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SAMENV A TTING 

Berekeningen aan de 1-V karakteristieken van GaAs/AlAs super

roosters zijn uitgevoerd. De berekeningen zijn gebaseerd op een 

envelope-functie-formalisme, coherent tunnelen door het superrooster, 

en een eenvoudig model voor het gedrag van een superrooster onder een 

externe biasspanning. 

In het envelope-functie-formalisme wordt de potentiaal in het 

supen-ooster zonder externe velden voorgesteld door een Kronig-Penney 

keten van eindige lengte. Voor bepaalde waarden van de elektronenergie 

treedt resonante transmissie op. Aangetoond is dat deze energien ge

g1·oepeerd zijn in zg. minibanden en overeenstemmen met Blochtoestanden 

van een oneindige Kronig-Penney keten. 

llf.;t aanleggen van een biasspanning verstoort het thermodynamisch 

evenwicht in het superrooster en er gaat stroom !open door het super

rooster. Modelberekeningen voor deze stroom als functie voor de bias 

zijn vergeleken met experimentele data. De minibandenstructuur speelt 

in deze berekeningen een essentiele rol. 

Tot slot worden de resultaten van enige waarschijnlijkheids

dichtheids-berekeningen gegeven. 
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INLEIDING 

Met een halfgeleidersuperrooster wordt een structuur bedoeld die be

staat uit epitaxiaal gegroeide lagen halfgeleidend materiaal die om en om 

dezelfde samenstelling hebben. Op die manier wordt in de richting lood

recht op de interfaces tussen de verschillende lagen een kunstmatige pe

riodiciteit gecreeerd en er ontstaat in die richting een eendimensionaal 

rooster. De roosterconstante is daarbij gelijk aan de totale dikte van 

twee opeenvolgende lagen. 

Het idee voor een superrooster is afkomstig van Esaki en Tsu, die in 

1970 voor het eerst zo'n structuur voorstelden [ESA/TSU70]. In die tijd 

werden ook de eerste opstellingen gerealiseerd waarmee het inderdaad moge

lijk was om structuren van zeer dunne lagen te groeien met betrekkelijk 

scherpe interfaces tussen de verschillende lagen onderling. Het idee van 

Esaki en Tsu was dat de (kunstmatige) periodieke structuur van het super

rooster aanleiding zou geven tot een nieuwe energiebanden-structuur in het 

halfgeleidermateriaal de zg. minibanden. Recentelijk hebben fotolumini

scentiemetingen het bestaan van dergelijke minibanden bevestigd [GEUR90]. 

De minibandenstructuur hangt nauw samen met de roosterconstante van het 

superrooster en de samenstelling van de afzonderlijke halfgeleidende la

gen. Aangezien dit twee parameters zijn die men bij het groeien van het 

superrooster zelf kan varieren, heeft men op deze manier de mogelijkheid 

in handen om structuren te groeien waarvan men tot op zekere hoogte de 

electronische eigenschappen zelf kan bepalen. 

Een ander interessant aspect van de superroosters dat door Esaki en 

Tsu ook al werd aangeduid, is de mogelijkheid om er devices met een nega

tieve differentiele weerstand mee te vervaardigen. Dergelijke devices 

zouden bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als schakelelement in elec

trische netwerken. Dit heeft ertoe geleid dat met name vanuit de electro

techniek belangstelling ontstond voor superroosterdevices. 

Enige jaren na de introductie van de superroosters begon de belangs

telling voor electrontransport in halfgeleiderheterojuncties zich meer toe 

te spitsen op het gedrag van electronen met een bewegingsrichting evenwij-
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dig aan de interfaces tussen de lagen. Dit leverde de ontdekking van een 

aantal interessante effecten op waaronder het Quantum Hall effect. De 

laatste jaren echter is, door een verfijning van de groeitechnieken (MBE, 

MOCVD) waardoor de interfaces tussen de lagen nog scherper gedefinieerd 

kunnen worden, de belangstelling voor transport in de richtig loodrecht op 

de interfaces weer toegenomen. Veel onderzoek wordt gedaan aan bijvoor

beeld resonante tunneling in dubbele barriere diodes (DBRT) (zie [EA V90]). 

Deze DBRT's zijn in feite niets anders dat superroosters met slechts twee 

primitieve cellen. Ook de belangstelling voor electrontransport in super

roosters met zeer veel primitieve cellen is de laatste jaren weer toegeno-

men. 

In dit verslag zal een poging uiteen worden gezet om theoretisch meer 

grip te krijgen op het electrontransport in een superroosterdevice in zijn 

algemeenheid, en in het bijzonder op een gemeten verband tussen de stroom 

door het superrooster en een extern aangelegde electrische spanning. Daar

toe wordt gebruik gemaakt van een envelope-functie-formalisme dat uitgaat 

van een effectieve massa vergelijking. Dit is een Schrodingervergelijking 

waarin de electronmassa is vervangen door een effectieve massa die van 

toepassing is in het gehele superrooster. De roosterpotentiaal in de af -

zonderlijke lagen wordt vervangen door een effectieve potentiaal die sa

menvalt met het geleidingsbandminimum van het betreffende materiaal in 

bulk-vorm. De oplossing van de effectieve massa vergelijking wordt de 

envelope-functie genoemd. Deze is op te vatten als een omhullende van de 

echte golffunctie. De positie van het geleidingsbandminimum in de ver

schillende lagen kan tijdens het groeien worden gevarieerd door de samen

stelling van de lagen te varieren. In GaAs/ Al Ga As structuren kan dit 
x 1-x 

makelijk bereikt worden door de fractie x van het aluminium te varieren. 

Het effect van ladingsredistributies rond de interfaces zal door ons 

worden verwaarloosd (flat-band approximation). Het effectieve potentiaal

verloop in een superrooster zonder externe velden zoals dat door ons wordt 

gehanteerd wordt dan dat van een Kronig-Penney keten van eindige lengte. 

Bij de berekeningen van stromen door een superroosterdevice zal uitge

gaan worden van de Landauer theorie voor electrische geleiding door een 

structuur met verschillende strooicentra (bijv. de effectieve potentiaal

barrieres in een superrooster) [LAN70]. Deze theorie gaat uit van de aan-
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wezigheid van twee oneindig grote reservoirs aan weerszijden van de struc

tuur. Deze reservoirs zijn in thermisch evenwicht en gevuld met electronen 

tot aan het lokale Ferminiveau in het betreffende reservoir. De reservoirs 

beschrijven in feite twee ideale contacten aan het superroosterdevice. 

Electronen die vanuit een van beide reservoirs invallen op de structuur 

hebben een zekere kans om door die structuur heen te tunnelen (transmis

siekans), of aan de structuur gereflecteerd te worden (reflectiekans). De 

transmissie- en reflectiekansen zijn in het algemeen afhankelijk van de 

energie die correspondeert met de electronbeweging loodrecht op de inter

faces en kunnen met behulp van een transfermatrix-formalisme worden bere

kend [AZB83]. Eenmaal in het andere reservoir aanbeland zullen de electro

nen daar opnieuw thermaliseren en op die manier afgevoerd worden. Een 

enkel electron levert, komend uit een van beide reservoirs, op die manier 

een stroombijdrage gelijk aan het product van de inkomende electronflux 

voor de structuur en de transmissiekans. De totale stroom door de struc

tuur kan dan worden berekend door de stroombijdragen van de individuele 

electronen te integreren over alle beschikbare electrontoestanden in beide 

reservoirs. 

Uit de Landauertheorie volgt dat het stroom spanningsgedrag van een 

halfgeleiderdevice in belangrijke mate wordt bepaald door de invloed van 

de biasspanning op het lokale Ferminiveau in de beide reservoirs. Een 

exacte bepaling van de positie van het lokale Ferminiveau in aanwezigheid 

van een externe biasspanning vereist het simultaan oplossen van de 

Schrodinger- en de Poisson vergelijking. Dit is een zeer omvangrijk karwei 

dat veel numeriek werk vereist en erg rekenintensief is, ongeacht welk 

type computer gebruikt wordt. Bovendien is het vaak moeilijk om uit nume

rieke resultaten echte inzichten te destilleren omtrent de fysica in het 

device. Daarom hebben wij ons tot doel gesteld om een zeer eenvoudig model 

op te stellen dat de fysica van het device op een inzichtelijke wijze in 

kaart brengt, zodat dat berekeningen aan het device snel kunnen worden 

uitgevoerd en het 1-V gedrag eenvoudig kan worden verklaard. 

Het verslag is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 1 behandelt het enve

lope-functie-formalisme wat meer in detail. Hoofdstuk 2 gaat over de aan

sluitvoorwaarden die aan de interfaces tussen twee lagen moeten gelden 

voor de envelope-functies. Met name de invloed van de vectorpotentiaal die 
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gekozen wordt ter beschrijving van een extern aangelegd E-M veld zal aan 

de orde komen. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens het transfermatrix

formalisme beschreven waarmee de reflectie en transmissiekansen voor een 

superrooster kunnen worden berekend. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 inge

gaan worden op de effectieve potentiaalconfiguratie corresponderend met 

een superrooster zonder externe velden. Ook de specifieke eigenschappen 

van transmissiekarakteristieken voor een dergelijke potentiaalconfiguratie 

zullen worden behandeld. In hoofdstuk 5 wordt een model uiteengezet dat 

het effect op een superroosterdevice van een extern aangelegde electrische 

spanning beschrijft. In hoofstuk 6 zal een uitdrukking worden afgeleid 

voor de stroom door het superrooster, uitgaande van het model dat in 

hoofdstuk 5 werd behandeld, en de Landauer theorie voor electrische gelei

ding. Geprobeerd zal worden om modelberekeningen aan de I-V curves in 

overeenstemming te brengen met experimentele data. Tot slot zullen in 

hoofstuk 7 een aantal berekeningen van waarschijnlijkheidsdichtheden wor

den gepresenteerd. Het betreft hier zowel waarschijnlijkheidsdichtheden 

corresponderend met individuele electrontoestanden als de totale waar

schijnlijkheidsdichtheid, verkregen na integratie over alle bezette elec

trontoestanden. 
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HOOFDSTUK 1 

ENVELOPE FORMALISME 

In dit hoofdstuk zal in het kort een formalisme uiteen worden gezet 

dat door ons wordt toegepast om berekeningen aan het gedrag van ladingdra

gers in halfgeleider heterojuncties aanzienlijk te vereenvoudigen. 

Het formalisme beschrijft dat gedrag in termen van: (1) een effectie

ve massa voor de gehele heterojunctie, (2) een stuksgewijs constante ef

f ectieve potentiaal, (3) en een envelope functie waaruit de globale trends 

in de waarschijnlijkheidsdichtheid en de waarschijnlijkheidstroomdichtheid 

af te leiden zijn. 

Een halfgeleider heterojunctie bestaat uit een aantal epitaxiaal 

gegroeide lagen van halfgeleidend materiaal met onderling veschillende 

samenstelling (zie fig. 1.1). De interesse in dit onderzoek gaat met name 

uit naar de beweging van ladingdragers loodrecht op de interfaces tussen 

die lagen (De z-richting in fig. 1.1). 

z ...... 

fig. 1.1 Schematische voorsteLling van een halfgeleider 

heterojunctie. 
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In de een-deeltje benadering vereist een beschrijving van de beweging 

van een ladingdrager in de heterojunctie een oplossing van de onderstaande 

Schri::idingervergelijking: 

waarin: lf(r,t): 

m 

V (r) 
w 

V (r) + V (r) + V (r)] ·lf(r,t) = 
I w ex 

1."' a .r.( ) 
11 at 't' r, t (1.1) 

de golffunctie 

de electronmassa 

effectieve potentiaal die de wisselwerking tussen de 

ladingdragers in rekening brengt. 

V (r) ion potentiaal als gevolg van het onderliggende 
I 

rooster. 

v 
ex 

potentiaal als gevolg van externe velden. 

Een oplossing voor (1.1) is, met name door de V (r) en V (r) termen, zeer 
w I 

moeilijk te bepalen of te benaderen. 

