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Samenvatting. 

Om een indruk te krijgen van de elektronische struktuur van een 

halfgeleider heterojunktie past men, vanwege de relatief geringe 

numerieke inspanningen die ervoor nodig zijn, vaak het 

effektieve-massa formalisme toe. Echter, omdat men bij 

heterostrukturen niet te maken heeft met een enkel materiaal maar 

met twee of meer verschillende materialen van, op atomaire schaal, 

beperkte afmetingen kan men bij de toepassing van dit formalisme 

op dergelijke strukturen een aantal vraagtekens plaatsen. Deze 

koncentreren zich voornamelijk op het verloop van de potentiaal 

en de golffunkties nabij het grensvlak. In dit verslag worden deze 

problemen besproken. Er is getracht om met behulp van 

eendimensionale modelberekeningen inzicht te krijgen in deze 

problematiek. Met een eendimensionaal model voor een heterojunktie 

wordt de relevantie van een door Sham en Nakayama gegeven 

afleiding van een eff~ massa vergelijking voor een heterojunktie 

onderzocht. Met behulp van eendimensionale supercelberekeningen 

is het onstaan van een interfacelading en de invloed van impuri

ties daarop nagegaan. Tevens zijn de uitkomsten van 

supercelberekeningen vergeleken met eff. massa berekeningen aan 

datzelfde systeem. 
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1. Inleiding. 

1.1 Heterostrukturen. 

Een van de belangrijkste onderzoeksgebieden in de vaste-stoffysika 

en -technologie is het perfektioneren van materialen en strukturen 

waarin ladingsdragers hoge beweeglijkheden en kontroleerbare 

dichtheden hebben. In dit verband wordt veel onderzoek verricht 

aan halfgeleider heterostrukturen. Sedert een tiental jaren is het 

met toenemend succes mogelijk om met behulp van technieken zoals 

Molecular Beam Epitaxy (MBE> en Metalorganic Chemical Vapeur De

position CMDCVD) zeer zuivere monokristallijne materialen te 

groeien welke bestaan uit twee of meerdere epitaxiale lagen 

halfgeleidermateriaal van verschillende samenstelling. De over

gang tussen de lagen vindt plaats binnen één à twee 

atoomafstanden. De meest gebruikte materialen zijn III- V 

verbindingen zoals GaAs, AlGaAS, InAs en GaSb en II-VI 

verbindingen zoals CdTe en HgTe. Met gebruik van zgn. 

modulatie-doping technieken (bepaalde lagen of gedeelten van een 

laag voorzien van een donor- of acceptormateriaal) kan nabij zo'n 

grensvlak een zogenaamd tweedimensionaal elektronengas verkregen 

worden waarvan de dichtheid afhangt van materia~keuze, laagdikten 

en dopingkoncentraties. De elektronen van dit tweedimensionaal 

elektronengas zijn in de richting loodrecht op het grensvlak 

gelokaliseerd terwijl ze evenwijdig aan het grensvlak vrij kunnen 

bewegen. Er is verwantschap met een zgn. geleidend kanaal van een 

veldeffekt transistor. 

Het ontstaan van een 2-D elektronengas kan worden geillustreerd 

aan de hand van het bandenplaatje van de veelgebruikte GaAs-AlGaAs 
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heterojunktie, welke bestaat uit een halfoneindige laag GaAs tegen 

een halfoneindige laag AlGaAs. 

~~ 
AlG A 11 GaAs z 

----~~a~s~--------~·~1~1~.-------~~~------~~~·~ 

Fig.l.l Flat-band konditie van een heterojunktie. 

In figuur 1.1 is een schets gegeven van de ligging van de 

geleidingsbandminima en valentiebandmaxima als funktie van de 

plaats voor beide materialen voordat deze in kontakt zijn; de zgn. 

flat-band konditie. De AlGaAs laag is vanaf een bepaalde afstand 

van het grensvlak voorzien van een donormateriaal, terwijl 

aangenomen is dat beide lagen verontreinigd zijn met een 

acceptormateriaal. Wanneer deze materialen in kontakt worden 

gebracht zullen de elektronen in de bezette donortoestanden nabij 

het grensvlak oversteken naar de onbezette, lager gelegen, 

acceptortoestanden. 
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(All accept.states Occ:upied by positive Al r accepters negative 

electroos from local donor states) 

Fig.1.2 Bandbuiging en ruimtelading nabij het interface. 

Ten gevolge van de aldus ontstane ruimtelading zal er, zoals 

aangegeven in figuur 1.2, nabij het grensvlak een potentiaalput 

ontstaan. Door deze potentiaalput ontstaan er toestanden onder in 

de geleidingsband welke gelokaliseerd zijn nabij dit grensvlak. 

Deze zullen gedeeltelijk bezet zijn door elektronen uit de 

donornivo's. In evenwicht zullen bij T=O alle toestanden tot het 

Ferminivo bezet zijn, terwijl bij eindige temperatuur Fermi- Dirac 

statistiek de bezetting van de nivo's bepaalt. De gebieden waarin 

bij T=O alle donoren of acceptoren geïoniseerd zijn worden 

deplettegebieden genoemd, in fig. 1.2 aangegeven met resp. dd en 

De heterojunktie-strukturen worden i.h.a. onderverdeeld in drie 

kategorieen nl. de enkele heterojunktie, quantumwell en 

superrooster. Ter illustratie van deze naamgeving is in figuur 1.3 

een schets gegeven van de bandbuiging van deze strukturen. 
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Fig. 1.3 a Heterojunktie b Quanturnweil c Superrooster 

1.2 Berekening van de elektronische struktuur van een 

heterojunktie. 

Voor vele toepassingen is het belangrijk om een indruk te krijgen 

van de ladingsdichtheid en energienivo's van zo'n tweedimensionaal 

elektronengas. Het ligt hierbij voor de hand om dezelfde werkwijze 

te hanteren als bij bandstruktuurberekeningen van bulkmaterialen, 

nl. het reduceren van het veeldeeltjesprobleem tot een 

eenelektronprobleem in een uitwendige potentiaal en vervolgens 

gebruik te maken van de translatiesymmetrieen van het 

kristalrooster om een mathematisch hanteerbare oplosmethode te 

verkrijgen. Het is duidelijk dat deze translatiesymmetrieen bij 

een heterojunktie en quantumwell gedeeltelijk ontbreken. Ook de 

aanwezigheid van de random verdeelde onzuiverheden verbreken de 

symmetrieen. Om toch gebruik te kunnen maken van een gebruikelijke 

bandstruktuurmethode wordt soms kunstmatig de periodiciteit 
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hersteld door een eenheidscel te kiezen welke een interface bevat 

en waarvan de randen parallel aan het interface zo ver weg van dat 

interface gekozen worden dat deze nieuwe periodiciteit geen 

invloed heeft op de elektronische struktuur nabij het interface. 

Het komt er dus op neer dat men een superrooster uitrekent waarvan 

de periode zo groot is dat de interfaces als afzonderlijke 

heterojunkties beschouwd kunnen worden. Deze methode heet de 

supercelmethode. Zie figuur 1.4 voor de atomaire posities nabij 

de overgangslaag (interface layer> van zo'n Ge-GaAs supercel [1]. 

Ge-GaAs (110) Interface 

OGo eGe eAs 

. 
f,..v 

GoA 1 

lor .. 
---1 • 
lnlerl0 , 0 
lorer 

Atomie positions near tbe Ge-GaAs 11101 • 
terface. Bonds are denoted by heavy solid linea, a
cept bonds across the interface are sh~ u bei1'J 
dasbed lines. The ebains ABAB and CDCD are u.e • 
independent bonding ebains perpendicular to tbe llllr
face, containing the Ge-Ga and Ge-As bCilds, rea,._ 
tively. The ", y, and ~ dtrections used In aett11c ., 
the unit cell.are sbawn at bottom. 

Fig.1.4 Atomaire posities nabij een Ge-GaAs grensvlak. 

Sedert een tiental jaren zijn de kapaciteit en snelheid van 

komputers zo groot geworden dat deze methode voor endedoopte 

heterojunkties gebruikt kan worden. Zie bijvoorbeeld Pickett, 

Louie en Cohen (1]. Echter, voor gedoopte heterojunkties, met 
6 

dopingkoncentraties van vaak in de orde van 1 op 10 bulkatomen, 

kan men deze methode niet toepassen vanwege de grootte van de 

benodigde supercel. 
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Om bovenstaande problemen te vermijden maakt men, ook bij 

ongedoopte heterostrukturen, veelal gebruik van het 

effektieve-massa formalisme. Dit formalisme, dat in hoofdstuk 2 

gedetailleerd beschreven wordt, vereist aanzienlijk minder 

numerieke inspanningen dan de hierboven genoemde rigareuze 

supercelmethode. De methode is gebaseerd op een storingsrekening 

met de afzonderlijke bulkmaterialen als ongestoord probleem. Deze 

storingsrekening resulteert, na toepassing van enkele 

vereenvoudigende veronderstellingen, in een beschrijving van de 

heterojunktie waarin een zogenaamde eff. massa vergelijking 

centraal staat. Met behulp van deze vergelijking is het mogelijk 

energienivo's en ladingsdichtheden te bepalen. De vergelijking, 

waarvan in hoofdstuk 2 een afleiding gegeven wordt, luidt: 

( 1. 1) 

Hierin is 4'<z> het z-afhankelijke deel van de zgn. 

envelopefunktie fCr>, waarbij z de koordinaat voorstelt loodrecht 

op het grensvlak van de heterojunktie. De funktie ter> is, zoals 

in hoofdstuk 2 zal blijken, een modulatiefunktie van de echte 

golffunktie, d.w.z. een funktie welke de langzame variaties van 

de echte golffunktie vertoont maar waaruit de variaties op 

Csub-)atomaire schaal verdwenen zijn. Omdat de potentiaal 

evenwijdig aan het grensvlak zuiver periodiek is, is de 

envelopefunktie in het eff. massa formalisme te schrijven als: 

( 1. 2) 
) 
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waarbij kx en ky de komponenten zijn van de golfvektor ~q 

evenwijdig aan het grensvlak. De bij fCr> behorende waarde van 

de energie is dan: 

E ( 1 . 3 ) 

althans voor dat energiegebied waarin de elektrontoestanden van 

* beide bulkmaterialen met dezelfde eff. massa m kunnen worden 

beschreven. Voor de storingspotentiaal U(z) neemt men de volgende 

uitdrukking: 

( 1 • 4) 

waarin O.Ec het verschil in geleidingsbandminimum van het linker 

en rechter materiaal in de heterojunktie is. U~(z) is de 

Coulombpotentiaal welke m.b.v. de Poissonvergelijking uit de 

ladingsdichtheid verkregen kan worden en Ut~(z) brengt de exchange 

wisselwerking in rekening. Zowel geïoniseerde donoren als 

acceptoren dragen bij tot de ruimtelading. Tesamen met de 

ladingsdichtheid van het tweedimensionaal elektronengas dragen zij 

bij tot de Coulomb- en de exchangepotentiaal termen in (1.4). Een 

en ander moet zelfkonsistent doorgerekend worden. Dit is 

noodzakelijk omdat de ladingsdichtheid, verkregen uit de 

oplossingen van (1.1), een potentiaal oplevert die gelijk behoort 

te zijn aan de potentiaal waarmee men de oplossingen van (1.1) 

heeft uitgerekend. De potentiaal UCz) is geschetst in figuurl.2. 

In deze situatie gaat men vaak te werk als in ref. [z]. Men 

schrijft twee eff. massa vergelijkingen op voor de twee zuivere 

bulkmaterialen GaAs en AlGaAs. Dit betekent dat men voor de 
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effektieve massa in de effektieve-massa vergelijking (1.1) voor z( 

0 de effektieve massa van AlGaAs nabij het geleidingsbandminimum 

neemt en voor z)O uiteraard de eff. massa van GaAs. Vervolgens laat 

men de envelopefunkties op het grensvlak volgens bepaalde 

voorschriften (zie par. 3.2) op elkaar aansluiten. Het toepassen 

van verschillende effektieve massa's blijkt rekentechnisch 

I I 
aanzienlijk gekompliceerder te zijn dan het nemen van een eff. 

massa. Voor de veel voorkomende kombinatie GaAs-Al~Ga 1_fs C0lx(0.3) 

neemt men vaak de effektieve maesa van GaAs. Het blijkt dat het 

gebruiken van dezelfde eff. massa in dit geval geen aanzienlijke 

afwijkingen introduceert. Men zie ref. [3] voor een beschrijving 

en toepassing van deze methode. De eendimensionale 

Schrodingervergelijking (1.1> heeft enkele opvallende kenmerken, 

te weten 

~ 
- m is niet de vrije-elektron massa maar de eff. massa nabij het 

geleidingsbandminimum. 

- U(z) is niet de komplete potentiaal in de z-richting, maar een 

additionele potentiaal waarin het roosterperiodieke gedeelte van 

de potentiaal, dus de potentiaal van de zuivere bulkmaterialen, 

niet voorkomt. 

- ~(z) is niet de echte golffunktie, maar een modulatiefunktie 

van de echte golffunktie. 

De toepassing van het eff. massa formalisme is om twee redenen 

aanzienlijk eenvoudiger de supercelmethode. In de eerste plaats 

kan het gedetailleerde roosterperiodieke gedeelte van de 

potentiaal buiten beschouwing gelaten worden. Deze zit a.h.w. 

verwerkt in de effektieve massa. Het bepalen van de 

ladingsdichtheid en de energienivo's is door deze methode 

gereduceerd tot het oplossen van een eendimensionale diff. 
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vergelijking (1.1), waarbij de potentiaal een ,op atomaire schaal, 

langzaam varierende funktie is in het merendeel van het z-gebied. 

Hierdoor zijn de benodigde numerieke inspanningen aanzienlijk 

minder dan bij de supercelmethode. Het nadeel is dat men uiteraard 

geen informatie krijgt over de ladingsdichtheid op Csub-)atomaire 

schaal. In de tweede plaats is het met de eff. massa methode, welke 

in principe een storingsrekening is, mogelijk om zich te beperken 

tot het uitrekenen van de oplossingen in een relevant 

energiegebied, in dit geval de onderzijde van de geleidingsband. 

Met de supercelmethode kan dit niet. 

