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SAMENVATTING 

In dit afstudeerwerk is een opstelling ontworpen en gebouwd om de vliegtijd 
van elektronen in tweedimensionale elektronengassen te meten. Bij dit soort 
metingen worden ladingsdragers in een halfgeleiderpreparaat (in dit geval een 
heterostruktuur) met behulp van licht vrijgemaakt. Deze ladingsdragers gaan 
dan bewegen onder invloed van een over het preparaat aangelegd elektrisch 
veld. Uit de tijd die de ladingsdragers nodig hebben om het preparaat over te 
steken kan dan hun beweeglijkheid worden berekend. 

Bij deze metingen heeft zich een groot aantal moeilijkheden voorgedaan. De 
elektromagnetischte storingen ten gevolge van het afgaan van de in de opstel
ling staande stikstoflaser waren hiervan de voornaamste. Tegen deze storingen 
zijn echter afdoende maatregelen getroffen. zodat nu kan worden gemeten. 

De eerste meetresultaten (T =300 K) tonen aan dat we reeds drift van de 
ladingsdragers kunnen waarnemen. maar dat deze nog zeer vertroebeld wordt 
door diffusie. Wanneer de opstelling in een aantal opzichten verbeterd wordt 
moet het mogelijk zijn om goede vliegtijdmetingen te doen. 

Ook zijn pogingen gedaan om een nieuwe meetmethode m.b.v. capacitieve 
opnemers boven het 2DEG te ontwikkelen. Deze opnemers zouden het passeren 
van de elektronen in het 2DEG moeten registreren. Op grond van de resultaten 
van de metingen hiermee moet echter gesteld worden dat dit doel voorlopig te 
hoog gegrepen is. Het lijkt verstandiger eerst de vliegtijdmetingen onder de knie 
te krijgen alvorens aan de capacitieve opnemers te beginnen. 
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1. INlEIDING 

Sinds het mogelijk is om met technieken als MBE (Molecular Beam Epitaxy) en 
MOCVD (Metal Organic Chemica! Vapour Deposition) zeer nauwkeurig 
gedefinieerde halfgeleiderstructuren (met monolaag-precisie) te groeien. genieten 
de gelaagde III-V structuren grote belangstelling. Met behulp van deze tech
nieken kunnen met de 111- V verbind in gen modulatie-gedoteerde heterostructuren 
gemaakt worden waarin zich tweedimensionale elektronengassen bevinden. De 
elektronen hierin hebben een ongekend hoge beweeglijkheid en dit opent de weg 
naar zeer snelle electronica met schakeltijden van 10 ps (ref. 1). 

Voor het zover is moet er echter aan deze structuren en materialen nog het 
nodige onderzoek verricht worden. In de groep Halfgeleiderfysica van de vak
groep Vaste Stof wordt op dit moment volop gewerkt aan het onderzoek van de 
optische en elektrische eigenschappen van deze materialen. 

In het kader van dit onderzoek is er tijdens dit afstudeerwerk een opstelling 
gebouwd om de beweeglijkeid van de elektronen in een tweedimensionaal elek
tronengas te meten. Tevens zijn de eerste metingen verricht. 

Verder zij hier nog opgemerkt dat ref. 2 een goede inleiding biedt op de nieuwe 
halfgeleiderstructuren en de mogelijkheden hiervan. 
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2. THEORIE 

2.1. Het tweedimensionale elektronengas 

2.1.1. Inleiding 

Een uitgebreide behandeling van het tweedimensionale elektronengas. verder 
2DEG genoemd. wordt geboden in ref. 3. Omdat een uitgebreide samenvatting 
hiervan reeds door mij in een stageverslag (ref. 4) is vastgelegd wordt hier met 
een kort overzicht volstaan. 

Een 2DEG ontstaat wanneer een laag intrinsiek GaAs. een laag intrinsiek 
Al~ Ga 1 -~ As . en een laag met donoren (meestal Si) gedoteerd Al x Gat-x As 
epitaxiaal op elkaar gegroeid worden. d.w.z. zodanig dat de kristalroosters van 
de respectievelijke lagen op elkaar aansluiten. Dit soort structuur wordt hetero
junctie genoemd. in tegenstelling tot de homojunctie. waarbij lagen van 
hetzelf de soort materiaal met verschillende doteringen op elkaar gegroeid wor
den ( bijv de p - n overgang in een diode). 

--- Al x Ga 1-x As (n) 

=::~~::::::::::::~::::::=::=:::~-- Al)( Ga 1-x As spaeer m____ ---~ 

figuur 2.1 
Oe heterojunctie 

2DEG 

---GaAs 

Een vereenvoudigd bandenschema ziet er als volgt uit: 

I tllEc::::I.06 x eV 

ll 
Eg GaAs 

1.424 +I. 247x (eV} a 
1.424 (eV) 

figuur 2.2 
Schematische weergave van het verloop 

van de bandgap 
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Omdat het Fermi-niveau overal gelijk moet zijn gaan de elektronen over van het 
materiaal met de grotere bandafstand (het Al~ Gat-x As) naar het materiaal 
met de kleinere bandafstand (het GaAs). De niet gedoteerde Alx Gal-x As laag, 
de spacer. zorgt voor een ruimtelijke scheiding tussen de overgedragen elek
tronen en de geïoniseerde Si donoren. Het is met name deze scheiding die 
verantwoordelijk is voor de hoge beweeglijkheid van het 2DEG. 

Door de ladingsoverdracht treedt bandbuiging op en wordt een sterk intern 
elektrisch veld gevormd. De elektronen worden opgesloten in een bij benadering 
driehoekige potentiaalput. De beweging loodrecht op de heterojunctie is daar
door gequantiseerd en er ontstaan energieniveau's waarvan er één of meer 
gevuld zijn. Evenwijdig aan de heterojunctie kunnen de elektronen wel vrij 
bewegen. Op deze wijze wordt een quasi-tweedimensionaal elektronengas 
gevormd. zodat we moeten spreken van subbanden i.p.v. energieniveau's. Het 
verloop van de valentie- en conductieband in de buurt van de heterojunctie na 
de ladingsoverdracht is in de volgende figuur getekend. 

d 

figuur 2.3 
Bandenstructuur in de nabijheid van de heterojunctie 

2.1.2. Transport in het 2DEG 

Elektronentransport in het algemeen. en dus ook in het 2DEG. wordt 
beschreven door de Boltzmann-transportvergelijking. Dit is een zeer gecompli
ceerde vergelijking en deze kan daarom slechts zelden analytisch worden 
opgelost. Derhalve neemt men meestal zijn toevlucht tot benaderingen of tot 
computersimulaties van de beweging van de elektronen. 

In beide gevallen is kennis van de verschillende verstrooiingsmechanismen die 
de beweging van het elektron beïnvloeden onontbeerlijk. Aangezien tijdens het 
in § 2.1.1 genoemde stagewerk ook uitgebreid aandacht besteed is aan het 
transport in het 2DEG wordt hier wederom met een samenvatting volstaan. 
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Allereerst worden de verschillende verstrooiingsmechanismen behandeld (zie 
ook ref. 3. 4 en 5). 

Geladen onzuiverheden 

Ten gevolge van de Coulomb-interactie zal er altijd verstrooiing van de 20-
elektronen plaatsvinden door de geladen onzuiverheden in de gehele halfgeleider
structuur. Meestal worden verstrooiing aan de donoren in het Al x Ga 1_x As 
( remote impurity scattering) en aan de geladen onzuiverheden in het GaAs 
(backgroung impurity scattering) apart behandeld. De conventionele aanpak van 
de remote impurity scattering staat op het ogenblik ter discussie (ref. 6 en 7). 
Het is gebleken dat de invloed van de remote impurity scattering op de 
beweeglijkheid tot dusverre nogal overschat werd. 