Een mogelijke strategie om aan deze problematiek te ontkomen berust 

erop dat het totaaleffect van de rooster ionpotentiaal V (r) en de effec-
1 

tieve potentiaal V (r), voor ladingdragers met een relatief grote golf-
w 

lengte, tot uitdrukking kan worden gebracht in een effectieve massa. De 

ionpotentiaal kan dan worden benaderd door een stuksgewijs constante ef-

fectieve potentiaal V (r), 
eff 

die binnen een laag halfgeleidend materiaal 

constant is, en aan ieder interface sprongsgewijs verandert. De ligging 

van de effectieve potentiaal binnen een laag van een bepaalde samenstel

ling valt samen met de ligging van een van de bandextrema van het mate

riaal van die samenstelling in bulkvorm; voor electronen wordt dat het 

geleidingsbandminimum en voor gaten het valentiebandmaximum (zie fig 

l.2a). De potentiaalsprong aan een interface is daarmee gelijk aan de 

bandsprong aan dat interface. De effectieve potentiaal als functie van z 

is dan van het Kronig-Penney type, en ziet er dan bijvoorbeeld uit zoals 

in fig. 1. 2b. 
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fig. 1.2a 

~j U__ U __ 
. \~/ ... ... v ....... 

n- n- ,,-- -r\--
7\-

z-riehting 

Constructie van de ligging van de ef fectieve potentiaal 

V (r) aan de hand van de ligging van de bandextrema in de 
eff 

bulkmaterialen. 

.......................... i ................................... . 

i i i •.................................. ,. i 

.............. i l... ............ .l 

------, 
I I __________ _, I 

r----, 
I L---------
1 

I I 
L--------J 

z-richting 

fig. 1.2b Verloop van de effectieve potentiaal in de z-richting. 
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In het vervolg zal alleen electrongeleiding warden beschouwd, waar

door alleen het gedrag van electronen in de geleidingsband bestudeerd 

hoeft te warden, en dat van gaten in de valentieband buiten beschouwing 

gelaten kan worden. De Schrodingervergelijking (1.1) kan nu warden vervan

gen door een eenvoudiger op te lossen Schrodingerprobleem, waarin niet 

alleen de roosterpotentiaal V (r) vervangen is door een effectieve poten-
1 

tiaal V (r), maar waarin tevens voor de electronmassa m een effectieve 
eff 

massa m* is ingevuld: 

Vergelijking (1.2) is een voorbeeld van een zogenaamde effectieve 

massa vergelijking. De oplossing van een dergelijke vergelijking, ~(r, t), 

wordt de envelope functie genoemd. Deze is, bij een geschikte keuze van de 

effectieve massa m*, op te vatten als de omhullende van de exacte golf

functie. Op basis hiervan kan de grootheid I ~(r, t) 1
2

, na normering, als 

een goede maat is voor de exacte waarschijnlijkheidsdichtheid I 'll(r, t) 1
2 

warden beschouwd. Indien de wisselwerking tussen de ladingdragers, voor 

zover nog niet in een m* verwerkt, wordt verwaarloosd en vooralsnog geen 

externe velden warden verondersteld dan kan ook (1.2) verder warden ver

eenvoudigd tot: 

[- ~:. ·'iJ2 
+ Verr(r)] ·~(r,t) = ih :t ~(r,t) (1.3) 

Als we ons beperken tot een stationaire situatie, dan kan de envelope 

functie geschreven worden als een product van een tijdafhankelijke term ~ 
t 

en een plaatsafhankelijke term ~(r). Voor ~ kan geschreven warden: 
t 

~t = e -iEt/h (1. 4) 

Waarin E de totale energie voorstelt t. o. v. een referentiepunt dat genomen 

is in een gebied waar de m* benadering geldig is. 

Omdat v alleen van z afhangt, is ~(r) te separeren in drie termen 
eff 

~ .~ .~ die respectievelijk alleen van x,y en z afhangen. De envelope 
x y z 

functie is in dit geval te schrijven als het product van een tijdafhanke-
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lijke term (~t) en de drie termen (~ .~ .~ ), die respectievelijk alleen 
x y z 

afhangen van x,y en z. De x,y en z-afhankelijke termen zijn, afhankelijk 

van de energien van de ladingdragers, te schrijven als een lineaire combi

natie van Of twee vlakke golven, Of een aangroeiende en een uitdempende 

e-macht. Voor ~ , ~ en ~ geldt: 
x y z 

~ = A elku+ B e-iku 
u u u 

/ 2m• met k= --· (E -V ) t/ u eff 
als E >V 

u eff 
(1.5) 

~ = A eKu+ B e-Ku 
u u u I ' 

2m* 
met K=i· - · (V -E )als E ~v 

h 2 e ff u u eff 
(1.6) 

Hierin zijn A en B (complexe) constanten zijn en is u=x,y,z. E is dat 
u 

deel van de totale energie van de ladingdrager dat behoort bij de beweging 

in de u-richting. 

In de volgende hoofdstukken zal de effectieve massa vergelijking 

eenvoudigweg aangeduid warden als de Schrodingervergelijking, en de enve

lope functie als de golffunctie, voortaan weergegeven met het symbool 1¥. 

Voorts zal er vanuit warden gegaan dat de lokale ladingsdichtheid p(r, t) 

gelijk is aan de complexe norm van de envelope functie in het kwadraat 

(aan te duiden met lw(r,tll 2
). De effectieve massa zal, tenzij anders 

vermeld, niet langer met het symbool m*, maar met het symbool m warden 

aangegeven. 
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HOOFDSTUK 2 

AANSLUITVOORWAARDEN VOOR DE GOLFFUNCTIE 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke aansluitvoorwaarden 

voor de golffunctie moeten gelden aan: (1) het interface tussen twee half

geleidermaterialen (2) de overgang tussen een gebied zonder extern aange

legd e-m veld en een gebied met een extern aangelegd e-m veld. 

Het blijkt dat de vaakgebruikte aansluitvoorwaarden die continuiteit 

van de golffunctie en continuiteit van de gradient van de golffunctie op 

elke willekeurige plaats eisen, niet in alle gevallen van toepassing zijn. 

Dit betreft die gevallen waarin de vectorpotentiaal A(r, t) discontinu is. 

De eis dat de gradient van de golffunctie continu is moet dan vervangen 

worden door de eis dat de operator voor de kanonieke impuls vermenigvul

digd met de golffunctie een continue functie oplevert. 

De analyse wordt uiteindelijk toegespitst op het gedrag van de golf

functie aan een interface tussen twee halfgeleidermaterialen dat tevens de 

scheiding vormt tussen een veldvrije en een niet veldvrije ruimte, zoals 

bijvoorbeeld in fig. 2.1 schematisch is weergegeven. Het e-m veld wordt 

daarbij klassiek beschreven, de beweging van een ladingdrager in dat veld 

quantummechanisch. 

fig.2.1 

A=O 

Interface tussen twee halfgeleidermaterialen, tevens een 

scheiding vormend tussen een veldvrije en een niet veldvrije 

ruimte 
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Een belangrijk uitgangspunt in de gehele behandeling van de aansluit

voorwaardenproblematiek vormt de waarschijnlijkheidstroomdichtheid, waar 

allereerst een uitdrukking voor zal worden afgeleid. 

§ 2.1 Een geladen deeltje in een e-m veld. 

Een e-m veld kan worden beschreven met behulp van een vectorpotentiaal 

A(r,t), en een scalaire potentiaal ~(r,t): 

B = rot(A(r, t)) 

E = -'i7~(r,t) _ aA(r,t) 
at 

(2.1) 

(2.2) 

Zowel A(r, t) als ~(r, t) liggen daarbij niet eenduidig vast. Het is bekend 

uit de klassieke electrodynamica (zie [JACK88]) dat eveneens aan (2.1) en 

(2.2) wordt voldaan door een vectorpotentiaal A'(r,t) en een scalaire po

tentiaal ~'(r,t) volgens: 

~'(r,t) 

A'(r,t) 

= ~(r,t) _ aA(r,t) 
at 

= A(r,t) + ~A(r,t) 

(2.3) 

(2.4) 

Hierin is A(r, t) een naar ruimte en tijd differentieerbare scalaire func

tie. De uitdrukkingen (2.3) en (2.4) worden ijktransformaties genoemd. 

Gebruikmakend van de vectorpotentiaal, wordt de operator voor de kanonieke 

impuls van een ladingdrager in een e-m veld, Pop, gegeven worden door (zie 

bijvoorbeeld [GASC74]): 

Pop = ( ?·~ -eA(r,t)) 

Voor de hamiltoniaan volgt hieruit: 

Hop 
2 

=~+ 
2m 

~(r,t) = -
1
-( ~·'i7 -eA(r,t))

2 
+ ~(r,t) 

2m i -

11 
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terwijl de Schri:idingervergelijking de volgende vorm krijgt: 

[
1 ( h ) 2 ] . a Hop·llt(r,t) = 
2

m T·~ -eA(r,t) + ~(r,t) ·llt(r,t) = ih at llt(r,t) (2.7) 

Met behulp van de Schri:idingervergelijking is het mogelijk een uitdrukking 

te bepalen voor de waarschijnlijkheidsstroomdichtheid (zie bijvoorbeeld 

[LAN/LIFS6]). 

We zullen nu een continuiteitsvergelijking afleiden waaruit de 

uitdrukking voor de waarschijnlijkheidsstroomdichtheid direct af te leiden 

is. Er geldt: 

(2.8) 

Gebruikmakend van de Schri:idingervergelijking in zijn meest algemene vorm 

volgt: 

aw( r, t) 
= at 

aw*(r, tl 
----= 

at 

Hopllt( r, t) 
ih 

H*opllt*(r, t) 
ih 

Combinatie van (2.8, (2. 9) en (2.10) geeft: 

2 a I w(r, tl I 
at 

llt*(r,t)Hopllt(r,t) 
= ----:-:i h:------

llt(r, t)H*opllt*(r, t) 
ih 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

Er vanuitgaande dat A(r,t) en ~(r,t) zuiver reeel zijn, volgt uit (2.11), 

na substitutie van de uitdrukking (2.6) voor Hop: 

2 

a1w~~,t)I = [2m~h] [w•(r,tl(?·~ -eA(r,t))
2
w(r,t) -

llt(r,t) (-?·~ -eA(r,t)) 
2
w*(r,t)] 
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= lJ·{(;!i) (w•(r,t>(?·~ -eA(r,t>)w(r,t) -

IJl(r,t)(- ¥·~ -eA(r,t))w•(r,t))} = 

= lJ·{(;!d (w•(r,t)·PoplJl(r,t) - IJl(r,t)·P*oplJl*(r,t))} (2.12) 

Vergelijking (2.12) heeft de vorm van een continuiteitsvergelijking: 

ap(r,t) = alw(r,t)l
2 

= -lJ·J(r,t) 
at at 

(2.13) 

Het ligt nu voor de hand het tegengestelde van de term tussen accoladen in 

(2.12) te definieren als de waarschijnlijkheidsstroomdichtheid J(r,t) 

zodat: 

J(r,t) = {(2!) (w•(r,t)·PoplJl(r,t) - IJl(r,t)·P*oplJl*(r,t))} (2.14) 

§ 2.2 Formulering van de aansluitvoorwaarden. 

Aangezien we in het vervolg alleen geinteresseerd zijn in de waar

schijnlijkheidsstroomdichtheid in een dimensie, zullen we de aansluitvoor

waarden ook slechts voor het eendimensionale geval formuleren. 

In een stationaire situatie zijn een tweetal aansluitvoorwaarden te 

formuleren. In een stationaire situatie geldt namelijk dat de lokale waar

schijnlijkheidsdichtheid en de lokale waarschijnlijkheidstroomdichtheid 

constant zijn in de tijd: 

2 alw(z,t)I 
at = 0 (2.15) 

aJ(z,t) = 0 (2.16) 
at 

Uit de continuiteitsvergelijking (2.12) volgt dat in de stationaire situa

tie de waarschijnlijkheidstroomdichtheid divergentievrij is; er zijn geen 

bronnen. In het eendimensionale geval moet dan gelden dat de absolute 

13 



waarde van de lokale waarschijnlijkheidstroomdichtheid onafhankelijk van 

de plaats is. 