1.3 Doel van het onderzoek. 

Het blijkt dat de toepassing van het eff. massa formalisme, 

tesamen met enige aannamen m.b.t. de onzuiverheden en de 

evenwichtssituatie, voor oa. de kombinatie GaAs-AlGaAs resultaten 

(oa. totaal aantal elektronen van het 20 gas) oplevert die in 

redelijke overeenstemming zijn met de experimentele resultaten 

~]. Echter, omdat zo'n heterojunktie bestaat uit twee of meer, 

op atomaire schaal, eindige lagen van verschillende samenstelling 

(met dus een tamelijk abrupte potentiaalverandering in een klein 

overgangsgebied) ,terwijl het eff. massa formalisme in ziin 

algemeemheid slechts geldt voor een zwak varierende potentiaal in 

een overigens periodieke potentiaal, bestaan er enige onzekerheden 

in over de toepasbaarheid van het formalisme in dit verband. De, 

in par. 1.2 beschreven, werkwijze nl. het toepassen van het 

formalisme in de afzonderlijke materialen en vervolgens de 

envelopefunkties op het grensvlak volgens bepaalde voorschriften 

op elkaar laten aansluiten moet men dat ook meer beschouwen al~ 
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een, in veel gevallen redelijke resultaten opleverend, recept dan 

als het resultaat van een sluitende theorie. Vooral het punt van 

de aansluitvoorwaarden staat volop in de belangstelling, maar ook 

over de stapgrootte ~Ec verschijnen regelmatig publikaties. Het 

doel van het hier beschreven onderzoek is niet om een definitief 

antwoord te geven op deze problemen, maar om de problemen die bij 

de toepassing van het eff. massa formalisme in heterostrukturen 

optreden nadrukkelijk aan de orde te stellen en met behulp van 

eendimensionale modelberekeningen te onderzoeken. Ook wordt 

getracht een door Sham en Nakayama voorgestelde modifikatie van 

het eff. massa formalisme te generaliseren. Tevens willen we een 

indruk krijgen van de juistheid van het in par. 1.2 beschreven 

recept. 
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2. Het effektieve-massa formalisme. 

2.1 Afleiding met behulp van Wannierfunkties 

Allereerst leiden we de eff. massa vergelijking af met behulp van 

Wannierfunkties. Deze afleiding, afkomstig van Slater [4], maakt 

gebruik van het feit dat voor een periodiek rooster uit de 

eenelektron golffunkties een komplete set orthogonale funkties, 

de Wannierfunkties, gekonstrueerd kunnen worden. Deze funkties 

zijn als volgt gedefinieerd: 

vs;.(r- 8) 
-\. !6 .B 

e ( 2. 1) 

waarin k een golfvektor is. R is een primitieve roostervektor, N 

is het aantal primitieve eenheidscellen en n is de bandindex. De 

funktie l\Jn\r..{rJis een eenelektron golffunktie. Aangezien er . -
evenvee 1 een e 1 e kt r on go 1 f funk t i es \VVI.~\!) per band z i j n a 1 s 

primitieve eenheidscellen in het kristal, zijn er evenveel 

Wannierfunkties per band als eenelektron funkties. Deze 

Wannierfunkties zijn gelokaliseerde funkties, d.w.z. dat ~(y-fi,) 

gelokaliseerd is rond ~~. Zie fig.2.1 voor een schets van 

Wannierfunkties. Inverteren van (2.1) geeft: 

I 

Wn. ~ l!J = N-,_ 
d<-.R - -L e 

R 

( 2 . 2 ) 
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. ... -... 
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I 

\\'"'"'icr funrtion• on adp:•t·lll sit··~. 

Fig. 2.1 Schets van ~annierfunkties. 

Beschouw nu de situatie dat de potentiaal in een kristal bestaat 

uit de som van de periodieke potentiaal van het perfekte rooster 

en een additionele niet-periodieke potentiaal. De vergelijking 

voor het eenelektronprobleem wordt nu: 

( 2. 3) 

waarbij H
0 

de Hamiltoniaan is voor een elektron in een perfekt 

roost e r en U ( ! ) de ad d i t i on e 1 e potent i a a 1 i s • De f u n k t i e \.Vü~) k a n 

geschreven worden als een ontwikkeling naar de komplete set 

Wannierfunkties: 

I 
YIR . -

Bovenstaande uitdrukking invullen in (2.3), (2.1) gebruiken, 

* J 

( 2 • 4 ) 

voorvermenigvuldigen met ~~(r-R) en integreren over het gehele 
n - -

kristal geeft: 
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( 2. 5) 

De Wannierfunkties worden verkregen met behulp van de oplossingen 

van het ongestoorde probleem: 

0 0 

\-\ ~ n, ~ lO = ( 2. 6) 

·Verg!. (2.6) toepassen op (2.1) geeft met behulp van (2.2): 

0 

\-\ ~lt-.8)- ( 2 • 7 ) 

0 

waarbij de Fouriergetransformeerde van E~C~) gedefinieerd is als: 

( 2. 8) 

Vergelijking (2.7) invullen in (2.5) geeft: 

( 2 . 9 ) 

, 
Hierbij is U ~R,R) een matrixelement: 

n.n - -

\ w;, (!-E') U(r) w-;, (r-BJ clr (2.10) 

kris\(\l 
0 0 

Beschouw de operator En( -i~), dit wil zeggen de funktie E~(~) met 

de golfvektor ~ vervangen door de operator (-i~). Inverteren van 

(2.8) g~eft: 



- 18 -

0 

E Y\ (R) 
i.E. (-i.~) 

e Çn(r) 

(2.11) 

In (2.11> is de funktie fC!>• de envelopfunktie, beschouwd als een 

funktie van de kontinue variabele r. Dit in tegenstelling tot in 

(2.4) waar f(R) de koefficienten van de reeksontwikkeling van ~<r> 

naar vr~cr-R> zijn. Verg. (2.11) invullen in (2.9) geeft: 

{LE·", l-il!) -t]l,nnL~ 13• + ~ u._n' CR,~') ç.,l13):::o 
J-

(2.12) 

0 

Indien de funkties fJr> en En<~> aan voorwaarden zoals 

kontinuiteit, differentieerbaarheid e.d. voldoen, zodat (2.11) 

geoorloofd is, dan is de afleiding tot hier exakt. Om verg!. 

(2.12) hanteerbaar te maken worden de volgende benaderingen 

ingevoerd: 

-De storingspotentiaal is voldoende zwak zodat de matrixelementen 

' J U (R,R) verwaarloosd kunnen worden zodra njn. "" - -
-De storingspotentiaal varieert voldoende langzaam in het kristal 

en de overlap van naburige Wannierfunkties is voldoende klein, 

zodat 

1 (2.13) 

R 

Vergelijking (2.12> wordt nu: 
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0 

Een volgende benadering welke gebruikt wordt is de 
0 

effektieve-massa benadering voor En(~): 

0 

t n { ~) -

c 
E 

"' 

Uit (2.14) volgt nu de eff. massa vergelijking: 

Uit de normeringseis van de golffunktie \.\}<.r> volgt dat de 

envelopefunktie als volgt genormeerd moet zijn [3]: 

~ 

Çn (!") ~n (t) dr = 1 

2.2 Afleiding van de eff. massa vergelijking met behulp van 

Blochfunkties. 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

In 1956 heeft Kohn L5J, voor het berekenen van energienivo's van 

onzuiverheden in halfgeleiders, een alternatieve afleiding gegeven 

van de effektieve- massa vergelijking (2.16) met als additionele 

potentiaal een Coulomb potentiaal. Omdat in een van de volgende 

hoofdstukken deze afleiding gebruikt wordt in heterojunktie 

situaties volgt hieronder deze afleiding voor een algemene, 

langzaam varierende, potentiaal. Hiertoe worden de oplossingen van 

het gestoorde probleem (2.3) geschreven als: 

( 2 • 1 8 ) 
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0 

waarbij \V~~r> weer oplossingen van het ongestoorde probleem (2.6) 
·-

zijn. Uitdrukking C2.18> invullen in de Schrodingervergelijking 
o* 

(2.3), voorvermenigvuldigen met \11, ,Cr> en integreren over het 
\\'n'K -

kristal geeft: 

E 1 f.\.: lh'J + X U"-,: ( ~ Js' l A .. ttsl = o 
. -

J 

Hierin is U 1 (k,k> het matrixelement: nn - -

u .. " r ~ . ~,) = I 

(2.19) 

( 2 • 2 0 ) 

Om verg!. (2.19) verder te kunnen uitwerken nemen we het volgende 

aan: 

-Beschouw alleen energienivo's E nabij een bandminimum k=O in de 

geleidingsband; zeg band m. 

- De storingspotentiaal U<r> is voldoende zwak zodat de 

koefficienten AnC~) in (2.18) verwaarloosbaar zijn tenzij n=m en 

' ' k klein. Ook nemen we aan dat dat U"'·y{ C~r.!s>=O, tenzij n=n=m. 

- De storingspotentiaal varieert langzaam in het kristal zodat 

deze binnen een primitieve eenheidscel konstant beschouwd mag 

worden. 

Vergl. (2.19> wordt nu: 

(2.21> 

De envelopfunktie f(y) wordt als volgt gedefinieerd: 
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CIC) 

Fïn = v-t I t->. ... ('~J ei~.r ( 2 • 2 2 ) 

~ :.o 

Hierbij is de sommatie over~ niet beperkt tot de eerste Brillouin 

zone. Dit is geoorloofd vanwege de tweede aanname. Ook is vanwege 

deze aanname de envelopefunktie een langzaam varierende funktie . 
. k' ,_.r 

Vergelijking (2.21) voorvermenigvuldigen met e en sommeren over 

alle k geeft: 

waarbij de effektieve-massa relatie (2.15) gebruikt is. Tweemaal 

differentieren van de envelopfunktie (2.22) geeft: 

' 'l. 

\1 
i~ .r 

A.,J~') e (2.24) 

Invullen van (2.22) en (2.24) in (2.23) geeft 

(2.25) 

B 

Term B in de bovenstaande vergelijking kan als volgt uitgewerkt 

worden: De matrixelementen (2.20> kunnen als volgt geschreven 

worden: 

Omdat aangenomen is dat zowel U(r) als e langzaam varieren en 

0 
de funkties u~~(!) snel varierende roosterperiodieke funkties zijn 

met de eigenschap 
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(2.27) 

' voor ~ en k klein, kan worden aangetoond (zie ook App. II, waar 

een soortgelijk bewijs wordt geleverd) dat de matrixelementen 

(2.20) benaderd kunnen worden door: 

(2.28) 

Vanwege de orthogonaliteit van vlakke golven: 

\. l~ -'!5' ). r 
e dr (2.29) 

~ris\o.L 

kan de sluitingseigenschap [6] gebruikt worden: 

·y- i. ~.(r-f') v-r e - - - = b (r -rJ) (2.30) 
~.:() 

Vergelijking (2.28) invullen in (2.25) en de sluitingseigenschap 

gebruiken geeft: 

Indien nu de definitie van de envelopfunktie gebruikt wordt volgt: 

(2.32) 
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Wat is nu de relatie tussen de de envelopfunktie FCr> en de echte 

golffunktie l\Jc!)? Inverteer hiertoe (2.22) en vul dit in (2.18) 

in. Hieruit volgt: 

J 

Fl r, J e-L I! . r ] \V·. trJ 

Bovenstaande vergelijking kan in sommige gevallen enigszins 
0 

(2.33) 

vereenvoudigd worden. In de uitdrukking voor \Vktr) zoals gebruikt 

i n ( 2 . 2 6 ) , n 1 • 

1 
i~·! 0 

_, 

wk lr) 'J "' 0 
( 2. 34) - uk ln e - J 

0 

kan de funktie ub C!) in een Taylorreeks om k=O ontwikkeld worden. 

In de laagste orde benadering geeft dit: 

0 

- U~ =.o (!) + b • ( t1~ U.o~ lr) \ ::o + .... ~ 

Vergelijking (2.33) wordt dan: 

(2.36) 

zodat in dit geval de golffunktie het produkt is van de 

0 
roosterperiodieke funktie u

9
Cr> en de modulatiefunktie FC!>· Het 

is eenvoudig in te zien dat in het geval dat UCs> een konstante 

is de oplossingen van de eff. massa vergelijking (2.32) van de 
_! i ~-r 

v o r m V .... e z i j n , zo d a t we do o r de ze v o r m i n t e v u 11 en i n ( 2 • 3 3 ) e n 

gebruik te maken van (2.29) als oplossing weer de ongestoorde 

golffunkties krijgen. Het is vervolgens interessant om te 

onderzoeken in hoeverre de envelopefunktie F(L), gedefinieerd in 
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(2.22), afwijkt van de envelopefunktie f<!> welke in par. 2.1 met 

behulp van Wannierfunkties gedefinieerd is. Inverteren van (2.1) 

en vervolgens invullen in (2.4) geeft: 

(2.37) 

Afgezien van het feit dat f(R) een dimensieloze funktie is van de 

diskrete variabele R en FC!> een funktie is van een kontinue 

variabele blijkt dat de relatie tussen de echte golffunkties en 

·de envelopfunkties voor beide definities gelijkvormig is. 

Tenslotte nogmaals de eisen welke bij beide afleidingen aan de 

storingspotentiaal gesteld worden: 

-De additienel potentiaal varieert voldoende langzaam, zodat deze 

binnen enige atoomafstanden konstant verondersteld mag worden. 

- De potentiaal is voldoende zwak zodat de eff. massa relatie 
,, 

gebruikt kan worden en slechts (een gedeelte van) een band in de 

benadering meegenomen hoeft te worden. 
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3 Problemen met betrekkjng tot toepassing van het eff. massa 

formalisme in heterostrukturen. 

3.1 Inleiding 

Bij toepassing van het eff. massa formalisme in 

heterojunktie-strukturen neemt men voor de storingspotentiaal UCr) 

uitdrukking (1.4). Echter, vanwege het feit dat men in het geval 

van een heterojunktie niet te maken heeft met een oneindig 

periodiek kristal maar met twee, op atomaire schaal, eindige lagen 

van verschillende samenstelling en dus verschillende 

roosterperiodieke potentiaal , kan men bij de toepassing van de 

envelope-funktie methode met uitdrukking (1.4) bij heterojunkties 

een aantal vraagtekens plaatsen. Deze koncentreren zich 

voornamelijk op de volgende drie thema's: 

1) Aansluitvoorwaarden voor de envelopefunkties op het 

grensvlak. 

2) De stapgrootte AE, van de potentiaal aan het 

grensvlak. 

3) Bepaling van de additionele potentiaal U(z). 

In het resterende deel van dit hoofdstuk worden deze punten nader 

toegelicht. 

3.2 Aansluitvoorwaarden. 

Zoals in par. 1.2 reeds beschreven is past men i.h.a. voor beide 

aangrenzende materialen in een heterojunktie het eff. massa 

formalisme toe en laat men de envelopefunkties volgens bepaalde 
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voorschriften op elkaar aansluiten. Een vaak gekozen set 

aansluitvoorwaarden voor de envelopefunkties aan het grensvlak is 

dat men, analoog aan de voorwaarden voor de echte golffunktie, 

deze kontinu en kontinu-differentieerbaar neemt. Een andere set 

aansluitvoorwaarden welke men vaak gebruikt [1], wordt gevonden 

op basis van kontinuiteit van de stroomdichtheid in termen van 

eff. massa's en envelopefunkties, nl: 

( 3. 2) 

moet kontinu ZlJn. Een set aansluitvoorwaarden waarmee aan (3.2) 

voldaan wordt is kontinuiteit van f<r> en Y~ ~~ aan het grensvlak 

• Het is echter onwaarschijnlijk dat (3.2) ook kontinuiteit van 

de echte waarschijnlijkheidsstroomdichtheid, in termen van de 

echte golffunkties, garandeert. Een andere aanpak, gevolgd door 

oa. Zhu en Kroemer [s], is het probleem formuleren in termen van 

een eendimensionale tight-binding benadering. De 

aansluitvoorwaarden worden hierbij verkregen door een geschikte 

extrapolatie van de bulk-envelopefunkties van beide materialen 

over het grensvlak naar het aangrenzende materiaal. 