Akoestische fononen 

Verstrooiing aan akoestische fononen wordt door twee mechanismen veroor
zaakt: de deformatiepotentiaal en het piëzo-elektrisch effect (ref. 3). In de prak
tijk wordt dit proces als elastisch beschouwd. dit in tegenstelling tot de ver
strooiing aan optische fononen (zie hieronder). 

Optische fononen 

Ook kan een elektron verstrooid worden door interactie met optische fononen. 
waarbij zowel een fonen gecreëerd als geannihileerd kan worden. Creatie van 
optische fononen kan alleen plaatsvinden als het elektron voldoende energie 
heeft. In tegenstelling tot de voorgaande verstrooiingsmechanismen. die (bij 
benadering) elastisch zijn. is de interactie met optische fononen een inelastisch 
proces. 

Ook kunnen elektronen nog verstrooid worden aan onregelmatigheden in de 
Al x Gat-x As- GaAs overgang (interface roughness scattering). Hierover is 
echter nog zo weinig bekend dat dit mechanisme meestal buiten beschouwing 
gelaten wordt. Tenslotte kunnen de elektronen nog verstrooid worden aan de 
Al-atomen in het Al x Ga 1_x As (alloy scattering) en aan eventuele ongeladen 
onzuiverheden. De effecten van deze mechanismen zijn echter zo gering dat ook 
deze meestal niet beschouwd worden. 

Met gebruikmaking van de hierboven beschreven verstrooiingsmechanismen kan 
een poging gedaan worden om de Boltzmann-transportvergelijking op te lossen. 
Een eerste mogelijkheid hiervoor is de relaxatietijdbenadering. Men gaat hierbij 
uit van een bepaalde elektronenverdeling (Fermi-Dirac verdeling) die door een 
extern effect (bijv. een elektrisch veld) verstoord wordt en in een relaxatietijd 7 

teruggaat naar de evenwichtsverdeling indien de verstoring weer weggenomen 
wordt. Een elektron dat beweegt onder invloed van een elektrisch veld Ê heeft 
de volgende bewegingsvergelijking: 

hdk + hk = eË 
dt 7 

(2.1) 

waarbij 7 de impulsrelaxatietijd is en k de golfvector van het elektron. In 
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stationaire toestand verdwijnt de eerste term uit (2.1) en krijgen we -nog steeds 
voor één elektron-: 

- • ? 
hk = m Vd = et::. T (2.2) 

waarbij r de impulsrelaxatietijd is. k de golfvector van het elektron. m • de 
effectieve massa en v d de drift snelheid van het elektron. Voor de resulterende 
beweeglijkheid van alle elektronen moeten we echter zowel over alle elektronen 
als over een groot aantal botsingen middelen. Dit levert uiteindelijk: 

.... h .... eE 
Vd = -.-<k > = --. <T> 

m m 
(2.3) 

De driftmobiliteit is gedefinieerd als de evenredigheidsfactor tussen de resul
terende driftsnelheid en het opgelegde elektrische veld. 

J1- d = = e <r> 
• (2.4) 

m 

Verder moet hier nog opgemerkt worden dat de relaxatietijdbenadering alleen 
geldig is als de verstoring van de evenwichtsverdeling klein is. Bij hoge elek
trische velden kan deze benadering dus niet gebruikt worden. 

Met deze relaxatietijdbenadering en de kennis van de verstrooiingsmechanismen 
zijn berekeningen ter bepaling van de beweeglijkheid uitgevoerd (ref. 4.5.6). 
Hierbij worden eerst de beweeglijkheden uitgerekend die het gevolg zouden zijn 
als er steeds sprake zou zijn van één strooimechanisme. De totale. resulterende 
beweeglijkheid wordt berekend volgens: 

_1_ = _1_ + _!__ + .... + _1_ 
Jl-tot Jl-1 Jl-2 J.l..n 

(2.5) 

Er wordt hier dus verondersteld dat de verschillende verstrooiingsmechanismen 
onafhankelijk zijn. Het resultaat van zo'n berekening wordt in de onderstaande 
figuur getoond (ref. 5). 

.. 
$. 
E 
u 

n·AIGaAa/GaAa 

• 20.0 

• 10.0 

• 5.0 

0 0.0 

figuur 2.4 
De beweeglijkheid berekend met 

de relaxatietijdbenadering 
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Een tweede methode om de Boltzmann-transportvergelijking op te lossen is de 
Monte-Carlo methode. Deze methode is wel te gebruiken bij hogere elektrische 
velden waarbij de verdeling van de elektronen sterk van de Fermi-Dirac verde
ling af kan wijken. Er wordt er nu niet van uit gegaan dat de verstrooi
ingsmechanismen onafhankelijk zijn. In dit opzicht is de Monte-Carlo methode 
veel realistischer dan de relaxatietijdbenadering. 

De beweging van het elektron wordt nagebootst met behulp van computersimu
laties. Deze simulatie verloopt in grote lijnen als volgt: 
We beginnen met een elektron met een bepaalde k 0• die met behulp van een 
random getal vastgelegd wordt. Daarna wordt de tijd tot de volgende botsing 
berekend met een waarschijnlijkheidsverdeling die bepaald wordt door de ver
schillende verstrooiingskansen. Gedurende de vrije vlucht voldoet de beweging 
van het elektron aan: hk = eE. Nu worden alle grootheden waarin men 
geïnteresseerd is berekend zoals de afgelegde weg sinds de vorige botsing en de 
tijdsduur van de vrije vlucht. Daarna kiezen we met behulp van random getallen 
het verstrooiingsmechanisme dat verantwoordelijk is voor het einde van de vrije 
vlucht. Hierna wordt de k na de botsing bepaald. Dit proces wordt een groot 
aantal malen herhaald tot de gewenste nauwkeurigheid bereikt is. De resultaten 
van dergelijke berekeningen worden in de onderstaande figuur getoond. samen 
met gemeten waarden (ref. 8). 

_ Monte Carlo 
,."- ........ .", .......... 

-;; TL • 77K .,,"" '-""• • • • • • 

~ 
2 , •••• .... .... ,.,"' ... . . . .. . .... ........ 

~ ~-·· 
:I/ 
> ! 

o~~--~--~--~--~~ 
0 2 3 4 0 6 

ELECTRIC FIELD Ex (kV/cm) 

figuur 2.5 
De driftsnelheid van de elektronen berekend 

met de Monte-Carlo methode in relatie 
tot gemeten waarden 

Uit deze figuur valt op te maken dat er nog een grote discrepantie bestaat 
tussen de theorie en de metingen: de theorie voorspelt een negatieve 



- 9-

differentiële mobiliteit bij elektrische velden boven 3 kV j cm die bij de metingen 
echter niet gevonden wordt. Dit levert een extra motivatie voor verschillende 
soorten metingen aangaande de beweeglijkheid van elektronen in een 2DEG om 
zodoende de optredende verschijnselen beter te kunnen begrijpen. 
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2.2. Vliegtijdmetingen 

2.2.1. Inleiding 

Eén van de manieren waarop de beweeglijkheid van gaten en elektronen in een 
halfgeleidermateriaal (niet noodzakelijkerwijs een 2D-structuur) gemeten kan 
worden is met behulp van vliegtijdmetingen. ook wel Time-of-Fiight (TOF) 
experimenten genaamd (ref. 9.10.11.12). 