IJ(z,t)I =constant (2.17) 

Aan vergelijking (2.17) wordt altijd voldaan indien we eisen dat de 

waarschijnlijkheidstroomdichtheid zelf onafhankelijk van de plaats is: 

J(z, t) = constant (2.18) 

Als J(z, t) constant is dan is J(z, t) tevens continu. Op grand van dit ge

geven en vergelijking (2.16) volgt dan: 

J = { ( 2~) ( IJl*(z, t) · PoplJl(z, t) - IJl(z, t) · P*oplJl*(z, t))} = continu (2.19) 

Als vergelijking (2.19) geldt moet ook voldaan zijn aan: 

lm(IJl*(z, t)PoplJl(z, t)) = continu (2.20) 

Dit geldt zonder meer als aan elk van de onderstaande voorwaarden afzon

derlijk is voldaan: 

IJl(z, t) = continu 

Pop'i'(z, t) = continu 

(2.21) 

(2.22) 

Voorwaarde (2.21), die continuiteit van de golffunctie eist, is identiek 

aan een van de twee gebruikelijke aansluitvoorwaarden. Voorwaarde (2.20) 

is dat in de meeste gevallen ook. Er zijn echter uitzonderingsgevallen 

waarin de eis dat Pop'i'(z, t) continu is, essentieel verschilt van de eis 

dat de gradient van de golffunctie IJl(z, t) continu is. Dit zijn de gevallen 

waarin de vectorpotentiaal A(z, t) een discontinuiteit heeft aan een inter

face. In alle andere gevallen is de eis dat PoplJl(z, t) continu is aan het 

interface equivalent met de eis dat de gradient van de golffunctie continu 

is aan het interface. 
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De aansluitvoorwaarden (2.19) en (2.20) zijn vooral van belang bij de 

bepaling van de golffunctie van een ladingdrager die wordt geconfronteerd 

met een interface tussen twee verschillende halfgeleidermaterialen, en 

eventueel een veldvrije en een niet veldvrije ruimte. In dat geval is de 

golffunctie aan een zijde van het interface te beschouwen als een lineaire 

combinatie van twee oplossingen van de schri:idingervergelijking waarbij de 

hamiltoniaan de vorm heeft die aan de betreffende zijde van het interface 

van toepassing is. De expansiecoefficienten die betrekking hebben op de 

golffunctie aan een van beide zijden van het interface worden dan door de 

aansluitvoorwaarden (2.19) en (2.20) eenduidig aan de expansiecoefficien

ten gerelateerd, die betrekking hebben op de golffunctie aan de andere 

zijde van het interface. Op die manier kan de golffunctie rond een inter

face worden vastgelegd. 
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HOOFDSTUK 3 

DE TRANSFERMA TRIX-METHODE 

§ 3.1 de transfermatrix 

In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan warden op de quantummechanische 

beschrijving van de eendimensionale beweging van een ladingdrager in een 

richting waarin de impuls behouden blijft (Aan te duiden als de z

richting). In het bijzonder zal de situatie warden behandeld waarin de 

z-as, te verdelen is in gebieden waarbinnen de scalaire potentiaal stuks

gewijs een bepaald functievoorschrift volgt, gegeven door een eenvoudige 

analytische vorm (bijvoorbeeld: constant, lineair, parabolisch) Oat 

functievoorschrift is specifiek voor een gebied. Het potentiaalverloop 

langs z-richting ziet er dan bijvoorbeeld uit zoals in fig.3.1. We bestu

deren daarbij het geval waarbij er slechts sprake is van een electrische 

veldcomponent zodat we, gebruikmakend van (2.3) en (2.4), een zodanige 

ijking kunnen kiezen dat de vectorpotentiaal voldoet aan A(z)=O. In de 

tijdonafhankelijke Schrodingervergelijking komen dan alle veldeffecten tot 

uiting in de scalaire potentiaal. 

Als we de te onderscheiden potentiaalgebieden nummeren met een index i, 

en we representeren de potentiaal binnen dat gebied met behulp van een 

functie U (z), dan kan, in een tijdonafhankelijke beschrijving, de golf-
1 

functie binnen zo'n gebied geschreven warden als een combinatie van twee 

lineair onafhankelijke oplossingen, y/(z) en l/J-(z), van onderstaande tijd-
1 l 

onafhankelijke SchrOdingervergelijking: 

[ 
h 

2 
a

2 l + - -·- + U (z) ·l/J-(z) 
2m 8z2 l I 

(3.1) 

De golffunctie 'll(z) is dus binnen het gebied algemeen te schrijven als: 

(3.2) 

Hierin zijn a. en /3 (complexe) expansiecoefficienten. De expansiecoeffi-
1 I 
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cienten die betrekking hebben op de golffunctie in twee opeenvolgende ge

bieden, (a.
1
_

1
,(3

1
_

1
) en (a.

1
,(3

1
), worden door de aansluitvoorwaarden (2.19) 

en (2.20) eenduidig en lineair aan elkaar gerelateerd. Uit deze aansluit

voorwaarden volgt immers dat ter plaatse z=a, aan de overgang tussen twee 

gebieden, moet gelden: 

= a. .1.+ (z) + (3 .1o- (z) 
l-lpl-1 l-lpl-1 

(3.3) 

a. Pop·l/J·(a) + (3 Pop·l/J-(a) = a. Pop·l/J+ (a) + (3 Pop·l/J- (a) 
I I I I i-1 1-1 1-1 1-1 

(3.4) 

Als we de coefficientenparen a. ,(3 en a. ,(3 voorstellen als een twee-
1-1 1-1 I I 

tal vectoren (a. ,(3 ) en (a. ,(3 ), dan kan het stelsel vergelijkingen 
1-1 1-1 I I 

(3.3) en (3.4) gerepresenteerd worden in de matrixvorm: 

r 
1-1,i 

a 
11 a 
12 

21 i-1 a ) ( a. 
a22 (31-1 

) = ( ~: ) (3.5) 

De matrixelementen a ,a ,a ,a zijn op eenvoudige wijze uit (3.3) en 
11 21 12 22 

(3. 4) te bepalen, door dit stelsel op te lossen naar a. en a. . Bij gege-
1 i-1 

ven potentiaalconfiguratie zijn deze matrixelementen afhankelijk van de 

energie van de ladingdrager. De matrix ! wordt de transfermatrix voor 
1-1,I 

de overgang van gebied i-1 naar gebied i genoemd. 

:: (a.u) 
Fig. 3.1 Voorbeeld van een potentiaalconfiguratie waarbij 

de potentiaal binnen verschillende gebieden stuks

gewijs een voor elk gebied specif iek functievoor

schrift volgt. 
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Voor de overgang van een willekeurig gebied i-m , naar gebied i via de 

tussenliggende m-1 gebieden bestaat oak een transfermatrix ! , zodanig 
1-m,I 

dat: 

(3.6) 

De transfermatrix ! is uit te drukken in de transfermatrices 
1-m,I 

! (met n<m), die behoren bij de overgang van gebied i-n naar 
1-n,l-n+l 

gebied i-n+l. De matrices ! moeten daartoe in de juiste volgorde 
1-n,l-n+l 

warden vermenigvuldigd: 

:t r :t :t 
1-m,l = 1-1,1 • 1-2,1-1. ... 1-m,l-m+l (3.7) 

In de figuur hieronder wordt dit nogmaals schematisch weergegeven . 

. - -- -
! ! ! ·! ! ! ! 

1-m,I 1-1,I l-2,1-1 1-3,1-2 1-4,l-3 l-m-1,1-m 1-m,l-m+l 

Fig.3.2 Schematische weergave van de constructie van de transfermatrix 

! , gebruikmakend van de transfermatrices r . 
1-m,I 1-n,l-n+l 
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§3.2 transfermatrix-methode toegepast op stuksgewijs constante potentialen 

De potentiaalconfiguratie waar we in de rest van dit hoofdstuk vanuit 

zullen gaan, bestaat uit een structuur van een of meer achter elkaar ge

plaatste potentiaalbarrieres. Deze barriere-structuur wordt aan weers

zijden begrensd door een gebied waarin de potentiaal constant is, en dat 

zich tot in het oneindige uitstrekt (zie fig.3.3). 

De transfermatrix-methode leent zich bij uitstek om berekeningen aan 

het gedrag van deeltjes die met een dergelijke potentiaalconfiguratie 

warden geconfronteerd aanzienlijk te vereenvoudigen. 

V(z), 
{a.u)' 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

V1 l~_J nJL 
l 

--7' V2 

I 
I 
I 

I 
I 

z {a.u) 

Fig.3.3 Een potentiaalconfiguratie die bestaat uit een structuur 

van een aantal achter elkaar geplaatste potentiaalbarrieres, 

Aan weerszijden wordt de structuur begrensd door twee oneindig 

Lange gebieden waarin de potentiaal stuksgewijs constant is. 

De oplossingen van de Schrodingervergelijking behorend bij zo'n poten

tiaalconfiguratie zijn, al naargelang de ligging van de energie

eigenwaarden E die met de eigentoestanden corresponderen, onder te verde

len in drie categorien: 

i) Voor de eerste categorie geldt, dat er een b>O bestaat zodanig dat voor 

I z I >b de energie-eigenwaarde lager ligt dan de potentiaal, V(z). In 

fig.3.3 zijn dat de energie-eigenwaarden waarvoor E<Vt. Binnen de gebieden 

links en rechts van de barriere-structuur is de golffunctie dan te schrij

ven als een aangroeiende respectievelijk gedempte e-macht. In een derge-
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lijk geval hebben we te maken met een gebonden toestand in de z-richting. 

De netto waarschijnlijkheidstroomdichtheid in de z-richting is overal 

gelijk aan nul. 

ii) Voor de tweede categorie geldt, dat er een delR bestaat zodanig dat 

alleen voor z<d of alleen voor z>d de energie-eigenwaarde kleiner is dan 

de potentiaal. In fig.6 zijn dat de energie-eigenwaarden waarvoor V1<E<V2. 

Nu is de golffunctie slechts in een van de gebieden die zich links of 

rechts van de barriere-structuur bevinden te schrijven als een aangedempte 

e-macht. Het deeltje kan het betreffende gebied wel binnendringen maar 

wordt op den duur weer gereflecteerd met kans 1. Ook hier is de netto 

waarschijnlijkheidsstroomdichtheid overal gelijk aan nul. 

iii) De derde categorie is die waarbij E>V(z) z<::b voor zekere b. In 

fig.3.3 zijn dat de eigenwaarden waarvoor E>V2. Zowel links als rechts van 

de barrierestructuur is de golffunctie te schrijven als een lineaire com

binatie van lopende golven. De waarschijnlijkheidstroomdichtheid is nu 

niet noodzakelijk meer gelijk aan nul. Een transfermatrix uit deze cate

gorie, wordt daarom aangeduid als stroomvoerend. Omdat we een stationaire 

situatie beschouwen moet de waarschijnijkheidstroomdichtheid als functie 

van z wel constant zijn, dat wil zeggen onafhankelijk van z. 

§ 3. 3 Eigenschappen van stroomvoerende matrices 

Omdat stroomvoerende matrices een grote rol zullen gaan spelen in de vol

gende hoofdstukken, zullen in deze paragraaf enkele belangrijke eigen

schappen van die matrices aan de orde komen. We beperken ons daarbij tot 

de matrix behorend bij een barriere-structuur die zich bevindt tussen twee 

oneindig lange gebieden waarin de potentiaal constant is. Het effect van 

een dergelijke barriere-structuur op de golffunctie in de gebieden die aan 

de barriere-structuur grenzen, wordt schematisch weergegeven in fig.3.4. 

De golffunctie links en rechts van de barrierestructuur is te schrijven 

als een lineaire combinatie van vlakke golven: 

( ) (A ik z -ik z) -iEt/h 
'11 z, t = e 1 + B e 1 e 

links I I 
(3.8a) 

( ) (A 
ik z -ik z) -iEt/h 

'11 z, t = e r + B e r e 
rechts r r 

(3.8b) 
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hierbij geldt: k =/ zm. (E-V) 
I h 2 I 

k =/ zm. (E-V ) 
r h 2 r 

De symbolen E, V en V stellen respectievelijk de energie van het deeltje 
I r 

en de potentiaalwaarde links en rechts van de barrierestructuur voor. De 

expansiecoefficienten (A ,B ), behorend bij het gebied links van de bar
! I 

riere, warden gerelateerd aan de expansiecoefficienten (A ,B ), behorend 
r r 

bij het gebied rechts van de barriere, door een stroomvoerende matrix 

! 
barrlere 

! . (Ai) = ( 
barrlere B

1 

e 
e11 

21 

(3.9) 

I 
barrlere 

Fig.3.4 Schematische weergave van het effect van de barriere-structuur 

op de golffunctie. 