Het probleem bij de hierboven beschreven methoden is dat het 

niet duidelijk is dat toepassing hiervan inderdaad leidt tot het 

vervullen van de enige juiste aansluitvoorwaarden nl. kontinu en 

kontinu differentieerbaar zijn van de echte golffunktie. Een 

oorzaak hiervan is, zoals blijkt uit vergl. (2.33) en (2.37), de 

ondoorzichtige relatie tussen de envelopefunktie en de 

golffunktie. In de uitdrukkingen (2.33) en (2.37) komt niet de 

envelopefunktie F(R) of f(r) sec voor, maar een integratie resp. - -
sommatie van de envelopefunkties. In het geval van een 
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heterojunktie zijn de bulkoplossingen ~ergl. (2.33) en
0 

(2.37) 
o (oW) ~erschillend ~oor beide materialen en hangen \ll (on\ en -\f'k ~ ~z. z..:o , 

uiteraard af ~an de ligging ~an het mathematisch grens~lak (zie 

par. 3.3). 

3.3 De stapgrootte AEs 

Allereerst moet men konstateren dat, ~anwege de diskontinuiteit 

AE~ ~an de potentiaal UCz) aan het grensvlak, de potentiaal daar 

uiteraard niet voldoet aan de voorwaarde dat deze langzaam 

varieert. Dit langzaam varieren van de potentiaal is, zoals we 

gezien hebben,wel een noodzakelijke voorwaarde voor het toepassen 

van het eff. massa formalisme. 

Ook de grootte van deze stap vormt een probleem. Dit kan worden 

geïllustreerd aan de hand van figuur 3.1 [1]. 

V(z) 
(eV) 

I 
I 
I 
1 

0 1 

\} 

-1 

Fig.3.1 

-1 

Empirica! and self-consistent potentials, 
averaged 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. 

b 

Gemiddelde potentiaal nabij een heterojunktie. 

De onderbroken kromme is de empirische potentiaal van een Ge-GaAs 

en een AlAs-GaAs heterojunktie in de richting loodrecht op het 
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grensvlak en gemiddeld over een vlak evenwijdig aan het grensvlak. 

Deze potentiaal komt tot stand door sommatie van de empirische 

(afgeschermde) ionpotentialen. De parameters in deze ionpotentiaal 

zijn zodanig gekozen dat de bijbehorende bandstruktuur van de 

afzonderlijke bulkmaterialen overeen komt met die welke op andere 

wijze gevonden kan worden. De getrokken lijnen in figuur 6 zijn 

de, weer over een vlak gemiddelde, zelfkonsistente potentiaal. Het 

blijkt dat het verschil in gemiddelde potentiaal tussen de 

aangrenzende materialen aanmerkelijk wordt gereduceerd door het 

zelfkonsistentieproces. Dit komt doordat er een dipoollaag wordt 

gevormd aan het grensvlak ten gevolge van het verplaatsen van een 

gedeelte van de valentieelektronen van het materiaal juist links 

van het grensvlak naar het aangrenzende materiaal juist rechts van 

het grensvlak, dus van het materiaal met oorspronkelijk de hoogste 

gemiddelde potentiaal naar het materiaal met de laagste gem. 

potentiaal. De ligging van de gemiddelde bulkpotentiaal bepaalt 

de ligging van de bulk-bandenstruktuur, dus de relatieve positie 

van de gemiddelde bulkpotentialen bepaalt het verschil in 

geleidingsbandminimum àE~. Uit figuur 3.1 blijkt dat AEc voor een 

bepaalde materiaalkombinatie niet a-priori gelijk hoeft te zijn 

aan het verschil in geleidingsbandminimum van de afzonderlijke 

materialen. Dit stemt niet overeen met de bewering van Harrison 

[9] volgens welke het verschil in geleidingsbandminimum tussen 

twee aangrenzende halfgeleiders te bepalen is door voor de 

afzonderlijke materialen het valentiebandmaximum te berekenen en 

vervolgens hierbij de experimenteel bepaalde bandgap op te tellen. 

Het verschil tussen de aldus gevonden geleidingsbandminima is AE, 

omdat volgens Harrison het effekt van een dipoollaag verwaarloosd 

kan worden. In een uitgebreid artikel over deze problematiek L10] 
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onderscheid\Kroemer naast het probleem omtrent deze dipoollaag nog 

twee andere probleemgebieden m.b.t. de grootte van het verschil 

in geleidingsbandminima en valentiebandmaxima nl. meetproblemen 

Cmen kan ~E,slechts op zeer indirekte wijze meten) en 

technologische problemen Coa. materiaalpreparatie). Nu kan men 

zich op het standpunt stellen dat, hoewel er problemen zijn met 

de bepaling van AE,, als men eenmaal een aanvaardbare waarde van 

AE, gevonden heeft men die als een parameter van de betreffende 

materiaalkombinatie kan beschouwen en men zich hierover geen 

zorgen meer hoeft te maken. Echter, gezien het bovenstaand verhaal 

over de vorming van een dipoollaag, is het de vraag of de vorming 

van een 2D elektronengas ten gevolge van de aanwezigheid van extra 

elektronen uit de donornivo's ook invloed kan hebben op de 

stapgrootte AE,. In de eff. massa berekeningen wordt deze ~E, 

altijd konstant verondersteld!. 

3.4 De additionele potentiaal UCz). 

Een ander probleem is dat, doordat de totale potentiaal tot stand 

komt door superpositie van ionpotentialen welke links en rechts 

van de overgangslaag verschillend zijn, de totale potentiaal 

binnen enige atoomafstanden van de overgangslaag noch gelijk is 

aan de bulkpotentiaal van het ene materiaal noch aan die van het 

andere materiaal. Ook de eventuele vorming van een dipoollaag 

draagt nog tot de bepaling van deze totale potentiaal bij. Zie 

bijv. fig. 3.1. De potentiaal gaat dus binnen een paar 

atoomafstanden geleidelijk over van de bulkpotentiaal van het ene 

materiaal naar de bulkpotentiaal van het andere materiaal. Dit 

betekent dat het eigenlijk niet mogelijk is om een fysisch scherp 
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grensvlak aan te wijzen. Wat men kan doen is een scherp grensvlak 

definieren, bv. midden tussen de twee aangrenzende roostervlakken 

van de twee ~aterialen. Hiermee liggen dan de plaats waar de 

envelopefunkties op elkaar aangesloten moeten worden en de positie 

van de diskontinuiteit ~E, vast. Ook dienen ter bepaling van de 

additionele potentiaal de bulkpotentialen doorgetrokken te worden 

tot aan het grensvlak. Dit is geïllustreerd in figuur 3.2a, waarin 

de getrokken kurve de totale potentiaal en de onderbroken kurve 

de doorgetrokken bulkpotentiaal is. Dit betekent dat in het eff. 

massa model een gedeelte van de additionele potentiaal UC!) nabij 

het interface snel varieert en een diskontinuiteit vertoond. Dit 

is namelijk links van het grensvlak het verschil tussen de 

bulkpotentiaal van het linker materiaal en de totale 

zelfkonsistente potentiaal en rechts van het grensvlak het 

verschil tussen de bulkpotentiaal van het rechter materiaal en de 

totale potentiaal.In figuur 3.2b is deze potentiaal getekend. Het 

probleem hierbij is, naast het feit dat het eff. massa formalisme 

niet toegepast kan worden met een snel varierende potentiaal, dat 

de zelfkonsistente potentiaal bij voorbaat onbekend is wanneer 

ladingsherverdeling een rol speelt. De additionele potentiaal 

hangt af van de, op zich arbitraire, keuze van van het grensvlak. 

Het lijkt vreemd dat deze potentiaal enigszins willekeurig is, 

maar de envelopefunktie hangt ook nog middels de 0 

0 ~w 
aansluitvoorwaarden (nl. de waarden van Wkt~en (dï)z:J af van de 

keuze van het grensvlak. Dit hoeft dus niet te betekenen dat ten 

gevolge van de willekeur in keuze van het grensvlak ook de 

envelopefunktie nabij het grensvlak enigszins willekeurig is. 



- 31 -

U{rl 

Q. t 
Interface 

b ' Interface 

Fig.3.2 Bepaling van de additionele potentiaal nabij het 

grensvlak. 

Hierbij moeten we opmerken dat de additionele potentiaal waarvan 

hier sprake is een andere is als die in par 1.1 besproken is. De 

potentiaal in par. 1.1 is het gevolg van geïoniseerde donoren en 

acceptoren, terwijl de potentiaal die hier besproken wordt behoort 

bij ongedoopte heterojunkties en in de gebruikeleijke eff. massa 

berekeningen aan heterojunkties buiten beschouwing gelaten wordt. 

De totale additionele potentiaal, dus de potentiaal die in verg!. 

(1.1) ingevuld moet worden, is de som van beide potentialen. 

Tenslotte nog een opmerking over het zelfkonsistentieproces. 

In par. 1.2 is vermeld dat de berekening zelfkonsistent moet zijn 

omdat de elektronen van het tweedimensionaal gas mede de 

potentiaal bepalen. In dit zelfkonsistentieproces worden alleen 

de elektronen van het tweedimensionaal gas, dus de elektronen die 

van de donoren komen, meegenomen. Echter, niet alleen deze 

elektronen, maar alle elektronen ondervinden de invloed van de 
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ontstane potentiaalput. De mogelijke invloed die de elektronen, 

welke bij de bulkmaterialen horen , hebben op de vorm van de 

potentiaalput wordt dan ook geheel buiten beschouwing gelaten. In 

de literatuur wordt aan dit punt weinig aandacht besteed. Het is 

de vraag of dit terecht is, gezien het feit dat ook bij ongedoopte 

heterojunkties ladingsherverdeling en vorming van een dipoollaag 

een rol speelt. 
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4. De aanpak van Sham en Nakayama. 

Een aanpak die voor enige van de in hoofdstuk 3 genoemde problemen 

een oplossing lijkt te bieden is die van Sham en Nakayama [11]. 

Zij passen het envelopefunktie formalisme toe op een 

halfgeleider-isolator heterojunktie. Om de aanpak van Sham en 

Nakayama te illustreren wordt hier een van de door hen behandelde 

I I 
gevallen, nl. het geval dat de halfgeleider een 

geleidingsbandminimum heeft bij ~=0, globaal behandeld. In plaats 
0 

van de gebruikelijke basisset funkties \\J~tt)• welke bulkoplossingen 

zijn van een van de aangrenzende materialen ( zie par. 2.2), wordt 

als uitgangspunt voor een envelopefunktie berekening de volgende 

basisset funkties gekozen: In de halfgeleider: 

(!) Z.')O (4.1) 

In de isolator: 

'Z <.0 ( 4. 2) 

In (4.1) is (Î).(!) eigenfunktie met eigenwaarde E van het systeem 
~ 

halfgeleider-isolator in zgn. flat-band konditie. Dit wil zeggen 

dat men de bulkpotentialen (en dus ook de banden in een 

bandenplaatje zoals fig. 1.1), zoals beschreven in par. 3.3, 
-t 

doortrekt tot op het interface. De funkties \.\)~(!Jen ~Á(!Jzijn resp. 

invallende- en gereflekteerde Blochfunkties van de bulk 

hal~eleider met eigenwaardeEen dezelfde ~ 11 • De funkties "i,)..(!J 

en )lf~Jzijn in de z-richting exponentieel afvallende golffunkties 

van resp. halfgeleider en isolator. Deze funkties hebben een 
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komplexe k~, terwijl ~pen Egelijk zijn aan die van de andere, 

in (4.1) voorkomende, funkties. Omdat de onderzijde van de 

geleidingsband van de isolator zo ver ( >1 eV) boven het relevante 

energieinterval ligt, wordt aangenomen dat in de basisset funkties 

geen funkties meegenomen hoeven te worden welke ook een 

lopende-golf karakter in de isolator hebben, m.a.w. geen 
c 

oplossingen met E)EisoL.· Dit relevante energieinterval is het gebied 

vanaf de onderzijde van de geleidingsband van de halfgeleider tot 

enige tientallen meV daarboven. Opgemerkt moet worden dat dit 

systeem niet de gebruikelijke Si MOS-transistor beschrijft omdat 

Si niet ~~n maar 6 equivalente minima heeft. In vergelijkingen 
- -T 

(4.1) en (4.2) zijn de funkties w~(!J, \Và (Y) x ).(rJ en Xrtn 
in beginsel bekend. De onbekenden zijn de transmissie- en 

re f 1 e k t i e koe f f i c i enten S ~i. , T >-i. en R AJ. ·\ • Deze k oe f f i c i enten 
I 0 ~~ 

gevonden uit de aansluitvoorwaarden dat cPi.(rJen rî" op 

worden 

het 

grensvlak kontinu zijn. Hiermee wordt dan tevens voldaan aan de 

eis dat de echte golffunktie ~<r>, welke, analoog aan (2.18), als 

een lineaire kombinatie van de funkties epi.(!) geschreven wordt, 

kontinu en kontinu differentieerbaar is. De inkomende golf met een 

golfgetal rond ~=0, met z-komponent van k gelijk aan k , wordt 

geschreven als is nu 
I I 

slechts een uitgaande golf met 

de ze 1 f de ener g i e ( enk e 1 e band s i t u at i e ! ) , n 1 . \V~ , d u s de mat r i x S~ ~ 

reduceert tot een getal S. In het artikel van Sham en Nakayama 

wordt bewezen dat S geschreven kan worden als het quotient van 

twee funkties nl.: 

s D (-k) 

D ('Ie\) ( 4. 3) 
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waarbij DCkl bepaald is door de reflektie en 

transmissiekoefficienten. In het onderhavige geval geldt: 

~ 

- D t~) 

Dit betekent dat de koefficient S geschreven kan worden als: 

met 

' 

J rT\ [Db<)] 
Rel D (1c.)] 

( 4 . 4 ) 

( 4. 5) 

( 4 • 6 ) 

Om tot een eff. massa vergelijking te komen vervolgen Sham en 

Nakayama als volgt: Er kunnen twee limietsituaties onderscheiden 

worden nl. wat genoemd wordt het "non-resonant" geval A en het 

"resonant" geval B. In geval A is RetD<o>] eindig en kan uit (4.6) 

door reeksontwikkeling van 0(~) rond K=O gevonden worden : 

TM L D' (o)] 

b (x)~ - K ReL n (o)} - -a~ (4.7) 

Indien nu de bijdrage van de exponentieel afvallende golven 

verwaarloosd wordt en aangenomen wordt dat voor de Blochgolven 

voor kleine k geschreven kan worden: 

( 4. 8) 

dan worden (4.1) en (4.2): 
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0 

~'K rv [sin k (-z.-a.)] \V~ ::o(rJ ( 4. 9) 

0 

Dit geval wordt wnon-resonant" genoemd omdat de amplitude 

modulatie verdwijnt nabij z=a • In het resonant geval, waarbij 

Re [D C 0 >] = 0 ge 1 d t 6 : ~ e n d u s S = -1 • Nu g e 1 d t 

(4.10) 

= 0 

In tegenstelling tot geval A is hierbij de envelopefunktie 

maximaal nabij het grensvlak. Vervolgens wordt een zgn. "eff. 

massa grensvlak" gedefinieerd, nl. het vlak z=a voor het 

non-resonant geval en z=O voor het resonant geval. Links hiervan 

wordt de envelopefunktie gelijk aan 0 gekozen. Voor beide gevallen 

A en B wordt nu, analoog aan de werkwijze in par. 2.2, de 

golffunktie geschreven als een ontwikkeling naar de set cD~ 

(4.11) 

waarbij voor het ge va 1 A de set (j)~ gegeven wordt door 

(4.9) en voor het geval B door (4.10). Op analoge wijze als in par. 