Het principe van dit soort metingen is zeer eenvoudig: Er wordt een elektrisch 
veld aangelegd over een halfgeleiderpreparaat Er loopt dus een donkerstroom 

Vp 
lo =

Rp 
(2.6) 

waarbij V p de over het preparaat aangelegde spanning is en R p de (min of 
meer) ohmse weerstand hiervan. Bij één van de contacten worden elektron-gat 
paren gecreëerd. meestal onder invloed van licht. 

,1----------, + 

d~ L----< 

figuur 2.6 
Principe van de TOF techniek 

Onder invloed van het elektrische veld gaan nu de ladingsdragers bewegen. de 
ene soort (in figuur 2.6 de elektronen) steekt het preparaat over en geeft 
gedurende de oversteektijd ( vliegtijd) een fotostroom I F en de andere soort (in 
figuur 2.6 de gaten) verdwijnt vrijwel direct het negetieve contact in en geeft 
een in de tijd te verwaarlozen bijdrage aan de stroom. 

Uit de tijd TL die de elektronen nodig hebben om het preparaat over te steken. 
de tijd dus dat er een fotostroom loopt. en uit de lengte van het preparaat is de 
driftsnelheid van de elektronen te berekenen: 

L 
vd = -

TL 
(2.7) 

De driftsnelheid van de gaten is te bepalen door bij het positieve contact te be
lichten. 

Om goede metingen te verkrijgen moet wel aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. 

De tijd. gebruikt voor de creatie van de ladingsdragers, moet veel korter 
zijn dan de oversteektijd TL . 

De afmeting d van het gebied waarin de ladingsdragers worden gecreëerd 
moet veel kleiner zijn dan de lengte van het preparaat. 
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De levensduur r 1 van de ladingsdragers moet minstens van dezelfde orde 
van grootte zijn als oversteektijd 

Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan geldt voor de fotostroom (ref. 12): 

IF (t) = Nevrt/L 

= 0 

voor t <TL 

voor t >TL (2.8) 

waarbij N het aantal gecreëerde gaten dan wel elektronen IS. e de eenheidsla
ding en vd de driftsnelheid van de ladingsdragers. 

0 

figuur 2.1 
De fotostroom 

De vorm van het signaal kan afwijken van de vorm die in figuur 2.7 is getoond 
en dit kan de volgende oorzaken hebben: 

Een niet homogeen elektrisch veld over het preparaat. 

Beïnvloeding van de stroom door in het preparaat aanwezige ruimtelading. 
wanneer de hoeveelheid gecreëerde ladingsdragers te groot is (ref. 13). 

Trapping en detrapping 

Recombinatie 

Diffusie van de ladingsdragers. 

A 

B 

figuur 2.8 
Mogelijke vormen van het signaal (ref. 12} 

A: Geen trapping. geen diffusie 
8: Trapping. geen detrapping en/ of recombinatie 

C: Trapping endetrapping 
D: Diffusie 

c 

D 
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2.2.2. Informatie uit vliegtijdmetingen 

Uit vliegtijdmetingen kunnen verschillende soorten informatie gehaald worden. 
Het eenvoudigst is. zoals we al zagen. de bepaling van de driftsnelheid: 

L 
Vd =

TL 

Hieruit is dan. in combinatie met het opgelegde veld 

Vp 
E=-

L 

de beweeglijkheid van de ladingsdragers te berekenen: 

J.L d = I vd I 
IE 

(2.7) 

(2.9) 

(2.4) 

Ook kan uit vliegtijdmetingen onder bepaalde condities de diffusiecoëfficient 
berekend worden (ref. 12). 

Ten gevolge van het feit dat de tijdsduur van de creatie niet oneindig kort is 
heeft het TOF signaal een zekere stijgtijd T 5 • alhoewel deze tijdsduur met 
behulp van moderne lasertechnieken tegenwoordig zeer kort gehouden kan wor
den. Ook circuit-effekten spelen hierbij natuurlijk een rol. Door onderlinge af
stoting wordt de ladingswolk gedurende het oversteken breder. zodat het TOF 
signaal een afvaltijd Ta > T 5 heeft. 

Ts Til 

figuur 2.9 
A: Ladingsverdeling in de loop van de tijd 

8: TOF signaal 

Met behulp van T s en ra is het mogelijk om de diffusiecoëfficient van de 
ladingsdragers te berekenen. Aangezien deze berekeningen buiten het bestek van 
dit afstudeerwerk vallen wordt hier verwezen naar ref. 12 en 13. Deze referen
ties kunnen ook geraadpleegd worden voor de berekening van andere met TOF 
technieken verkrijgbare informatie: elektron-elektron interactie. plasma effecten. 
trapping en detrapping. 
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2.3. Vliegtijdmetingen aan het 2DEG 

Bij onderzoekingen aan de relatief nieuwe 20-structuren lijkt meting van de 
vliegtijd een geschikte methode om de beweeglijkheid van de elektronen als 
functie van het elektrisch veld te bepalen. Hiertoe wordt over een preparaat. 
evenwijdig aan de 20-laag. een elektrisch veld aangelegd. Van boven wordt het 
preparaat belicht met een smalle streep licht gedurende zeer korte tijd. 

r-------------~ V 

L 

figuur 2.10 
TOF aan het 2DEG 

De golflengte van het gebruikte licht moet natuurlijk wel zodanig zijn dat er 
elektronen vrijgemaakt worden. Het verstandigste is om de golflengte zo te 
kiezen dat er wel elektron-gat paren vrijgemaakt worden in het GaAs. maar niet 
in het Al x Gat-x As. Dit wil in de praktijk zeggen dat met infrarood belicht 
moet worden. De vrijgemaakte elektronen komen dan in het 2DEG terecht (zie 
ook figuur 2.3). de gaten vloeien het GaAs in en verdwijnen in het contact. Er 
treedt dan geen parallelle geleiding in het Al x Gat-x As op. Dit zou de metingen 
kunnen verstoren. 

De TOF metingen aan het 2DEG verlopen net zo als TOF metingen aan bulk
materiaal. maar toch moet hier met een aantal extra zaken rekening gehouden 
worden. 

Wanneer er met te hoge intensiteiten wordt belicht worden er locaal meer 
elektronen vrijgemaakt dan er voor belichten aanwezig zijn. Dit veroor
zaakt plaatselijk een verandering van de bandkromming en dat betekent 
dat niet meer de beweeglijkheid van het oorspronkelijke 2DEG gemeten 
wordt. 

Ook kan bij creatie van te veel ladingsdragers een toestand ontstaan waar
bij de interne elektrische velden zo hoog worden dat de elektronen in het 
2DEG en de gaten in het GaAs elkaar zo sterk aantrekken dat ze door het 
uitwendige elektrische veld V p niet meer gescheiden kunnen worden. 
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d 

figuur 2.11 
De gecreëerde gaten en elektronen 

blij ven elkaar aantrekken 

Door elektron-elektron interactie treedt op het moment dat de 
vrijgemaakte elektronen in het 2DEG terechtkomen een herschikking in de 
elektronen verdeling op (diëlektrische relaxatie). 
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3. DE EXPERIMENTEN 

3.1. De opstelling 

De meetopstelling zal nu besproken worden aan de hand van een schematisch 
overzicht. 

r-- STIKSTOFLASER DYE-LASER 

[ 
EUROBUS 

OSCILLO 

LASER 
SCOOP 

TRIGGER M68000 
UNIT 

P 3102 PC 

PULSGENE 
RA TOR 

Het lasersysteem 

VAX 11/750 

figuur 31 
Schematisch overzicht 

van de opstelling 

~ .... 
~ 

-~ 
-~ 

-~ 

- 1-

--
--, -

OPTISCHE 
TRIGGER 

VERZWAKKER 

NEGATIEVE 
LENS 

POSITIEVE 
LENS 

CYLINDER
LENS 1 

CYLINDER
LENS 2 

PREPARAAT 

De stikstoflaser is een LN103 van de firma PRA en levert een energie van 75 p.J 
per puls bij een pulsduur van 300 ps en een golflengte van 337 nm. De laser is 
zowel intern als extern triggerbaar. Voor een optimale werking van de laser mag 
deze triggerfrequentie niet hoger zijn dan 10 Hz. Wanneer de laser extern 
getriggerd wordt. zoals bij al onze metingen het geval is. is het mogelijk om dit 
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zodanig te doen dat de spreiding in de tijdsvertraging tussen de triggerpuls en 

het afgaan van de laser kleiner is dan 2 ns (low-jitter). Dit is experimenteel 
geverifieerd. Dit maakt het mogelijk om het tijdstip waarop de laser afgaat zeer 
nauwkeurig te bepalen. De laser wordt getriggerd via de laser-trigger-unit in de 
Eurobus. 

