschouwen we de volgende heterojunctie: 
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atomaire vlakken 

0 0 0 0 # 0 # 0 # 

Ga As Ga As Al As Al 

interface z::O 

Fig.3.1 De heterojunctie GaAs-AlAs schematisch weergegeven. 

Links van het interface (z < 0) bestaat de heterojunctie uit GaAs en 

rechts ervan (z > 0) uit AlAs. Beide materialen kristalliseren in een 

zink-blende rooster, dat beschouwd kan worden als een F.C.C.-rooster 

met op elk roosterpunt een halter bestaande uit twee verschillende 

atomen {hetzij Ga met As, hetzij Al met As). Die atomen bevinden zich 

op een afstand T 
a 

(met ~~1.1,1)) van elkaar {zie fig.3.2). Omdat de 

roosterconstante van GaAs en AlAs practisch aan elkaar gelijk zijn 

(aGaAs=5.65 A en aAlAs=5.66 A) kiezen we ~gelijk aan R' in figuur 

3.1. 

Zincbtende-rooster. De uitte.bolletjes stellen ele

·ment 1 voor; de geCU'ceerde boll.et.ies element 2. 

Fig.3.2 De zink-blende struktuur. 

-88-



Net als in de electronbandstruktuurberekeningen in de zuivere kris-

tallen benaderen we de bulkpotentiaal door een som over atomaire pseu-

dopotentialen: 

GaAs 2 GaAs, i 
i 

V bulk(!.) = ~ ~ 'Pps (.!:.-!-.!. ) (3.2.1) 
R i=1 

A lAs 2 AlAs,i 
i 

V bulk(!.) = ~ ~ 'Pps (.!:_-!-.!. ) (3.2.2) 
R i=1 

waarin ,!_
1
=(0,0.0) en .!.2~1.1,1). Ver weg van het interface zal de 

bulkpotentiaal in het linker materiaal gelijk zijn aan (3.2.1) en in 

het rechter materiaal aan (3.2.2). 

Dichtbij het interface wordt de invloed van het naburige materiaal 

merkbaar: in de som over atomaire pseudopotentialen dienen nu ook 

potentiaaltermen van het naburige materiaal meegenomen te worden: 

GaAs 
vhet (!.) = 

GaAs,i . 
1 

.p (r-R-t ) + ps ---

AlAs,i . 
1 

'P ps (!:.-!-.!. ) (3.2.3) 

voor een positievector .!:. met een z-component z < 0; 

AlAs 2 GaAs,i i 
vh t (!.) = ~ · ~ 'Pps (.!:.-!-.!. ) + 

e (R+t1
) 1=1 

-- z<O 
AlAs,i i 

.p (r-R-t ) ps --- (3.2.4) 

voor een positievector.!:. met een z-component z > 0. 

De stoorpotentiaal U(!.) kan dan als volgt bepaald worden: 
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voor het linker materiaal ([!Jz<O): 

GaAs 
U(,D = vhet (,D 

2 
2 i 2 

(!!_+.!_ )z>O i=l 

GaAs 
- vbulk(,D = 
AlAs,i . 2 

1 
lP ps (!:,-!!_-.!_ ) - 2 i 2 

(!!_+.!_ )z>O i=l 

voor het rechter materiaal ([!Jz>O): 

U(_D 

2 . 

A lAs 
= vhet (,D 

2 
2 

1 
(!!_+.!_ ) z<O i=l 

A lAs 
- vbulk(,D = 

GaAs, i i 
lP (r-R-t ) ps ---

GaAs,i i 
lP (r-R-t ) ps ---

(3.2.5) 

(3.2.6) 

Indien de atomaire pseudopotentialen bekend zijn, is de stoorpoten-

tiaal U(,D dus te bepalen. Uit berekeningen van atomaire pseudopoten-

tialen (zie ref.25) blijkt, dat deze voor een grote klass van materia-

len slechts een dracht van ten hoogste ± 3 A bezitten. Dit betekent, 

dat voor afstanden verder dan 3 A van het interface verwijderd alle 

potentialen in (3.2.5) en (3.2.6) practisch nul zijn geworden. Hieruit 

volgt dan, dat de stoorpotentiaal U(,D in het bulkgebied van elk mate-

riaal nul is, hetgeen ook in de lijn der verwachting ligt (zie (3.2.1) 

en (3.2.2)). 

Omdat wordt aangenomen, dat de heterostruktuur zich in de dwarsrich-

tingen ~en ~ tot in het oneindige toe periodiek voortzet, zijn zowel 

de heterostruktuur- als de bulkpotentiaal periodiek in de dwarsrich-

tingen. Gevolg: ook de stoorpotentiaal U(,D is periodiek in de dwars-

richting; dit wordt tot uitdrukking gebracht door: 
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U(!) (2.3.7) 

waarin de tweedimensionale reciproke roostervectoren ~de periodici-

teit in de vlakken parallel aan het interface weerspiegelen en R de 

positievector (x,y) voorstelt. 

In een eerste benadering beperken we ons nu tot de ~=0 component in 

vergelijking (3.2.7). Dat wil zeggen, dat U(!) benaderd wordt door 

(3.2.8) 

waarin we middelen over vlakken evenwijdig aan het interface. In refe-

rentie 25 wordt een handige procedure beschreven om de gemiddelde 

kristalpotentiaal in een vlak parallel aan het interface te bepalen. 

Er kan namelijk bewezen worden, dat wanneer men de atomaire pseudopo-

tentiaal afkapt bij een bepaalde afstand (bijvoorbeeld 3 A). de gemid-

delde potentiaal Y(z) in het vlak bepaald kan worden uit een gemiddel-

de pseudopotentiaal Vat(z) van een atoom over een zeker oppervlak. Dit 

atoom kan in of buiten het betreffende vlak liggen, waarin men Y(z) 

wil bepalen. Voor een tweetal heterostrukturen is op deze wijze de 

ééndimensionale pseudopotentiaal Yhet(z) bepaald (zie fig.3.3). In 

figuur 3.4 is het interfacegebied van deze heterostrukturen vergroot 

weergegeven. 
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I 
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•ISO V V 

Eend-:.me1'1SionaZ• ps.n.dopot11ntia.::Z va>~ d• interfac• GaAs-.4ZAs (a) 11ft Si-'".A.i' (b). De punten st.ZZ.n 

atoomt~Zt:kken voor va>~ lzet desb•treffvvle .z.",ent. De afsta>ld tuun t:I.Jce atoonnJZai<Jun is .fa. 

Fig.3.3 Eéndimensionale pseudopotentialen van de heterostrukturen 

GaAs-AlAs en Si-GaP. 

(11 (2) 

.··· I 

I ' . . ~- ... f: .. 

(j} (41 

V~roti."ff uan h•t irrtn-fae• 1Jt:n fig. j .J. De sti.ppt~Zlijro st.Zt d11 psllUdopotllfttit:al 1Jt:n hllt bwllc
-uriaal voor. (1 J a.zAs; (ZJ AZA•; (J) Si; (I) GaP. 

Fig.3.4 Vergroting van het interfacegebied van de heterostrakturen 

uit figuur 3.3. 
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In figuur 3.4 is steeds de gemiddelde bulkpotentiaal Ybulk(z) (zoals 

die ver weg van het interface geldig is) voor elk van de materialen 

GaAs, AlAs, Si of GaP doorgetrokken tot aan het interface en verder; 

het verschil tussen vhet(z) en vbulk(z) tot aan het interface is de 

stoorpotentiaal U0 (z), die in figuur 3.5 voor de verschillende hetero-

strukturen wordt weergegeven. 

11 

T f../ (/) (.1o -~·~ 

1' \ -I.' -Al 

\ 
/Je iJ. I '·' 
-f' ~ tR.l 

tTa...l~ 
- /(J 

/I/fiS 

Fig.3.5 Eéndimensionale stoorpotentialen U0 (z) voor de heterojuncties 

GaAs-AlAs en Si-GaP. 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de keuze van de ligging van het 

interface (bij GaAs-AlAs in een atomair vlak, bij Si-GaP precies in 

het midden tussen twee atomaire vlakken) de vorm van de stoorpoten-

tiaal in hoge mate bepaalt. De vorm van de stoorpotentiaal voor de 

GaAs-AlAs heterostruktuur komt overeen met de "empirische" potentiaal, 

zoals die met behulp van berekeningen uit referentie 26 te bepalen is 

(zie fig.3.10a); daarentegen komt de vorm van U(z) voor de Si-GaP 

struktuur meer overeen met de "zelfconsistente" stoorpotentiaal uit 

referentie 26 (zie fig.3.10b voor het geval Ge-GaAs). We komen hier 

later op terug. 

Wat in ieder geval wél reeds geconcludeerd kan worden, is het feit, 
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dat de overgangslaag (i.e. het interfacegebied, waarin de stoorpoten-

tiaal niet nul is) erg dun is (maximaal twee atomaire vlakken). In 

werkelijkheid zal de overgangslaag tengevolge van ladingsherverdeling 

in het algemeen iets dikker kunnen zijn, zoals ook door zelfconsisten-

te berekeningen van de potentialen Yhet(z), Ybulk(z) en U(z) in het 

geval van Ge-GaAs (zie fig.3.10b) naar voren komt. 

Hiermee zijn we terechtgekomen bij een tweede manier om de gemiddel-

de potentialen in vlakken parallel aan het interface te bepalen: de 

zelfconsistente methode (de methode met behulp van sommatie over ato-

maire pseudopotentialen wordt de "empirische" methode genoemd). De 

zelfconsistente methode kan men introduceren aan de hand van een zoge-

naamde "supercel". Ter illustratie van dit concept beschouwen we de 

ééndimensionale quantumwell: 

materiaal A 

* * * * 0 

B 

0 0 
,.____. 

a 

A 

0 * * * * * 

x 

Fig.3.6 Een ééndimensionale quantumwell bestaande uit de materialen A 

en B. 

Het zelfconsistentie-concept werkt als volgt: substitueer in de Schrö-

dingervergelijking een startpotentiaal V. (x), verkregen middels een 
10n 

sommatie over atomaire pseudopotentialen; de oplossingen van deze 

vergelijking zijn vervolgens te bepalen met behulp van de vlakke-golf 

methode (zie ref.21). Met behulp van die oplossingen kan dan de elec-

tron-electronwisselwerking berekend worden. Samen met de "ionpoten-
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tiaal" V. (x) dient die wisselwerkingsterm als invoerpotentiaal voor 
IOn 

de volgende iteratiestap. Dit proces wordt zo vaak herhaald, totdat de 

totale potentiaal niet meer verandert. De zo verkregen potentiaal 

wordt de "zelfconsistente" potentiaal genoemd. 

Een vereiste voor het kunnen toepassen van de vlakke-golf methode is 

echter wel, dat de potentiaal periodiek is. Voor het in figuur 3.6 

weergegeven voorbeeld is dit duidelijk niet zo. De periodiciteit wordt 

daarom kunstmatig hersteld door het kiezen van een zogenaamde "super-

cel": een soort eenheidscel die zich in de ruimte steeds weer her-

haalt. Deze supercel bevat een of meerdere interfaces (alnaargelang 

het een heterojunctie of een quantumwell betreft), terwijl de randen 

van de supercel parallel aan de interfaces zó ver weg van die interfa-

ces gekozen worden, dat de nieuwe periodiciteit geen invloed heeft op 

de electronische struktuur nabij de interfaces. Het komt er dus op 

neer, dat men de bandstruktuur berekent van een superrooster, waarvan 

de periode zo groot is, dat de supercellen als afzonderlijke hetero-

strukturen beschouwd kunnen worden. Voor de ééndimensionale quantum-

well uit figuur 3.6 wordt dan de volgende supercel geconstrueerd: 

A B A 

* * 0 0 0 0 * * 
supercel 

Fig.3.7 Een supercel, waarin bevat een ééndimensionale quantumwell. 