2.2 kan nu een eff. massa vergelijking afgeleid worden: 

+ \.f (-z) - E] A ( z) = o (4.12) 

~ 
waarbij m de eff. massa van de halfgeleider is en v(z) de 

additionele potentiaal. De eigenwaarde ~hangt volgens relatie 
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(1.3> met de energie samen. Het z afhankelijk deel van de 

envelopefunktie is gedefinieerd als: 

dk ikz 
Ä(k) e 

-oo 

Er is aangenomen dat geschreven kan worden: 

zodat geldt: 

0 

w. l!) ::; 
K 

tkz 
u (!J e 

~ :o 

Voor het geval A geldt op het eff. massa interface: 

Ä(a.)- 0 

en voor het geval B geldt: 

=0 

Op deze wijze is de vertrouwde eff.massa vergelijking weer 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

verkregen. Het uitgangspunt was dat door de konstruktie van de 

basisset cbK er voor gezorgd is dat de golffunktie kontinu en 

kontinu differentieerbaar is. Wat hiervan echter uiteindelijk 

gebruikt is, is alleen uitdrukking (4.5) voor de strooikoefficient 

S. De bijdrage van de exponentieel afvallende golven is geheel 

buiten beschouwing gebleven. Vervolgens is voor twee 

limietgevallen van S een effektieve massa vergelijking 
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uitgerekend. Het ene limietgeval is dat (4.6) vervangen kan worden 

door (4.7). Omdat de funktie DeK) en dus ÖCK) niet bekend is, is 

het maar de vraag of dit limietgeval in een signifikant K-interval 

geldig is. Het andere limietgeval is dat het reele deel van 0(0) 

gelijk aan 0 is. Het is niet duidelijk welk limietgeval men moet 

kiezen en of een van beide limietgevallen wel in het gehele 

signifikante K-interval geldig is. De problemen met de 

aansluitvoorwaarden zijn omzeild door een eff. massa interface te 

kiezen waar de envelopefunktie (geval A> of de eerste afgeleide 

(geval B> nul is. Dit eff. massa interface ligt voor beide 

gevallen op een andere plaats, nl. voor geval A ter plaatse z=a , 

waarbij a onbekend is omdat de funktie DC~> onbekend is, en voor 

geval B ter plaatse z=O. Ook de problemen met het exakte verloop 

van de additionele potentiaal, zoals beschreven in par. 3.3, zijn 

buiten beschouwing gelaten. 
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5. Bepaling van eff. massa vergelijking voor een eendimensionale 

heterojunktie. 

5.1 Inleiding. 

Het startpunt van Sham en Nakayama is, zoals we gezien hebben, een 

set basisfunkties die eigenfunkties zijn van van de heterojunktie 

in flat-band konditie. Dit wil zeggen dat zo'n basisfunktie links 

van het interface bestaat uit een lin. kombinatie van 

eigenfunkties van het linker bulkmateriaal en rechts van het 

interface uit een kombinatie van eigenfunkties van het rechter 

bulkmateriaal bij dezelfde eigenwaarde. Deze funkties worden dan 

zodanig op elkaar aangesloten dat ze overal kontinu en kontinu 

differentiaatbaar zijn. Omdat de golffunkties in de situatie met 

een additionele potentiaal een lineaire kombinatie van de 

flat-band eigenfunkties zijn, voldoen deze dan ook aan de juiste 

aansluitvoorwaarden. Omdat deze aanpak perspectieven lijkt te 

bieden voor een betere definitie van de aansluitvoorwaarden en 

ook, zoals zal blijken, voor een juiste verwerking van het 

verschil in geleidingsbandminimum AE~, wordt in dit hoofdstuk 

nagegaan of deze aanpak bruikbaar is voor een meer algemeen 

heterojunktieprobleem. Ook wordt getracht de afleiding algemener 

te houden dan die van Sham en Nakayama, dus niet alleen twee 

limietgevallen voor de strooiingskoefficient S bekijken en geen 

verwaarlozing van alle exponentieel afvallende golven. Om de 

werkwijze overzichtelijk en mathematisch hanteerbaar te houden is 

alleen het eendimensionale geval bekeken. Het model bestaat uit 

een heterojunktie met NL eenheidscellen van materiaal l en NR 
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eenheidscellen van materiaal R. In figuur 5.1 is een schets 

gegeven van de heterojunktie. 

a 
4 

b ... 

• • • • • • • • • x 

L X=O R 
E E 
t t 

1 

0 

Fig. 5.1 Schets van de heterojunktie en de E-k relatie van 

beide materialen. 

We nemen aan dat voor beide materialen het geleidingsbandminimum 

bij k=O ligt. Tevens wordt aangenomen dat de E-k relaties nabij 

het geleidingsbandminimum voor beide materialen beschreven kan 

worden door een relatie van de vorm: 

( 5. 1) 

In figuur 5.1 is voor beide materialen de E-k relatie en hun 

relatieve ligging geschetst. Het grensvlak tussen de materialen, 

dus de plaats waar de diskontinuiteit AEc optreedt, wordt gekozen 

bij x=O. Dit betekent dat de bulkpotentialen in flat-band konditie 

doorgetrokken worden tot x=O (zie ook par. 3.4). 
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5.2 Konstuktie van de basisset funkties m(~). 

Beschouw energienivo's E nabij het geleidingsbandminimum van beide 

materialen.In dit verband zijn er, zoals aangegeven in f i g • 5. 1, 

drie gevallen te onderscheiden n 1. : 

1) Energienivo ligt in band van L en in band van R. 

2> Energienivo ligt in gap van L en in band van IL 

3) Energienivo !i gt in gap van L en in gap van R. 

Voor geval 1 wordt de funktie ~(X) met eigenwaarde E geschreven 

als: 

Ó)t:x) 
L 

= A lpk (x) + s \P_k (:X) :x~o 

R ( 5. 2) 

= s lf.RJ t"X) + B \.f_~<~J -:t.)O 

In bovenstaande vergelijking zijn \.R~.~~ en \f (:X) resp. een naar 
V. -\.< 

rechts en een naar links lopende golf met golfgetal k en 

eigenwaarde E in materiaalL .Oe funkties \R_{x) en \R.,t<xJzijn lopende 

golven in R met golfgetal 1 en eigenwaarde E • Uit de 

aansluitvoorwaarden 1'1'\to) en(~) kontinu volgen twee 
4J '-'x :r::.o 

l R 
vergelijkingen voor de strooikoefficienten S en S • Hieruit 

volgt voor een naar rechts lopende golf CB=O>: 

) J 

L 

S, _A 
\{'_Q,tQ) ~~ t_Q) - ~ ~F~J tf'K<oJ 

) ~ ) 

tRt(O) 'f\<t.o)- 4't(o) ~:(aJ 
( 5. 3) 
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Hierbij is gebruikt dat een Blochfunktie voldoet 

Voor een naar links lopende golf CA=O> geldt: 

L 

s?.. 

R 

s'l. 

B 

8 

' ' * ~ ' -'k lRt \Q) \{'k \Q) - t_pK lO) \.{ll (O) 

' ~_R,\0) \R:<.O) 

( 5. 4) 

~ 
aan ~ = ~ 

-k k 

(5.5) 

( 5. 6) 

Voor geval 2, dus energienivo in gap van L en in band van R, wordt~(~) 

als volgt geschreven: 

:x~ 0 .... 

( 5. 7) 

Omdat het energienivo in de gap van materiaalL ligt is Y....krxJeen 

exponentieel afvallende funktie welke, net zoals een lopende 

Blochgolf, in de volgende vorm geschreven kan worden [12]: 

l -! \.\.<x 
X.k <.:t) =- (N a.) ~ uk (x) e ( 5. 8) 

J 



- 43 -

met k komplex, d.w.z. k:p+iq. Omdat we hier te maken hebben met 

het bandminimum bij k=O geldt in dit geval dat k zuiver imaginair 

is. Vanwege de normeerbaarheidseis zijn slechts negatieve 

q-waarden toegestaan. Aansluitvoorwaarden toepassen geeft: 

' ~ ' ~ ~.i(O) xk(O) - ~i(O) XJo) 
c \_\);(Q) 'X. \c_{O) - ~"l (0) 'X~( (V 

( 5. 9) 

L 

I c (5.10) 

0 m dat 'f.'v,_l"XJ r e e e 1 gek o zen k a n worden 
R 

is S te schrijven als: 

'l. t b ( '-.) 
c e (5.11) 

In geval 3 zijn in zowel materiaal l als in materiaal R de 

oplossingen exponentieel afvallend. Schrijf in dit geval: 

(5.12) 

~ 

= T~ x t C:X:) :X.70 

waarbij )(\c.l..)() een 

rechts afvallende 
R 

naar links afvallende golf is en Î<t(X) een naar 

L 
golf. Uit de aansluitvoorwaarden volgt dat T~ = 

T~ =0, tenzij 

(5.13) 

In het eendimensionale geval wordt hieraan gewoonlijk bij ~én of 

geen E-waarde in de gap voldaan. 
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We hebben nu een komplete set funkties gevonden. De waarden van 

de reflektie- en transmissiekoefficienten kunnen, in principe, 

gevonden worden uit de waarden van de bulkoplossingen ter plaatse 

x=O. Zoals reeds opgemerkt in par. 3.3 hangen de waarden van deze 

koefficienten af van de keuze van het grensvlak. Ook de 

additionele potentiaal hangt van deze keuze af. 

De volgende stap is dat de funkties cD<~J met behulp van het 

Blochtheorema geschreven kunnen worden in produkten van een vlakke 

golf en een roosterpriodieke funktie. Zie App. I. De van links 

(5.14) 
:x. )0 

waarbij N1 een normeringskonstante is. Een van rechts komende golf 

in geval 1 wordt geschreven als: 

Voor geval 2 (band-gap) wordt (b(x)geschreven als: 
'!I 

-

(5.16) 

:X/ D J 

waarbij q,=-ik, q; reeel. Omdat de funkties <D.<:x:>•cP'l..('X) en(j)~_(.xJ 

bestaan uit lineaire kombinaties van bulkoplossingen welke, voor 

verschillende golfgetallen, orthogonaal zijn, zijn ze zelf ook 

orthogonaal. Zie voor de normeringskonstanten App. I. Ook zijn LD,~J 
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orthogonaal op Cb~(~) . Echter, voor dezelfde k en 1 is 

zijn de ontaarde eigenfunkties Q),l:x) en Cj),_(x) onderling niet 

orthogonaal. Deze zijn te orthogonaliseren met het Gram-Schmidt 

proces. Kies namelijk een nieuwe cD~(~) welke een lineaire 

kombinatie is van eb, l:X.J en (f\_(:X) 

(5.17) 

De konstante p volgt uit orthogonalisatie van cD
1
()Ç)OP <j)'l..(:x). Zie 

App. I voor de waarde van~. 

5.3 De relatie tussen k en 1. 

In figuur 5.2 is nogmaals de E-k relatie voor beide materialen 

geschetst. 

E E 

Î ' 

l1 

Fig. 5.2 De E-k realtie voor beide materialen. 

Voor beide materialen geldt nabij het geleidingsbandminimum de 

relatie: 
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L 
L "h 'l.k 'l. 

E(k) Ec. + ~L 

R 117. 1 1 
(5.18) 

E(t) =- Ec. -+ ~~ R 

laat nu het aantal eenheidscellen naar oneindig gaan zodat (5.18) 

kont i nu e funk t i es worden . 0 m dat voor de funk t i es (j). (:XJ moet ge 1 den 
~ 

dat deze bestaan uit bulkoplossingen bij dezelfde E volgt uit 

(5.18) de relatie tussen k en 1: 

(5.19) 

We nemen aan dat de eventuele geisoleerde interfacetoestand (5.12) 

verwaarloosbaar is. De komplete, orthogonale en genormeerde set 

eigenfunkties voor de flat-band toestand is dan: 

L -~ [ i\<~ L ~ -tk:x.l cj), (:x:) = N, (Na) l. U.(l< ,x) e + S, Utk, ~) e j 

~ -l R i~-x 
= N, ( N \oJ u Lt x) sI e 

I 

:x. 70 ( 5 • 2 0 a ) 

L R L 
De koefficienten N1 cu, N?..cu, N~CU, s,cu, s,cu, Scu, T Cl) 

en c
1 

t/m clzijn in principe bekend uit uit reflektie- en 
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transmissiekoefficienten, orthogonalisering en normering. De 

eigenwaarde van de funkties cp~ (~.x) c i= 1, 2, 3 > i s 

R ~'l..tl L h'l. k't 

E = E(. -t -~ E~ -\- ll..Ynl.. 'l.\11 ::. 
(5.21) 

Voor 0<1.(11 (zie fig. 5.2) is <b. (~~de flat-band eigenfunktie, 
~ " 

terwijl voor 1"'711 ~,(t.x) en ~~(i,x.)de flat-band eigenfunkties zijn. 

~. (5.22) 

5.4 Definitie van de envelopefunktie. 

We maken nu dezelfde aannamen als in par. 2.2, nl. dat de 

additionele potentiaal v(x) (hoe dan ook door impurities of 

intrinsieke ladingsoverdracht aan het grensvlak bepaald) voldoende 

klein is en langzaam varieert. Er kan dan, net zoals in de eerdere 

beschouwingen, geprobeerd worden de oplossingen van het 

SchrÖdingerprobleem te ontwikkelen in funkties cD· (~~)waarbij het 
L • n14 

go 1 f ge t a 1 1 tot k 1 e i n e waar~ e wordt bePerkt zodat L \ ·, c1t 
{ bdn~n 0 

vervangen kan worden door J···Jt. Volgens het bekende recept (zie 
0 

vergl. 2.18) wordt de golffunktie in aanwezigheid van een extra 

potentiaal dan geschreven als: 

~ ro 
1. 

\Vrx) =- I Ä,(t) <D, (.t,x)cl~ tI I A~(LliD; (L;xJ ot (5.2 3 l 

0 

Definieer nu de envelopefunktie f(x) als volgt: 

J,. '2. Ob 

\(x)::\ Ä,(.t)m,\.l.,,..)Gth I\ A,t.X,)mJ~,")dJ, c5 • 24 l 

0 l.::l .t, 
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·i i.~.r 
waarbij de funkties m. Cl,x), net zoals V e in par. 2.2 (zie 

l 

verg!. 2.22), het langzaam varierender vlakke golf gedeelte van 

de flat-band eigenfunkties zijn. 