De dye-laser is een LN105. ook van de firma PRA. Deze laser wordt gepompt 
door de stikstoflaser en de laserwerking wordt veroorzaakt door drie cuvetten. 
gevuld met dyes. Er zijn vele soorten dyes in de handel en door de juiste com
binaties van deze dyes te kiezen kan met dit lasersysteem een groot aantal 
golflengtes tussen 337 nm en 1 J.L m opgewekt worden. De lichtpulsen uit de 
dye-laser hebben een energie van 1 à 2 J.L J (dit is afhankelijk van de gekozen 
golflengte) en een pulsduur van maximaal 35 ps (dit is afhankelijk van de 
verzwakking van het licht. die in de laser ingesteld kan worden). 

Verdere gegevens over de lasers zijn te vinden in ref. 15 en 16. 

De optiek 

Via een negatieve en een pos1t1eve lens wordt er van de laserbundel een 
evenwijdige lichtbundel gemaakt met een doorsnede van ca. 2 cm. Deze bundel 
valt vervolgens op twee cylinderlenzen. die het licht focusseren in een smalle 
streep licht op het preparaat. De minimale dikte d van de streep (zie figuur 
1.6) is afhankelijk van de kwaliteit van de laatste cylinderlens en is diffractie
gelimiteerd. Deze limiet bedraagt in ons geval 12 J.Lm. Doordat de kwaliteit van 
de laserbundel op het moment nog niet optimaal is. bedraagt de dikte d ca. 30 

J.Lm. 

Ook bevindt zich in de bundel een verzwakker. zodat de gewenste intensiteit 
kan worden ingesteld. 

Tevens is er in de lichtbundel een optische trigger opgenomen (de L-OT van de 
firma PRA). Dit is een snelle fotodiode die op het moment dat er licht op valt 
een spanningspuls afgeeft. Hiermee wordt de oscilloscoop getriggerd. zodat het 
tijdsverschil tussen het opvallen van het licht op het preparaat en het meten 
van een signaal bepaald kan worden. 

De L-OT is ook gebruikt om een indruk te krijgen van de intensiteit van de 
laserbundeL alhoewel deze daar eigenlijk niet voor bedoeld is. De combinatie 
van de bij de laser behorende vermogensmeter en de beschikbare oscilloscoop is 
echter te ongevoelig om de gebruikte. lage intensiteiten te kunnen meten. 

De pulsgenerator 

De spanningsbron die het elektrisch veld V p over het preparaat zet is een 
pulsgenerator. Er wordt met pulsen in plaats van permanente spanningen 
gewerkt omdat er dan metingen bij hoge velden gedaan kunnen worden. Der
gelijke hogere spanningen worden door het preparaat namelijk slechts gedurende 
korte tijd verdragen. 

De betreffende pulsgenerator is een HP214-B die pulsen afgeeft met een maxi
male waarde van 100 V en pulslengtes tussen 50 ns en 10 ms. De pulsge
nerator is zowel intern als extern triggerbaar. Bij de experimenten wordt de 
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pulsgenerator. evenals de laser. extern getriggerd en wel zodanig dat het 
moment waarop het elektrische veld aangezet wordt en het moment waarop er 
licht op het preparaat valt op de juiste wijze op elkaar afgestemd zijn. 

De laser-trigger-unit 

Dit in het kader van dit afstudeerwerk ontworpen en gebouwde stukje electro
nica verzorgt de triggering van de laser en de pulsgenerator. 

Het apparaat is opgenomen in het Eurobussysteem en kan zowel met de hand 
als met de computer aan en uitgezet worden. Het geeft drie triggerpulsen af. 
Dit is een gevolg van het feit dat de laser twee pulsen nodig heeft om low-jitter 
te kunnen afgaan: één om de laserkop op te laden en één om de laser 
daadwerkelijk af te laten gaan. Verder is er dan een triggerpuls voor de pulsge
nerator nodig. Het tijdschema van de triggerpulsen is in onderstaande figuur 
getoond. 

_n laserkop opladen ----

n pulsgenerator 
_.....__________. ~-

h\L) 1. __ ......_ _______ ___..___._.,nL.. ___ Ia_s_er_a_f laten gaan 

I 300- I : 
1 

1300 ns 1400 ns1 -'• ., . ... 

figuur 3.2 
Tijdschema van de triggering 

Een uitgebreide beschrijving van de laser-trigger-unit is te vinden in de appen
dix. 

De oscilloscoop 

De oscilloscoop is een 125 MHz. twee kanaais digitale oscilloscoop van de firma 
LeCroy. met een sampling rate van 100 MHz of 5 GHz interleaved. 

Het is mogelijk om de gegevens die de LeCroy inleest via de RS-232 uitgang te 
versturen naar de M68000 microprocessor in de Eurobus. 

(Zie hiervoor en voor alle verderop berschreven communicatie tussen de LeCroy, 
de M68000. de VAX 11/750 en de PC ref. 17.) 

De M68000 

In de M68000 microprocessor 
opgeslagen en bewerkt worden 
17). Een Philips P3102 

kunnen de ingelezen gegevens van de LeCroy 
met behulp van het programma SIGNAL (ref. 
PC dient hierbij als terminal v1a het 
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emulatieprogramma SMARTERM. Ook kunnen meetgegevens of bewerkte 
gegevens op floppy disk of de harddisk van de PC worden opgeslagen. 

De V AX 11/750 

Deze computer dient als fileserver. waar het programma SIGNAL en de 
bijbehorende programmabibliotheken zijn opgeslagen. Tevens kunnen op de 
VAX 11/750 meetgegevens bewaard worden. 
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3.2. Het preparaat 

Tijdens de metingen is gebruik gemaakt van een preparaat dat gegroeid is op 
het Laboratoire d'Eiectronique et de Physique Appliquée te Parijs. Het 
preparaat. no. 2336-7 A. is gegroeid met de MOCVD techniek. De opbouw is 
afgebeeld in figuur 3.3. 

10 nm GaAs 
-------------------------------

50 nm N+ Alx Gat-x As 

18 nm Al x Ga 1-x As spaeer 

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

figuur 3.3 
Het preparaat 

1000 nm GaAs 

Al x Ga 1-x As substraat 

De elektronendicbtheid bedraagt 8.0* 1011 cm- 2 en de beweeglijkheid bij 300 K 
is 6 * 103cm2/Vs (ref. 18). Met deze gegevens is het mogelijk om de vier
kantsweerstand uit te rekenen: 

1 
R~= 

ne JJ. 

In deze formule is n de dichtheid van het 2DEG. 