Indien de lengte van de supercel wordt weergegeven door b=2NAa+N8a, -

NA,B is het aantal atomen van materiaal A, B -, dan is de startpoten-
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tiaal in de Schrödingervergelijking gelijk aan: 

+<D SC 

V . (x) = ! V . (x-mb) 1on 1on 
m=-<D 

SC 2NA+NB 
met V. (x) = ! 

1on 1=1 

at 

at 
V. (x-la) 1on 

(3.2.9) 

(3.2.10) 

waarin V. (x) een atomaire (pseudo)potentiaal voorstelt. 1on 

Ook voor driedimensionale heterostrukturen (zoals bijvoorbeeld weer-

gegeven in fig.3.1) kan de supercelmethode gebruikt worden om zelfcon-

sistente berekeningen te kunnen uitvoeren. De ontbrekende periodici-

teit in de z-richting wordt kunstmatig hersteld door het periodiek 

herhalen van de interface-geometrie. Ter illustratie is in figuur 3.8 

een gedeelte van een Ce-GaAs supercel met de atomaire posities nabij 

de overgangslaag weergegeven. Een dergelijke driedimensionale supercel 

bevat in het algemeen een twintigtal atomaire vlakken. 

Ge-GaAs (110) Interface 
OGo eGo •As 

--. 
fint 

GaAs 
layer ,-.-__,..-r 

Interface 
layer 

-t 
First Ge 

--- loyer /'-.]_ 
I• 

I 

IA 

Atomie posltions near the Ge-GaAs (110) ln· 
terface. Bands are denated by heavy salid lines, cx
cept bands across the interface are shown as hea,·y 
dashed lines. The chains ABAB and CDCD are thc t~>u 
independent bonding chalns perpendicular te the inter
face, cantaining the Ge-Gaand Ge-As bands, reSJX.-<:· 
tlvely. The x, y, and z directlans used in setting up 
the wlit cell are shawn at bottom. 

Fig.3.8 Een driedimensionale supercel voor de heterojunctie Ce-GaAs. 

Analoog aan het ééndimensionale geval (zie (3.2.9) en (3.2.10)) 
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wordt de startpotentiaal geconstrueerd met behulp van atomaire (pseu-

do)potentialen. Met behulp van het zelfconsistentie-concept volgt 

hieruit dan de uiteindelijke zelfconsistente potentiaal. In figuur 3.9 

(afkomstig uit ref.26) zijn de empirische (i.e. slechts de som over de 

atomaire potentialen) en de zelfconsistente potentialen voor een Ge-

GaAs en voor een GaAs-AlAs heterojunctie weergegeven. 

Ge 
I 

INTERFACE 

1 I GaA• 

,, ~ I I I I 
I \ 

\ - Self.con.,,ltnl 
I 
I 
I 

-1 

> 
~ 
-;; 
r> 

-1 

I tbl 
I I 

A lAs 
I 

Empirica! and sell-consistent potentlals, 
a\·eraged parallel to the interface, for the (110) inter
faces of (a) Ge-GaAs and (b) AlAs-GaAs. The large 
arrow denotes the geometrie interface, while the smal
ler arrows show the positions of atomie planes. One
half of the unit cell in the z direction is pictured. · 

Fig.3.9 De empirische en zelfconsistente potentialen voor de hetero-

juncties Ge-GaAs en GaAs-AlAs. 

Hieruit blijkt, dat het verschil in gemiddelde potentiaal tussen de 

aangrenzende materialen aanmerkelijk gereduceerd wordt door het zelf-

consistentie-proces. Dit is een gevolg van het feit, dat er bij het 

grensvlak een dipoollaag wordt gevormd tengevolge van het verplaatsen 

van een gedeelte van de valentie-electrenen van het ene (in dit geval 

het linker) materiaal naar het andere (rechter) materiaal. 

Uit figuur 3.9 kan met behulp van (3.2.8) de stoorpotentiaal U(z) 

geconstrueerd worden: trek de bulkpotentiaal door tot aan het inter-
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face en trek deze vervolgens af van de potentiaal in de heterostruk-

tuur. Op deze wijze is U(z) met behulp van zowel de empirische als de 

zelfconsistente potentialen voor Ce-GaAs en Si-CaP bepaald (zie 

fig.3.10). Hieruit kan het volgende worden opgemerkt: door het zelf-

consistentie-proces verandert de vorm van de stoorpotentiaal U(z) 

sterk; de sprong bij het interface wordt een stuk minder groot (zie 

fig.3.10a en 3.10b). maar er is ook een extra piek binnen de materia-

len (wijst op ladingsherverdeling) verschenen, zodat de mate van vari-

atie van de stoorpotentiaal ongeveer gelijk gebleven is. In het geval 

van Ce-GaAs is duidelijk te zien, dat de overgangslaag een stuk breder 

is geworden. 
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Fig.3.10a De zelfconsistente en empirische stoorpotentiaal in Ce-

GaAs. 
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Fig.3.10b De zelfconsistente en empirische stoorpotentiaal in AlAs-

GaAs 
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Indien we de figuren 3.5 en 3.10 met elkaar vergelijken, valt het in 

de eerste plaats op, dat de "empirische" stoorpotentialen voor het 

GaAs-AlAs systeem voor beide berekeningen haast identiek zijn. De 

"empirische" stoorpotentiaal voor het Si-GaP systeem uit figuur 3.5 

lijkt daarentegen meer op een "zelfconsistente" stoorpotentiaal van de 

strukturen behorende bij figuur 3.10. Dit zou kunnen betekenen, dat de 

electron-electronwisselwerking in deze heterostruktuur nauwelijks 

voelbaar is. 

Zoals blijkt uit de reductie van (3.2.7) tot (3.2.8), wordt de pe

riodieke variatie vam de stoorpotentiaal in de x,y-richtingen slechts 

zeer zwak verondersteld. U(!) in die richtingen wijkt dan slechts zeer 

weinig af van een gemiddelde potentiaal in elk vlak parallel aan het 

interface. Deze veronderstelling lijkt niet altijd gerechtvaardigd te 

kunnen worden, zoals in de volgende paragraaf en in appendix D aange

toond zal worden. Voorlopig zullen we aan de correctheid van boven

staande veronderstelling echter niet twijfelen. 

Zoals uit het bovenstaande volgt, kan, indien we afzien van intro

ductie van een afhankelijkheid van de dwarsrichtingen, de stoorpoten

tiaal U(z) op tamelijk eenvoudige wijze bepaald worden. Om uit de vorm 

van de hier bepaalde stoorpotentialen te kunnen concluderen, dat we 

hier te maken hebben met een "gentle" U(z) (noodzakelijk om de exacte 

envelope-functievergelijkingen drastisch te kunnen vereenvoudigen), 

dienen we eerst een beter begrip te hebben van de precieze betekenis 

van dit criterium "gentle potential". Dit zal in de volgende paragraaf 

dan ook uitgebreid aan de orde komen. 
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§ 3.3 Het criterium "gentle potential". 

In hoofdstuk 2 zijn voor een willekeurige heterostruktuur exacte 

envelope-functievergelijkingen afgeleid. Indien de stoorpotentiaal 

U(.!:) in de heterostruktuur aan het zogenaamde "gentle potential" cri-

terium voldoet, kunnen die E.F.vergelijkingen drastisch vereenvoudigd 

worden. Uit de hieruit voortvloeiende benaderde vergelijkingen kunnen 

dan eventueel ééndimensionale E.F.vergelijkingen worden afgeleid. 

Bij het opstellen van een ééndimensionaal model voor een hetero-

struktuur is het dus essentieel om na te gaan óf U(.!:) aan de eisen van 

bovengenoemd criterium voldoet. Wat dit precies inhoudt, zal in deze 

paragraaf uitgebreid aan de orde komen. 

De benaderde Slater- en Luttinger/Kohn-vergelijkingen kunnen ófwel 

rechtstreeks worden afgeleid (zie ref.1) ófwel verkregen worden door 

toepassing van het "gentle potential" criterium op de exacte E.F.ver-

gelijkingen. Bij de rechtstreekse afleiding staat de vereenvoudiging 

van het U ,(k,k')-matrixelement (2.2.12) centraal: nn --

u .(k.k') nn -- J 
kristal 

(3.3.1) 

De vereenvoudiging beschreven in (3.3.1) is alleen dan geoorloofd, 

indien U(.!:) een zogenaamde "gentle potential" is, dat wil zeggen een 

potentiaal die nauwelijks over een inter-atomaire afstand verandert. 

Met behulp van (3.3.1) kan dan uit (2.2.11) vrij eenvoudig de benader-

de Slater-vergelijking (2.2.23) worden afgeleid: 
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_.,. 
(En, (-i V'' )-E+U(~.') )F n, (!.') = 0 (2.2.23) 

We kunnen de betekenis van het "gentle potential" criterium ook 

illustreren aan de hand van de afleiding van de benaderde E.F.verge-

!ijking uit de exacte Luttinger/Kohn-vergelijking (2.2.45), waarin we 

zonder al te groot verlies van algemeenheid ~ gelijkstellen aan Q. De 

derde term in (2.2.45) kan immers herschreven worden tot: 

V ~ ~ B , (K ) f 
n' K nn -m kristal 

-m 
V V V ~ 

. (21r) 3 . (21T) 3 . n' 
f dk f dk ~ B .(K )U(k-k'+K )ei~-~ ,(k') 

1 BZ - 1 BZ - K nn -m - - -m n -
-m 

(3.3.2) 

waarin de Fouriercoëfficiënten U(k-k'+K ) gegeven worden door: 
-- -m 

U(k k . K ) 1 f d 'U( ') i(k'-k-K ).r' - + =-v r re---m-
- - -m kristal - -

(3.3.3) 

De term (3.3.2) kan nu verder vereenvoudigd worden door gebruik te 

maken van de aanname, dat U(!) een "gentle potential" is, dat wil 

zeggen een potentiaal die zó langzaam varieert, dat de U(~=Q0-term in 

(3.3.2) de dominerende term is. Vanwege de Ansatz in E.F.modellen, dat 

envelope-functies zeer langzaam variërende functies zijn, zijn de 

golfvectoren ~ en ~· immers klein in vergelijking met de reciproke 

roostervectorenK (K tQJ. Dat betekent, dat voor een langzaam vari-m -m 

erende stoorpotentiaal U(!) de hogere (K *20-Fouriercoëfficiënten -m 

(3.3.3) verwaarloosbaar klein zijn ten opzichte van de ~=0-coëffi

ciënt. Vergelijking (3.3.2) reduceert vanwege Bnn,(Q)~nn' dan tot: 
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V V }; f dk f dk.!. f dr'U(r')ei(_!'-!0·.!:.'ei.!·4 ,(k') 
(21T) 3 . (21T) 3 . n' lBZ - lBZ -V kristal - - n -

= f dr' U(r')A(r-r')F (r') 
- - -- n-kristal 

(3.3.4) 

Uit appendix B blijkt, dat wanneer de A(r.-r.')-functie in een inte-

graal vermenigvuldigd wordt met functies die nauwelijks over een be-

paalde afstand veranderen, deze vervangen kan worden door de ö(r.-r.')

functie. In een F.C.C.-rooster bedraagt die afstand a(3)0 ·5 • met a de 

lengte van de ribbe van de conventionele eenheidscel (opmerking: de 

afstand tussen twee naaste buren bedraagt ~(3)0 · 5 ). Voor een F.C.C.

rooster houdt het "gentle potential" criterium dus in, dat de stoor

potentiaal over een afstand a(3)0 · 5 nauwelijks mag variëren (aGaAs = 

5.65 A). Immers dan reduceert (3.3.4) tot: 

f dr' U(r.'}A(r.-.!:.')Fn(!:.') = 
kristal 

U (.!:.) F (.!:.) n (3.3.5) 

Substitutie van (3.3.5) in (2.2.45) levert dan de benaderde LIK-verge-

!ijking (2.2.46). 

Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden, dat het "gentle po-

tential" criterium betekent, dat U(!:.) over een bepaalde afstand nauwe-

lijks mag veranderen. Met behulp van dit criterium kunnen dan de bena-

derde E.F.vergelijkingen (2.2.23) of (2.2.46) worden afgeleid. De 

afstand, waarvan in dit criterium sprake is, is echter nog niet één-

duidig vastgelegd: in het ene geval betreft het een inter-atomaire 

afstand, in het andere geval een vier keer zo grote afstand. 

Het toetsen van de stoorpotentiaal aan bovengenoemd criterium houdt 

in ófwel controle van de correctheid van (3.3.1) ten aanzien van de 
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matrixelementen U ,(k,k') ófwel vaststelling van de dominantie van de 
nn --

Fouriercoëfficiënt U(K =Q) en de correctheid van (3.3.5). Indien de 
-rn 

veronderstelling van een alleen van z afhankelijke stoorpotentiaal 

correct is, betekent dit automatisch, dat ook het "gentle potential" 

criterium geldig is; immers de dominantie van de U(K =Q) staat in dat 
-rn 

geval reeds vast, aangezien in de uitdrukking voor de Fouriercoëffi-

ciënt U(K ), gegeven door 
-rn 

1 J -iK r U(K ) = V d~ U(z)e -rn·-
-rn kristal 

(3.3.6)' 

voor K ~ geïntegreerd wordt in de x,y-richtingen over periodieke 
-rn-

functies, hetgeen niets oplevert. Alleen voor K =0 levert de integra
-rn-

tie iets op. Dus de stoorpotentialen, zoals die in de vorige paragraaf 

bepaald zijn, bezitten alle een dominante K :0-Fouriercoëfficiënt. Dit 
-rn-

betekent, dat de exacte E.F.vergelijkingen drastisch vereenvoudigd 

kunnen worden. Aangezien uit de figuren 3.5 en 3.10 blijkt, dat de 

stoorpotentialen in het algemeen op een zeer korte afstand sterk kun-

nen variëren (zodat (3.3.5) niet geldig is), zien de LIK-vergelijkin-

gen voor die heterostrukturen er als volgt uit: 

112 ~2 t - -t 
[E (Q) 2m \j -E]F (~ + -i :I p , . \7 F , (~ + 

n n m n'*n nn V n 

J dr' U(r')A(r-r')F (r') = 0 
kristal - - -- n-

(3.3.7) 

In de vorige paragraaf is echter ook aangestipt, dat een alleen van 

z afhankelijke stoorpotentiaal niet de meest waarschijnlijke vorm in 

een willekeurige heterostruktuur is (dit wordt inderdaad bevestigd 

- 103 -



door de berekeningen in appendix D). Verwacht wordt, dat de stoorpo-

tentiaal in het algemeen de volgende vorm heeft: 

U(!J = ~ UC(z)eif·R 
c -

(2.3.7) 

Ook voor een dergelijke vorm van de stoorpotentiaal kunnen de Fourier-

coëfficiënten U(K ) nader gespecificeerd worden: 
-m 

U(K ) -m = ~ J 
kristal 

1 =v 

-iK r d!_ U(!Je -m·-

(3.3.8) 

waarin R de positievector (x,y) enK de vector (K ,K ) voorstal-
-m 11 mx my 

len. De integraal over R levert alleen iets op, als f gelijk is aan 

~·Stel dat dit zo is voor f~', dan reduceert (3.3.8) tot 

(K =C'+C' .z): -m- z 

= (_y1)1/3 f d U ( ) -iC' .z z C' z e z 
kristal 

(3.3.9) 

Indien men wil toetsen of de stoorpotentiaal voldoet aan het "gentle 

potential" criterium, dient men dus (3.3.9) te vergelijken met: 

I U(Q) I = (_y1)1/3 J d u ( ) z 0 z 
kristal 

(3.3.10) 

Of ju(~)~ inderdaad verwaarloosd kan worden ten opzichte van !UCQ)I 

zal voornamelijk afhangen van de grootte van de UC,(z)-coëfficiënten 
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in vergelijking met u0(z) (voor kleine C~ is het effect van de 

e-iC~.z-term in (3.3.9) nauwelijks merkbaar). Om een stoorpotentiaal 

te toetsen aan het "gentie potential" criterium zullen de ontwikke-

lingstermen UC(z) dus berekend dienen te worden. Zoals uit appendix D 

blijkt, is de berekening van die coëfficiënten een zeer gecompliceerde 

zaak (zo niet ondoenlijk). Om toch een idee te krijgen van de grootte 

orde van de UC(z)-termen is daarom in deze appendix voor een tweetal 

heterostrukturen het verloop van de stoorpotentiaal U(!) in de x,y-

richtingen bepaald voor diverse vlakken z=constant. De UC(z)-coëffi-

ciënten blijken zelfs voor een heterostruktuur bestaande uit GaAs en 

AlAs niet verwaarloosbaar te zijn; voor een willekeurige heterostruk-

tuur zullen deze in het algemeen zeker niet verwaarloosd kunnen wor-

den. 

Op zich hoeft dit nog niet te betekenen, dat dan ook de Fouriercoëf-

ficiënten U(~) niet te verwaarlozen zijn ten opzichte van U(Q0. Im

mers de integratie over de z-richting van de UC(z)-coëfficiënten zou, 

indien een deel van de UC(z)-termen tegengesteld qua teken is ten 

opzichte van het andere deel, toch nog een verwaarloosbare U(K ) kun
-m 

nen opleveren. Dit lijkt echter gezien de figuren voor de stoorpoten-

tiaal in de verschillende z-vlakken van een heterostruktuur mlnder 

voor de hand liggend. In het algemeen zullen dus de U(K )-coëfflciën
-m 

ten niet te verwaarlozen zijn ten opzichte van U(Q0. hoewel hierover 

pas definitieve uitspraken gedaan kunnen worden, indien er een manier 

gevonden is om de UC(z)-coëfficiënten voor een heterostruktuur exact 

te berekenen (en dan liefst met behulp van een zelfconsistente methode 
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en niet zoals hier met behulp van empirische atomaire potentialen). 

Het niet kunnen verwaarlozen van de U(K )-termen heeft tot conse
-m 

quentie, dat de heterostrukturen in het algemeen beschreven dienen te 

worden met behulp van de zeer complexe, driedimensionale exacte Sla-

ter- of Luttinger/Kohn-vergelijkingen. In de volgende paragraaf zal 

daarom opnieuw bekeken worden of deze vergelijkingen niet toch op de 

een of andere manier vereenvoudigd kunnen worden. 

§ 3.4 De exacte vergelijkingen voor heterostrukturen. 

Zolang nog niet is aangetoond, dat de stoorpotentiaal U(!) voor een 

willekeurige heterostruktuur in het algemeen "gentle" is, zal een 

willekeurige heterostruktuur beschreven dienen te worden met behulp 

van de exacte vergelijkingen (2.2.20) of (2.2.45). Onze voorkeur gaat 

uit naar (2.2.45), omdat deze geheel exact volledig in termen van de 

envelope-functies is geformuleerd: 

-t2 ~2 t - -
[E (kr..J 2m \j -E]Fnk (.!:) + -. z p , . \1 F 'k (!) + 

n -v ~ m1 , nn V n ~·r. 
-v n *n -v 

V z z B ,(K ) f 
n' K nn -m kristal 

-m 

dr'e-i~·! . .'.a(r-r')U(r')ei~·C!:.'-!JF, (r') = 0 
- -- - n~-

(2.2.45) 

Het oplossen van deze set differentiaalvergelijkingen wordt zeer be-

moeilijkt door de aanwezigheid van de envelope-functie binnen de inte-

graal in de derde term. Er zal derhalve allereerst getracht worden om 

deze term te vereenvoudigen. Om de zaak niet nodeloos gecompliceerd te 

- 106-



maken kiezen we~ gelijk aan nul. 

De A(~-~·)-functie lijkt een mogelijkheid te bieden om die derde 

term te vereenvoudigen. A(~-~·) lijkt immers sterk op een ö(~-~·)-

functie; vandaar dat we deze functie eens nader zullen onderzoeken. De 

A(~-~·)-functie is als volgt gedefinieerd: 

= 1 f dkei!_. (~-~·) 
(2'rr) 3 1BZ -

(vergelijk met ö(~-~·) = __;1~ f dkei!_. (~-~·) 
(2'rr)

3 
all k 

(2.2.18) 

(2.2.2)) 

Voor een F.C.C.-rooster kan de A(!)-functie benaderd worden door (zie 

appendix B): 

A(!) 
1 2 . 2'rr -.s1n --..,c 

x a 
2 2'11" -.sin---=".! y a ~.sin~= f(x)g(y)h(z) z a (3.4.1) 

De componentfuncties f(x). g(y) en h(z) van A(!) hebben de volgende 

vorm: 

i /l~t) 

Fig.3.11 Een componentfunctie van A(!). 
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Alleen in integralen, waarin A(~-~·) vermenigvuldigd wordt met func-

ties, die nauwelijks over een roosterafstand a (in een F.C.C.-rooster) 

veranderen, kan de A(~-~·)-functie in goede benadering vervangen wor-

den door de ö(~-~·)-functie. We zullen dus nu gaan onderzoeken, of de 

functies, waarmee A(~-~·) in de integraal in (2.2.45) vermenigvuldigd 

wordt, wel óf niet veranderen binnen een roosterafstand. 

De stoorpotentiaal U(~. zoals die in paragraaf 3.2 voor een drietal 

heterojuncties bepaald is, kan niet als een nauwelijks veranderende 

functie binnen een afstand a (ongeveer 5 tot 6 A (aGaAs=5.65 A)) be

schouwd worden: immers uit de figuren 3.5 en 3.10 blijkt, dat de 

stoorpotentiaal bij GaAs-AlAs binnen (maximaal) 1.8 A, bij Ge-GaAs 

binnen (maximaal) 3.4 A en bij Si-GaP binnen 3.8 A sterk varieert, 

terwijl deze buiten deze gebieden de waarde nul aanneemt. 

Ook de factoren e-i~.~ zijn niet constant binnen de roosterafstand. 