:X")O C5.25a) 

~/0 (5.25b) 

L -! L CV :x: 
M~ (1J:x.) = N~ (tJ o.j 1. T e 

~ -.l i. b tt) 
N'!> ( N b J 1. e cos L ~ :x: -+ ~ ( 9. )] (5.25c) 

U i t het f e i t dat de funk t i es l'l--.. { t :x) ~-genormeerd z i j n v o 1 g t dat 
'+'" ' 

ook de funkties m1 (l,x> en m'l.(l,x) ~-genormeerd zijn. Echter, 

vanwege het feit dat ~ reeel is zijn de funkties m
3

Cl,x> niet 

·i ik .r 
orthogonaal. Dit in tegenstelling tot de funkties V e - in par. 

2.2. Deze niet-orthogonaliteit is een komplikatie bij de afleiding 

van een eff. massa vergelijking, maar is misschien wel van minder 

importantie dan bijv. de aanname dat v(x) klein is en langzaam 

varieert omdat slechts het exponentieel atvallend deel van m~ 

Cl,x), dus m~(l,x) voor x<O, niet orthogonaal is. Als~ niet al 

te dicht bij het bandminimum ligt zijn dit snel afvallende 

funkties. Indien, omdat aangenomen is dat 1 klein is, geschreven 

,... R "" L 
kan worden u(l,x):u (Q,x) en u(k,x)~u (Q,x) volgt uit (5.20) en 

C5.25> dat 
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L 

f (0) 
-I l 

U (oo) ~ 
L 

.. 
t (0) 
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UL (o .. :x) Ç (.x) 

u" (o .X) ç (x) 
J 

x~o 

volgende set aansluitvoorwaarden: 

~ 
U (o.,o) 0 

' R L , 
U (~o) U (o.,o) 

~ 
U (~o)- U L (o,o) 

5.5 Bepaling van de eff. massa vergelijking. 

(5.26) 

~ 

t lOJ 

R' 
ç (OJ 

(5.27) 

Zoals in par. 5.4 beschreven is een gedeelte van de funkties m. 
l 

Cl,x> waarnaar de envelopefunktie ontwikkeld wordt niet 

orthogonaal. Om te onderzoeken of er inderdaad een eff. massa 

vergelijking is af te leiden nemen we aan dat deze 

niet-orthogonaliteit verwaarloosbaar is. Dit heeft zeker betekenis 

indien de bijdrage van de band-gap funkties m~(l,x> verwaarloosd 
l. R 

kan worden, bijv. indien Ec ':: Ec of wanneer het energienivo van 
L R 

de betreffende envelopefunktie voldoende ver boven Ec en Ec ligt. 

In aanwezigheid van een additionele potentiaal vCx> wordt de 

Hamiltoniaan als volgt geschreven: 

0 

H = H + \T(:x) (5.28) 

0 
waarbij H de Hamiltoniaan in flat-band konditie is, m.a.w. de 

bulkpotentialen doorgetrokken tot het interface. De 

Schrodingervergelijking wordt nu: 

0 ( 5. 29) 
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ft\'* J 
Deze vergelijking voorvermenigvuldigen met\..j.)~ (l,x> (waarbij 

I J 

u i t e r a a r d j = 3 i n d i e n 0 .(1 < 11 e n j = 1 o f 2 i n d i e n 1 '> 11 ) e n i n t e g r e r e n 

van x=-ootot x=O":I en vervolgens gebruiken 

o R ~~o.\, 
~eb,(~, :x) :: l ~l (.R,, ~) ::: ( Ec:. + ~R ) <b-: (.t, x) ' ( 5. 30) 

geeft: ~ 

( E: + it'-E) A~ ( ,q,' J + _ ~ or. (\); (i~ x.) \r(:t.){JcJ.t A~ (hl(})~ (J,, x) + ( 
5

• 
31 

) 

'1.. co 

I l.d9. A; (.IJ) d>, ( J,, :.:) I "' 0 

Analoog aan de stap die leidt tot (2.23> wordt vergl. (5.31) voor 
J 1 

0<1<11 voorvermenigvuldigt met m~(1,x) en geintegreerd van 1=0 tot 
, J , 

1 =1 1 en voor 1'>11 voorvermenigvuldigd met mi.(},)(), geintegreerd van 

~ ' 1 = 1
1 

t o t 1 =<1> en g es om me e r d o v e r j : 

~. 11 ~ 2.. 
( 'l. ,.... 'l. R ~IJ.% l )~, (r::~N!R -E)m~(t,~) A~(.R/) -t r. ~dl(Ec.-\~R -EJ~\L(x) 

0 9;, 1.. 00 4:: I .Q,, OQI l( 

. A;li\] + L \ oi m,t(:.H I J oi mi iJJ'/,)1 d,; eb~ (~::x') v-(:l). 
JJ 0 ~-:.I RI, - 00 

I 1._ 00 

{ 1 d~ A, ttl d\ (JJ~ .,t) + ~. t~JJ A ei .lil dUt, ex')~ ( 5. 32) 

:::. A~B~o 
Allereerst term A uitwerken. Uit verg1. (5.24) en (5.25) volgt: 

~. 'l.. 00 

1~: = - { l dJJ f:.., [tl\,\n, (~.x) + &, t cUi A;I!J) v_' Wl; i .IJ, x)\ :x f. o 

~ 0. ~ 

{( I t (5.33) 
=- \ ~ Ä~(ii)Jv')..m')(t,-x)-+ J d~ A~t.2J)~'l.m~(1,:tJJ x")o 

0 ~· ~ 
Met behulp van relatie (5.19) tussen k en 1 volgt uit het 

bovenstaande: 
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par. 2.2 Cvergl. C2.26) t/m (2.30)), voor term B geschreven kan 

worden v(x)f(x). De eff. massa vergelijking luidt nu: 

'h'l. d'l. 
+ E ~ + \5 (:x.)- E J ~ (-x) = o (- ~\. ctx'l. ')( ~ 0 

'h?.. d'l. 
+ E: + v-C:xj- E) ~ ( :tj = o 

(5.35) 

(- '>-,1'1\R d.-:t'- :X"i>O 

Het is opmerkelijk dat de bovenstaande eff. massa vergelijking 

overeen komt met hetgeen men, min of meer intuitief, doet bij 

heterojunktieberekeningen nl. het toepassen van het eff. massa 

formalisme in beide materialen afzonderlijk. Echter, met een 
l 'R. 

subtiel verschil nl. dat AE~ <=E~-E~> geen potentiaalstap is, maar 

een energieverschil dat optreedt ten gevolge van het verschil 

tussen de geleidingsband van het linker en rechter materiaal. Bij 

de gebruikelijke heterojunktieberekeningen, zoals beschreven in 

par. 1.2 wordt AE~ wel geïnterpreteerd als een potentiaalstap. 

Hoewel dit voor de berekeningen geen verschil maakt wordt hiermee 

wel het bezwaar dat de eff. massa vergelijking niet geldt in een 

gebied waar de potentiaal snel varieert, dus bij een stap, 

weggenomen. Overigens kan, zoals besproken in par. 3.4, op het 

grensvlak toch een sprong in v(x) optreden ten gevolge van een 

sprong in de doorgetrokken bulkpotentialen. 

De waarde van het resultaat (5.35) is echter beperkt omdat we 

de niet-orthogonaliteit van de exponentieel afvallende golven 
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verwaarloosd hebben. Het is niet duidelijk hoe groot de fout is 

die hiermee geïntroduceerd wordt. De eff. massa vergelijking 

(5.35) heeft zeker betekenis indien de eigenwaarde van de 
L R 

envelopefunktie voldoende ver boven E, en E, ligt of in een gebied 

waar de exponentieel afvallende golven tot nul genaderd zijn. In 

driedimensionale situaties zijn er bij elke energie, dus zowel bij 

band-band als bij band-gap en gap-gap situaties, vele golven met 

een komplexe k,, dus in de z-richting exponentieel afvallend, 

mogelijk. Toch worden in driedimensionale berekeningen [11,1~ 

deze afvallende golven vaak verwaarloosd met het argument dat de 

exponentieel afvallende golven alleen binnen enige atoomafstanden 

van het interface signifikant zijn, terwijl men met het eff. massa 

formalisme slechts geïnteresseerd in het "lange- afstands gedrag". 

Indien deze uitspraak gerechtvaardigd is, is het misschien 

mogelijk om op dezelfde wijze als hierboven beschreven voor de 

driedimensionale situatie een eff. massa vergelijking voor een 

heterojunktie af te leiden. 
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6. Het eendimensionaal superrooster. 

6.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt m.b.v. een eendimensionaal model van een 

superrooster getracht inzicht te krijgen in een aantal besproken 

aspekten van heterostrukturen, zoals de mogelijke vorming van een 

dipoollaag met de daaruit volgende verschuiving van de gemiddelde 

bulkpotentialen, en de invloed van extra elektronen welke d.m.v. 

donoren geinjekteerd worden, op de vorming van interfacelading. 

Omdat, zoals in par. 1.2 besproken is, een driedimensionale 

supercelberekening in dit kader te veelomvattend is, hebben we ons 

beperkt tot een eendimensionaal superrooster. Er is getracht de 

periode van dit superrooster zo groot te maken dat de grensvlakken 

als afzonderlijke heterojunkties beschouwd kunnen worden. Een 

groot nadeel van deze eendimensionale aanpak is dat de resultaten 

zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, te vertalen zijn naar reele 

situaties. Wel is getracht om alle ingredienten van een reele 

heterojunktie, zoals een potentiaal t.g.v. positieve ionen op de 

roosterplaatsen, elektron-elektron wisselwerking, 

zelfkonsistentie en de invloed van donoren en acceptoren, in dit 

model te verwerken. De berekeningen zijn gedaan met de vlakke-golf 

methode. Deze methode wordt teegelicht in par. 6.2. Ook zijn de, 

met de vlakke-golf methode bepaalde, golffunkties in een 

superrooster vergeleken met eff. massa berekeningen aan datzelfde 

superrooster, waarbij de invoergegevens voor deze eff. massa 

~ berekeningen CàE~ en m ) bepaald zijn d.m.v. vlakke-golf 

berekeningen aan de afzonderlijke bulkmaterialen. 
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6.2 De vlakke-golf methode. 

We gaan uit van een eendimensionaal periodiek rooster met periode 

a. De Schrodingervergelijking luidt: 

( 6. 1) 

Allereerst gaan we over op dimensieloze grootheden door de energie 

in Ry C=l3.6 eV) en de coordinaat x in a0 <Bohr radius a
0

=0.529 

a> uit te drukken. Schrijf daartoe: 

-I 
k = 'K' ao 

h'l. 
E ::. o...m à; <t. 

a. = o<. ao 

( 6 • 2 ) 

Bovenstaande invullen in (6.1) en vervolgens~ ,QC!> , t, ex enk 

vervangen door respektievelijk x, UCx>, E, a en k geeft: 

( 6 . 3 ) 

Schrijf m.b.v. het Blochtheorema: 

( 6. 4) 

Dit invullen in (6.3) geeft: 

' 
( 6. 5) 



- 55 -

waarbij uk(x) dimensieloos is en genormeerd volgens 

J U:(x) Uktx.l d" :: a 
cel 

( 6. 6) 

Omdat u~(x) periodiek is met periode a kan deze geschreven worden 

als een Fourierreeks: 

{ 6 . 7 ) 
J 

waarbij K een reciprook roostergetal i s : 
l)...rrrrz 

K= a ,n=···,-1,0,1,2,··· 

Omdat de potentiaal ook periodiek is wordt deze ook ontwikkeld: 

( 6 . 8 ) 

( 6. 9) 

, 
Deze laatste uitdrukking is verkregen door K+K te vervangen door 
» » 

K en vervolgens K weer K te noemen. Verg!. (6.7> en (6.9) invullen 

in (6.5) geeft: 

~ elk"' L{ ( ~<~kf- E +U x, al c._l< + ~o l\· ck_k -V] ::o ( 6.1 o > 

\k:( 
Omdat de funkties e orthogonaal zijn geldt: 

=oc6.11> 
J 
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waarbij in de rechter term dezelfde truc toegepast is als in 

(6.9). Vergl. (6.11) is bij een gegeven k een oneindig stelsel 

lineaire vergelijkingen. Dit stelsel heeft oplossingen als de 

koefficientendeterminant nul is. Indien de potentiaal voldoende 

zwak is zodat slechts een paar Fourierkomponenten Uk' met kleine 

K, van dezelfde ordegrootte zijn als de verschillen in de 

diagonaaltermen, kan men tot een goede benadering komen door de 

determinantvergelijking (6.11) boven een zeker rangnummer af te 

breken. Het oplossen van vergelijking (6.11) is dan gereduceerd 

tot het bepalen van de eigenwaarden en eigenvektoren van een ma-

trix. Hiervoor is een standaard Fortran routine gebruikt, welke 

gebruik maakt van de Householder reduktie om de matrix in 

tridiagonaalvorm te brengen en van het Ql algorithme om de 

eigenwaarden en eigenvektoren te berekenen. Deze routine is 

geschikt voor reele symmetrische matrices. Indien de potentiaal 

U(x) even wordt gekozen is dit het geval. De routine geeft een set 

koefficienten welke als volgt genormeerd zijn: 

L (6.12) 

k 
Dit geeft voor de normering van de golffunkties: 

No./'J.. tJo.t'J. 

l I * i(kJ-1<)':)( 
clx =(Na.)-

1 

/_ C ,_ C t} e. CÀ'X=1 C6 • 13 > 
~V \(~~ \(~ l' 

-NG./1. ~ 

6.3 Bepaling van de elektrondichtheid en de potentiaal U(x). 

De elektronendichtheid kan nu als volgt bepaald worden: Het aantal 

k-waarden met-n/
0

<k<1'i./a is gelijk aan N. Dit betekent dat het aantal 

elektrontoestanden in de eerste Brillouinzone gelijk is aan 2N 
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omdat per k-waarde twee spintoestanden mogelijk zijn. We nemen aan 

dat elk atoom twee valentieelektronen met zich meebrengt. Dit 

betekent dat de onderste band geheel gevuld is. De 

(6.14) 

waarbij het aantal toestanden in een interval ter grootte 

dk is. Met behulp van (6.4) en (6.7) wordt n(x): 
ttfa 

l I ~ \. (\<'-1<)x 
n(xJ= .;' c,_k c,_1<' e cl k ( 6 .15) 

-'ttf a. \<.)<' ft/ a. 

Vergelijking (6.15) is van de vorm j f(kldk , waarin f(k) 

- lo. 
periodiek is met 2~a. Dergelijke integralen kunnen met behulp van 

de zgn. special-point methode [14] benaderd worden door een 

sommatie over een beperkt aantal k-punten: 
1Ya 

I Ç(l<) dk (6.16) 

waarbij~ de foutterm is. Deze fout neemt af met een toenemend 

aantal geschikt gekozen k-punten. Het blijkt dat met 4 

special-points een voldoend nauwkeurige benadering verkregen kan 

worden. Dit is uitgewerkt in Appendix 111. 