(3.1) 

Deze vierkantsweerstand bedraagt voor dit preparaat dus 1.3 * 103 n ± 10%. De 
contacten bestaan uit goud-germanium-nikkel. dat zover het preparaat is 
ingediffundeerd dat contact wordt gemaakt met de 2D laag. Deze contacten 
zijn goed ohms. De afstand tussen de contacten is 1.00 mm en het preparaat is 
2.02 mm breed. De totale weerstand van het preparaat bedraagt dus 
6.5 * 102 n ± 10%. De gemeten weerstand is 5760. Deze waarde valt net iets te 
laag uit t.o.v. de berekende weerstand. maar de lage waarde duidt er in ieder 
geval op dat de overgangsweerstanden van de contacten laag zijn. Het zou kun
nen dat de contacten onder het oppervlak van het preparaat net iets verder 
doorlopen zodat de werkelijke afstand tussen de contacten kleiner is dan de 
opgegeven waarde. 
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3.3. De meetmethoden 

3.3.1. De TOF metingen 

Het hart van de opstelling wordt gevormd door het preparaat en de spannings
bron die het elektrische veld over het preparaat zet. 

positie 
bovencontact 92 

positie 
ondercontact: 102 

PREPARAAT 

figuur 3.4 
Uitvoering van de TOF meting 

In serie met het preparaat is een meetweerstand RM opgenomen. Het is de 
spanning over deze weerstand die uiteindelijk gemeten wordt. In ons geval 
wordt RM gevormd door de 500 ingang van de oscilloscoop. Het is verstandig 
om de meetweerstand niet te groot te kiezen ten opzichte van de weerstand van 
het preparaat. aangezien dan een groot gedeelte van V PG over RM valt en niet 
over het preparaat. Metingen bij hoge elektrische velden zijn dan niet mogelijk. 

Als er niet belicht wordt loopt er een donkerstroom door het preparaat en 
meten we 

VpGRM 
VM = Rp + RM (3.2) 

waarbij V PG de spanning is die de pulsgenerator afgeeft. Als er wel belicht 
wordt krijgen we ook een fotostroom I F en meten we 

VpGRM 
VM=R R +IFRM (3.3) 

P + M 

We zijn er hierbij dus van uitgegaan dat de weerstand van het preparaat niet 
wezenlijk is veranderd door het belichten. Dit betekent dat de hoeveelheid door 
het licht gecreëerde ladingsdragers veel geringer is dan het aantal van oorsprong 
aanwezige. De weerstand van het preparaat is immers afhankelijk van de hoe
veelheid elektronen in het preparaat (3.1). 

Wanneer het aanzetten van het elektrisch veld en het belichten goed gesyn
chroniseerd zijn zal er op de oscilloscoop het volgende signaal te zien zijn. 
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V 

RM IF. f-- - -,.--.., 

RM lo' .._- -~t--'---

I 
I 

T 
• L• 

figuur 3.5 

Het TOF signaal ten opzichte 
van de donkerstroom 

3.3.2. Een nieuwe meetmethode 

Er zijn tijdens dit afstudeerwerk. naast de hiervoor 
vliegtijdmetingen. ook nog pogingen gedaan om een nieuwe 
ontwikkelen om de vliegtijd van elektronen in een 2DEG te bepalen. 

beschreven 
methode te 

Hiertoe zijn dwars over het preparaat. loodrecht op de bewegingsrichting. twee 
gouddraadjes gelegd. 

10 n 

buffer 

uit ---f 

uit ---f 
320 J.Lm 

buffer 

....._ __ ...." VpG 

figuur 3.6 
De draadjes over het preparaat 

positie 
bovencontact: 14 

positie 
ondercontact 24 

De gedachte hierachter is het idee dat de elektronen in deze draadjes afgestoten 
worden door de ladingswolk die in het preparaat gaat lopen ten gevolge van het 
belichten. De buffers in figuur 3.6 zijn 1:1 versterkers die het signaal laag-ohmig 
maken. 
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figuur 3.7 
Het passeren van de ladingswolk 

Wanneer de wolk gepasseerd is. stromen de afgestoten elektronen weer terug in 
het draadje. 

Het verloop van de stroom door het draadje is ook als volgt te begrijpen: Het 
draadje vormt met het 2DEG een capaciteit en dus is de gemeten spanning de 
afgeleide van de potentiaal onder het draadje. Dit is ook experimenteel 
geverifieerd door een blokspanning over het preparaat te zetten en dan de span
ning over het draadje te meten. Deze spanning was inderdaad de afgeleide van 
de spanning over het preparaat. met een amplitude van 6% van de spanning 
over het preparaat. 

A 

... 

B 

figuur 3.8 
A: Spanning over het preparaat 

8: Signaal over een draad} e 

Op deze wijze zou dus voor ieder draadje het tijdstip van het passeren van de 
ladingswolk te meten moeten zijn. Uit het tijdsverschil tussen de twee signalen 
en de afstand van beide draadjes is dan weer de driftsnelheid te bepalen. 
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3.4. Is nu aan alle voorwaarden voldaan? 

In § 2.2.1 en § 2.3 is een aantal voorwaarden genoemd waaraan 
vliegtijdmetingen aan een 2DEG zouden moeten voldoen. In verband met de 
evaluatie van de meetgegevens is het nuttig om te bekijken in hoeverre 
daadwerkelijk aan deze voorwaarden voldaan is. 

De tijd. gebruikt voor de creatie van de ladingsdragers is inderdaad veel 
korter dan de vliegtijd van de elektronen. Deze laatste bedraagt. bij een 
beweeglijkheid van 6* 103 cm2/Vs. een preparaatlengte van 1 mm en een 
aangelegde spanning van 100 V ca. 17 ns. terwijl de lengte van de lichtpuls 
maximaal 35 ps bedraagt. 

Het gebied waarin de la di ngsdragers worden gecreëerd is 30 p. m breed bij 
een preparaatlengte van 1 mm. Ook aan de tweede voorwaarde is voldaan. 

Over de voorwaarde dat de levensduur van de ladingsdragers groter moet 
zijn dan de oversteektijd van het preparaat valt in dit stadium weinig te 
zeggen. Dit zal juist door de experimenten uitgewezen moeten worden. 

De problemen die een eventuele overbelichting van het preparaat kan 
veroorzaken. kunnen verholpen worden door de verzwakker op de juiste 
waarde in te stellen. 

Over een eventuele niet-homogeniteit van het elektrisch veld kan hier 
eveneens weinig gezegd worden. Dit zal vooral afhangen van de kwaliteit 
van het preparaat. 
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3.5. De uitvoering van de metingen 

Bij de uitvoering van de metingen heeft zich een groot aantal problemen voor
gedaan. Dit werd in de eerste plaats veroorzaakt door de stikstoflaser die. 
behalve als lichtbron. door het principe van zijn werking. ook als vonkenzender 
fungeerde en derhalve een belangrijke bron van elektromagnetische storingen 
was. Om deze storingen te reduceren zijn de volgende maatregelen genomen: 

Er is een netfilter geplaatst tussen de laser en het lichtnet. Ook is hierbij 
gebruik gemaakt van afgeschermd netsnoer. 

Het lasersysteem is geplaatst in koperen bakken. geaard met dikke koper
litze. Uiteraard is in deze bakken een gat gemaakt dat juist groot genoeg is 
om het licht naar buiten te laten komen. 

Het preparaat is in een koperen houder gevat. met daarin alleen een gat 
dat juist groot genoeg is om het licht door te laten. 

Alle kabels waarmee signalen werden gemeten zijn om ringkernen gedraaid 
om te voorkomen dat storingen opgevangen konden worden door de man
tel van deze kabels. die dan eventueel op de kern zouden kunnen over
spreken. 

Ook in de triggerkabels tussen de laser-trigger-unit en de laser en de 
pulsgenerator zijn ringkernen aangebracht. omdat door deze verbindingen 
een aardlus gelegd wordt. 