Neem bijvoorbeeld eens een reciproke roostervector (voor een F.C.C.-

rooster) voor a=3 en a=S: 

a=3 211' a=8 211' 
K. = ~v+_z-x' , K. = ~l.-?!J (zie app. B) 
-1 a L ~ -1 a 

-iK r De term e -m·- wordt dan: 

a=3 
K. 
-1 

a=8 
K. 
-1 

"K .211' .211' i2lT -1 .. r 1~ -1-=Y - --z e -1 - = e a .e a .e a 

-iK .. r e -1 

.411' i4lT 
1~ - -=Y e a .e a 

(3.4.2) 

(3.4.3) 

Indien we de componentfuncties van beide termen in een figuur weerge-

ven tasamen met een componentfunctie van A(~-~·), dan blijkt hieruit 

duidelijk, dat ook de termen e-i~.~ niet als langzaam variërende 

functies te beschouwen zijn (zelfs niet voor de kleine reciproke roos-

tervectoren (zie fig.3.12)): 
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T ltj(.J 

I 
«:: e 

F. 3 12 C f · -iK .r --~ 1 "k 8 1g. . omponent unct1es van e -m -voor ~ respectieve iJ a= 

en van A(.!:_-.!:.'). 

Uit de definitie van de envelope-functie F (.!:.) ((2.2.13)): 
n 

F n (.!:.) f dk ei~:~ (~ 
1BZ - n 

(2.2.13) 

volgt, dat voor golfvectoren in de buurt van de rand van de Brillouin-

zone de envelope-functie zodanig binnen een roosterafstand varieert, 

dat ook deze niet als een nauwelijks veranderende functie te beschou

wen is (neem bijvioorbeeld k=X-2~(1,0,0): F (r' varieert even hard als --a n.!..J 
. a=3 

e-1~ ·.!:.(zie fig.3.12)). 

Uit het voorafgaande volgt, dat geen enkele van de functies, waarmee 

A(,!:.-.!:.') in de integraal vermenigvuldigd wordt, als een binnen een 

roosterafstand nauwelijks variërende functie beschouwd kan worden. Met 

andere woorden, A(~,!:.') door 6(.!:_-.!:_') vervangen is geen goede benade-

ring. 

Om de derde term in (2.2.45) toch te kunnen vereenvoudigen wordt de 
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Ansatz voor envelope-functiemodellen in herinnering gebracht: enve-

lope-functies variëren zo langzaam, dat zij snel-variërende atomaire 

golffuncties omhullen. Met andere woorden, de belangrijkste bijdragen 

in de integraal over~ in (2.2.13) zijn afkomstig van golfvectoren die 

dicht bij nul liggen. Alle situaties die hieraan niet voldoen, worden 

vanaf nu niet langer beschouwd. Vergelijking (2.2.45) wordt dan: 

t.2 ~2 11 - -
[E (Q) 2m \j -E]F (!) + -. ! p , . \j F , (!) + 

n n m1 n'*n nn n 

V~ [ ! B .(K ) f dr'e-i~.~·A(r-r')U(r')]F .(!) = 0 
n' K nn -m kristal - -- - n 

-m 
(3.4.5) 

De term tussen haakjes in (3.4.5) kan beschouwd worden als een soort 

effectieve stoorpotentiaal, alleen van de positie~ afhangend. (3.4.5) 

kan dan herschreven worden tot: 

h2 ~ 2 11 ......... -
[En(Q) 2m \j -E]Fn(!) + -. ! p , . \J F , (!) + 

m1 '+ nn n n Tn 
eff 

!U , (!)F .(!) =0 .nn n n 
(3.4.6) 

eff 
met unn. (!) =V! ! B .(K) f dr'e-i~.~·A(r-r')U(r') (3.4.7) 

n' K nn -m kristal - -- -
-m 

In het volgende zullen we onze aandacht richten op de bepaling van 

de oplossingen van (3.4.6). De potentiaalterm U .eff(!) is expliciet 
nn 

te bepalen: uit de roosterperiodiciteit van de bulkmaterialen volgen 

immers de waarden voor de reciproke roostervectoren K . In een zelf
-m 

consistente bulkberekening kunnen verder alle B .(K )-termen berekend 
nn -m 

worden: 
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B ,(K ) nn -m 
l f * iK r =V d~ un (~un,(~e -m·-

kristal 
(3.4. 8) 

waarin de u (~-functies de roosterperiodieke gedeelten van de Blochn 

functies voor de kristalroosters van de bulkmaterialen voorstellen. De 

vorm van U(~ wordt in de pseudopotentiaal-benadering bepaald door 

(3.2.5) en (3.2.6). Omtrent de zelfconsistente vorm kan in principe 

alleen iets gezegd worden op grond van een zelfconsistente berekening, 

maar de pseudopotentiaal-berekening geeft daarbij een belangrijk 

eerste inzicht! De exacte vorm van de A(~-~·)-functie tenslotte kan 

eff met behulp van (2.2.18) worden bepaald. De U , (~ is derhalve 
nn 

inderdaad door rigoreus rekenwerk expliciet te bepalen. 

We kunnen (3.4.6) nog herschrijven tot: 

~ 2 -+2 
{E (Q)_!!_2 \J -E+V 2 [B (K ) f 

n m K nn -m kristal 
-m 

11 -+ -+ 
mi 2 P ' · \J F ' (~ + 

V 

n'*n nn n 

[2 B , (K ) f 
n'*n K nn -m kristal 

-m 
(3.4.9) 

Over welke reciproke roostervectorenK in (3.4.9) uiteindelijk gesom
-m 

meerd dient te worden, hangt op de eerste plaats af, van welke Fou-

riercoëfficiënten U(K ) al of niet verwaarloosd kunnen worden (voor -m 

een "gentle" stoorpotentiaal resulteert alleen de K ::0-term) en op de 
-m-

tweede plaats (indien een bepaalde K ' meegenomen dient te worden) van 
-m 

de grootte van de vermenigvuldigingscoëfficiënten B ,(K '). Om een 
nn -m 

goed inzicht te krijgen in het aantal termen, dat een rol speelt in de 
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E.F.vergelijkingen van een bepaalde heterostruktuur, is het dus nood-

zakelijk om zowel de UC(z)-componenten (en de daaruit te bepalen 

U(K )-coëfficiënten) alsmede de B ,(K )-termen voor die heterostruk-
-m nn -m 

tuur te bepalen. Daaruit volgt dan, welke Unn,eff(!J-coëfficiënten 

(3.4.7) wel/niet meegenomen dienen te worden om de heterostruktuur 

nauwkeurig te beschrijven. Vergelijking (3.4.9) met de relevante 

eff 
U , (!)-termen kan dan weergegeven worden met behulp van de volgennn 

de matrixvergelijking: 

met: 

+2 -2 
E (Q)-n- \1 -E+Ueff 

n 2mv nn 

li - \j-+ eff 
-. P1 . +Ul m1 n n 

A= ~ ---+ . fJ +Ueff 
m1 pmn V mn 

h ___. v- eff 
-. p 1· +U 1 m1 n n 

+2 ~2 
E (Q)-n_\7 -E+Ueff 

n 2mv 11 

h --+ \]~ eff 
-. P 1· +U 1 m1 m m 

(3.4. 10) 

~ ~ .0 +Ueff 
m1 pnm V nm 

11 - \/_.. eff 
-. P1 . +Ul m1 m m 

+2 ...... 2 
E (Q) n2m \J -E+Ueff .. 

n mm 

Tot nu toe zijn de U .eff(!)-termen steeds onderling vergeleken, 
nn 

maar indien we (3.4.10) verder willen vereenvoudigen (bijvoorbeeld het 

ontkoppelen van banden) of een afkapprocedure willen toepassen bij het 

oplossen van de matrixvergelijking (zoals bij bandstruktuurberekenin-

gen aan Si met behulp van de vlakke-golfmethode), is het noodzakelijk 

de sterkte van de stoortermen te bepalen in vergelijking met energie-

eigenwaardenverschillen van het ongestoorde probleem; met moet dus de 
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volgende matrixelementen met 1En(2)-En,(2)j vergelijken: 

J 
kristal 

* eff I dr_ F n (!)Unn, (!)F n, (!) (3.4.11) 

* ~-v- I dr F (!) [ -. p l . ]F • (!) - n m1 m n J 
kristal 

(3.4.12) 

Uit die vergelijking zal blijken, welke stoortermen in diagonaalele-

menten en welke niet-diagonaalelementen in (3.4.10) meegenomen dienen 

te worden.Wat de bepaling van de grootte orde van (3.4.11) en (3.4.12) 

betreft kunnen een aantal dingen worden opgemerkt. 

Een eerste opmerking betreft de precieze keuze voor de envelope-

functies F (!) (deze zijn nog immers onbekend). We kiezen daarom voor 
n 

de envelope-functies de oplossingen die horen bij het ongestoorde 
_. 

probleem (zonder stoorpotentiaal U(!) en met de koppelingstermen pnn, 

verwerkt in de effectieve massa): 

112 --+ 2 
[E (Q) * V -E]F (!) = 0 

n 2m n 
(3.4.13) 

n 

De oplossing voor de envelope-functie van het ongestoorde probleem is 

dan: 

(3.4.14) 

waarin de ö ,-functie is toegevoegd om de envelope-functies per band 
nn 

te kunnen onderscheiden. Voor de berekening van (3.4.11) en (3.4.12) 

gebruiken we uitsluitend het vlakke-golfgedeelte van Fn(!). 

Verder kan opgemerkt worden, dat in het algemeen (3.4.12) niet ver-
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waarloosd kan worden ten opzichte van jEn(Q)-En,(Q) I ~ 
: het p -nn' 

element bevat immers relevante informatie over de kristalpotentiaal 

van de betreffende materialen in de heterostruktuur. Door de introduc-

tie van het effectieve-massa begrip (zie ref.1) kan er toch een ont-

koppeling van de banden plaatsvinden (zie ook (3.4.13)). 

Een laatste opmerking betreft de vergelijking van de matrixelementen 

(3.4.11) met de energieverschillen in de ongestoorde materialen. Omdat 

de stoorpotentiaal slechts voelbaar is in een zeer klein gebied, hoeft 

in (3.4.11) uitsluitend over dit kleine gebied geïntegreerd te worden. 

Om tot een correcte vergelijking van energiewaarden te komen dient 

(3.4.11) dan ook niet vergeleken te worden met I En(Q)-En,(Q) I ,maar 

met: 

f 
klein 

dr e-i~. !{E (0'-E , (0' ]ei~.!:. 
- n :::.; n :::.; = 

gebied 

waarin v1 het volume van het gebied, waar U(!.) nog voelbaar is, voor

stelt. Dit stemt overeen met het volgende fysische beeld: in de bulk-

gebieden (U(!:.):O) komen de bandkanten overeen met die in de zuivere 

(ongestoorde) materialen; in het interfacegebied (het kleine gebiedje 

waar U(!.)~) treedt er vanwege de aanwezigheid van de stoorpotentiaal 

en de daaruit volgende bandkoppeling vervorming van de bandkanten 

(bandbuiging) op en wordt de envelope-functie niet langer gegeven door 

(3.4.14) maar door (2.2.13). 

Om enig idee van de grootte orde van de matrixelementen (3.4.11) te 

krijgen zijn een aantal van deze voor GaAs berekend (om het eenvoudig 

te.houden zijn de volgende aannames gebruikt: U(!:.)=U(z) (zie paragraaf 
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3.2) en A(~~~·)=ö(~-~')) en vergeleken met de energieverschillen in 

het ongestoorde GaAs. De energiebandstruktuur van GaAs is weergegeven 

in figuur 3.13 en de energieverschillen zijn bepaald bij het f-punt. 