Omdat alleen situaties worden beschouwd waarin de Hamiltoniaan reeel is 

geldt dat ook de complex geconjugeerde van de golffunctie aan de 

tijdonafhankelijke Schrodingervergelijking voldoet. Er is dan sprake van 

tijdsymmetrie. Met behulp van de transfermatrix ! 
barrlere 

zijn in dit 

geval niet alleen de expansiecoefficienten van de golffunctie aan elkaar 

te relateren, maar ook die van zijn complex geconjugeerde: 

:t . (Bi*) = ( 
barrlere A

1 
* 

e 
ell 

21 

e 
e12 

22 

(3.10) 

Uitwerken van de matrixproducten (3. 9) en (3.10) levert een viertal verge

lijkingen op: 
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0 A + 0 
11 I 

0 A + 0 
21 I 

0 B* + 0 
1 1 I 

0 B* + 0 
21 I 

Uit (3. lla) en (3. lld) volgt: 

0* A* + 0* B* = 11 I 12 I 

Uit (3.llb) en (3.llc) volgt: 

0* A* + 0* B* = 12 I 22 I 

B = A 
12 I r 

B = B 
22 I r 

A* = B* 
12 I r 

A* = A* 
22 I r 

0 B* + 0 
12 I 

0 B* + 0 
11 I 

A* 
22 I 

A* 
12 1 

(3.lla) 

(3. llb) 

(3.llc) 

(3. lld) 

(3.12) 

(3.13) 

Aan (3.12) en (3.13) moet voldaan kunnen warden voor alle mogelijke 

combinaties van A en B . Dit kan alleen indien 
I 1 

e• = 0 
11 22 

0* = 0 
12 21 

Voor de ! kan dan geschreven warden: 
barrlere 

! - ( barrlere 

(3.14a) 

(3.14b) 

(3.15) 

en we herinneren de lezer eraan dat een en ander slechts geldt voor 

stroomvoerende matrices. Een meer algemene afleiding van (3.15) vindt men 

in [AZB83). 

Door substitutie van (3.8a) en (3.8b) in (2.19) kan een uitdrukking 

voor de waarschijnlijkheidstroomdichtheid J links en rechts van de bar

rierestructuur warden afgeleid. Er geldt: 

J k ( I A 1
2 

- I B 1
2

) 
links I I I 

(3.16) 

J k ( I A 1
2 

- I B 1
2

) 
rechts r r r 

(3.17) 

Als we met A en 8 uitdrukken in A en B en de matrixelementen van 
r r I I 
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! , dan kan (3.17), na enige herleidingen, geschreven worden als: 
barrlere 

(3.18) 

Omdat we een stationaire situatie beschrijven, moet geld en dat J 
links 

J Gelijkstellen van (3.16) en (3.17) levert dan: 
rechts 

k(IAl
2

- IB 1
2

) = k (I e 1
2
-1 e 1

2
)( I A 1

2 - I B 1
2

) 
I l I r 11 12 l I 

Oftewel: (3.19) 

Het linkerlid van (3.20) komt overeen met de determinant !::i. van de 

tranfermatrix ! , zoals direct uit (3.15) kan worden afgeleid. Er 
barrlere 

geldt dus: 

!::i.= k /k (3.20) 
l r 

Indien de stuksgewijs constante potentiaal links en rechts van de bar

rierestructuur dezelfde waarde heeft, dan geldt k =k . Voor de determinant 
l r 

!::i. geldt in dat geval l::i.=l. 

Tot slot leiden we nog een uitdrukking af voor de eigenwaarden van een 

stroomvoerende matrix, en wordt aangetoond dat de eigenvectoren altijd een 

basis in IC2 vormen in het geval dat k =k . 
I r 

In zijn algemeenheid voldoen de eigenwaarden van een stroomvoerende matrix 

aan de vergelijking: 

det(! - A ·::S) = 0 
barrlere ± (3.21) 

Hierin stelt ::S de eenheidsmatrix voor. Als de matrices voor ! , 
barrlere 

gegeven door (3.15), en voor ::S worden gesubstitueerd in (3.21) dan kan 

deze vergelijking worden herschreven tot: 

= 0 
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oftewel: (3.22) 

Oplossen van deze vierkantsvergelijking levert, na enige herleiding: 

(3.23) 

In de situatie dat de potentiaal links van de barrierestructuur gelijk is 

aan de potentiaal rechts (k =k ) van de barrierestructuur geldt dat 
I r 

ti= I e 12-1 e 12
=1. Als we dit in (3.23) substitueren dan volgt voor ;\±: 

11 12 

± / (Re(e )) 2 
- 1 

11 
(3.24) 

Volgens een stelling uit de lineaire algebra (zie bijv. [FISCH/KAUL88]), 

geldt dat eigenvectoren van een lineaire afbeelding, corresponderend met 

verschillende eigenwaarden, lineair onafhankelijk zijn. Indien Re(e ):;t ±1 
11 

dan vallen, volgens (3.24), de eigenwaarden van de tranfermatrix niet 

samen, en zijn de eigenvectoren dus lineair onafhankelijk. Zij vormen in 

dat geval een basis in de C2. 

Als echter Re(e )= ±1 dan vallen volgens (3.24) de eigenwaarden van de 
11 

transfermatrix wel samen. Uit (3.24) is direct af te leiden dat in dat 

geval ;\ = ;\ = 1 of ;\ = ;\ = -1. De eigenvectoren zijn dan niet per defini-
+ + 

tie onafhankelijk. We zullen nu echter aantonen dat indien Re(e )= ±1 en 
11 

k =k , voor de matrixelementen e en e geldt: 
I r 11 12 

e = ±1 
11 

e = o 
12 

en dat de transfermatrix geschreven kan worden als: 

! - (±1 
barrlere - 0 

De eigenvectoren zijn dan (1,0) en (0,1); een orthonormale basis in t2. 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

Stel (a, b) is een eigenvector van een stroomvoerende matrix ! , 
barrlere 

bij een van de eigenwaarden A. = ±1. Nu geldt: 
± 
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= ( (3.28) 

Het plusteken in (3.28) correspondeert met de situatie dat >t=Re(0 )= 1. 
11 

het minteken met de situatie dat >t=Re(0 )= -1. 
11 

Uit vergelijking (3.28) volgt, na uitwerken van de matrixproducten in 

(3.28) en enige herleiding: 

(0 ±l)a + 0 b = o 
11 12 

(3.29) 

0• a + (0* ±l)b = o 
12 11 

(3.30) 

Vermenigvuldiging van (3.29) met 0* en (3.30) met (0 ±1) geeft: 
12 11 

a• (0 ±l)a + I 0 I 2b = o 
12 11 12 

(3.31) 

0• (a ±l)a + I 0• ±l I 2b = o 
12 11 11 

(3.32) 

Aan (3.31) en (3.32) kan alleen warden voldaan indien a=b=O, of indien (a=O 

A b:;ie:O) V (a:;ie:O A b=O), of indien: 

I 0 I 2 = I 0• + 11 2 

12 11 
als Re(0 )= 1 

11 

als Re(0 )= -1 
11 

(3.33) 

(3.34) 

De eerstgenoemde situatie speelt geen rol: de situatie waarin a=b=O is 

irrelevant. De tweede en de derde situatie spelen wel een rol. Direct is 

in te zien dat in de tweede situatie de eigenvectoren gegeven warden door 

(1,0) en (0,1). We zullen aantonen dat dit ook in de derde situatie zo 

is. Uit vergelijking (3.19) volgt, na substitutie van k =k dat: 
1 r 

Combinatie met (3.33) en (3.34) geeft dan: 

2 2 I 0 I -1 = I 0• -11 
11 11 

25 

als Re(a )= 1 
11 
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als Re(9 )= -1 
11 

(3.37) 

Substitutie van 9 =(l,lm (9 )) in (3.34) en 9 =(-1,lm (9 )) in (3.36) 
11 +11 11 -11 

laat direct zien dat aan (3.36) en (3.37) alleen voldaan kan worden indien 

Im (9 )=Im (9 )=O. Op grond van (3.35) volgt dan dat 9 =O, de transfer-
+ 11 - 11 12 

matrix komt dan overeen met de eenheidsmatrix en heeft als eigenvectoren 

(1,0) en (0,1). 

Bewezen is dus dat als Re(9 )= ±1, inderdaad wordt voldaan aan (3.25) en 
11 

(3.26) en dat de transfermatrix gegeven wordt door (3.27) wat inhoudt dat 

(l,O) en (0,1) eigenvectoren van de transfermatrix zijn. Ook in het geval 

dat Re(e )= ±1 zijn de eigenvectoren van een stroomvoerende matrix dus 
11 

lineair onafhankelijk. 

Samenvattend kunnen we dus concLuderen dat de eigenvectoren van een 

stroomvoerende matrix in het geval dat k =k altijd een basis in Cz vor-
1 r 

men. Deze eigenschap zal een grote rol spelen in het volgende hoofdstuk. 
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§3.4 Reflectie en transmissiekansen. 

Met behulp van de transfermatrixmethode is het mogelijk om de bereke

ning van reflectie en transmissiekansen voor deeltjes die vanuit één rich

ting op een barriere-structuur invallen, te vereenvoudigen. Er bestaat 

namelijk een eenvoudig af te leiden verband tussen het matrixelement 9 , 
11 

de golfvectoren k en k , en de reflectie en transmissiekansen. Dit ver-
I r 

band zal nu worden afgeleid. 

Beschouw een vanuit het gebied links van de barriere-structuur inkomend 

deeltje. De golffunctie voor zo'n deeltje is in het linkergebied een line

aire combinatie van een naar rechts en een naar links lopende vlakke golf. 

In het rechtergebied is de golffunctie, vanwege de verdere afwezigheid van 

strooicentra zowel links als rechts van de barriere-structuur, slechts een 

naar rechts lopende golf. Voor het tijdonafhankelijke deel van de golf

functie geldt dus: 

ik z R -ik z 
1/J (z) = e 1 + e 1 

links 
(3.38) 

ik z 
1/J (z) = Te r 

rechts 
(3.39) 

Hierin zijn R en T complexe coefficienten. De amplitude van de inkomende 

golf is op 1 genormeerd. 

Op analoge wijze kan, voor de golffunctie voor een deeltje dat vanuit het 

gebied rechts van de barriere-structuur inkomt, geschreven worden. 

•h' T' -ik'z 
'I' = e 1 

links 
(3.40) 

-ik'z R' ik z 1/J' e r + e r 
rechts 

(3.41) 

Ook hier is de amplitude van de inkomende golf op 1 genormeerd. T' en R' 

zijn complexe coefficienten. 

Zowel tussen R en T, als tussen R' en T' bestaat een verband dat met 

behulp van transfermatrices kan worden weergegeven: 
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! . (1) _ (T) 
I,r R - 0 

(3.42) 

(3.43) 

Hierin representeert 

bied links van de 

! de transfermatrix voor de overgang van het ge-1,r 
barriere-structuur naar het gebied rechts van de 

barriere-structuur. ! representeert de transfermatrix voor de overgang 
r,I 

van het gebied rechts van de barriere-structuur naar het gebied links van 

de barriere-structuur. Tussen ! en ! bestaat het verband: 

! I,r 

! l,r 

I,r r, I 

= ! 
r,I 

= ! 
r,I 

-1 

-1 

(3.44) 

(3.45) 

Dit is gemakkelijk in te zien aan de hand van de definitie van de 

transfermatrix. 

Door het matrixproduct te nemen van (3.42) met ! -l en van (3.43) met 
-1 l,r 

! volgt, gebruikmakend van (3.44) en (3.45): r,l 

! -1 ! ( 1) (~) -l(T) !r,1(b) = !l,r 0 l,r l,r R 

oftewel: !l,r (b) = (~) (3.45a) 

! -1 ! (R') (~') -1 (0) !1,r(~.) = !r,I T' r,I l,r 1 

oftewel: !1,r(~.) = (~') (3.45b) 

Combinatie van vergelijking (3.15), (3.20) en (3.44) geeft: 

! - ( l,r (3.46a) 
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:t = (det(:t )f1 
( _ 

8
0

11: 
r,l l,r 

12 

-0 ) 
012 

11 

(3.46b) 

Substitutie van de in (3.46a) en (3.46b) gegeven uitdrukkingen voor :t 
l,r 

en :t in (3.45a) en (3.45b) geeft, na uitwerken van de matrixproducten: 
r,l 

(k /k )(0* T) = 1 
r I 11 

(k /k )(-0* T) = R 
r I 12 

0 T' = 1 
11 

0 T' = R' 
12 

Uit vergelijking (3.47) en (3.48) kan worden afgeleid dat: 

T = (k /k )·0*-l 
I r 11 

R = -(0* /0* ) 
12 11 

Evenzo volgt uit vergelijking (3.49) en (3.50): 

T' = 0-1 
11 

R' = (0 /0 ) 
12 11 

(3.47) 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50) 

(3.51) 

(3.52) 

(3.53) 

(3.54) 

De transmissiekans voor een deeltje dat vanuit een richting invalt op 

een barriere-structuur wordt gegeven door de verhouding van de doorgelaten 

en de inkomende flux. Voor een deeltje dat vanuit het linkergebied inkomt 

volgt hieruit voor de transmissiekans (P ): 
lr 

P = (k lk ) · IT 1
2 

I r r I 
(3.55) 

en voor een deeltje dat vanuit het rechtergebied inkomt volgt voor de 

transmissiekans (P ): 
rl 

P = (k /k ) · IT' 1
2 

rl I r 
(3.56) 

Substitutie van (3.51) en (3.53) in respectievelijk (3.55) en (3.56) 

geeft: 
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p = (k lk l · (k lk l2 · 01 I e 12l = (k lk l · 01 I e I 2l (3.57) 
lr r I I r 11 I r 11 

p = (k lk l · 01 I e I 2l (3.58) 
rl I r 11 

Hieruit volgt direct: p = p (3.59) 
Jr rl 

Vergelijking (3.59) is geheel in overeenstemming met het principe van 

microscopische reversibiliteit: de kans dat op microscopisch niveau een 

proces (in dit geval de transmissie in een richting van een deeltje 

door een potentiaalbarriere) plaatsvindt, is gelijk aan de kans dat het 

omgekeerde van dat proces plaatsvindt (transmissie van een deeltje in de 

andere richting). 