De potentiaal U(x) wordt bepaald door de Coulombwisselwerking 

tussen de elektronen en ionen en tussen de elektronen onderling. 

Deze laatste term wordt i.h.a. zelfkonsistent bepaald. De 

Coulombwisselwerking kan in reele, driedimensionale situaties 

m.b.v. de Peissenvergelijking bepaald worden nl. 
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q/ 
'E n (r) 

(6.17) 

waarbij UCr> en ~ weer dimensieloos gemaakt zijn volgens (6.2). 

Omdat we hier met een eendimensionaal model werken kan de 

bovenstaande vergelijking uiteraard niet gebruikt worden. Omdat 

we er naar streven om een kwalitatief beeld te krijgen van een 

reele situatie willen we in dit model toch dezelfde vorm van de 

Coulombwisselwerking gebruiken als (6.17), dus 

Af (:x) (6.18) 

Voor de ladingsdichtheid wordt geschreven: 

w;'l. 

oy [ ( I-IJ/.._ L b(x-a.n) - Y'i(x)] J 
(6.19) 

waarbij Z de ionlading is. In ons geval geldt Z=2. De eerste term 

in het rechterlid is de ionlading op de roosterplaatsen en de 

tweede term is de elektrondichtheid. Omdat de potentiaal ook in 

Fouriertermen uitgedrukt moet worden ontwikkelen we de 

roosterperiodieke elektrondichtheid: 

Inverteren van (6.20> geeft: 

met 

\. 1< :x: 

e (6.20) 

(6.21> 
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(6.22) 

Tweemaal differentieren van (6.8) geeft: 

(6.23) 

Invullen van (6.23) en (6.20) in (6.18) geeft, gebruik makende van 
i 1<x 

de orthogonaliteit van de funkties e 

u : 
e-t 1< 

( 6. 24) 

ofwel 

(6.25) 

voor K#O. Voor K=O is Ue~ volgens de bovenstaande vergelijking di
k 

vergent. De bepaling van ~k~ient dan ook langs een andere weg te 

geschieden. We komen in par. 6.4 hierop terug. In dit 

eendimensionale model wordt de grootte van J\, dus de sterkte van 

de wisselwerking, niet bepaald door fysische parameters. Om, qua 

ordegrootte, toch een realistisch accent te geven aan A zijn we 

in App. V ter bepaling hiervan uitgegaan van een driedimensionaal 

model. 

6.4 Keuze van ionpotentiaal. 

In een dimensie is de oplossing van de Poissonvergelijking voor 

een puntlading, dus de Greense funktie van de Poissonvergelijking, 

van de vorm: 
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cD ('X) = cv l\ 1. \ :x' + [ (6.26) 

d.w.z. een potentiaal die divergeert voor lx\~oO. Hieruit volgt dat 

de potentiaal t.g.v. puntladingen op de roosterplaatsen, zoals 

uitgedrukt in vergl. (6.19), een superpositie is van dergelijke 

divergente potentialen. In drie dimensies heeft de 

Coulombpotentiaal t.g.v. een puntlading een 1/r gedrag; de 

wisselwerking neemt af met toenemende afstand tot het ion. Hoewel 

een ionpotentiaal volgens (6.26) op het eerste gezicht vreemd 

aandoet is deze, qua dracht, geheel in overeenstemming met de 

el.-el. wisselwerking welke d.m.v. de Paissenvergelijking bepaald 

wordt. Omdat de ionpotentiaal (6.26) samenhangt met niet 

afgeschermde, diskrete, ladingen geven we er de voorkeur aan om, 

analoog aan de werkwijze bij driedimensionale berekeningen, te 

werken met modelpotentialen. Bij driedimensionale berekeningen 

werkt men vaak met pseudopotentialen welke in plaats van een 1/r 

afhankelijkheid een 1/r.erf(r~) gedrag hebben; d.w.z. ver van de 

kern een 1/r gedrag en nabij de kern wordt het 1/r gedrag 

gemoduleerd met de errorfunktie, welke de singulariteit opheft. 

In App, IV laten we zien dat men voor een eendimensionale situatie 

langs dezelfde weg kunnen komen tot een atomaire ionpotentiaal 

welke effektief toch een gelokaliseerd karakter heeft. 

In een bulkmateriaal, waarin de atomaire ionpotentiaal cp (x) 

v o o r e 1 k a t o o m he t ze 1 f de i s , i s U i on C x ) u i te r a a r d p e r i o d i e k me t 

periode a. Omdat we in een later stadium naar grote 

eenheidscellen, supercellen, toe willen waarin de potentiaal niet 

meer periodiek is met a, is het belangrijk om een zodanige keuze 
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van de atomaire ionpotentiaal cpcx) te doen dat dat de benodigde 

dimensie van de seculaire vergelijking (6.10), en dus de 

rekentijden, niet te groot worden. Hierom is voor de 

atomaire ionpotentiaal gekozen: 

cD <-x) = cpo e 

!l 
-o<.:x: 

De totale ionpotentiaal wordt dan: 

U. (X)= 
Ion 

De Four i erkomponenten Uk worden voor een bulkmater i aal met 

roosterkonstante a als volgt bepaald: Vergelijking (6.8) 

inverteren geeft: 

dx 

Vergl. (6.27> en (6.28) invullen in (6.29) leidt tot: 

0.1"_ tJ ''l. 'l. , -• I "") -o<. (:x:-o.n) - i. X::~:: 
U i OI') 1 -= a. d )C L <:\) 0 e 

'1- _a,?.. n ~ -~ /?.. 

(6.27) 

(6.28) 

(6.29) 

Q~ ~~ 2 
( ~ -o((:x-<m) -i. k (':l::-o.Y'I) < 6. 30) 

~ ö.' J cl-x L 0
0 

e 
_o.f?.. n:.-Nh._ 

want K=2m1Va. 
~ - o( (x-~"'J- \ K (-x-a V\) 

Aangezien de term L cDo e periodiek is met 
n:. _t-.1}?.. 

periode a kan U. geschreven worden als: 
• on"\<. 

'2.. 
- o( (-x -o.nJ - i."\< (x- o.Y'I) 

e <6.31> 
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(X) 

voor N ,co, 
I 

'l.. 
- ot 'X 

-I 

~0 = Q. d-:x. e 
-co 

Bovenstaande integraal kan als volgt herschreven worden: 
'1 - .1< 'l. 

<Do 
-"kj4rÁ I d-x 

-o<(~-+ l /'l.oi..J 
u. ~ a. e e 

I OY'\ 1< -co 

- k'1/4o{ ~ 2.. 
cPo I è.'j 

- oZ'f 
- Q. e e -

-co 

(6.32) 

Omdat geldt 

CP t 

I - rx:y 

~ e d/ =- Cl( 

-CC) 

volgt: 

U,," 1< 
~0 \ff -\/j4g( 

:: a. o( e (6.33) 

Bovenstaand resultaat komt overeen met de bekende regel dat de 

Fouriergetransformeerde van een Gaussische kurve weer een 

Gaussische kurve is. Hiermee is bereikt wat beoogd is nl. dat de 

koefficienten U. zeer snel afnemen met toenemende K, zodat, voor 
111"1< 

de gebruikte waarden van de parameter~ , slechts 3 à 4 

Fourierkomponenten meegenomen hoeven te worden. Figuur 6.1 geeft 

het verloop van de atomaire ionpotentiaal cpcx> (fig. 6.1a) en van 

de bijbehorende potentiaal U (x) (fig. 6.lb). 
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Fig. 6.1 Atomaire ionpotentiaal en de resulterende 

periodieke ionpotentiaal. 

In figuur 6.2 is nogmaals de ionpotentiaal (gestippeld) uit fig. 

6.1 weergegeven. De ononderbroken kromme is de totale 

zelfkonsistente potentiaal. Deze is als volgt bepaald: Met slechts 

de ionpotentiaal Uj 011 (x) als startpotentiaal is de 

elektrondichtheid en Coulombpotentiaal bepaald zoals beschreven 

in par. 6.2 en 6.3. De som van Ui~(x), welke bij elke iteratiestap 

uiteraard ongewijzigd blijft, en de aldus bepaalde 

Coulombpotentiaal t.g.v. de el.-el. wisselwerking is de 

invoerpotentiaal voor de volgende iteratiestap. Dit blijkt te 

konvergeren en na 3 a 4 iteraties verandert UCx> nauwelijks meer. 

De bij de zelfkonsistente potentiaal behorende elektrondichtheid 

is weergegeven in fig. 6.2b, terwijl de bijbehorende bandstruktuur 

is getekend in fig. 6.2c. Hierin zijn de onderste drie banden 
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getekend, waarvan de onderste bezet is. Opvallend is dat de tweede 

gap nagenoeg nul is. Dit komt door de keuze van ionpotentiaal. Dit 

is in te zien met behulp van de benaderingsformule dat de grootte 

vanden-de gap ongeveer gelijk is aan \2Uk:~!· De vorm van de 

ionpotentiaal is juist zo gekozen dat de Fourierkomponenten voor 

toenemende K snel kleiner worden. In figuur 6.3 zijn de 

potentiaal, de elektrondichtheid en bandstruktuur gegeven voor een 

andere keuze van de parameters ~oen~ • Uit deze twee materialen 

wordt het superrooster gevormd. 
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6.5 De supercel. 

In figuur 6.4 is de gekozen struktuur van de supercel geschetst. 

x: mat. A 

o~ mat.B 

~:Donor 

0: Acceptor 

0 0 0 0 x [] x x x 0 0 0 0 !!:l 
I 

I 

X:-0 

Fig. 6.4 De supercel. 

--+ x 

De cel bestaat uit n~ atomen van materiaal A (fig. 6.2> en 2nB 

atomen van materiaal B (fig. 6.3). Teneinde de invloed van donoren 

I I 

en acceptoren te onderzoeken is de mogelijkheid ingebouwd om een 

van den~ atomaire ionpotentialen, nl. die op x=O (acceptor), en 

twee van de 2n& atomaire potentialen van materiaal B nl. die op 

x=t{nA-l)/2+n~d(donor) te varieren. De invloed van donoren en 

acceptoren is beschreven in par. 6.6. In deze paragraaf beperken 

we ons tot ongedoopte materialen. Met de keuze van de oorsprong, 

zoals aangegeven in fig. 6.4 , en een oneven nA is de potentiaal 

even en dus het stelsel (6.11> reeel, waardoor weer dezelfde 

Fortranroutine als in par. 6.4 gebruikt kan worden. De cellulaire 

ionpotentiaal v. (x) is de sommatie over alle atomaire 
IOn 

ionpotentialen in de cel: 
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_~~-x_ ( n~1 
e 

ll.. 

+Y\6) ar -!)~:X:+(nf +Y\s)a}) (6.34) 

te 

waarin cp~ccen ~behoren bij de acceptorpotentiaal en CDc en ~ 
behoren bij de donoren. Voor zuivere bulkmaterialen geldt 

uiteraardtf.. =(Î>, 'i=ot.,Ö)=Q) en ~=B. Deze supercel wordt periodiek 
~« A 0 D s I 

voortgezet met periode b=Cn~+2ns)a. Hiermee wordt sterk 

gemodelleerd een eendimensionaal superrooster met acceptor- en 

donor achtige onzuiverheden beschreven. Indien de supercel zo 

groot wordt gekozen dat verdere vergroting van de cel geen invloed 

heeft op het verloop van de potentiaal nabij x=O dan kan men het 

interface als een geisoleerde heterojunktie beschouwen. De totale 

ionpotentiaal wordt als volgt bepaald: 

( 6. 35) 

waarin b=(nA+2n~)a de periode van de supercel is. De 

Fourierkoefficienten van deze potentiaal kunnen, weer op dezelfde 

wijze als beschreven in par. 6.4, bepaald worden. Het resultaat 

i s : 
k'l./ lnA·I)/1.,. 

_1f..'l/4't 

U ion!<= b' [ C\)•«~ + ?..<t>ÄW 
- /4o<. t 

1<na] e e coc; 
n::.l 

_, Vf -k\f 
(YlA-1)/fJ... +'{)~-I 

I +'l.b cj)B ~ e cos kno.. 
n: (nA:~t')/fJ... 

'). 

_, d) \[ -Y:{, b 
(6.36) 

c o s L ~ k o. (VI,.. + il. V'\ e - 1 )1 +')...b o ~ e 
I).Y't"'i't 

waarbij uiteraard K= ~ ,m= •••• ,-1,0,1,2, ••••• 

De bepaling van de zelfkonsistente oplossing geschiedt op dezelfde 

wijze als beschreven in par. 6.3, met dien verstande dat het 

aantal bezette banden niet 1 maar (n~+2n&) is, indien elk atoom 



weer twee elektronen met zich meebrengt. In fig. 6.5a zijn zowel 

de ionpotentiaal (onderbroken kurve> als de totale zelfkonsistente 

potentiaal Cononderbroken kurve) getekend in een zuiver 

superrooster met n~=S en n~=3. In figuur 6.5b is de 

elektronendichtheid weergegeven terwijl in fig. 6.5c de 

bandstruktuur (band no. 8 t/m 14) getekend. In dit geval zijn de 

banden 1 t/m 11 bezet. De eerste Brillouinzone is hier natuurlijk 

een faktor CnA+2n~) kleiner dan voor een bulkmateriaal met periode 

a. De grootste gap treedt nog steeds op bij k=~/a C in de "ex

tended" representatie), maar ook bij k=O en ~/b zijn nu gaps 

ontstaan. In fig. 6.6 zijn de zelfkonsistente potentiaal en 

elektrondichtheid gegeven voor een cel met nA=11 en n!=S. De 

atomaire ionpotentiaal is zodanig gekozen dat de overlap van deze 

atomaire potentialen zich slechts tot de naburen uitstrekt. Dit 

is te zien in fig. 6.6a waarin de onderbroken kurve, dus de 

ionpotentiaal, slechts binnen twee atoomafstanden rond de 

interfacecel van de bulkwaarde afwijkt. Hetzelfde geldt voor de 

superpositie van de empirische atomaire potentialen van Pickett 

et. al. l_1] (fig. 3.1>. 
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Fig. 6.6 De potentiaal(a) en el. dichtheid(b) van een 

superrooster met 21 atomen. 
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Fig. 6.7 De potentiaalCa) van een superrooster met 37 atomen 

en de hieruit gekonstrueerde flat-band situatie(b). 
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Echter de totale zelfkonsistente potentiaal verloopt over een 

groter gebied (plm. 6 atoomafstanden) rondom de interfacecel. Dus 

hier zien we, zoals beschreven in par. 3.4 (zie fig. 3.1), een 

additionele potentiaal ontstaan ten gevolge van verandering in de 

elektrondichtheid van een ongedoopte heterojunktie. Ook zien we 

het door Pickett et. al. [1] beschreven effekt, nl. het minder 

worden van het verschil in gem. bulkpotentiaal, optreden. De 

oorzaak van beide effekten is te zien in fig. 6.6b. Hierin zien 

we dat binnen 3 a 4 atoomafstanden links van het interface de gem. 

elektrondichtheid wat lager is dan het Cbulk)gemiddelde van 0.2 

en juist rechts van het grensvlak wat hoger dan 0.2. Dit kan men 

interpreteren als een dipoollaag welke zorgt voor het verminderen 

van het potentiaalverschil tussen de bulkmaterialen. Het is echter 

de vraag of dit interface reeds als een geisoleerde heterojunktie 

beschouwd kan worden, m.a.w. of de potentiaal in het midden van 

de cel en aan de randen de bulkwaarde aangenomen heeft. In fig. 