Electron entrg)' diSJXrsion curves aJong high symmetf)· directionsin tbc zone, for 
t11<t ..Uenoe and Joo,er conduction bands of GaAs, as c:alculated by Cbebko"U) and Coben 
(T!nll'). A fatJt dmsity of state> f(EJ occurs "bere <:,Eis smallover a •ubstantial DnJ< ofk. 
Sm fO$ 36 f01tlw ttsulunr fonn of g(E). 

Fig.3.13 De ,energiebandstruktuur van GaAs bij het f-punt. 

Uit die vergelijking blijkt,dat voor de lagere conductie-(r
6
c) en 

hogere valentiebanden (r7v.r8v) de invloed van de stoorpotentiaal 

tamelijk sterk is (dus een grote bandbuiging) en dat die invloed voor 

verder weg gelegen banden steeds verder afneemt. 

Uit het voorgaande volgt, dat er bij het oplossen van vergelijkingen 

(3.4.10) alleen dan pas vereenvoudigingen kunnen worden toegepast, 

indien men de grootte orde van U .eff(r' (en dus van de U(K )-en de 
nn :_} -m 

B .(K )-tenaen) vastgesteld heeft. De U(K )-termen kunnen vermoede-nn -m -m 

lijk al redelijk uit uitdrukkingen als (3.2.5) en (3.2.6) bepaald 

worden, maar het is goed om er op te wijzen, dat U(K ) eigenlijk moet 
-m 

volgen uit zelfconsistente berekeningen aan de heterostruktuur. Iets 

dergelijks geldt voor de B , (K )-termen, die rechtstreeks uit zelf
nn -m 

consistente berekeningen van de bulkmaterialen volgen. Pas als deze 
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termen bekend zijn, kunnen er zinnige uitspraken gedaan worden over 

eventuele oplossingen van de E.F.vergelijkingen. 

§ 3.5 Envelope-Functievergelijkingen en randvoorwaarden. 

In het algemeen dienen de materialen in een willekeurige hetero-

structuur beschreven te worden met behulp van de exacte E.F.vergelij-

kingen (bijvoorbeeld die van Luttinger/Kohn (3.4.9)). De stoorpoten-

tiaal, die een materiaal in een heterostruktuur ondervindt ten gevolge 

van de aanwezigheid van een of meer andere materialen, kan in zijn 

meest algemene vorm als volgt geschreven worden: 

U(r) (3.2.7) 

Alleen indien voor de stoorpotentiaal geldt, dat de U(K )-termen ver
-m 

waarloosbaar klein zijn ten opzichte van U(2), is het mogelijk om de 

exacte E.F.vergelijkingen drastisch te vereenvoudigen: de afzonderlij-

ke materialen in de heterostruktuur kunnen dan met de zogenaamde bena-

derde E.F.vergelijkingen (zoals bijvoorbeeld (2.2.46)) beschreven 

worden (zie paragraaf 3.3). 

De exacte vergelijkingen kunnen niet tot ééndimensionale vergelij-

kingen gereduceerd worden; immers door de aanwezigheid van de 

e-i~.~·-termen wordt een z6danige x,y-afhankelijkheid geïntroduceerd, 

dat separatie naar variabelen of introductie van de von-Laue represen-
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tatie niets oplevert (zie § 2.3 en§ 2.6). De benaderde E.F.vergelij-

kingen daarentegen kunnen wél gereduceerd worden. Dit levert dan de 

volgende ééndimensionale vergelijkingen op: 

t 2 d2 h2 2 2 
- 2m.--2 + 2m:{k +k ) + E + U(z)]F (z) + 

dz x y n 

! (ip__.. 'll .~ll +p z, "dd )F , (z) = 0 '"'- nn nn z n n Tn 
(3.5.1) mi 

Voor elk materiaal in een heterostruktuur (die met de benaderde E.F.-

vergelijkingen beschreven kan worden) kan een dergelijke vergelijking 

worden opgesteld. Vergelijking (3.5.1) wordt door veel auteurs toege-

past om eigenschappen van bepaalde heterostrukturen (de materialen 

zijn dan wel van het III-V type (GaAs, Ga
1 

Al As, lnSb etc.)) te -x x 

bepalen (zie ref.l). Daartoe worden de vergelijkingen (3.5.1) voor de 

verschillende materialen gecombineerd tot een vergelijking voor de 

hele heterostruktuur. Deze vergelijking ziet er dan als volgt uit 
~ 

(vanwege symmetrie-overwegingen zijn de p , =0 voor III-V verbindin-
nnll 

gen): 

h2 
d

2 li2 2 2 [E (z) - 2m.--2 + 2:{k +k ) 
n dz m x y 

t z d 
. ! p , .-7-fd , (z) = 0 

m1 ·~ nn z n n ... n 

+ E + U(z)]F (z) + 
n 

(3.5.2) 

Met behulp van (3.5.2) worden dan de eigenschappen van de desbetref-

fende heterostrukturen bepaald. Er blijkt dan een goede overeenkomst 

te bestaan tussen de theoretisch bepaalde en de experimenteel gevonden 

waarden voor diverse eigenschappen van deze heterostrukturen (zie ref. 
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28 en 29). Blijkbaar is het gebruik van benaderde E.F.vergelijkingen 

voor heterostrukturen bestaande uit III-V verbindingen een goede bena-

dering. Blijkbaar zijn de U(K )-coëfficiënten dus in de betreffende 
-m 

materialen klein genoeg om verwaarloosd te kunnen worden ten opzichte 

van U(Q), zodat de exacte E.F.vergelijkingen drastisch vereenvoudigd 

kunnen worden. Omdat dit evenwel in schril contrast staat met de con-

clusies uit appendix D en paragraaf 3.3, zou dit nog eens expliciet 

geverifieerd dienen te worden door een exacte berekening van de UG(z)-

coëfficiënten. 

Het is echter de vraag, of een dergelijke benadering van de exacte 

vergelijkingen ook mogelijk is, indien de heterostruktuur bestaat uit 

materialen die niet van het III-V type zijn en niet zo gelijkvormig 

als GaAs en Ga1 Al As. Om die vraag te beantwoorden dienen ook hier -x x 

de UG(z)-coëfficiënten expliciet berekend te worden. Indien blijkt, 

dat dan de U(K )-termen niet verwaarloosbaar zijn ten opzichte van 
-m 

U(Q), dient de betreffende heterostruktuur beschreven te worden met de 

zeer complexe, driedimensionale exacte E.F.vergelijkingen. 

Voor een dergelijke heterostruktuur is het nauwelijks mogelijk om de 

aansluitvoorwaarden in termen van uitsluitend envelopa-functies (nodig 

om de differentiaalvergelijkingen van het E.F.rnodel te kunnen oplos-

sen) vast te stellen. Dit in tegenstelling tot een heterostruktuur die 

met (3.5.2) beschreven kan worden: immers hierin kunnen de aansluit-

voorwaarden "F (z) en !._ dd F (z) zijn continu" gebruikt worden. 
n m ~(z) z n 

n 

Deze kunnen expliciet worden afgeleid uit integratie van (3.5.2) (zie 

ref.l), maar dan wel onder de voorwaarde dat de basis-Biochfuncties 

~nk (!) (zie (2.2.47)) voor de diverse materialen identiek zijn (dit 
:.:0 

- 118 -



komt neer op gelijkvormige materialen zoals GaAs en Ga
1 

Al As). Voor -x x 
een willekeurige heterostruktuur zijn deze eenvoudige aansluitvoor-

waarden echter niet geldig. Hoe de aansluitvoorwarden in termen van 

envelope-functies er dan dienen uit te zien is niet duidelijk. In -ieder geval moeten zij consistent zijn met de set "IJl(!) en \j IJl(!) zijn 

continu". Maar hoewel er een eenvoudige relatie bestaat tussen de 

totale golffunctie IJl(!) en de envelope-functies Fnk (!.) (zie 
::{) 

(2.2.47)), kunnen er uit laatstgenoemde set geen aansluitvoorwaarden 

uitsluitend in termen van envelope-functies worden afgeleid (de basis-

functies kunnen niet geëlimineerd worden). Voor een dergelijke hetero-

struktuur krijgen we dus te maken met zeer gecompliceerde driedimen-

sionale aansluitvoorwaarden. Oplossen van de op zich al ingewikkelde 

exacte E.F.vergelijkingen met dergelijke randvoorwaarden zal dan verre 

van gemakkelijk zijn. Het is dan ook de vraag, óf het wel verstandig 

is om een dergelijke heterostruktuur met het E.F.model te beschrijven. 

We zullen dan de nadelen van het oplossen van het model moeten afwegen 

tegen de specifieke voordelen van het E.F.model ten opzichte van ande-

re theoretische modellen (dit betreft met name de geschiktheid voor 

het toepassen van zelfconsistente berekeningen (van belang bij la-

dingsherverdeling) alsmede voor het inpassen van de invloed van exter-

ne velden). 

Voor heterostrukturen, waarin de stoorpotentiaal U(!) "gentle" is, 

is het E.F.model (zoals reeds opgemerkt) echter uitermate geschikt. 

Uitspraken over de toepasbaarheid van het E.F.model kunnen pas gedaan 

worden, indien de stoorpotentiaal qua vorm en sterkte expliciet be-

paald is. Onderzoek naar stoorpotentialen is derhalve essentieel, 

alvorens men berekeningen met behulp van het E.F.model gaat uitvoeren 

om de eigenschappen van heterostrukturen te bepalen. 
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Conclusies en discussie. 

Heterostrukturen worden vaak beschreven met behulp van het Envelopa

Functie model. Dit model heeft prettige kenmerken, omdat er niet 

gerekend hoeft te worden op atomair niveau (de Envelope-Functies zijn 

omhullenden van de electrongolffuncties) en omdat het zich uitstekend 

leent voor het doen van zelfconsistente berekeningen en het inpassen 

van invloeden van externe velden. Er bestaat echter onduidelijkheid 

over de bij dit model te gebruiken set aansluitvoorwaarden. Om de 

gevolgen van het gebruik van onderling verschillende sets aansluit

voorwaarden duidelijk te maken zijn daarom een aantal eigenschappen 

van een quasi-ééndimensionale heterostruktuur berekend voor twee ver

schillende sets aansluitvoorwaarden (één set met en één zonder intro

ductie van een plaatsafhankelijke effectieve massa). Zowel voor de 

electrenen als voor de gaten blijken de energie-eigenwaarden, de 

dichtheden en de overgangswaarschijnlijkheden inderdaad gevoelig te 

zijn voor de gebruikte set aansluitvoorwaarden: de energie-eigenwaar

den komen bij overgang naar de set mét het effectieve-massa begrip 

dieper in de put te liggen en deze verschuiving is groter naarmate het 

hoger gelegen energieniveaus betreft. De dichtheden nemen in de buurt 

van het grensvlak toe en de overgangswaarschijnlijkheden vertone~ een 

verschuiving ten gunste van overgangen tussen niveaus met een zelfde 

quantumgetal. 

Het gebruik van een dergelijke set ééndimensionale aansluitvoorwaar

den (met daarin de plaatsafhankelijke effectieve massa verwerkt) is 

alleen gerechtvaardigd, indien de heterostruktuur met behulp van een 
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ééndimensionaal E.F.model beschreven kan worden. Het is echter de 

vraag of dit voor elke willekeurige (driedimensionale) heterostruktuur 

mogelijk is. Daarom zijn er eerst (driedimensionale) exacte E.F.verge-

lijkingen afgeleid, die wél geldig zijn voor elke heterostruktuur. 