Voor de reflectiekansen P' en P' respectieveliJ"k corresponderend 
Jr r!' 

met een deeltje dat vanuit het linkergebied inkomt en een deeltje dat 

vanuit het rechtergebied inkomt, geldt uiteraard: 

P' = 1-P 
lr Jr 

P' = 1-P 
rl rl 

(3.60) 

(3.61) 

In het verleden is aangetoond [JOOS90] dat de transmissiekansen voor 

een potentiaalconfiguratie die ontstaat door, op een interval I, een 

stuksgewijs lineaire potentiaalbijdrage V te superponeren op een barriere

structuur die bestaat uit stuksgewijs constante potentiaalbijdragen, een

voudig te berekenen zijn. Er kan in dat geval een zeer goede benadering 

voor de transmissiekans warden verkregen door de stuksgewijs lineaire 

potentiaalbijdrage te vervangen door een stuksgewijs constante bijdrage 

V'. De waarde van V moet dan gelijk warden gesteld aan de gemiddelde waar

de van V op het interval I. 

§ 3.4 berekening van de transfermatrix behorend bij een enkelvoudige 

potentiaalsprong met aan weerszijden een constante potentiaal configuratie 

In deze paragraaf zal een transfermatrix warden bepaald behorend bij 

een enkelvoudige potentiaalstap ter plaatse z=z (zie fig.3.5). Daarbij is 
1 

aan weerszijden van de potentiaalstap sprake van een constante paten-
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tiaalconfiguratie. Het referentiepunt links van de potentiaalstap duiden 

we aan met z . 
0 

Een oplossing van de tijdonafhankelijke Schrodingervergelijking kan in het 

gebied links van de potentiaalstap op z=z geschreven worden als: 
1 

l/J(z) A 
ik (z-z ) B -ik (z-z ) 

= e 1 o+ e 1 o 
I I 

(3.62) 

en in het gebied rechts van die potentiaalstap als: 

.t.(z) A ik (z-z ) B -ik (z-z ) .,, = er l+ e r 1 (3.63) 
r r 

Hierin zijn A • B , A , B complexe coefficienten terwijl de golfvectoren 
I I r r 

k en k voldoen aan 
I r 

k =/ 2m. (E-V l 
I fl 2 I 

k=/ 2m·(E-V ). 
r h 2 r 

r 

------------V 

z=z 
0 

Fig.3.5 

z=z 
1 

potentiaalsprong met aan weerszijden een 

constante potentiaaL configuratie. 

I 

Indien we continuiteit van de golffunctie en zijn afgeleide naar z in het 

punt z=z eisen dan vinden we gebruikmakend van (3.62) en (3.63): 
1 

(3.64) 

A .k ik (z -z ) B "k -ik (z -z ) 
i e 1 i o- i e 1 i o = 

I I I I 
A ik -B ik 

r r r r 
(3.65) 
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Vergelijking (3.64) en (3.65) kunnen warden herleid tot: 

(3.66) 

(3.67) 

Uit het stelsel vergelijkingen (3.66) en (3.67) is de transfermatrix ! 

behorend bij de potentiaalsprong ter plaatse z=z direct af te lezen. Er 
1 

geldt: 

1 
[ 

k +k 
r I 

:r = 2k . k -k 
r r I 

k -k l [ ik (z -z ) r I e I 1 o 
k +k 0 

r I 
-ik~z -z )] 

e i o 
(3.68) 

Het feit dat we de golffunctie geschreven hebben zoals in (3.62) en (3.63) 

heeft een voordeel. Uit (3.68) is namelijk op te maken dat dan de trans

fermatrix ! niet afhankelijk is van z maar wel van het verschil tussen z 
1 

en z . Een translatie van de beide referentiepunten ter plaatse z=z en 
0 1 

z=z over een willekeurige afstand z laat de transfermatrix ! invariant. 
0 w 

Een gevolg hiervan is dat de transfermatrix van een rechthoekige barriere-

structuur die opgebouwd is uit een N-tal aaneengeschakelde identieke pri

mitieve cellen (zie fig.3.6), te schrijven is als het product van N 

identieke transfermatrices die behoren bij een primitieve eel. Van dit 

gegeven zal in het volgende hoofdstuk gebruik warden gemaakt. 

_I I I I I I I I II_ 
Fig. 3.6 Barrierestructuur bestaande uit een aantal aaneen

geschakelde identieke primitieve cellen. 
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HOOFDSTUK 4 

SUPERROOSTER ZONDER EXTERNE VELDEN 

§ 4.1 modelschets van een superroosterdevice zonder externe velden 

We zullen nu de theorie uit het voorgaande toe gaan passen bij de be

studering van het gedrag van electronen in een superroosterdevice zonder 

aangelegde externe velden. Zo'n device bestaat (zie inleiding) onder ande

re uit een structuur van laagsgewijs tegen elkaar gegroeide halfgeleider

materialen van twee verschillende typen (bijv. GaAs/AlAs). De lagen half

geleidermateriaal verschillen om en om van samenstelling waarbij lagen van 

gelijke samenstelling dezelfde dikte hebben. De lagenstructuur bevindt 

zich tussen twee gebieden, beide van gelijke samenstelling, die zich over 

een betrekkelijk groot gebied uitstrekken. Fig 4.1 geeft een superrooster

device zoals dat hier besproken is schematisch weer. 

I 

Fig.4.1 Schematische voorstelling van een super

roosterdevice. 

Het in hoofdstuk 1 geschetste envelopeformalisme leent zich om de be

schrijving van de electronbeweging loodrecht op de interfaces tussen de 

lagen halfgeleidend materiaal te vereenvoudigen. Indien geen externe vel

den worden verondersteld, en de invloed van ladingsredistributies worden 
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verwaarloosd, wordt de effectieve potentiaal binnen de lagenstructuur 

weergegeven door een aantal identieke rechthoekige potentiaalbarrieres, 

die van elkaar worden gescheiden door potentiaalputten waarbinnen de ef -

fectieve potentiaal stuksgewijs constant blijft. De waarde van de effec

tieve potentiaal is in alle putten gelijk. Op deze wijze ontstaat een 

Kronig-Penney keten van eindige lengte. Binnen de twee gebieden aan weers

zijden van de lagenstructuur is de effectieve potentiaal stuksgewijs con

stant, en in beide gebieden gelijk. We gaan er vanuit dat deze gebieden in 

voor ons relevante situaties als oneindig lang mogen worden beschouwd, en 

dat de effectieve potentiaal binnen deze gebieden dezelfde waarde heeft 

als in de potentiaalputten tussen de barrieres. Het in fig.4.1 geschetste 

superroosterdevice kan dan worden vertaald naar een effectief potentiaal

verloop, dat er in de richting loodrecht op de interfaces uitziet zoals in 

fig.3.5. In de rest van dit hoofdstuk zullen we de beweging van electronen 

loodrecht op de interfaces nader onderzoeken. 

Het gebied O<z<l is op te vatten als een eindig eendimensionaal kris

talrooster met roosterconstante a=p+b. Het gedrag van electronen binnen 

dit gebied zal bij kleine l (ongeveer tien roosterafstanden) overeenkom

sten vertonen met het gedrag van electronen in een oneindig lange Kronig

Penney keten met een eenheidscel die identiek is aan die van het kristal

rooster in het gebied O<z<l. Het duidelijkst komt dit tot uiting als we de 

transmissiekans voor een bovenstaande barriere-structuur onderzoeken als 

functie van de energie. Met behulp van het in hoofdstuk 3 geschetste 

transfermatrix-formalisme is het mogelijk om de transmissiekans op eenvou

dige wijze als functie van de energie te berekenen. We hoeven daartoe 

slechts de transfermatrices als functie van de energie te bepalen voor de 

potentiaal in een superrooster. De transfermatrix voor de gehele bar

rierestructuur kan makkelijk worden berekend door de transfermatrices voor 

de afzonder lijke potentiaalsprongen te berekenen als functie van de ener

gie en deze op geschikte wijze met elkaar te vermenigvuldigen (zie formule 

(3. 7)). Met behulp van de formules (3.55) (3.56) en (3.57) is dan de 

transmissiekans uit de elementen van de transfermatrix af te leiden. Fi

guur 4.3 geeft de transmissiekans uitgezet tegen de energie van de lading

drager voor superroosterdevices met respectievelijk 2, 5 en 8 afzonder

lijke potentiaalbarrieres. De barrierehoogte is in alle gevallen gelijk 

aan 0.2 eV. Uit deze transmissiekarateristieken blijkt duidelijk dat er 
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een aantal energieen bestaan waarbij de transmissiekarateristiek gepiekt 

is. De hoogte van deze pieken is gelijk aan 1. Ladingdragers met een ener

gie die correspondeert met zo'n piek zullen dus met waarschijnlijkheid 1 

door de gehele barrierestructuur heen tunnelen We noemen dit resonante 

tunneling. 

In de transmissiekarakteristieken van de superrooster met 5 en 8 

barrieres is verder duidelijk te zien dat de transmissiepieken gegroepeerd 

zijn in banden. Dit is een algemeen kenmerk. In de volgende paragraaf zal 

worden aangetoond dat deze groepen van transmissiepieken overgaan in de 

Blochbanden van de oneindig periodiek voortgezette barrierestructuur. 

Tevens zal worden aangetoond dat de piek-energien precies overeenkomen met 

verschillende Bloch-toestanden, behorend bij een dergelijk periodiek roos

ter. 

Een ander opvallend kenmerk van de in fig.4.3 weergegeven transmis

siekarakteristieken is, dat het aantal pieken per Bloch-band gelijk is aan 

het aantal barrieres in de barrierestructuur min een. Dit is geen toeval

ligheid maar een algemeen kenmerk zoals in de volgende paragraaf zal dit 

worden bewezen. 
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Fig 4.3 Transmissiekarakteristiek n voor drie verschillende superrooster

devices met respectievelijk 2, 5 en 8 barrieres, elk met een hoog

te van 0.2eV. 
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§ 4. 2 Analyse van de pie ken in de transmissiekarakteristiek 

In deze paragraaf zullen de pieken in de transmissiekarakteristiek 

nader worden onderzocht. Zoals in de vorige paragraaf al te zien was, heb

ben de transmissiepieken hoogte 1 en zullen de ladingdragers met een ener

gie corresponderend met een van de pieken met kans 1 door het totale 

superrooster heen tunnelen. Er kan dan geen sprake zijn van reflectie van 

de betreffende ladingdrager aan de barriere-structuur. Dit betekent dat de 

vectoren (1,0) en (0,1) eigenvectoren zijn van de transfermatrix voor de 

gehele structuur !. De beide eigenwaarden van ! zijn gelijk aan de matrix

elementen a en a =0* van !. Aan de hand van de eis dat de transmissie-
11 22 11 

kans gelijk moet zijn aan 1 zijn deze matrixelementen nader te specifice-

ren. Met behulp van de formules (3.56), (3.57) en (3.58) kunnen we name

lijk voor de transmissiekans schrijven: 

P = P = (k lk Hll I e 1
2
l = 1 

lr rl I r 11 
(4.1) 

Aangezien de potentiaal links van de barriere-structuur gelijk moet zijn 

aan de potentiaal rechts van de barriere-structuur, geldt k =k , zodat uit 
I r 

(4.1) volgt dat I a I =l. We kunnen dus schrijven: 
11 

a 
11 

= a• 
22 

= e 
io 

met oelR (4.2) 