6.7a is de potentiaal in een cel met nA=19 en n&=9 geschetst. Het 

blijkt dat er geen verdere veranderingen van de potentiaal 

opgetreden zijn. 
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We zijn nu in staat om het bijbehorend bandenplaatje in flat-band 

konditie te tekenen. Uit fig. 6.2 en 6.3 weten we de grootte van 

de gap en de ligging van deze gap t.o.v. de gemiddelde potentiaal 

voor beide materialen. Uit fig. 6.7 kunnen we het verschil in gem. 

potentiaal bepalen. Het bandenplaatje is getekend in fig. 6.7b, 

waarbij het interface in het midden van de interfacecel (de cel 

welke gevormd wordt door twee, direkt aan het naburige materiaal 

grenzende, atomen van materiaal A en B> , dus op x=~95, gekozen 
'I( 

is. In figuur 6.8a is de norm van de golffunktie (W l\))k:-n/~an band 

na. 38 weergegeven. Dit is de laagste onbezette toestand. De 

bijbehorende eigenwaarde van deze toestand is in figuur 6.7b 

aangegeven <E~ 8 >. Het blijkt dat dit een toestand is die wat 

materiaal A betreft in de band ligt en wat B betreft in de gap 

1 i g t. De toestand van fig. 6.8a blijkt in het gebied waar de 

eigenwaarde in de gap ligt uit te dempen en in het gebied waar 
~ 

eigenwaarde in de band ligt blijkt W(:x) Wt:x:J te groeien. De 

de 

situatie voor de hoogste bezette toestand, voor k=rvb van band no. 

37, is juist omgekeerd. Uit de ligging van het energienivo in fig. 

6.7b CE~7 > blijkt deze in de gap van materiaal A en in de band van 

B te liggen. Het verloop van de golffunktie, getekent in fig. 

6.8b, is dan ook tegengesteld aan die van fig. 6.8a. Er blijkt geen 

"interfacetoestand", dus een toestand waarvan de eigenwaarde in 

de gap van zowel materiaal A als B ligt (zie par. 5.2), te zijn. 

We hebben de aanwezigheid van een interfacetoestand ook onderzocht 

bij een drietal superroosters met andere ionpotentialen, maar in 

geen van deze gevallen treedt een interfacetoestand op. Bij een 

ander eendimensionaal superrooster, nl. een Kronig-Penney model 

~6], zijn daarentegen wel dergelijke toestanden gevonden. 
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In dit verband is een opmerkJng over de konvergentie van het 

iteratieproces op zijn plaats. Bij de berekening van de 

afzonderlijke bulkpotentialen blijkt, indien als invoerpotentiaal 

voor de n-de iteratiestap de in de (n-1>-ste stap berekende 

potentiaal genomen wordt, dat dit binnen 3 a 4 stappen 

zelfkonsistent is. Indien deze methode echter zonder meer 

gehanteerd wordt bij de supercelberekeningen blijken er 

divergenties op te treden. Het blijkt dat bijvoorbeeld de 

potentiaal, welke berekend wordt met de gestippelde potentiaal in 

fig. 6.5a als invoerpotentiaal, ten gevolge van de 

Coulombwisselwerking in het midden van de cel veel hoger is dan 

aan de randen. De potentiaal die vervolgens met deze potentiaal 

als invoer berekend wordt is aan de randen van de cel veel hoger 

dan de startpotentiaal, zodat het proces divergeert. Dit 

verschijnsel is erger naarmate de celgrootte toeneemt. Om deze 

pro~lemen te vermijden wordt als ingangspotentiaal voor de n-de 

stap gekozen 

J 
(6.37) 

waarbij ~kleiner is naarmate de cel groter wordt. 

6.6 Het ontstaan van interfacelading en de toepassing van het eff. 

massa recept. 

Om te onderzoeken wat de invloed van de aanwezigheid van extra 

elektronen is simuleren we de aanwezigheid van een acceptor door 

een minder diepe atomaire potentiaal Q)~) op x=O en een donor door 

een e x t r a d i e p e at om a i re potent i a a 1 oP x = :i ~ (nA -'r ').. Y) e. -1) Cl. De ze 
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potentialen simuleren de aanwezigheid van resp. een eenwaardig en 

een driewaardig ion (de bulkmaterialen zijn tweewaardig). Dit 

betekent dan ook dat er geen(nAt~n~maar(nA~~na+t) elektronen per 

supercel zijn zodat er een halve band extra gevuld is t.o.v. de 

situatie zonder donoren en acceptoren. De bijdrage van 

gedeeltelijk gevulde banden tot de elektronendichtheid kan niet 

m.b.v. de special-point methode bepaald worden. De bijdrage van 

deze extra halve band tot de elektronendichtheid is dan ook 

bepaald door de integratie over het betreffende k-interval (in dit 

TC Tt 
geval van k=~b tot k= b ) te vervangen door een sommatie, dus 

analoog aan de special-point methode maar met kleinere, in 

principe willekeurig gekozen, intervallen. De energienivo's van 

dergelijke verontreinigingen zijn beschreven in App. VI. In figuur 

6.9, rechter kolom, zijn de ionpotentialen (onderbroken kurve) en 

de zelfkonsistente potentialen (ononderbroken kurve) gegeven voor 

dezelfde celgrootten als in par. 6.5 (resp. 11, 21 en 37 atomen>. 

Ter vergelijking zijn in fig. 6.9 in de linker kolom nogmaals de 

potentialen van de ongedoopte materialen gegeven. Uit deze figuur 

blijkt dat er bij gedoopte superroosters inderdaad een 

aanzienlijke potentiaalput ontstaat nabij het interface. Dit 

geleidelijk verloop van de gemiddelde potentiaal kan men 

interpreteren als de bandbuiging zoals geschetst in fig. 1.2. Uit 

figuur 6.10, waarin in de rechter kolom de laagste toestand (K;~/b 

) van de extra halve bezette band is getekend, blijkt dat er in 

de potentiaalput een interfacelading onstaat, te vergelijken met 

de vorming van het tweedimensionaal elektronengas zoals beschreven 

m.b.v. het eff. massa formalisme in par 1. 2. De eigenwaarde van 

de toestand ~(X~"=' il.jb 
, getekend i s f i g • 6.10f, i s E=-0.136 Ry. 

Om het eff. massa formalisme, volgens het recept gegeven i n par. 
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1.2, te onderzoeken trachten we deze toestand te reproduceren met 

deze methode. Allereerst de bepaling van de additionele potentiaal 

v(x). Hiertoe kiezen we het grensvlak weer midden in de 

interfacecel, d.w.z. op x=±95, en trekken de bulkpotentiaal van 

fig. 6.ge door tot dit grensvlak. De additionele potentiaal is 

voor -185(x~95 en 95<x(185 het verschil van de zelfkonsistente 

potentiaal van fig. 6.9f en de doorgetrokken bulkpotentiaal van 

materiaal Ben voor -95~x~95 het verschil van de zelfkonsistente 

potentiaal en de doorgetrokken bulkpotentiaal van materiaal A. De 

eff. massa vergelijking luidt: 

( 
_, cl~ ~ ) 

- ms dx"- + \.r(x) + Ec. - E 

t ('X) :::::0 

" a waarbij E'- en(, bekend zijn uit fig. 6.7b. 

-\IYS<:x<-CjS 
~S(x(\85 

(6.38) 
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In de linker kolom staan de ongedoopte roosters en 

in de rechter kolom de bijbehorende gedoopte 

roosters. 
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Fig. 6.10 De golffunkties, behorende bij de potentialen 

\11*\1\l uit fig. 6.9. De toestand ~ ~ 
Tt/ bij k= bvan de 

laagste, niet geheel bezette, band is getekend. 
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We merken hierbij op dat een eventuele onzekerheid in de absolute 

ligging van de bulkpotentialen geelimineerd wordt omdat een 

verschuiving van een van de bulkpotentialen een even grote, maar 

tegengestelde, verandering van v(x) geeft, terwijl AE, met 

hetzelfde bedrag verandert als de bulkpotentiaal. Dit betekent 

natuurlijk niet dat het eff. massa probleem onafhankelijk is van 

de keuze van de ionpotentialen maar wel dat, indien de totale 

zelfkonsistente potentiaal gegeven is het eff. massa probleem 

onafhankelijk is van de relatieve ligging van de afzonderlijke 

bulkpotentialen. De aldus bepaalde som van v(x) en E,, welke men 

kan opvatten als de bandkromming, is weegegeven in figuur 6.11. 
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Fig. 6.11 Het bandenplaatje van een superrooster. 
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In fig. 6.11 is met de stippellijn de 

(fig. 6.7b). Tevens is de ligging van 

flat-band konditie getekend 

de toestand \ \) T./c :Q 
~ k: • 1oo ban cl 'l3 

aangegeven. Om de eff. massa van de bulkmaterialen te bepalen is 

in fig. 6.12 voor beide materialen de relatie tussen (E-Ee> en (k-n/b 

'l 
) nabij het bandminimum uitgezet. 
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Fig. 6.12 De relatie tussen CE-E~> en (k-~) nabij het 

bandmini mum. 

os 
x A 

De he 11 i n g van deze kromme i s ge 1 i j k aan 1
/ m*. Zo a 1 s b 1 i j kt u i t deze 

figuur is deze voor beide materialen nagenoeg gelijk, maar 

geenszins een konstante. In de figuur zijn de lijnen aangegeven 

volgens welke de kurve zou verlopen indien de eff. massa resp. 

0.20, 0.15, 0.10 en 0.07 zou zijn. Vervolgens is de eff. massa 
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vergelijking (6.38) met de vlakke-golf methode opgelost voor 

verschillende waarden van de eff. massa nl. m~=0.20, 0.15, 0.10 

en 0.07. Hiebij \s, analoog aan de werkwijze bij een reele 

GaAS-AlGaAS heterojunktie, genomen mA=mp, en f(O) en(:) kontinu • 
.x:.o 

De aldus berekende laagste eigenwaarden zijn resp. -0.138, -0.137, 

-0.137 en -0.136 Ry. Het blijkt dat de eigenwaarde voor m*=0.07 

het beste overeen komt met de vlakke-golf oplossing, hoewel de 

verschillen miniem zijn. De bijbehorende envelopefunkties 
tl 

(f(x)f(x)) zijn gegeven in fig. 6.13a. Om dezen te kunnen 

vergelijken met de vlakke-golf oplossing (fig. 6.10f> is deze 

funktie in elk punt gemiddeld over de roosterafstand a. Deze pro-

eedure is beschreven in App. VII. In figuur 6.13b is het verloop 

van deze kurve getekend (ononderbroken lijn), alsmede nogmaals de 

* envelopefunktie voor m =0.07 (onderbroken lijn). Hieruit blijkt 

nog veel duidelijker dan bij de eigenwaarden dat de eff. massa 

oplossing met m~=0.07, dus de eff. massa in het 

geleidingsbandminimum, zeer goed overeen komt met de vlakke-golf 

oplossing. 
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7. Slotopmerkingen. 

We hebben gezien dat men bij berekeningen aan 

heterojunktie-strukturen vaak gebru\k maakt van het eff. massa 

formalisme. Echter, de toepassing van dit formalisme in dergelijke 

strukturen is meer een recept dan een degelijke theorie. Het 

recept is dat men het eff. massa formalisme, dat in zijn 

algemeenheid slechts geldt voor een oneindig periodiek rooster met 

een additionele, zwak varierende, potentiaal, toepast in de beide 

aangrenzende materialen en vervolgens de envelopefunkties volgens 

een bepaald voorschrift op aan het grensvlak op elkaar laat 

aansluiten. De meest kritische punten in dit recept zijn de 

additionele potentiaal nabij het interface, de stapgrootte àEc en 

de aansluitvoorwaarden voor de envelopefunkties. Om ervoor te 

zorgen dat de golffunkties overal kontinu en kontinu 

differentieerbaar zijn gaan Sham en Nakayama Lll] ter bepaling van 

een eff. massa vergelijking voor een halfgeleider-isolator junktie 

uit van een basisset funkties welke eigenfunkties zijn van de 

heterojunktie in de flat-band toestand. Dit resulteert dan in de 

bekende eff. massa vergelijking. Echter, deze vergelijking is 

slechts afgeleid voor twee limietsituaties. De relevantie van deze 

limietgevallen is niet duidelijk omdat hiervoor de 

strooikoefficienten van de flat-band eigenfunkties bekend moeten 

zijn. Deze zijn in het artikel niet uitgewerkt. We hebben laten 

zien dat deze aanpak voor een, meer algemene, eendimensionale 

heterojunktie resulteert in het bekende, hierboven beschreven, 

recept. Hierbij hebben we wel enige aannamen moet doen met 

betrekking tot de bijdrage van de exponentieel afvallende golven. 

Ook kan men hiermee, indien een mathematisch interface gekozen 
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wordt, uit de eis van kontinuiteit en 

kontinu-differentieerbaarheid van de golffunkties de 

aansluitvoorwaarden voor de envelopefunkties bepalen. Deze worden 

gegeven door de waarde van de bulk-Blochfunkties aan het inter-

face. Echter, het grote probleem is dat de additionele potentiaal 

nabij het interface niet exakt bekend is en dat deze ook afhangt 

van de keuze van het grensvlak. Deze additionele potentiaal wordt, 

zoals we gezien hebben in hoofdstuk 6, mede bepaald door de 

vorming van een zgn. dipoollaag. Ook blijkt uit de berekeningen 

dat deze dipoollaag de grootte van het verschil in 

geleidingsbandminimum in de flat-band situatie beïnvloedt. Dit 

treedt ook op bij driedimensionale supercelberekeningen aan 

heterojunkties (Pickett et. al. Ll]>. Bij de supercelberekeningen 

hebben we i .t.t. andere berekeningen aan eendimensionale 

superroosters ~s] geen geisoleerde interfacetoestanden gevonden. 