Deze hebben de volgende vorm: 

[E (!<_,..) t,2m2 v2 -E]Fnk (!) + ~ I P'. 9 F 'k (!) + 
n -v :.:0 m1 n '*=n nn n :.:0 

V I I B ,(K) J dr'e-i~·!.'A(r-r')U(r')e1~·C!:.'-!)F, (r') = 0 
n' K nn -m kristal - -- - n ~ -

-m 

Alle termen in deze vergelijkingen zijn in principe door rigoreus 

rekenwerk te bepalen, zodat de envelope-functies Fnk (!) hieruit te 
::0 

berekenen zijn. Bij dit rekenwerk is het echter noodzakelijk op ato-

mair niveau te rekenen, zowel ter bepaling van de B ,(K )-termen voor nn -m 

de afzonderlijke bulkmaterialen als voor de bepaling van U(!) voor de 

heterostruktuur. Dat betekent, dat het beoogde voordeel (inhoudende: 

geen berekening op atomair niveau) afwezig is. 

Daarom ook wordt er een criterium (het zogenaamde "gentle potential" 

criterium) aangegeven, onder welke voorwaarde (dus voor welke speel-

fieke heterostrukturen) bovenstaande exacte vergelijkingen drastisch 

vereenvoudigd kunnen worden tot vergelijkingen van de vorm: 

Uit deze benaderde vergelijkingen kunnen met behulp van ofwel de me-

thode van separatie naar variabelen ofwel de introductie van de von-
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Laue representatie tenslotte ééndimensionale E.F.vergelijkingenworden 

afgeleid. Opgemerkt kan nog worden, dat de von-Laue representatie op 

zich óók interessante mogelijkheden schept om heterostrukturen te 

beschrijven. 

In het "gentle potential" criterium spelen de eigenschappen van de 

stoorpotentiaal een centrale rol: een stoorpotentiaal U(!) voldoet 

alleen dan aan dit criterium als zijn Fouriercoefficienten U(K ), 
-m 

gegeven door (K to. K =C'+G'.z': 
-m -m - z ::::_} 

-1/3 -iG' z 
V J dz UG,(z)e z· 

kristal 

verwaarloosbaar klein zijn ten opzichte vanjU(Q0j. Om dit te verifiëren 

dient de vorm en de variatie van de stoorpotentiaal bekend te zijn. 

Voor een aantal heterostrukturen is daarom het verloop van de stoorpo-

tentiaal zowel in de richting loodrecht op het interface (de z-rich-

ting) als in de richtingen parallel aan het interface (de x,y-richtin-

gen) bepaald. Het verloop in de x,y-richtingen is uitsluitend bepaald 

met behulp van sommatie over empirische atomaire pseudopotentialen, 

terwijl daarentegen het verloop in de z-richting ook nog eens met 

behulp van de zelfconsistente supercelmethode is berekend. Hieruit 

blijkt, dat de overgangslaag (de laag in de z-richting, waarin de 

stoorpotentiaal ongelijk nul is) in het algemeen zeer dun is. Als we 

vervolgens gebruik maken van de ontwikkeling van U(!) naar vlakke 

golven ei~.e (e=(x,y)). 

U(!) = u0 (z) + ~ 

~·*2. 
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kan er in de voorbeeldgevallen worden nagegaan, hoe het staat met de 

grootte van de UC(z)- en de daaruit volgende U(~)-coëfficiënten. Het 

lijkt er in die gevallen duidelijk op, dat de UC(z)- en de U(~)-coëf-

ficiënten niet te verwaarlozen zijn ten opzichte van u
0

(z) respectie

velijk U(Q). Aangezien dit zelfs al geldt voor een heterostruktuur 

bestaande uit haast identieke lagen zoals GaAs en AlAs, zou dit bete-

kenen dat elke heterostruktuur in feite beschreven dient te worden met 

behulp van het exacte E.F.model. 

Het is echter uit de literatuur bekend, dat een aantal heterostruk-

turen (meestal bestaande uit halfgeleiderverbindingen van het III-V 

type, zoals GaAs en Ca
1 

Al As) uitstekend beschreven kunnen worden -x x 

met behulp van de ééndimensionale vergelijkingen: de theoretisch bere-

kende en de experimenteel gevonden waarden voor verschillende eigen-

schappen van die heterostrukturen blijken goed overeen te stemmen. Dit 

zou dan wellicht inhouden, dat de stoorpotentiaal in deze heterostruk-

turen dus toch aan het "gentle potential" criterium (U(K ) is verwaar
-m 

loosbaar ten opzichte van U(Q)) voldoet. Er is dus een discrepantie 

tussen deze en de eerder getrokken conclusie. Om deze discrepantie te 

verklaren kunnen een aantal redenen worden aangegeven: op de eerste 

plaats zijn in dit verslag de waarden van de UC(z)-coëfficiënten niet 

exact bepaald, doch er is slechts een idee gegeven van het verloop van 

U(!) in de x,y-richtingen. Bovendien hoeft het niet kunnen verwaarlo-

zen van de UC(z)-coëfficiënten nog niet te betekenen, dat dit ook het 

geval is voor de U(~)-terrnen: immers de UC(z)-coëfficiënten dienen 

-iC' .z . . . .. nog met e z verrnen1gvuld1gd en over de z-richt1ng ge1ntegreerd te 

worden. Tenslotte kan nog opgemerkt worden, dat de stoorpotentiaal 
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bepaald is met behulp van empirische atomaire pseudopotentialen; dit 

hoeft niet de stoorpotentiaal te zijn, zoals die ook daadwerkelijk in 

de heterostruktuur aanwezig is. Hiervoor dient men in principe gebruik 

te maken van een zelfconsistente berekeningsmethode. 

De richting waarin het onderzoek voortgezet kan worden, ligt dus 

voor de hand: namelijk de exacte, numerieke bepaling van de waarden 

van de UC(z)- en de U(~)-coëfficiënten voor diverse heterostrukturen. 

Hieruit volgt dan, welke heterostrukturen met het exacte en welke met 

het (benaderde) ééndimensionale E.F.model beschreven kunnen worden. In 

het ééndimensionale model kunnen we gebruik maken van de eenvoudige 

aansluitvoorwaarden "F(z) en *1 ~z F(z) zijn continu". In het 
m (z) 

exacte model blijft de formulering van de aansluitvoorwaarden in ter-

men van envelopa-functies een lastige zaak en mede vanwege de gecom-

pliceerdheid van het model zelf is het de vraag 6f het exacte model 

wel zo geschikt is om heterostrukturen te beschrijven. Ook hier nader 

onderzoek op zijn plaats. 
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Appendix A Dichtheden voor electronen, heavy- en light-holes in een 

quantumwell. 

Electrondichtheden en de invloed van de gebruikte randvoorwaarde. 

Voor verschillende quantumwells (verschillen in putbreedte (a) of in 

hoogte van de barrière t.o.v. de put (V0)) zijn de electrondichtheden 

als functie van de plaats voor twee verschillende sets randvoorwaarden 

berekend.De resultaten staan vermeld in tabel Al. Hierin wordt voor x 

de afstand tot het midden van de potentiaalput (uitgedrukt in a) geno-

men; n ld respectievelijk n zijn de dichtheden berekend voor K1 o new 
gelijk aan 1 respectievelijk ongelijk aan 1. 

v0=220 meV 

a=150 A: 

x( .a) 
-1 

nold(m ) 

0.0 1.927.10 8 

0.1 2.089.10 8 

0.3 1.967.10 8 

0.5 8 2.211.10 

0.1 1.842.10 8 

0.9 2. 319. 10 8 

1.0 1.233.10 8 

1.1 3. 810. 10 7 

1.2 1.292.10 1 

1.3 4.721.10 6 

1.4 
6 1.820.10 

1.5 
5 7.276.10 

2.0 9.360.10 3 

4.0 3.939.10 -4 

-1 
nnew(m ) An/n01d( .100%) 

1.898.10 8 - 1.50 

2.059.10 8 - 1.44 

1. 945.10 8 - 1.20 
8 2.181.10 - 1.36 

1.791.10 8 - 2.77 

2.476.10 8 6.77 

1.686.10 8 36.74 

4.685.10 1 
22.97 

1.429.10 1 10.60 
6 4.720.10 - 0.02 
6 1.659.10 - 8.85 
5 6.097.10 - 16.20 

5.449.10 3 - 41.78 

6.118.10 -5 - 84.47 
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a::SO A: 

x(. a) -1 
nold(m ) 

-1 
nnew(m ) An/nold (. 100%) 

0.0 1.904.10 8 
1.844.10 8 

- 3.15 

0.1 1.961.10 8 
1.893.10 8 

- 3.47 

0.3 8 2.322.10 2.219.10 8 
- 4.44 

0.5 2.641.10 8 
2.562.10 8 

- 2.99 

0.7 2.456.10 8 
2.532.10 8 

3.09 

0.9 1.662.10 8 
1.959.10 8 

17.87 

1.0 1.142.10 8 
1.518.10 8 

32.92 

1.1 7.247.10 7 
9.305.10 7 

28.40 

1.2 4.613.10 7 
5. 713. 10 7 

23.85 

1.3 2.947.10 7 
3.520.10 7 

19.44 

1.4 1.889.10 7 
2.175.10 7 

15.14 

2.0 1.378.10 6 
1.277.10 6 

- 7.33 

a=25 A: 

x( .a) -1 
nold(m ) 

-1 
nnew(m ) An/nold (. 100%) 

0.0 3.105.10 8 
2.934.10 8 

- 5.51 

0.1 3.078.10 8 
2. 916.10 8 

- 5.26 

0.3 2.870.10 8 
2. 768.10 8 

- 3.55 

0.5 2.483.10 8 
2.487.10 8 

0.16 

0.7 1.969.10 8 
2.103.10 8 

6.81 

0.9 1.399.10 8 
1.653.10 8 

18.16 

1.0 1.116.10 8 
1.418.10 8 

27.06 

1.1 8. 702.10 7 
1.087.10 8 

24.91 

1.3 5.303.10 7 
6.399.10 7 

20.67 
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V0=110 meV, a=150 A: 

-1 
x(.a) n01d(m ) 

0.0 1.664.10 8 

0.1 1.611.10 8 

0.3 1.596.10 8 

0.5 1.632.10 8 

0.7 1.558.10 8 

0.9 1.693.10 8 

1.0 8 1.114.10 

1.1 5.802.10 7 

1.2 3.406.10 7 

1.3 2.206.10 7 

1.4 1.533.10 7 

1.5 1.114.10 7 

2.0 2.859.10 6 

4.0 1. 712. 10 4 

An/n01d (. 100%) 

8 1.659.10 - 0.30 

1.597.10 8 - 0.87 

1.5TI .10 8 - 1.19 

1.633.10 8 0.06 

1.497.10 8 - 3.92 

1.871.10 8 10.51 
8 1.434.10 28.73 

6. 784.10 7 16.93 

3.650.10 7 7.16 

2.201.10 7 - 0.23 

1.444.10 7 - 5.81 

1.000.10 7 - 10.23 

2. 120.10 6 - 25.85 

6.124. 10 3 - 64.32 

Tabel Al. Electrondichtheden voor verschillende randvoorwaarden. 

Heavy-hole- respectievelijk light-hole-dichtheden en de invloed van de 

gebruikte randvoorwaarden. 