De voedingslijnen van de buffers zijn ontstoord met een zelfinductie en een 
condensator naar aarde. 

De voeding van de buffers. de oscilloscoop en de pulsgenerator zijn 
aangesloten op een gestabiliseerde voeding. die op zijn beurt weer op een 
andere groep aangesloten was dan de laservoeding. Hiermee bleken ook de 
storingen ten gevolge van in de buurt staande computers (de klokfrequen
tie) geëlimineerd te zijn. 

Uiteindelijk bleek de storing op het signaal van 40 à 50 mV te zijn terugge
bracht naar 3 à 5 mV. een voor onze experimenten acceptabele waarde. Boven
dien bleek bij herhaald meten en dan middelen (zie hieronder) de storing minder 
dan 1 mV te zijn. 

Een tweede bron van problemen was de dye-laser. De uitlijning hiervan was niet 
eenvoudig. zeker niet in een later stadium. toen we gebruik wilden gaan maken 
van infrarood licht. Na enkele weken verwoed uitlijnen bleek de geleverde inten
siteit echter ruim voldoende voor de metingen. 

Ondanks alle zorgvuldige afstemmingen en instellingen bleek het signaal. 
gemeten op de oscilloscoop niet geheel stabiel. De donkerstroom fluctueerde 
enigszins omdat de spanning van de pulsgenerator niet stabiel genoeg was ( ± 
5%). Ook vertoont het signaal door de grote donkerstroom een grote onder
grond (zie figuur 3.5). 

Er is daarom voor gekozen om het signaal (met ondergrond) 100x in te lezen 
met behulp van het programma SIGNALen van al deze signalen het gemiddelde 
te berekenen. Vervolgens werd de ondergrond 100x ingelezen. Het preparaat 
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werd dus niet belicht. maar de laser ging wel steeds af. zodat in deze meting 
ook een eventuele ondergrond ten gevolge van de storingen meegenomen werd. 
Ook van deze tweede serie van 100 werd gemiddeld. Het uiteidelijke fotosignaal 
werd bepaald door de uitkomst van de tweede middeling van de eerste af te 
trekken. Deze procedure is ook gevolgd bij de metingen van de signalen over de 
draadjes. 

Alle metingen zijn uitgevoerd bij een golflengte van 566 nm. hoewel er bij deze 
golflengte ook elektron-gat paren in het Al x Gal-x As vrijgemaakt werden (§ 
2.3). Er zijn wel pogingen ondernomen om metingen met infrarood te doen. 
maar de uitlijning van de laser en de focussering van het licht leverde zoveel 
problemen op dat hiervan voorlopig is afgezien. 
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4. RESULTATEN 

4.1. Egale belichting van het preparaat 

Om de te meten TOF signalen te kunnen vergelijken met "gewone" fotogelei
ding is een meting gedaan van de stroom door het preparaat bij egale belichting. 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

Fotogeleiding, preparaat geheel belicht 
+20 V, 2336-7 A 

0.00 .__.__.___.___.__.__.__._..J.-..__,___.....___.___.__ .. .__._-L-....._...__......_. 
-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

tijd [ns] 

figuur 4.1 
Fotogeleiding 

Hoeveelheid gecreeerde elektronen in 2DEG: S:-1012 cm-2 

Het eerste opvallende aan deze grafiek is de relatief lange stijgtijd van het sig
naal. die niet afkomstig kan zijn van circuiteffecten ( stijgtijd circuit < 1 ns). 

De fotostroom valt -op het oog exponentieel- terug naar een waarde van 0.04 V. 
Deze constante ondergrond blijkt erg lang aan te houden (> 30 JLS). Wat de 
oorzaak is van deze ondergrond is niet duidelijk. Parallelle geleiding zou een 
mogelijke oorzaak kunnen zijn (ref. 19). De bovenstaande figuur is ook logarit
misch uitgezet. maar dit leverde geen rechte lijn op. Daarom is de constante 
ondergrond eerst van figuur 4.1 afgetrokken. Het resultaat hiervan is vervol
gens nog eens logaritmisch uitgezet. 
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Fotogeleiding-ondergrond (logaritmisch) 
2336-7a, +20 V 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Tijd [ns) 

figuur 4.2 
Fotogeleiding min ondergrond. 

logaritmisch uitgezet 

Het resultaat hiervan is wel een rechte lijn. Als we er van uitgaan dat figuur 4.1 
verloopt volgens Ae -t/T + 8 . dan volgt uit figuur 4.2 een 1 van ongeveer 130 
ns. Dit zou iets met een levensduur te maken kunnen hebben. maar zeker is dat 
absoluut niet. 
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4.2. De TOF metingen 

4.2.1. Signaal als functie van VpG 

De spanning over de meetweerstand IS als functie van de aangelegde spanning 
V PG gemeten. 

2: 
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figuur 4.3 
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De gemeten spanning als functie van VpG 

Hoeveelheid gecreeerde elektronen in 2DEG: ~1012 cm-2 
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Ook is de verwachte vliegtijd van de elektronen als functie van de aangelegde 
spanning en dus het elektrisch veld over het preparaat berekend. Dit wordt in 
onderstaande tabel weergegeven. 

V PG (V) 
1 
2 
5 

10 
20 
30 
40 
50 

EPREP (V/cm) 
9 

18 
46 
92 

184 
276 
368 
460 

tabel 4.1 
De verwachte vliegtijd 

Aan figuur 4.3 vallen nu een aantal zaken op: 

tijd ( ns) 
1800 
900 
360 
180 

90 
60 
45 
36 

Ook hier is de stijgtijd van het signaal langer dan alleen op grond van 
circuiteffekten verwacht kan worden. 

Wanneer er een positieve spanning aangelegd wordt valt het gemeten sig
naal sneller af dan bij een negatieve V PG . Dit is in overeenstemming met 
het idee dat bij een positieve spanning de beweging van de elektronen 
gevolgd wordt en bij een negatieve spanning de gaten (in het GaAs ) . 
Omdat de beweeglijkheid van de elektronen groter is dan die van de gaten. 
moet het signaal wat we meten als we de elektronen beschouwen het 
snelste afvallen. Vergelijken we echter de figuur met de gemeten waarden 
met tabel 4.1. dan valt op dat de gemeten signalen veel langer aanhouden 
dan verwacht wordt. De (voorzichtige) conclusie uit dit alles luidt dat we 
weliswaar drift van de ladingsdragers detecteren. maar dat de signalen nog 
zeer verbreed worden door diffusie. 

Wanneer we de hoogte van de gemeten spanningspiek uitzetten tegen het 
elektrische veld. dan vinden we de volgende figuur. 
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Gemeten spanning als functie van E-veld 
2336-7a 
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Gemeten spanning als functie van E-veld 
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figuur 4.4 
De hoogte van de gemeten spanningspiek 

als functie van het aangelegde veld 

De gemeten spanning lijkt evenredig met V PG . Dit is in overeenstemming met 
2.8 en 2.4: de fotostroom is evenredig met vd en dus met het aangelegde veld. 

De grafieken lijken een exponentiele afval te vertonen. Ook deze grafieken 
zijn daarom logaritmisch uitgezet. De waarden bij een negatieve V PG zijn 
hiertoe uiteraard eerst met -1 vermenigvuldigd. 
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Diverse spanningen 
2336-?a, net boven ondercontact belicht 

r--

.·. 
.. 

--+1 V 

-- +2 V 

--+5 V 

...... +10 V 

--- +20 V 

--- +30 V 

--+40 V 

+50 V 
0.00 1 L--L----l'------l-__J. _ __J. _ __J. _ _.J. _ __..l. _ __. 