Zoals in paragraaf 3. 4 werd vermeld is het mogelijk om ! te schrijven als 

het product van N identieke matrices, door de oplossingen van de 

SchrOdingervergelijking op een geschikte wijze te formuleren. N is daarbij 

het aantal identieke primitieve cellen in het superrooster. In het vervolg 

van deze paragraaf zal er vanuit worden gegaan dat de golffunctie op de in 

§ 3.4 gehanteerde wijze wordt uitgedrukt. We kunnen dus schrijven: 

(4.4) 

De matrix ! heeft betrekking op een primitieve eel van het superroos
cel 

ter. We ontwikkelen nu de eigenvector ~=(1,0) van de transfermatrix ! naar 

de eigenvectoren van de matrix ! v en w, corresponderend met de respec
cel 

tievelijke eigenwaarden ;\ en ;\ : 
v w 
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tievelijke eigenwaarden A en A : 
v w 

a = av + (3w (4.5) 

Hierbij zijn a,(3 de (complexe) expansiecoefficenten. Een dergelijk ontwik

keling is altijd mogelijk omdat, zoals in hoofdtuk 3 bleek, de eigenvecto

ren van een stroomvoerende matrix altijd een basis in de IC vormen. We 
2 

nemen vooralsnog aan dat a*O en f3*0. Met behulp van (4.2) en (4.4) volgt: 

:t·a = :t . a 
eel -

io = e a (4.7) 

Uit de substitutie van (4.5) en (4.6) in (4. 7) en (4.8) volgt, gebruikma

kend van de eigenwaarden A en A : 
v w 

:t·a = N N N N :t . a = :t · (av + (3w) = a:t · v + (3! . w = 
eel - eel - - eel - eel -

N N io io (4.8) aA v + (3A w = ae v + (3e w 
v- w-

Omdat v en w een onafhankelijk stelsel vormen kan aan (4.8) alleen worden 

voldaan indien: 

Met behulp van (4.9) zien we 

als complexe e-machten: 

A = v 

direct 

ei<I\, 

io 
e 

in 

A 

dat 

= w 

(4.9) 

ook A en A te schrijven zijn 
v w 

ei<Pz met <P ,</J elR (4.10) 
' 1 2 

Uit vergelijking (3.24) volgt dat indien de eigenwaarden van een stroom

voerende matrix te schrijven is als een complexe e-macht, de beide 

eigenwaarden elkaars complex toegevoegde zijn. Daarom geldt: 

A* = A 
v w "' = -<P =<P 1 2 

met <fJelR (4.11) 
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Substitutie van A = A* in (4.9) geeft: 
v w 

AN A*N io = = e (4.12) 
v v 

Aan (4.12) kan alleen worden voldaan indien: 

AN A*N = i</>N 1 
2mri met neZ = e = = e 

w v 

of indien: 

AN A*N i</>N -1 
(2n+l)ni/N 

met neZ = = e = = e 
w w 

Voor A en A kunnen we daarom schrijven: 
v w 

A = e2nni/N /\ -2nni/N 
= e (4.13) 

v w 

of A = e(2n+l)ni/N /\ -(2n+l)ni/N = e (4.14) 
v w 

Alleen energieen waarvoor ! een zodanige vorm aanneemt dat de eigen
eel 

waarden A en A van ! voldoen aan (4.13) en (4.14) komen dus als piek-
v w eel 

energieen in aanmerking. De vector (1,0) is dan eigenvector van !=! N met 
eel 

eigenwaarden ±1. De golffunctie gaat dan, na overbrugging van de totale 

barriere-structuur, over in zichzelf of in zijn tegengestelde. Dit bete

kent dat indien de barriere-structuur periodiek zou worden voortgezet over 

de gehele z-as (daarmee een oneindig lang eendimensionaal kristalrooster 

met periode a vormend), een periodieke voortzetting over de gehele z-as 

van de golffunctie tussen z=O en z=l een oplossing van de 

Schrodingervergelijking vormt die hoort bij de aldus verkregen periodieke 

kristalpotentiaal. In het algemeen voldoen dergelijke oplossingen aan het 

Bloch-theorema (zie bijv. [KITT87]). Dat wil zeggen, dat ze geschreven 

kunnen worden als een lineaire combinatie van functies l/J (z,t) en l/J (z,t) 

waarbij: 

( ) [ ( ) ±ik zl -iEt/h l/J± z,t = u z ·e b e 

+ 

(4.15) 

Hierin is u(z) een functie met dezelfde periodiciteit a als het kristal-

rooster. De grootheid k 2:0 is de Blochgolfgetal. Uit (4.15) is direct te 
b 

zien dat de golffunctie, na overbrugging van een periode a, op een 

fasefactor 
±ik a 

in zichzelf overgaat. Het is makkelijk in te zien dat e b na 
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de eigenwaarde ;\ precies overeenkomt 
ik a 

met de fasefactor e b en de 
v -ik a 

eigenwaarde ;\ met de fasefactor e b : 
w 

;\ ;\* 
ik a 2nni/N 

= = e b = e 
v w 

of 

;\ ;\* 
ik a (2n+l)ni/N 

= = e b = e 
v w 

(4.16) 

(4.17) 

Uit (4.16) en (4.17) volgt dat de piektransmissies corresponderen met k 
b 

waarden gegeven door: 

k = 2nn/Na 
b 

k = (2n+l)n/Na 
b 

(4.18) 

(4.19) 

De resonantie-energieen kunnen nu (grafisch) worden bepaald uit de E-1 k I 
b 

relatie. Figuur 4.4 toont deze in "extended representation" voor een 

Kronig-Penney keten met een barrierehoogte van V=0.2eV, een putbreedte van 

45A en een barrierebreedte van 17 A. Alleen de eerste twee energiebanden 

zijn weergegeven. De waarden van I k I die voldoen aan (4.18) of aan (4.19) 
b 

zijn equidistant, en worden in fig. 4. 4 aangegeven. Zoals eenvoudig na te 

gaan is zijn er 2N+ 1 energiewaarden waarvoor O::s I k I ::s2n/a, en die aan 
b 

(4.18) en (4.19) voldoen. Drie van deze energieen komen echter niet als 

resonantieenergie in aanmerking, te weten die energieen waarvoor 

lk l=O,n/a,2n/a. Deze lk I waarden voldoen aan de Bragg-conditie, d.w.z. 
b b 

dat de corresponderende Blochgolffunctie die van toepassing is op de on-

eindig lange Kronig-Penney keten het karakter heeft van een staande golf, 

en daarom een niet propagerend deeltje beschrijft. In dat geval kan van 

transmissie met transmissiekans 1 door een eindige barriere-structuur van 

het Kronig-Penney type geen sprake zijn. 

Het is niet nodig om ook die situatie te onderzoeken dat in formule 

(4.5) geldt: a=O of {3=0. Deze gevallen komen overeen met resonante trans

missie door een barriere. Die kan alleen plaatshebben als de electronener

gie groter is dan de barrierehoogte. In geval van resonante transmissie 

past de halve electrongolflengte een geheel aantal malen binnen de lengte 

van de barriere. Als we de golffunctie formuleren volgens § 3. 4 dan is 

meteen duidelijk dat de golffunctie dan na overbrugging van een primitieve 

eel van het superrooster overgaat in zichzelf of z'n tegengestelde. We 

hebben al gezien dat het m. b. v. dergelijke golffuncties onmogelijk is een 
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deeltje te beschrijven dat propageert in een superrooster. 

We kunnen dus concluderen dat er slechts 2N-2 piek-energieen waarvoor 

I k I :s2rr/a. Voor N-1 van deze energieen geldt O< I k I <rr/a, en voor de overi-
b b 

ge N-1 energieen geldt rr/a< I k I <2rr/a. Uit de E-1 k I relatie, weergegeven 
b b 

in fig 4.4 is direct op te maken dat de energieen uit de eerste categorie 

allemaal in de eerste energieband vallen, en dat de energieen uit de twee

de categorie allemaal in de tweede energieband vallen. Fig.4.5 illustreert 

dat de lk 1-waarden die voldoen aan O<lk l<rr/a en aan (4.18) of (4.19), 
b b 

inderdaad corresponderen met resonantie-energieen die vallen in de eerste 

Bloch-band. De waarde A van de (samenvallende) eigenwaarden van de 

transfer-matrix :t, waarvoor in een resonante toestand geldt dat A.=Re(0 ) 
11 

en I A I =l, verschilt voor twee opeenvolgende I k 1-waarden die betrekking 
b 

hebben op een resonante toestand van teken. Dit is eenvoudig uit het voor-

gaande af te leiden en wordt geYllustreerd door fig 4.6, die voor twee 

superrooster-devices van respectievelijk 2 en 5 barrieres, de transmissie 

(t) en en arg(0 ) weergeeft als functie van de energie. In geval van een 
11 

resonante toestand (t=l) geldt afwisselend arg(e )=rr (A=-l)en arg(0 )=0 
11 11 

(A=ll. 
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Fig. 4.4 E-1 k I relati.e i.n extended representation voor een 
b 

Kronig-Penney keten met een barrierehoogte van 0,2 eV. De I k 1-waarden 
b 

volgens (4.18) en (4.19) zijn aangegevenen wel voor een superrooster met 7 

barrieres. De I k 1-waarden die voldoen aan I k I =0,rr/a,2rr/a corresponderen 
b b 

niet meteen resonante toestand. Deze I k 1-waarden voldoen daarentegen aan 
b 

de Bragg-conditie en komen overeen met een golf f uctie die bi.nnen de bar-

rierestructuur het karakterheeft van een staande golf. In dat geval kan er 

van propagati.e van een deeltje doorde barri.erestructuur en van een trans

missie geen sprake zijn. 
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Fig. 4.5 Illustratte van het verband tussen de Ugglng, tangs de E-as, 
van de pleken ln de transmtssle-curve van een superroosterdevlce, en de 
daarmee corresponderende I kb 1-waarden tn de E-1 kb I relatte van de onelndlg 
lange Kronlg-renney keten, dle ont.<;taat door dP barrierestructu11r l'an hct 
superrooster pcrlodlek voort te zetten. De flgu11r hcrft betrekking op ecn 
superrooster-devlce bestaande ult 8 barrleres, elk met een hoogte van 0.2 
eV. De barrierebreedte ls 45A, de breedte van de p11tten tussen de bar
rieres bedraagt 17A. 
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Fig. 4.6 Transmissie t en arg(0 ) versus energie. 
11 

De figuur heeft betrekking op twee ver-

schillende superrooster-devices; een met 

2 barrieres en een met 5 barrieres. De 

barrieres hebben een hoogte van 0.2 eV en 

een breedte van 17 A. De breedte van de put

ten tussen twee barrieres bedraagt 45A. 
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Een wellicht nog eenvoudigere manier om de vergelijkingen (4.18) en 

(4.19) af te leiden gaat uit van de groepentheorie, en maakt gebruik van 

de symmetrie in de hamiltoniaan H voor het eendimensionale superrooster

probleem zonder externe velden. De hamiltoniaan H die een overeenkomt met 

een Kronig-Penney keten van eindige lengte is invariant onder inversie in 

de oorsprong wanneer de oorsprong in het midden van de barrierestructuur 

wordt gepositioneerd (fig 4. 7). Met deze inversie in de oorsprong corres

pondeert een operator P. zodanig dat P.·D(z)=D(-z) waarbij D(z) een wil-
1 l 

lekeurige operator of functie voorsteld. 

Het feit dat H invariant is onder inversie in de oorsprong betekent 

dat H en P. commuteren: HP .=P.H. Dus als IV een oplossing is van de 
l l l 

Schrodingervergelijking met hamiltoniaan H dan is P. ·IV dat ook. 
l 

__IU1_IUl_fUL 
z=-~ z=o z=~ 

Fig 4.7 

De symmetriegroep van het eendimensionale probleem is ~={E,P.} waarbij 
l 

E het eenheidselement voorstelt. Tussen het aantal elementen h=2 van de 

groep en de dimensies van de irreducibele representaties van ~ bestaat het 

verband ( voor gedetailleerde behandeling van de theorie van groepen en 

groepspresentaties zij verwezen naar [TINK]): 

De sommatie 

getallen l elN 
J 

met index j. 

loo pt 

staan 

E t 2 = h = 2 
J J 

(4.20) 

daarbij over alle 

voor de dimensie 

irreducibele representaties r . De 
J 

van een irreducibele representatie 

Uit (4.20) volgt direct dat er slechts 2 irreducibele re-

presentaties bestaan voor ~ en dat deze beide dimensie 1 hebben. Deze 

representaties bestaan daarom beide uit een enkel getal. De karaktertabel 
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voor ~ wordt dus: 

r 
1 

r 
2 

E P. 
1 

1 1 

1 -1 

De (onderling ortogonale) basisfuncties voor de twee irreducibele repre

sentaties r en r worden respectievelijk weergegeven door <f> en </>
2

, en 
1 2 1 

ziJ'n op te vatten als eigenfuncties van P.: P ·,i. =µ ,i. De eigen-
1 i Y'l,2 1,2'¥1,2· 

waarden µ volgen direct uit de karaktertabel en we definieren <f> en <f> 
1,2 1 2 

zo dat: µ =l en µ = -1. 
1 2 

De energieniveaus vertonen in dit geval een "accidental degeneracy": 

ofschoon de basisfuncties <f> en <f> corresponderen met verschillende irre-
1 2 

ducibele representaties, vormen zij oplossingen van de 

Schrodingervergelijking behorend bij een en dezelfde energieeigenwaarde. 