Ook voor de heavy- en de light-holes zijn de dichtheden in een quan

tumwell (V0=30 meV, a=150 A) als functie van de plaats voor twee ver

schillende sets randvoorwaarden berekend. De resultaten staan vermeld 

in tabel A2. 
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Heavy-holes: 

x( .a) 
-1 

nold(rn ) 
-1 

nnew(rn ) Anlnold ( . 100%) 

0.0 1.917.10 8 
1.907.10 8 - 0.5 

0.1 2.067.10 8 
2.057.10 8 

- 0.5 

0.3 1.957.10 
8 

1.948.10 8 
- 0.5 

0.5 8 2.179.10 8 2.174.10 - 0.2 

0.7 1.836.10 8 1.818.10 8 - 1.0 

0.9 2.294.10 8 2.351.10 8 2.5 

1.0 1.291.10 8 1.442.10 8 11.7 

1.1 4.433.10 
7 4. 761.10 7 7.4 

1.2 1.693.10 
7 1. 750.10 7 3.4 

1.3 7 .030.10 6 7.010.10 6 - 0.3 

1.4 6 3.096.10 2.988.10 6 - 3.5 

1.5 1.418.10 6 1.328.10 6 - 6.3 

2.0 3.595.10 4 2.958.10 4 - 17.7 

4.0 2.181.10 
-2 

1. 121. 10 
-2 

- 48.6 

Light-holes: 

x( .a) 
-1 

nold(rn ) 
-1 

nnew(rn ) Anln01d( .100%) 

0.0 1.021.10 8 1.024.10 8 0.3 

0.1 1.001.10 
8 1.001.10 8 0.0 

0.3 9.115.10 
7 8.976.10 7 - 1.5 

0.5 9.447.10 
7 

9.250.10 
7 

- 2.1 

0.7 8 1.056.10 8 1.070.10 1.3 

0.9 8.951.10 
7 9. 721.10 7 8.6 

1.0 6.631.10 
7 7.625.10 7 15.0 

1.1 4.506.10 7 4.999.10 7 10.9 

1.2 3.152.10 7 3.374.10 
7 7.0 

1.3 2.264.10 7 2.340.10 7 3.4 

1.4 1.662.10 
7 1.662.10 7 0.0 

1.5 1.244.10 
7 1.205.10 7 - 3.1 

2.0 
6 

3.419.10 
6 

2.882.10 - 15.7 

4.0 3.117.10 
4 1.654.10 

4 - 47.9 

Tabel A2. Heavy- en light-holedichtheden voor verschillende rand-

voorwaarden. 
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Appendix 8 De A(~-~·)-functie. 

De A(~-~·)-functie wordt gegeven door: 

(8. 1) 

De ó(~-~·)-functie wordt daarentegen gegeven door (zie (2.2.2)): 

= 1 f dk ei~.(~-~·) 
(2lr)3 all k 

(8.2) 

De vraag is nu, hoe sterk deze functies op elkaar lijken; daartoe 

bepalen we de A(~-~· )-functie eerst voor een "simple cubic" rooster en 

vervolgens voor een "face-centered cubic" rooster. 

Het S.C.-rooster wordt opgespannen door de primitieve roostervecto-

ren ~1=~· ~2=az. en ~3=a~. De bijbehorende reciproke roostervectoren 

zijn dan b1- 2lr x, b~-2lr ven b~-2lr z. De A(r'-functie is dan: - a - ~ a >~- -.;, a - !-J 

lr lr lr 

A(~ 
1 /adk fadk /adk ik x ik? ik z 

= 
(2lr)3 e x .e .e z 

__:!!. x __:!!. y __:!!. z 
a a a 

1 2 . (lr ) 2 . (lr ) 2 . (lr ) (8.3) = 
(2lr)3 

. -.s1n ~ . -. s1n ":".1 . -.s1n --2: x a y a z a 

Ter illustratie is in figuur 8.1 een componentfunctie van de A(~-

functie weergegeven. 
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Fig.8.1 Een componentfunctie van de A(.!:)-functie. 

Uit (8.3) volgt, dat voor grotere afstanden de A(.!:)-functie afvalt 

-3 volgens !:. . 

a a Het F. C.C. -rooster wordt opgespannen door !.t ~z_+!), !.2~!.+!) en 

!.3-;(!.+l.J en het bijbehorende reciproke rooster heeft als basisvecto-

2~ 2~ 2~ 
ren ~l =7):.+~-~. ~2~!.+~-:l.) en ~3~!.+z.-!) . Omdat een golfvector k 

gegeven wordt door 

3 
k = L 

i=l 
(8.4) 

kan de integraal over~ in (8.1) nu niet zoals in het geval van het 

S.C.-rooster gesplitst worden in drie van elkaar onafhankelijke inte-

gralen in de kx-· k - en k -richtingen. De integratie over alle k-vec-
y z 

toren uit de 18Z. van het F.C.C.-rooster (zie fig.8.2) wordt danechter 

zeer gecompliceerd. Vandaar dat de 18Z. van het F.C.C.-rooster bij 

4v benadering door een kubus met ribbe gelijk aan-- voorgesteld wordt. a 
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Fig.8.2 

Brillouin zone for the fac~entered eubic lattiee. Point. and linflll of 
!ymmetry are indicated. This zone also applies to the diamond lattice. 

De eerste 8rillouinzone van een F.C.C.-rooster (X-2~(~1.0,0)) 
a 

De A(!J-functie kan dan als volgt benaderd worden: 

A(!J 
a a a 

J J J i(k x+k y+k z) 
2~ dkx 2~ dky 2~ dkz e x y z 

a a a 
2 . (2~ ) 2 . (2~ ) -s1n ~ . -s1n -::Y x a y a 

2 . (2~ ) . -s1n ---z z a (8.5) 

De 182. van het F.C.C.-rooster zou ook benaderd kunnen worden door een 

kubus met een even groot volume als dat van de 182.: v182_( 2~)
3 

met v 

gelijk aan het volume van een primitieve eenheidscel; de kubus heeft 

1/3 2~ . 2~ 1/3 dan een ribbe (4) .--. In (8.5) d1ent dan elke --met (4) verme-a a 

nigvuldigd te worden. In figuur 8.3 is weer een componentfunctie van 

A(!J weergegeven. 

- IX -



ilt~) 

Fig.8.3 De componentfunctie van de !(!)-functie voor een 

F.C.C.-rooster. 

Uit figuur 8.3 volgt onmiddellijk, dat, indien in een integraal de 

!(~-~·)-functie vermenigvuldigd wordt met een functie, die binnen een 

roosterafstand constant verondersteld mag worden, de !(~-~·)-functie 

in goede benadering identiek aan de ö(~-~·)-functie gesteld mag wor-

den. In drie dimensies dient de functie, waarmee A(~-~·) vermenigvul

digd wordt constant te zijn binnen a.(3) 1/ 2 . Er dient overigens te 

worden opgemerkt, dat vanwege de definities van de envelope-functies 

en de !(~-~·)-functie de volgende relatie altijd geldig is: 

f 
kristal 

dr'A(r-r')F (r') 
- -- n- = F (!) n (8.6) 
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Appendix C De bepaling van de VG(z)-coëfficiënten voor het (001) vlak 

in het Si-kristal. 

De parallelle componenten f voor het (001) vlak van het Si-kristal 

worden gegeven door (2.5.10), (2.5.11) en (2.5.12). De reciproke roos-

tervectoren ~ voor het driedimensionale rooster worden gegeven door 

(2.5.2) en (2.5.6). De 44 ~-vectoren, waarover gesommeerd dient te 

worden in (2.5.27), kunnen analoog aan (2.5.7) gesplitst worden in een 

parallelle componentfen een loodrechte component G z. Het resultaat z-

is weergegeven in de volgende tabel: 

a l('l(. 21T) G G (.21T) cos(~.!) - a z a 

3 (l_+!.-!D ~1 1 ~2)0.5 

c~+!.-v -B -1 1 l;(2)o.5 
2 

(l_+~-!.) ~2 -1 ~2)0.5 

(~-l_-!.) -B -1 -1 ~2)0.5 

(l_-~-!.) ~1 -1 ~2)0.5 

(!_-l_-!D -B -2 1 ~2)0.5 

(~+l_+!.) ~2 1 - ~2)0.5 

( -~-l_-!.) -B -2 -1 - ~2)0.5 
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a ~(.21r) 
- a 

8 2(r_-~ 

2(~-v 

2(!_-~ 

2(x-.!) 

2(!.-V 

2(r_-!) 

2(z+!) 

2(r_+~ 

2(r_+.!) 

2(-~~ 

2(-~-!S) 

2(-~-~ 

11 ( 3x+z.-!.) 

(3~-z.+!.) 

(3r_+x-!.) 

( 3r_-!_+!.) 

(3z+!_-V 

(3z~~+V 

(3.!_-!..-V 

(3~-z.-!.) 

( 3z..-!..-!.l 

(3!_+!_+r.) 

(3x+z.+!.) 

c 3z+!..+!.l 

G 

2!!_1 

-28 
-1 

!!.1-!!.2 

-!!_1 +!!_2 

-B -B -1 -2 

!!.1 +!!_2 

-!!_1+~ 

2!!_2 

!!.1 +!!_2 

!!.1-!!.2 
-28 -2 

-!!_1 +!!_2 

( -!!_1 +2!!.2) 

( - 2!!.1 +!!_2) 

(!!_1 +2!!.2) 

C2!!.1 +!!_2) 

( -!!_1) 

(!!.1 ) 

( -!!_2) 

C - 2!!.1 +!!.2J 

C2!!.1 +!!_2) 

C!!.2) 

C -!!.1 +2!!.2) 

(!!.1 +2!!.2) 

0 

0 

2 

-2 

2 

-2 

2 

0 

2 

-2 

0 

-2 

-1 

1 

-1 

1 

3 

3 

3 

-1 

-1 

3 

1 

1 

cos(~.!) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

_ Jrc 2J0.5 
2 

_ Jrc 2J0.5 
2 

- tc2)0.5 

- tc2)0.5 

- tc2)0.5 

- tc2)0.5 

tc2)0.5 

tc2)0.5 

tc2)0.5 

- tc2)0.5 

- tc2)0.5 

- tc2)0.5 

Behalve deze ! 11
-vectoren zijn er ook nog 12, die verkregen kunnen 

worden door bovenstaande vectoren van teken om te draaien; de G- en 

G -componenten krijgen dan ook een extra minteken. z 

Tabel C.l De reciproke roostervectoren, behorende bij de pseudopoten

tiaal-fouriercoëfficiënten, en hun parallelle en loodrechte 

componenten. 
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De bepaling van de VC(z)-coëfficiënten vindt plaats op dezelfde 

wijze als na (2.5.26) wordt uitgelegd. Als voorbeeld bespreken we de 

bepaling van v8 (z): de enige ~-vectoren, die bijdragen in de som 
-1 

over~ in (2.5.215), zijn die ~-vectoren die een parallelle component 

~~hebben, die gelijk is aan ~1 . Zoals uit tabel C.1 blijkt, zijn dat 

de volgende 4 ~~ectoren: 
-1. 