0 50 1 00 150 200 250 300 350 400 450 

tijd [ns] 

Diverse spanningen 
2336-?a, net boven ondercontact belicht 

--- ----- --
0.1 r--=~-----------------......_ ---- .. ...._._ 

;· ~- ........ ~~--~--------- .. -:. .. ' -~:: .. :: ...._ __ ·~ 
-----~·~ ---.:._·~: .. :..:.: 

0.01 .. _____ _ 
----

0.001 L...__..___..___..._ _ _,__ _ _,__......__ _ __._ _ _.__ _ _, 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

tijd [ns] 

figuur 4.5 

---1 V 

-- -2 V 

---5 V 

······ -10 V 

----20 V 

--- -30 V 

---40 V 

-50 V 

De gemeten spanning als functie van het 
aangelegde veld. logaritmisch 



- 32-

Ook hier is te zien dat er nu rechte lijnen ontstaan. alhoewel de lijnen in 
het geval van een positieve V PG niet allemaal evenwijdig lopen. De 
tijdconstante die uit de grafiek met negatieve V PG zou volgen bedraagt 
430ns. De tijdconstanten voor de positieve V PG staan hieronder getabel
leerd. 

V PG (V) 
10 
20 
30 
40 
50 

tijd ( ns) 
430 
290 
210 
210 
180 

tabel 4.2 
De tijdconstanten uit figuur 4.5 

Voor spanningen lager dan 10 V zijn geen tijdconstanten uitgerekend. De 
gemeten signalen zijn dan zo klein dat een zinvolle bepaling van r niet mogelijk 
IS. 

Het is natuurlijk nog maar de vraag of de gevonden tijdconstanten iets te 
maken hebben met een levensduur van de ladingsdragers. Wel is het zo dat alle 
hier gevonden waarden kleiner zijn dan de T die resulteerde uit de fotogeleiding. 
Bij fotogeleiding bewegen de ladingsdragers nog een tijd als twee lagen over 
elkaar heen. terwijl bij belichten met een streep de gecreëerde gaten en elek
tronen meteen uit elkaar getrokken worden. De kans op recombinatie is in het 
laatste geval dus geringer. 

4.2.2. TOF signaal als functie van de plaats 

Ook is het TOF signaal bij een vaste spanning als functie van de plaats 
gemeten. 
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figuur 4.7 
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Ook hier zijn we dat de breedte van de piek toeneemt naarmate de elektronen 
een kortere en de gaten een langere afstand moeten afleggen. De conclusie dat 
we inderdaad drift waarnemen wordt hier dus bevestigd. 

Ook deze figuren zijn nog eens logaritmisch uitgezet. 
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figuur 4.8 
TOF signaal als functie van de belichtingsplaats. 

bij positieve V PG • logaritmisch 
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figuur 4.9 
TOF signaal als functie van de belichtingsplaats. 

bij negatieve V PG. logaritmisch 

De grafieken bij een positieve V PG lopen niet recht. maar vertonen bij t=100 ns 
een knik. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat bij belichten ergens 
tussen de contacten zowel gaten als elektronen aan de geleiding deelnemen. 
Deze gaten en elektronen vertonen volgens figuur 4.6 een verschillende afval. 
Waarom deze knik bij negatieve waarden van V PG niet voorkomt is niet 
duidelijk. 

.. 
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4.3. De spanning over de draadjes als functie van de plaats 

Tenslotte is de spanning over de draadjes als functie van de plaats van belich
ten bij een vaste V PG gemeten. 
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Signaal over de draadjes als functie van de plaats 
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In bovenstaande figuur zijn de signalen steeds 200 ns verschoven over de tijdas 
om vergelijking mogelijk te maken. In de onderstaande figuur is het verloop van 
één signaal apart getekend om duidelijk het verloop van het signaal te laten 
Zien. 
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figuur 4.11 

Signaal over één draadje 

Het meest opvallende aan de bovenstaande figuren is. dat er meteen op het 
moment van belichten een signaal zichtbaar wordt. en niet pas na een looptijd 
van de elektronen. Ook is er geen tijdsvertraging tussen het meten van een sig
naal op de beide draadjes. Verder zien we dat het oppervlak onder de positieve 
piek van het signaal veel groter is dan het oppervlak onder de negatieve staart. 
Dit is in tegenspraak met de gedachte dat er bij het arriveren van de 
ladingswolk een bepaalde hoeveelheid lading wegstroomt en dat deze zelfde hoe
veelheid na de passage weer terugstroomt. 

Dit alles zou verklaard kunnen worden door het feit dat bij belichten locaal zeer 
veel elektronen vrijgemaakt worden en hierdoor de weerstand van het preparaat 
kleiner wordt. De potentiaalverdeling over het preparaat zal dan veranderen en 
dit wordt dan door de draadjes gedetecteerd. Wanneer dan de ladingswolk door 
diffusie" uitsmeert zal deze niet meer waar te nemen zijn. 

Verder is nog te zien dat de signalen van draadje 2 alle iets groter zijn dan die 
van draadje 1. Dit komt waarschijnlijk omdat de beide draadjes nooit exact 
gelijk zijn en op precies dezelfde wijze over het preparaat liggen. 

Omdat de metingen over de draadjes onbegrijpelijke resultaten opleverden is 
besloten om voorlopig alle aandacht te besteden aan de TOF metingen, die op 
zich al voldoende problemen gaven. Daarom zijn nog geen uitgebreide meet
gegevens over de draadjes beschikbaar. Wel kan gezegd worden dat bij nega
tieve spanningen het teken van het signaal over de draadjes omkeert en dat ook 
dit signaal evenredig lijkt te zijn met de aangelegde spanning. 

• 
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5. DISKUSSIE EN CONCLUSIES 

Alles overziend kan gezegd worden dat we er in geslaagd zijn een goed wer
kende opstelling voor TOF metingen te ontwerpen en te bouwen. De problemen 
van de storingen zijn overwonnen en de eerste metingen zijn gedaan. Het mag 
duidelijk zijn dat deze metingen nog niet de resultaten hebben opgeleverd die 
wij er op grond van de theorie van verwachtten. We nemen bij deze metingen 
echter wel drift van de ladingsdragers waar. maar het lijkt er op dat de resulta
ten nog gedomineerd worden door diffusie. 

Het verdient daarom aanbeveling om metingen te gaan doen aan kleinere 
preparaten. Er moet dan wel extra aandacht geschonken worden aan de 
focussering van het licht. De kwaliteit van de laserbundel moet hiertoe nog wel 
verbeterd worden. want het profiel van de bundel is op het moment beslist niet 
gaussisch en de bundel lijkt bij iedere lichtpuls iets te "verspringen". 

Met betrekking tot deze kleinere preparaten kan gezegd worden dat nieuwe 
metingen aantonen dat bij deze kleinere preparaten het TOF signaal steiler 
afvalt en korter duurt. 

Verder is het belangrijk dat de kwaliteit van de preparaathouder verbeterd 
wordt. zodat het preparaat met een micrometer daadwerkelijk in het focus van 
het licht gezet kan worden en niet. zoals nu. met de hand verschoven moet wor
den. Ook de vertikale verstelling liet tijdens deze metingen veel te wensen over. 
De hoogte van de spanningspuls tenslotte was niet constant ( ± 5%). 

Bij volgende metingen is het verder van belang dat de combinatie maximale 
pulshoogte (van de pulsgenerator) en preparaatlengte zo gekozen wordt dat tot 
enige kV /cm gemeten kan worden. en niet tot slechts 500 V /cm. 