Het tijdonafhankelijke dee! lli(E ,z) van een electrongolffunctie is daarom 
z 

te ontwikkelen naar beide basisfuncties <f> (E ,z) en <f> (E ,z): 
1 z 2 z 

lli(E ,z) = cx.<f> (E ,z) + f3</> (E ,z) 
z 1 z 2 z 

Uit (4.2),(4.21) en de eigenschappen van P volgt dat: 
l 

io 
= e (cx.<f> (E ,-~) + (3</> (E ,-~) 

1 z 2 z 

Aan (4.22) kan alleen worden voldaan als: 

(3=0 

cx.=0 

/\ 

/\ 

io 
cx.e =ex. dus: 

(3ei0 = -(3 dus 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23a) 

(4.23b) 

In die situatie waarin aan (4.23a) wordt voldaan gaat de golffunctie na 

overbrugging van de barrierestructuur over in zichzelf. In de situatie 

waarin aan (4.23b) wordt voldaan in zijn tegengestelde. Zoals eerder 

vermeld zijn deze golffuncties daarom ook geschikt zijn om een electron 

in een oneindig lange keten te peschrijven waarin periodieke randvoorwaar-

46 



den worden verondersteld over een afstand gelijk aan de lengte van de 

barrierestructuur. De golffunctie moet dus voldoen aan het Bloch-theorema 

(4.17). De k -waarden worden dan gegeven door (4.18) en (4.19). 
b 

De hier gegeven afleiding is geldig voor aLle eendimensionale poten-

tiaal configuraties die bestaan uit een aantal identieke barrieres die op 

gelijke afstand van elkaar liggen. Nergens in het bewijs speelt de speci

fieke vorm van de barrieres namelijk een rol. 
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HOOFDSTUK 5 

INVLOED VAN EEN ELECTRISCH VELD OP EEN SUPERROOSTERDEVICE 

In dit hoofdstuk zal een model warden gepresenteerd ter beschrijving 

van de eigenschappen van een superrooster onder invloed van een over het 

device aangelegde gelijkspanning (biasspanning V ). Het uiteindelijke doe! 
b 

daarvan is tot een verklaring te komen van een experimenteel bepaald 

verband tussen de biasspanning V b' die over een GaAs/ AlAs superrooster 

wordt aangelegd, en de stroom I, die als gevolg van deze biasspanning door 

het device gaat lopen. 

In het vorige hoofdstuk werd in de behandeling van het superrooster 

zonder externe velden de invloed van ladingsaccumulaties geheel verwaar

loosd. Het idee bestaat echter dat de effecten van ladingsaccumulaties op 

het gedrag van een superrooster-device niet !anger verwaar loosbaar zijn 

indien het device in een extern electrisch veld wordt geplaatst. De res

ponsie van de electronen moet dan in rekening warden gebracht. Een ade

quate beschrijving van de processen in het device moet dan berusten op 

zelfconsistente berekeningen. Dit houdt in dat de Poisson-vergelijking en 

de Schrodinger-vergelijking simultaan moeten warden opgelost, maar de be

rekeningen die hiermee samenhangen zijn ingewikkeld, niet analytisch uit

voerbaar, en vereisen als zodanig veel rekentijd op een computersysteem. Er 

is daarom ook behoefte aan een eenvoudig model dat de invloed van de bias

spanning op het device op een inzichtelijke manier beschrijft, zonder dat 

het device volledig wordt doorgerekend en zonder dat alle device-parameters 

exact gereproduceerd warden. Waar het om gaat is dat binnen het kader van 

het model, slechts bepaalde kenmerken van het kwalitatieve verband tussen 

V en I gereproduceerd en begrepen kunnen warden. 
b 

In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoever we met zo'n model 

kunnen komen. 
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§ 5.1 Een model voor de ladingsaccumulatie in een superrooster onder 

invloed van een aangelegde biasspanning. 

In hoofdstuk 4 werd de effectieve potentiaal in een superrooster

device zonder externe velden weergegeven als een Kronig-Penney keten van 

eindige lengte, ingeklemd tussen twee gebieden waarin de effectieve poten

tiaal stuksgewijs constant is. De waarde van de effectieve potentiaal viel 

daarbij in een halfgeleidende laag bestaande uit een en hetzelfde materiaal 

samen met de ligging van het geleidingsbandminimum van het betreffende 

materiaal in bulk-vorm (flat-band approximation). Een belangrijke aanname 

die aan een dergelijke flat-band approximation ten grondslag ligt is dat de 

invloed van ladingsaccumulaties op de potentiaal in het device te verwaar

lozen is. Deze ladingsaccumulaties treden met name op rond de interfaces 

tussen de verschillende halfgeleidermaterialen in het device. Als we bij 

V =O de effecten van de ladingsaccumulaties in rekening willen brengen dan 
b 

moet het verloop van de effectieve potentiaal worden gecorrigeerd. Dit ziet 

er dan, voor een superrooster-device zonder externe velden, niet meer uit 

zoals bijvoorbeeld in fig.3.6, maar komt qua vorm overeen met het in 

fig.5.1 geschetste effectieve potentiaalverloop. Duidelijk is te zien dat 

zich tegen de potentiaalbarrieres aan, potentiaalputten bevinden. Hierin 

hoopt zich lading op die op zijn beurt weer een bijdrage levert aan de 

potentiaal in de betreffende put. Het exacte effectieve potentiaalverloop 

moet dus op een zelfconsistente wijze worden berekend. 

In de praktijk worden veel superrooster-devices gegroeid waarbij de 

gebieden links en rechts van het superrooster zwaar gedoteerd zijn met 

donoren. Aan weerskanten van het superrooster ontstaat hierdoor een Fermi

zee; dicht tegen het superrooster aan ligt in dergelijke devices het Fermi

niveau boven het lokale geleidingsbandminimum. Dit wordt in fig.5.1 

geYllustreerd. Bij V =O is er sprake van thermodynamisch evenwicht. De 
b 

electronen zullen zich zodanig over het device verdelen dat het Ferminiveau 

door het gehele device een constante is. De invloed van ladingsaccumulaties 

bij V =O zal in het vervolg verwaarloosd worden. 
b 

Wanneer het device niet meer in thermodynamisch evenwicht verkeert dan 

is het concept van een Ferminiveau niet meer van toepassing op het device. 

Het Ferminiveau is immers per definitie een evenwichtsgrootheid Wel kan 

soms op lokaal niveau nog van een quasi-evenwichtssituatie worden ge-
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sproken, en we kunnen dan spreken van een lokaal Ferminiveau. 

z-
Fig.5.1 VerLoop van de effectieve potentiaaL bij V =O 

b 

met correcties voor ladingsaccumulatie rond de 

interfaces. 

z --

fig.5.2 Verloop van de effectieve potentiaal bij V b:itO 

met correcties voor ladings accumulatie- en 

red istributie. 
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Het aanleggen van een biasspanning V over een device verstoort het 
b 

thermodynamisch evenwicht waarin dat device verkeert. Er ontstaat een 

spanningsval over de barrierestructuur, en het Ferminiveau is slechts lo

kaal gedefinieerd. De effectieve potentiaal ziet er nu rand die barriere

structuur uit zoals in fig.5.2. De vorm van de potentiaalputten in de bar

riere-structuur is drastisch gewijzigd, en het ligt voor de hand dat er 

binnen de barriere-structuur sprake is van ladingsredistributies. De in

vloed van deze ladingsredisributies is nu niet !anger te verwaarlozen, 

omdat die op zelfconsistente wijze het verloop van de effectieve potentiaal 

in belangrijke mate meebepalen. Exacte berekeningen aan de zelfconsistente 

ladingsredistributie in het device vinden we zoals eerder vermeld te las

tig.Daarom zal nu een eenvoudig model warden gepresenteerd ter beschrijving 

van de invloed van V op de eigenschappen van het device bij T=OK. Dit 
b 

model heeft 

ge!llustreerd: 

een zevental kenmerken die fig.5.3 grafisch warden 

1) Voor V =O is het verloop van de effectieve potentiaal zoals be
b 

schreven in hoofdstuk 4. Het Ferminiveau ligt zowel links als rechts van 

het superrooster, ter hoogte Ero' boven het geleidingsbandminimum. 

2) Indien V :;1:Q dan is er alleen sprake van een potentiaalval 
b 

V =V (V ) over de barriere-structuur. We veronderstellen dat de zwaargedo-
1 I b 

teerde gebieden links en rechts van het superrooster een metallisch karak-

ter hebben, behalve in een twee zeer kleine gebiedjes die beide direct 

grenzen aan het superrooster. De potentiaalval over de gebieden met een 

metallisch karakter is te verwaarlozen. De effectieve potentiaal blijft 

daardoor aan weerzijden van het superrooster nagenoeg constant totaan de 

buitenste barrieres van het superrooster. Links van het superrooster geldt 

V =eV , rechts van het superrooster geldt V =O. 
eff I eff 

3)In het gebiedje links tegen het superrooster aan, neemt het lokale 

Ferminiveau toe met een bedrag 6=/:,.(V )>O t.o. v. het lokale geleidingsband
b 

minimum. 

Links van het superrooster geldt dan voor de positie van het Ferminiveau 

t. o. v. het lokale geleidingsbandminimum (E ): 
FI 

E = E + 6 
FI FO 

(5.1) 
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4) In het gebiedje rechts tegen het superrooster aan neemt het Fermi

niveau af met een bedrag ll'>O t.o. v. het lokale geleidingsbandminimum 

(ll'=MV )). Rechts van het superrooster geldt dan voor de positie van het 
b 

Ferminiveau t.o. v. het lokale geleidingsbandminimum (E ): 
fr 

E = E - ll' 
fr fO 

(5.2) 

De niet metallische gebieden aan weerszijden van het superrooster 

stellen we ons voor als twee spacers. De verandering van het Ferminiveau 

links en rechts van het superrooster gaat gepaard met de opbouw van lading 

in die spacers (elk met spacerdikte L ). In de linker spacer hoopt zich 
s 

een negatieve lading -Q op en in de rechter spacer een positieve lading 

+Q. Q is daarbij een functie van V . Alleen de ladingsredistributies in de 
b 

spacers wordt als relevant beschouwd. Ladingsredistributies in het 

superrooster worden buiten beschouwing gelaten. 

De spanningsval over de barriere-structuur V wordt direct veroorzaakt 
I 

door de in beide spacers geaccumuleerde lading (analogie met de vlakke 

plaat condensator). Het verband tussen V en de waarde van de grootheid 
I 

<J"=-QIA (met A het oppervlak van de dwarsdoorsnede van het device evenwij-

dig aan de interfaces), wordt gegeven door de condensator-formule. Er 

geldt: 

v = ....!!....._.£ (5.3) 
I C C 

0 r 

Hierin is t de lengte van de barriere-structuur, c de dielectrische cono 
stante, en c de relatieve dielectrische permitiviteit van het superroos

r 

ter. In Ga Al As verbindingen hangt c nauwelijks van x af en er geldt 
1-x x r 

c £::10. De grootheid <J" speelt de rol van een oppervlakteladingsdichtheid. 
r 

6) De electronen die deel uitmaken van de lading in de spacers worden 

opgevat als een 3D vrij electrongas. 

Voor de electrondichtheid van een 3D vrij electrongas geldt, bij een gege

ven waarde van het ferminiveau E en bij een temperatuur T=OK (zie bijv 
F 

[HUA87]): 

1 
[ 

2m* l 3/2 n 3/2 
n = -· -- ·E 

3n2 fl. 2 F 
(5.4) 

In het geval dat V =O is de electrondichtheid n in beide spacers gelijk. 
b 0 
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Met behulp van (5.4) vinden we voor n : 
0 

n 3/2 1 

[ 

2m* ]312 
no= 3n2. 7 ·Ero 

De spacers zijn in dit geval beide electrisch neutraal. 