De v8
3

(z)-coëffic.iiënt wordt dan gegeven door (zie (2.5.38)): 
-1 

Voor v8
11 (z) geldt analoog: 

-1 

V8
11

(z) =- ~2)0·5~(11)ei~- ~2)0 · 5~(11)e-i~ 
-1 

= -(2)
0

•
5

..,( 11 )cos(~) 
a 

De totale v8 (z) wordt dan gegeven door: 
-1 

v8 (z) 
-1 

= (2) 0 · 5.[~(3)co~ - ~(11)cos~] a a 

(C. 1) 

(C.2) 

(C.3) 

Zo wordt voor elke parallelle component, die in tabel C.1 voorkomt, de 

- XII I -



VG(z)-coëfficiënt berekend. Voor parallelle componenten f. die niet in 

tabel C.1 voorkomen, geldt dat de VG(z)-coëfficiënt gelijk is aan nul. 

Dit is een gevolg van het feit, dat de sommatie in (2.5.26) beperkt 

blijft tot een zeer bepaalde set van ~-vectoren. Aangezien de paral

lelle component f~ van geen enkele van genoemde ~-vectoren gelik is 

aan de f-vector, levert de integraal in (2.5.29) steeds nul op (verge-

lijk met (2.5.37)): dus voor f-vectoren, die niet voorkomen in tabel 

C.1 is de VG(z)-coëfficiënt gelijk aan nul. 

In tabel 2.5.1 worden de 20 VG(z)-coëfficiënten, die ongelijk nul 

zijn. voor het (001) vlak in het Si-kristal weergegeven: hieraan moet 

nog de v0 (z)-coëfficiënt worden toegevoegd. Deze wordt als volgt be-

paald: 

= s -1 f (C.4) 
usc 

De integraal levert alleen iets op als G.=(O,O); deze parallelle com
-1 

ponent komt alleen voor bij ~(0) en ~(4): 

~(0): ~~ = (0,0,0) ~(4): K4 = (0,0,+4~a) -1 

Aangezien de cosinustermvan ~i met T echter nul oplevert, blijft al

leen ~(0) over: 

(C.5) 
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Appendix D De stoorpotentiaal in vlakken evenwijdig aan het inter-

face. 

Uit (3.2.7) volgt voor de UG(z)-coëfficiënten: 

-1 = s f -iC e_ d.e_ U(.e_, z)e -· (D. 1) 
usc 

waarins de oppervlakte van een oppervlak-eenheidscel (u.s.c.) voor-

stelt. Voor de stoorpotentiaal U(!) kunnen uitdrukkingen als (3.2.5) 

of (3.2.6) gesubstitueerd worden. De vorm van de hierin voorkomende 

atomaire pseudopotentialen kan bepaald worden aan de hand van hun 

getabelleerde Fouriercoëfficiënten V(g): 

(D.2) 

waarin n0 het volume van het betreffende atoom voorstelt. De bepaling 

van diverse atomaire pseudopotentialen is reeds gedaan in referentie 

25 en leidt tot plaatjes, zoals weergegeven in figuur D.I. 

Pogingen om de UG(z)-coëfficiënten rechtstreeks uit te drukken in de 

V(g)-termen leiden slechts tot zeer complexe formules, die uitsluitend 

numeriek uitgewerkt kunnen worden. Vandaar, dat we om toch een idee te 

krijgen van de grootte orde van de UC(z)-coëfficiënten ons beperken 

tot het bepalen van het verloop van de stoorpotentiaal in de x,y-rich-

tingen in vlakken evenwijdig aan het interface (dus voor z gelijk aan 

een bepaalde waarde). We kiezen hiervoor de heterostrukturen CaAs-AlAs 

(fig.3.5.a) en Si-CaP (fig.3.5.b). 
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Fig.D.l Atomaire pseudopotentialen als functie van de afstand voor Al 

(a), As (b), Ga (c), P (d) en Si (e). 

De stoorpotentiaal U(!) in materiaal A (z < 0) wordt gegeven door: 

U(!) = ~ ~ [ B,i( R i)] ~ i ~ ~ r- -t -ps ---
(!+.!_ )z>O i 

(0.3) 
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De ruimtelijke struktuur van de heterostruktuur wordt weergegeven door 

fig.3.2, waarin de z-as wordt bepaald door de richting loodrecht op 

het grondvlak. Het interface wordt dan verondersteld gelegen te zijn 

op een bepaalde hoogte z
1

. 

De stoorpotentiaal U(!) in CaAs-AlAs. 

In deze heterostruktuur wordt het interface verondersteld gelegen te 

zijn in het atomaire vlak van As-atomen. Gecombineerd met fig.3.2 kan 

dit als volgt schematisch worden weergegeven: 

!Is 111 

/ 
I 

,(=i A. 

Fig.D.2 Schematische weergave van de heterostruktuur CaAs-AlAs. 

De stoorpotentiaal op en links van het interface wordt gegeven door 

(D.3) en wordt in dit geval: 

U(!) = Al ! cp (r-!) -
(R' ps -
!!Jz)O 

Ca ! cp (r-!) 
(R' ps -
!!Jz>O 

(D.4) 

De stoorpotentiaal wordt in eerste instantie in de volgende punten van 
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de interface-eenheidscel bepaald: 

zj f 
/Is 

t •, 
a, ) . . J 

10 
IL 

.Ik ~ ,b 

.! f( 

I 

"' 
-4 

Fig.D.3 Punten in de eenheidscel, waarin de stoorpotentiaal bepaald 

wordt. 

De bepaling van de grootte van de stoorpotentiaal in die afzonderlijke 

punten gaat als volgt in zijn werk: in een betreffend punt dragen 

alleen die atomen bij (in de som over de roosterpunten in (0.4)), die 

binnen een bepaalde afstand van dat punt gelegen zijn (het bereik van 

de atomaire pseudopotentialen is immers beperkt tot 3 A of minder (zie 

fig.D.l)). Van elk atoom dat bijdraagt, wordt de afstand tot het be-

treffende punt berekend en met behulp van fig.D.l wordt dan de grootte 

van de atomaire pseudopotentiaal in dat punt bepaald. Sommatie over de 

verschillende bijdragende atomen (Al of Ga) geeft dan hetzij de eerste 

term hetzij de tweede term in het rechterlid van (0.4). Het verschil 

van beide termen is de stoorpotentiaal, die in dat punt merkbaar is. 

Het resultaat voor het vlak z=O is weergegeven in figuur 0.4 (van-

wege de symmetrie is de stoorpotentiaal in de x-richting hetzelfde als 

in dey-richting): 
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Fig.D.4 De stoorpotentiaal in het vlak z=O van CaAs-AlAs. 

De stoorpotentiaal voor de vlakken z=-0.1 A en z=-0.2 A zijn op de-

zelfde wijze als voor het vlak z=O bepaald; het resultaat is weerge-

geven in de figuren D.5 en D.6. Opgemerkt dient nog te worden, dat de 

stoorpotentiaal op de lijn 7-8-3 gelijk is aan die op de lijn 1-2-3. 

1 ur~o.o) 1 .JO 
I Ut /-/11-1 0) I 

Jo 

r I -~~ 1 {. ,0-~01 
( ·/0 y J.O "(,o 

10 JO 

0 0 
<1..- Jl.. -I ~ $" t 7 J -l ..J 

_g 10 
/I t.l 

Fig.D.5 De stoorpotentiaal in het vlak z=-0.1 A. 
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Fig.D.6 De stoorpotentiaal in het vlak z=-0.2 A. 

De stoorpotentiaal U(!) in Si-GaP. 

I 

/I 

In deze heterostruktuur wordt het interface verondersteld gelegen te 

zijn tussen de atomaire vlakken van Si en van Ga. Dit kan als volgt 

schematisch worden weergegeven: 

i 
INTé~i""C€ 

Fig.D.7 Schematische weergave van de heterostruktuur Si-GaP. 

Vanwege het verschil in bereik van de atomaire pseudopotentialen van 

de Si- en de P-atomen wordt de stoorpotentiaal in de interface-een-

heiciscel nu gegeven door: 

-XX-



U(E.) = Ga 
cp (r-R' -ps - !!.J 

Si 
! cp (r-~ -
(~ 1 ps -

Z-f? 
Si 

! cp (r-~ 
(~ 3 ps -

z-8a 
(D.5) 

De stoorpotentiaal wordt in dezelfde punten als in fig.D.3 en op de-

zelfde wijze als in het vorige geval bepaald. Ook hier is dit gebeurd 

voor een drietal vlakken (z=O, z=-0.1 A en z=-û.3 A). De resultaten 

zijn weergegeven in de figuren 0.8, 0.9 en 0.10. 

ti,{JIJoJo) 
U.().;J~o) S'o 

f f.,.·hr) J< 
JO 

r (. .. -... ) J,o D 

~.( 

" 
I 

12K 
, 

11 
a, 

~ 
/0 -.!) 

- 'fo () a. 
~ 

I o/' ) t 1 -l'f 
.! /0 

·IOD \J u \) V 

Fig.D.8 De stoorpotentiaal in het vlak z=O van Si-GaP. 
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Fig.D.9 De stoorpotentiaal in het vlak z=-û.1 A. 
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Fig.D.10 De stoorpotentiaal in het vlak z=-0.3 A. 

Vanwege de ontbrekende symmetrie is in deze heterostruktuur de 

stoorpotentiaal op de lijn 1-2-3 ongelijk aan die op de lijn 7-8-3 

(U(8)=0 bijvoorbeeld). 

Alvorens uit de figuren D.4 tot en met D.10 enige conclusies te trek-

ken dient opgemerkt te worden, dat de waarden voor de stoorpotentia-

len, zoals deze in deze figuren zijn weergegeven, vanwege de grillige 

vormen van de atomaire pseudopotentialen niet exact nauwkeurig te 

bepalen zijn. De bedoeling was dan ook eerder om een inzicht in het 

verLoop van de stoorpotentiaal te verwerven. Verder dient opgemerkt te 

worden, dat we hier gebruik gemaakt hebben van empirische pseudopoten-

tialen. De zo bepaalde stoorpotentiaal hoeft nog niet overeen te komen 

met de potentiaal, zoals die ook daadwerkelijk in de heterostruktuur 

voelbaar is (denk bijvoorbeeld aan ladingsherverdeling) en slechts met 

behulp van een zelfconsistentieproces te bepalen is. 

Dit opgemerkt hebbende komen we dan tot de volgende conclusies: 

gezien het grillige verloop en de vaak zeer grote amplituden van de 

stoorpotentiaal in de x,y-richtingen zullen er heel wat ontwikkelings-

- XXII -

JL, -



coëfficiënten UG(z), waarvan een gedeelte tamelijk groot zal zijn, 

d . t d d t · 1 · iG · e_ meegenomen 1enen e wor en om e s oorpotent1aa 1n termen van e -

te kunnen beschrijven. Een aantal UG(z)-coëfficiënten zullen dus zeker 

niet te verwaarlozen zijn. Integratie van deze coëfficiënten over de 

z-richting (zie (3.3.9)) zal dan de grootte van de U(K )-termen bepa
-m 

len. Vergelijking van de stoorpotentialen in de verschillende z-vlak-

ken lijkt erop te wijzen, dat vanwege de tekenvastheid van de poten-

tialen integratie van die UG(z)-coëfficiënten inderdaad iets zal op-

leveren; met andere woorden, ook de Fouriercoëfficiënten U(K ) zijn 
-m 

niet te verwaarlozen ten opzichte van U(Q). zodat etke heterostruktuur 

(immers het geldt zelfs al voor de heterostruktuur GaAs-AlAs) in prin-

cipe beschreven dient te worden met behulp van de exacte envelope-

functie-vergelijkingen. 
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