Het is misschien de moeite waard om te trachten algemene 

uitspraken te kunnen doen over het optreden van dergelijke 

geisoleerde interfacetoestanden. We hebben gezien dat er bij 

voldoende grote supercellen t.g.v. extra elektronen, welke d.m.v. 

donoren geinjekteerd worden, een potentiaalput ontstaat nabij het 

interface. Deze extra elektronen zijn gelokaliseerd nabij dit 

interface, analoog aan de vorming van een tweedimensionaal 

elektronengas in een reeel superrooster. Vanwege de benodigde 

rekentijd is het niet mogelijk geweest de supercel verder te 

vergroten, zodat nagegaan kan worden of de grootste cel (37 

atomen) een geisoleerde heterojunktie representeert. Het is 

I f 

interessant dat toepassing van het eff. massa recept met een eff. 

massa, nl. die in het geleidingsbandminimum, goed de met de plane 

wave methode berekende eigenwaarde en golffunktie, reproduceert. 
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I I 
Omdat dit slechts bij een geval, waarin de eff. massa van beide 

materialen nagenoeg gelijk is, nagegaan is kunnen we hierover geen 

algemene uitspraken doen. Het lijkt de moeite waard dit nader te 

onderzoeken. 
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AP pen d i x I • Norm er i n g van de funk t j es cD(::() • 

De funkties ~Jx)en \f~ lX) worden m.b.v. het Blochtheorema als volgt 

geschreven: 

( I.l> 

Neem aan dat u(k,x) zodanig genormeerd is dat: 

0 

1 IV :._, L\' tx) cl-..: = , 
L K \<. 

- t\) 0. 

(I. 2) 

Hieruit volgt: 

0 

l N'"S \ u:txJ 
-N\.(l 

U'.i_t:)() à x. : , 

Idem voor materiaal R: 

c\x = b (I. 4) 

De n o r me r i n g s k ons t a n t en N 1 , N~ en N '.\ k u n n e n n u b e p a a 1 d wo r de n • E i s : 

t .. lb 

l cp'<l ()I, x) ctl, [ "· -..:J eb: "' 1 
l I. 

-NCl 

(I . 5 > 

Hieruit volgt: 

N'!.::: <I. 6) 
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Uit orthogonalisering van cp'l. op Ö), Cvergl.C5.17)) volgt: 

f=- ( I • 7) 

Appendix II. Uitwerking van term B in eff. massa vergelijking 

Om term B (5.32) uit te werken nemen we, net zoals bij de 

R 
gebruikelijke afleiding in par. 2.2, aan dat u(l,x)~u CO,x) en 

L . 
u(k,x)~u (Q,x), zodat een 1ntegraal van de vorm 

t.Jlb 

I:. \ d> ~:lt ()/ -x) \.f(:x) cDl ( ~ x) cl. :x ~ 
L. o , , R 

-tJa tJb 
0 

( Lll l ~ ' l ; R ~ , CII.ll 
J u (oJ :x.j u (o, xj m1 r ~ Jx) \J(x_) Yl\ (..t, :x) cl x+ u {~:t)U. {o, :x) m~ (~x) \J(:x) mJ.t, :x) dx 
~ 1 L 0 

- '" a. 
als volgt uitgewerkt kan worden: Omdat weer aangenomen wordt dat 

v(x) en m. (l,x) langzaam varieren kan 1 geschreven worden als: 

' 

I = f \r (-Vlo.- i o.) m: c~:, -M-i o.) ll\; (,!,' -Y\<1-i"; rllo, :r.) u.\ X) eh 

-tr\4')0. CII.2) 

Met 

4- te v rn voor x"? o 

behulp van (1.3) en (1.4) volgt: 
t.J'" 

L \J"(-no.-i.o.)m~ (t' -no.-ta.) 'ff\· (~ -no.-~a.\. Q. 
Y\=.o ~ .J \ ' ) (11.3) 

L 
Nu weer overgaan van sommatie naar integratie voor lim. N~C() en 

R 
lim. N~et> 

00 

1 ~ m~ ( J/, ,.') \f(:x') M, ( 1, r') d x' 
-co 

CII.4) 
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Term B wordt nu: 

CII.S> 

Het volgende dat we nodig hebben is de sluitingseigenschap. De 

funkties m. (!,x) worden orthogonaal verondersteld d.w.z.: 
I 

CII.6> 

Omdat het stelsel volledig is kan de sluitingseigenschap 
~ ~ 

I '1. \ 

1 m: (t,::x') 1'1'1~ (~,ot)d..t +I~ m~ (~,:l)ll'\~ (.t,x)d~.::li(x-;yii.7l 
- I 

gebruikt worden. In term B kan, na verwisseling van integratie en 

sommatie, deze sluitingseigenschap gebruikt worden. Hieruit volgt: 

)1, IJ.. 00\ 
{ \ ] (11.8) 

B = \fb:) L A~(~) n')~ (.t) x) d~ + )_ Ai. (.iJ) rt\ (~, :t) d~ 
l::l ~ 

I 0 

Met behulp van definitie (5.24) van de envelopefunktie volgt dan: 

(11.9) 

Appendix 111. Pe special-point methode. 

'l.Tt 
Beschouw de funktie f(k), welke periodiek is in k met periode Q. • 

Ontwikkel f(k) in een Fourierreeks. 
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CIC:> 

~ ( k) = to + L Ç M Am ('K) 
rn:::: 1 

met 
\kma. -i.\(W'a. 

Am l v..) = e. -+ e 

.::: 'l... co~ km C\. 

-Definieer nu f, d.w.z. het gemiddelde van f over de eerste 

Brillouinzone, volgens 

Omdat geldt 

1\. I a. 

t = ~ I Ç(l<)dk 
-Tt/a. 

Tt/ ó. 

I A .. tl<) cl.k " 0 ' 

- Ttfa. 

volgt, na substitutie van (111.2> in (111.4> 

(111.1) 

(111.2) 

CIII.3> 

(111.4) 

(111.5) 

f: t Cl11.6> 

Indien we uitdrukking (111.4> vergelijken met (6.15> zien we dat 

n(x) dezelfde vorm heeft als f en dat geldt 

, 
i. (1<-kJ "$. 

(111.7) 
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Indien een punt k
0 

gevonden kan wo~den waa~voo~ geldt AM(k 0 >=O voo~ 

m=1,2, •••• , dan geldt f= f(k ). Zo'n punt bestaat echte~ 
0 

niet. Wel kan f benaderd wo~den doo~ een aantal k-punten te 

kiezen. Neem n punten k. met weegfak to~en ex. zodanig dat 
I I 

n 

I o(.~ AIW\lki) = 0 m:: 1 IJ.. . - • .. N 
~ . CIII.B> 

l:.l 

en 

n 

1 o{· 
L - 1 

(111.9) 

Uit bovenstaande ve~gelijkingen en CIII.2> volgt 

CIII.lO) 

Verwisselen van sommatie in de ~echter term, samen met CIII.B> en 

(111.9), geeft 

to = Î o{ L t(\(~) - L I ~"' o('l Ä"'('K~) 
l.::l m~tJ-t, i.:' 

V'l 

: 'L o<~ ~ (ki)-+ ö 
l::. I 

1't 
tot m=4, dus N=3. Indien n=4, k, =Ba. 

I 

'!.ït 
,k = B-1. Q, 

(111.11) 

STt '1"Ti: 
, k.._ = -;;-a. , k = - en 0(. 

~ u 'I c9CI. l 

= ~ dan geldt N=7. Een indruk van de grootte van de fout 0 kan als 

volgt verk~egen worden: Voo~ bovenstaande gevallen geldt 

CIII.12) 
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indien aqN. 

Het behulp van (111.11) volgt dan 

Inverteren van CIII.2> levert op 

Ti.! Cl 

r,.. = ~ .. ~ \ ~ <"1 A,.,<k) al< 
-Ti. la. 

(111.13) 

(111.14) 

Neem aan dat f(k) een nette funktie is en ontwikkel f(k) rond een 

bepaald k-punt, zeg k
1 

• 

(111.15) 

Het bovenstaande invullen in CI1I.14) en CIII.13) geeft 

waarbij de konstanten ei bepaald worden door de reeksontwikkeling 

van f(k) rond k
1

• Overgaan op een andere integratievariabele y=akm 

geeft TtW'I 

\ [ .s. 
o.m cosy 

_, 
::. ( i't ft\) (111.17) 

Uit bovenstaande volgt dat de fout ~afneemt naarmate N groter 

wordt. Bij de berekeningen zijnvier special-points gebruikt nl. k1 

ït 'bit 5 TC i it 
=Bo.' k'l..=d(t' k'l =iQ. en kit= Ba.. 
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Voor de Fourierterm K=O van de totale potentiaal hebben we de de 

K=O term van de potentiaal <IV.6> genomen. Omdat dit slechts een 

konstante is, is deze term, zoals zal blijken, niet essentieel 

voor de rest van het onderzoek. 



Appendix y, Bepaling van de interaktiekonstanteJ\, 

Omdat de ionpotentialen van dezelfde ordegrootte als de echte 

potentialen gekozen worden willen we graag een ordegrootte 

afschatting van de parameterll (geïntroduceerd in verg!. (6.18)) 

hebben. Dit kan als volgt: Neem eens aan dat er geen sprake is van 

een eendimensionaal rooster maar van een driedimensionaal rooster 

met roosterkonstante a en Ny eenheidscellen in de y-richting en N1 

cellen in de z-richting (yen z zijn de dwarsrichtingen). Neem aan 

dat de golffunktie geschreven kan worden als: 

(V ,1) 

Om een ordegrootte van ~(y,z) aan te geven nemen we aan dat, 

vanwege normering: 

( V . 2 ) 

Voor elke k~ bestaan er N
1

N, kombinaties van ky en k
4

• Dit betekent 

dat de elektronendichtheid n<r> gelijk is aan: 

(V. 3) 

indien de gehele onderste band bezet is. Verg!. (V.3) invullen in 

(6.17) geeft: 
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CV.4> 

als we ons beperken tot de Coulombinteraktie tussen de elektronen. 

Hiermee kan een afschatting van de ordegrootte van J\ verkregen 

worden. Het blijkt dat qAvan de orde 0.1 is. Echter, deze waarde 

is vermoedelijk te hoog omdat deze afschatting gedaan is voor het 

driedimensionale geval waarin de y en z-komponent van de 

golffunktie konstant worden verondersteld. Dit betekent dat de 

veranderingen in de golffunkties en dus Coulombwisselwerking ten 

gevolge van zelfkonsistentie alleen in de x-richting werken. In 

werkelijkheid zullen ook de y en z-komponent van de golffunkties 

veranderen en daarmee ook de potentiaal in y en z richting. Om deze 

reden en om het zelfkonsistentieproces sneller te doen verlopen 

(zie par. 6.5) is gekozen voor qA=O.Ol. 

Appendix VI. Donoren en acceptoren. 

Dat een minder diepe atomaire potentiaalput met een i.p.v. twee 

valentieelektronen en een diepere potentiaalput met drie 

valentieelektronen inderdaad als resp. een acceptor en een donor 

opgevat kunnen worden kan geillustreerd worden aan de hand van de 

volgende rekenvoorbeelden. 

Donoren. ------



We gebruiken weer de supercelmethode zoals beschreven in par. 6.5. 

De aanwezigheid van een donor in een bulkmateriaal wordt 

gesimuleerd d.m.v. de supercel gegeven in fig. VI.l. 
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Potentiaal van een donor in een bulkmateriaal. 

De onderbroken kurve is weer de ionpotentiaal en de ononderbroken 

kurve is de totale zelfkonsistente potentiaal. Omdat we 15 atomen 

per cel hebben en de donor drie i.p.v. twee elektronen met zich 

I 
meebrengt zijn er in totaal 31 elektronen per cel, d.w.z. 15i: band 

gevuld. 
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Fig. VI.2 Bandstruktuur van supercel. 

In figuur VI.2 is de bandstruktuur gegeven die behoort bij de 

zelfkonsistente potentiaal (band 1 t/m 18>. De ononderbroken 

getekende banden zijn bezet, terwijl de onderbroken getekende 

banden leeg zijn. Naast deze bandstruktuur is in fig. VI.2 de 

ligging van valentie- en geleidingsband van het bijbehorend 

bulkmateriaal aangegeven. Het blijkt dat de extra halve bezette 
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band bovenin de gap ligt, zoals behoort bij donoren. Dat er een 

donorband onstaan is i.p.v. diskrete ontaarde nivo's ligt aan de 

grootte van de supercel. 

WAVEFUNCTION K=PI/2~8 BAND NO. 
NUMBER OF ATOMS A PER CELL•lS 

COUL-0.1 
lil cDs·-0.25 ~-0.042 DONOR:(l)0 --0.30 b-0.042 
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,.... 
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-7S.C -55.0 -35.0 -15.0 5.0 25.0 45.0 
X [AOJ 

Fig. VI.3. De funktie (\D~lVJ van band no. 16. 
'1' lt.~"lb 

ó5.0 

Zoals te zien is in figuur VI.3, waarin \.\t~\.Vt-x) voor k= Ti./6 en band 

no. 16 (donornivo> getekend is, overlappen de donorgolffunkties 

elkaar nog bij deze celgrootte waardoor er een band i.p.v. 

diskrete nivo's ontstaat. Dit bevestigt wat hierboven over de 

ontstane donorband werd opgemerkt. 
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Fig. VI.4. Potentiaal van een acceptor in een supercel. 

Analooog aan par. VI.l is in figuur VI.4 een supercel getekend met 

in het midden een minder diepe atomaire potentiaal. Nu zijn er 29 

I 
elektronen per cel, dus l~î. band bezet. 
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Fig. VI.S. Bandstruktuur van supercel. 

In figuur VI.S is de bandstruktuur getekend met daarnaast de 

ligging van de valentie- en geleidingsband van het bulkmateriaal. 

Hierbij zien we dat de ongevulde halve band onder in de gap ligt. 

Indien er in deze situatie extra elektronen aan het materiaal 

toegevoegd worden zullen deze niet de geleidingsband gaan 
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bezetten, zoals in de situatie zonder acceptoren, maar de 

onbezette acceptortoestanden van band no. 15. 

~ 

Appendix VII. Middeling van de funktie Wcx)W(x) 

Omdat de golffunktie LV~) geschreven wordt als: 

geschreven worden als: 

* We willen het gemiddelde g(y) bepalen van de funktie \V LV 
in het interval[y-~~,y+a~. 

'{ ~ o..;'J.. 

_ 1 ~ "') ~kx 
~ (~) == a. j L o(1< e. a.~ 

Q/ k 
'{- /,_ 

Uitwerken van de 

~('f)= ei.' ~ 

I o<'\c. 
\.< 

= L o<Y\ n 

integraal geeft: 
'{t O..J'J.. 

o(~ ik :x \ 
l 1.< e ,

1
_ a.;?.. 

s\n ko./1.. 

\<o.;'l.. 

. Ylii.f Sm m 

YYTtfm 

~y \. a.m 

e. 

CVII.l> 

CVII.2) 

CVII.3) 

CVIJ.4) 

Uit bovenstaande vergelijking wordt de filterwerking van dit 

middelen onmiddelijk duidelijk indien men CVII.4) vergelijkt met 

CVII.2). Men ziet dat de uitdrukkingen dezelfde vorm hebben, 

behalve dat voor de gemiddelde dichtheid g(y) elke 
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~;m 'rlït./rr. 
Fourierkoefficient wordt gewogen met n~~~ • Dit betekent dat de 

Fouriertermen met n een veelvoud van m, oa. de Fourierterm met 

periode a, geelimineerd worden. 