Verder zal het de oplettende lezer niet ontgaan zijn dat er geadviseerd is om 
met infrarood te belichten om te voorkomen dat er parallelle geleiding optreedt. 
De uitlijning van het lasersysteem en de optiek leverde met I.R. echter zoveel 
problemen op. dat wij voorlopig hiervan afgezien hebben. Verder zijn er bij alle 
metingen meer elektronen per cm2 vrijgemaakt dan er van te voren in het 2DEG 
aanwezig waren. Dit was een kwestie van "de vorm van de dag" van de laser. 
Bij iedere meetserie werd de bundel optimaal afgeregeld. De intensiteit van de 
lichtbundel werd vervolgens zover teruggedraaid. dat er nog steeds redelijk 
meetbare signalen aanwezig waren. In de toekomst zal er aandacht aan besteed 
moeten worden de metingen zover te vervolmaken dat er bij lagere excitatie
dichtheden gemeten kan worden. 

Ook valt nog op te merken dat wij bij al onze TOF metingen een exponentiele 
afval van de signalen gezien hebben. Het is nog niet duidelijk of dit iets met een 
levensduur te maken heeft. Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen zou 
het verstandig kunnen zijn om eerst metingen aan recombinatie van elektronen 
en gaten in de heterostructuur te verrichten. Hiervoor moet dan het preparaat 
belicht worden zonder dat er een elektrisch veld over is aangelegd. Uit de met
ing van de luminescentie kan dan meer bekend worden 'over recombinatie. 

Het opzetten van deze vliegtijdmetingen is dus geen eenvoudige zaak. Ook in 
de literaruur is hierover weinig te vinden (ref. 19 en 20). De metingen die hierin 
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gerapporteerd worden geven geen eenvoudig interpreteerbare resultaten. 

Met betrekking tot de metingen over de draadjes kan gezegd worden dat we 
hier nog niet veel van begrijpen. Het lijkt verstandig deze metingen achterwege 
te laten totdat met vliegtijdmetingen een duidelijk beeld is ontstaan van de pro
cessen die zich in het 2DEG afspelen. De verklaring die in § 4.3 voor het waar
genomen signaal over de draadjes gegeven wordt mag nog zeer speculatief wor
den genoemd. 

Wanneer er uiteindelijk met deze draadjes gemeten wordt. is het beter deze te 
vervangen door opgedampte strips. Deze kunnen smaller zijn dan de draadjes. 
zitten dichter bij het 2DEG en kunnen met een grotere nauwkeurigheid geposi
tioneerd worden. Voorlopig lijkt het echter nog voorbarig om een nog niet vol
ledig begrepen proces te willen meten met een nog niet begrepen meetmethode. 



- 41 -

LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

d 

e 

E 

EPREP 

h 

lo 
IF 
k 
L 
m 

(m] 

(C I 
[vm-11 
[vm- 11 
[Js] 
(A) 
(A) 
[m-11 
[m 1 
[kg I 
[m2v-ts-1] 

(0) 
[01 
[s 1 
[s 1 
(s] 
[s] 
[s] 
(s] 
(V 1 
[V 1 
[V 1 
(ms-1] 

breedte van het gebied waann ladingsdragers 
gecreëerd worden 
eenheidslading 
elektrisch veld 
elektrisch veld over het preparaat 
constante van Planck 
donkerstroom 
fotostroom 
golfvector van het elektron 
lengte van het preparaat 
effektieve massa van de elektronen 
beweeglijkheid 
dichtheid van het 2DEG 
aantal gecreëerde ladingsdragers 
ohmse weerstand van het preparaat 
meetweerstand 
vliegtijd van de elektronen 
tijd gedurende welke de pulsgenerator aanstaat 
impulsrelaxatietijd van de elektronen 
afvaltijd van het TOF signaal 
stijgtijd van het TOF signaal 
levensduur van de ladingsdragers 
gemeten spanning over RM 
spanning over het preparaat 
spanning die de pulsgenerator afgeeft 
driftsnelheid van de elektronen 
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APPENDIX: BESCHRIJVING LASER-TRIGGER-UNIT 

De laser-trigger-unit geeft drie triggerpulsen af: OUT1 (laser charge). OUT2 
(pulsgenerator) en OUT3 (laser fire). 

De schakelaar MANUAL/COMPUTER geeft de keuze om deze continu te laten 
pulsen (MANUAL) dan wel via de M68000 in de Eurobus aan te sturen (adres 
2048). In de stand MANUAL staan de pennen 2 en 3 van H1 op hoge span
ning. De uitgang (2Y) wordt dan laag. dus de pennen 3 van J1 en H2 ook. Hier
door geven Jt en H2 bij iedere opgaande flank van de clock een puls af. De 
clock wordt betrokken uit de pulsgenerator van de Eurobus. 

Wanneer de schakelaar in de stand COMPUTER staat zijn de pennen 2 en 3 
van H1 laag. pen 4 staat op hoge spanning en 5 wordt alleen hoog als het com
mando BIS_EB(2048.0) wordt gegeven (BIT SET). Met dit commando wordt 
W#O even laag (en dus de uitgang van F1A hoog) en BDO even hoog. Hierdoor 
wordt de Q-uitgang van F2A hoog. dus pen 5 van H1 ook. De Q-uitgang gaat 
naar pen 2 van F3A. Hiermee kan vanuit de Eurobus teruggelezen worden of 
databit 0 geset is of niet. ofwel of het kastje aan staat of niet. Wanneer de 
pennen 4 en 5 van F2A hoog zijn wordt de uitgang weer laag. zodat J1 en H2 
bij iedere opgaande flank van de clock een puls geven. Met het commando 
BIC_EB(2048.0) wordt de rusttoestand hersteld (BIT CLEAR). BDO wordt dan 
even laag. zodat pen 5 van F2A weer laag wordt. Pen 1 van F2A. die is 
aangesloten op IN I T ( L) uit de Eurobus staat altijd op hoge spanning, behalve 
wanneer de Eurobus aangezet wordt. INIT(L) wordt dan even laag. zodat de 
flip-flop geïnitialiseerd wordt. Q is dan laag en Q is dan hoog. zodat het kastje 
dan geen pulsen geeft. ook al staat de schakelaar op COMPUTER. 

De Q-uitgang van J1 gaat naar K1A. een 50 ohms line-driver. Op het moment 
dat pen 2 hiervan laag wordt geeft deze een positieve puls. Dit wordt de eerste 
triggerpuls. De breedte van deze puls hangt af van de combinatie van condensa
tor en weerstand aan J1 (t=0.7•R•C). 

De breedte van de puls die H2 afgeeft is te regelen met een instelpotmeter op 
de print. Deze breedte bedraagt op het moment 39 IJ-S. De Q-uitgang van H2 
gaat naar J2 en H3. Deze zijn zo aangesloten dat ze een puls afgeven bij de 
neergaande flank van de puls uit H2. Op deze wijze is de tijdsvertraging tussen 
de puls uit J1 enerzijds en J2 en H2 anderszijds te regelen. De Q-uitgang van J2 
geeft via een 50 ohms line driver en een versterking m.b.v. een transistor 
OUT2. 

De Q-uitgang van H3 gaat naar J3 en deze geeft weer een puls die via K1 C en 
de transistorschakeling OUT3 vormt. De tijdsvertraging tussen de puls uit 
OUT2 en OUT3 is in te stellen m.b.v. een regelbare potentiometer op het 
frontpaneeL die op H3 is aangesloten en kan op het moment tussen 300 en 
1300 ns. 

De transistorschakelingen na K1B en K1C zijn opgenomen omdat gebleken is 
dat de hierop aangesloten apparatuur een te grote belasting vormde voor de 
direkt uit dezeIC'skomende TTL pulsen. 
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