(5.5) 

In de situatie dat V :;t;Q is de electrondichtheid in beide spacers verschil
b 

lend. Voor de electrondichtheden in de linker en in de rechter spacer, 

respectievelijk aangeduid met n en n , geldt: 
1 r 

1 [ 2m* l 312 n = _. __ n_ ·E3/2 
r Jn2 h 2 Fr 

2m* l 312 __ n_ ·E312 
h 2 FI 

(5.6) 

De spacers zijn in dit geval beide niet electrisch neutraal; er komen 

electronen bij in de linker spacer en er vloeien evenveel electronen weg 

uit de rechter spacer. Er geldt daarom: 

<1" = L (n -n ) = L (n -n ) 
e slO sOr 

oftewel: (n -n l = (n -n ) 
I 0 0 r 

Combinatie van (5.4),(5.5), (5.6), en (5.7) geeft voor <r: 

<r = -eL (n -n ) = -
1
-· [ 

s 1 o Jn2 

2m* 
n 

= __ s. __ n_ . (E312 _E3/2) eL [ 2m* ]312 

3n2 h 2 FO Fr 

Uit deze vergelijking volgt direct dat: 

E3/2 _ E3/2 = E312 _ E312 
FI FO FO Fr 

(5.7) 

-eL (n -n ) = 
s 0 r 

(5.8) 

(5.9) 

Als voor E en E 
FI Fr 

de door (5.1) en (5.2) gegeven uitdrukkingen worden 

ingevuld, vinden we tussen fj, en fj,' de volgende relatie: 
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(E + /:J.)312 = 2E312 _ (E -/:J.' )312 
FO FO FO 

(5.10) 

7) In het beeld zoals we dat nu voor ogen hebben van een superroos

ter-device onder invloed van een aangelegde biasspanning, legt de zelfcon

sistie de volgende relatie op tussen V , V , /:J. en /:J.'. 
b 1 

eV = eV + /:J. + /:J.' (5.11) 
b 1 

De aangelegde biasspanning komt dus voor een deel tot uiting in de span

ningsval V , en voor een deel in arbeid, verricht om de lading in de spa-
1 

cers op te bouwen. 

Bij een gegeven waarde van V kan het stelsel vergelijkingen, gegeven 
b 

door (5.10) en (5.11), worden opgelost naar /:J. en /:J.'. Als /:J. en /:J.' bekend 

zijn dan liggen ook de waarden voor E en E vast via (5.1) en (5.2). 
FI Fr 

Met behulp van de waarden voor E en E kunnen, gebruikmakend van (5.3) 
FI Fr 

en (5.8) ook <J" en V worden bepaald. Voor kleine waarden van V geldt dat 
1 b 

/:J.~/:J.'. Fig 5.4 toont het verloop van /:J. en eV als functie van V voor de 
1 b 

volgende device-parameters: L =2.5A l=0.62µm c =10 m=0.065m (m :rustmassa 
s r 0 0 

van het electron). Duidelijk is te zien dat /:J. als eV beide stijgende func-
1 

ties van V zijn. Dit komt door het zelfconsistente karakter van de lading
b 

sredistributie in het device. Naarmate V toeneemt hoopt zich meer lading 
b 

in de spacers op (toenemende l:J.) waardoor de potentiaalval over de barriere-

structuur ook toeneemt zodanig dat aan (5.11) is voldaan. 
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Fig.5.4 Verloop van !J. en V als functie van V 
1 b 

De aanwezigheid van een potentiaalval eV over het superrooster is 
1 

van grote invloed op de transmissiekarakteristiek van een superrooster. 

Fig.5.5 toont de transmissiekarakteristieken bij eV =0.05eV voor dezelfde 
1 

superroosters als die waarvoor in fig.4.3 (pag. 36) de transmissiekarakte-

ristieken bij eV =O zijn weergegeven. De potentiaalval verstoord de symme-
1 

trie van de barr ierestructuur. Bij toenemende v zal daardoor het Blochse 
1 

karakter van het electronentransport door het superrooster steeds verder 

afnemen. Een vergelijking tussen fig.4.3 en fig.5.5 maakt dit meteen duide-

lijk. Resonante transmissies zijn in fig.5.5 nog steeds te zien. Bij de 

resonanties hoort echter geen transmissiekans gelijk l meer. De piekhoogten 

zijn kleiner geworden en het aantal pieken geringer. Deze trend zet zich 

voort naarmate de potentiaalval over het superrooster groter wordt. 
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Fig.5.5 Transmissiekarakteristieken voor drie superroosters met res

pectieveLijk 3, 5, en 8 barrieres bij eV =0.05eV. De hoogte 
I 

van de barrieres in het geval dat eV =O bedraagt 0.2eV. 
I 
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HOOFDSTUK 6 

1-Vb CURVES VOOR EEN SUPERROOSTERDEVICE 

In <lit hoofdstuk zal het in het voorgaande gepresenteerde model voor 

de ladingsaccumulatie aan weerszijden van een superrooster worden gebruikt 

bij de berekening van I-V curves van een superroosterdevice. Zoals reeds 
b 

werd vermeld verstoort een V :i!:O het thermodynamisch evenwicht in een 
b 

device. De Ferminiveaus in de beide reservoirs veranderen en als gevolg 

hiervan gaat er een stroom door het device lopen. 

In § 6.1. zal de theorie die aan de berekeningen van de I-V curves 
b 

ten grondslag ligt nader uiteen worden gezet. In § 6.2 zal deze theorie 

worden getoetst aan de hand van het experimenteel bepaalde verband tussen 

I en V voor een GaAs/ AlAs superroosterdevice. 
b 

§ 6 .1 Coherente electrontunneling als basis voor de berekening van I-Vb 

curves. 

We zullen nu een uitdrukking afleiden voor de stroomdichtheid I als 

functie van V . Een belangrijke aanname die aan deze afleiding ten grond-
b 

slag ligt is, dat electronen coherent door het superrooster tunnelen. Dit 

impliceert dat de verstrooiYngsprocessen uitsluitend elastisch zijn (ener

giebehoud). De inelastische processen, waarbij het electron tijdens het 

passeren van de barrierestructuur in botsing komt met bijvoorbeeld een 

fonon of een ander electron, worden buiten beschouwing gelaten. Ook de 

spontane fononcreatie blijft buiten beschouwing. 

De spacers links en rechts van de barrierestructuur worden opgevat als 

electronenreservoirs in thermisch evenwicht. Vanuit deze reservoirs tun

nelen de electronen geheel coherent door de barrierestructuur heen. De 

tunnelkans, dat is de kans dat een electron ook daadwerkelijk door de ge-
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hele barrierestructuur heen tunnelt, wordt gegeven door de transmissiekans 

P(E ), en kan als zodanig met behulp van het transfermatrixformalisme wor
z 

den berekend. (Hierbij is E de de bijdrage tot de totale electronenergie 
z 

afkomstig van de beweging loodrecht op de interfaces). 

Een voorwaarde voor de toepasbaarheid van het concept van coherente 

tunneling bij de berekening van I-V curven is dat de gemiddelde vrije 
b 

weglengte voor de inelastische verstrooiYng van electronen in het super-

rooster veel groter is dan de lengte van het superrooster. In geval van 

een GaAs/ AlAs superrooster kan in de praktijk aan deze voorwaarde worden 

voldaan. De gemiddelde inelastische vrije weglengte bij T=4.2K ligt in 

GaAs/AlAs superroosters vermoedelijk in de orde van 10-
7
m [GEUR90). Bij 

lagere temperaturen is dit nog meer. Het is dus mogelijk het superrooster 

zo te construeren dat de barrierestructuur welliswaar een lengte t heeft 

zodanig dat t<10-
7
m, maar toch een aantal primitieve cellen omvat. (De 

lengte van de primitieve cellen ligt in de ordegrootte van Snm, een super-
-7 

rooster met een lengte van 10 omvat dus 20 perioden. ) De beschouwingen 

uit hoofdstuk 3, 4 en 5 over transmissiekansen door een superrooster zijn 

dan direct van toepassing op het tunnelingsproces in het device. 

De electronen in de beide reservoirs worden, in overeenstemming met 

het in hoofdstuk 5 geschetste model, beschouwd als een 3D Fermi-gas. De 

tunnelkans is afhankelijk van de waarde van E . We beschouwen nu de dicht
z 

heid in een reservoir D' (E ) van electronen die zich in een eigentoes
rsv z 

tanden bevinden die corresponderen met een specifieke waarden van E . In 
z 

een 3D Fermi-gas wordt die dichtheid gegeven door: 

CIO 

D'(E ) = D (E )JD (E ) ·f (E +E ) dE 
z 1 z 2 xy T ,E z xy xy 

0 F 

(6.1) 

Hierbij is E 
xy 

de energiebijdrage corresponderend met de beweging even-

wijdig aan de interfaces en E 
F 

het ferminiveau in het reservoir. D (E ) 
2 xy 

is de toestandsdichtheid als functie van de energie voor een tweedimen-

sionaal Fermi-gas, D (E ) de toestandsdichtheid voor een eendimensionaal 
1 z 

Fermi-gas en f de Fermi-Dirac verdelingsfunctie. Er geldt: 
T,EF 
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(6.2) 

D (E ) = (4nf1 ~ • E -1/
2 

[ ]

1/2 

1 z h 2 z 
(6.3) 

f (E) 
T,Ef 

1 
= -1 +_e_x_p_(~(=E--E_)_/_k=T~) 

f 

(6.4) 

Hierin zijn T de temperatuur k de constante van Boltzmann. De spinontaar

dingsfactor is in (6.2) al in rekening gebracht. Substitutie van (6.2) en 

(6.3) en (6.4) in (6.1) geeft nu: 

[ l [ l 3/2 
1/2 kT m -1/2 

2 · -- -- · E · ln(l+exp((E -E )lkT) 
4n 2 h 2 z r z 

Bij een temperatuur T=OK geldt voor D'(E ): 
z 

(6.5) 

D'(E ) = l 1m 2 · -- -- · E ·ln(l+exp((E -E )/kT) = . 1n [ kT l [ m l 3/
2 

-l/2 

z T-*O 4n2 h 2 z r z 

- 2-- ~ · E -l/2. (E -E ) 
4n2 h 2 z r z 

{ 

[ 

1/2] [ ]3/2 E :!SE 
z f 

E >E 
z f 

(6.6) 

Indien voor een waarde van E de transmissiekans P(E ) niet nul is, 
z z 

dan leveren, bij een temperatuur T de electronen uit een reservoir en die 

een eigentoestand bezetten die correspondeert met een bepaalde waarde voor 

E , een stroombijdrage di volgens: 
z 
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di = eD' (E ) · P(E ) · v (E ) dE 
rsv z z rsv z z 

= - - · E ·ln(l+exp((E -E )lkT)·P(E )·v (E) dE 
[
kTe] [ m l J/Z -l/2 
Zn 2 h 2 z F z z rsv z z 

(6.7) 

Hierbij is v (E ) de electronsnelheid in het reservoir vanwaaruit de 
rsv z 

electronen door het superrooster heen tunnelen. Als we de k-waarde in het 

reservoir voorstellen door k , dan kan voor v (E ) geschreven warden: 
rsv rsv z 

v (E) = 
hk (E ) 
__ r_s_v __ z_ = (ZE /m)l/2 (6.8) 

rsv z m z 

Combinatie van (6.6), (6.7) en (6.8) geeft dan voor di 
rsv 

rsv 
= [kTem ] ln(l+exp((E -E )/kT) · P(E ) dE 

Zn 2 h 3 F z z z 
di 

(6.9) 

waarbij E het Ferminiveau in het betreffende reservoir voorstelt. De 
F 

totale stroomdichtheid I die vanuit het reservoir door het superrooster 
rsv 

loopt, wordt gegeven door: 

co 
co 

rsv 
ln(l+exp((E -E l/kT) · P(E ) dE 

F z z z 
I 

er sv er s v 

(6.10) 

De grootheid E staat voor het geleidingsbandminimum in het betreffende 
ersv 

reservoir. lndien E <E dan geldt P(E )=O. De netto stroom I door het 
z ersv z 

superrooster is gelijk aan het verschil tussen de stroom van het linker 

reservoir naar het rechter reservoir, en de stroomdichtheidvan het rechter 

naar het linker reservoir. We introduceren nu voor respectievelijk het 

linker en het rechterreservoir de Ferminiveaus E en E , en de stroom-
Fl Fr 

dichtheidsbijdragen I en I . Als we het nulniveau van de energieschaal 
I r 
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laten samenvallen met het geleidingsbandminimum in het rechter reservoir 

(zie fig.6.1) dan kan, indien E >eV, voor de netto stroomdichtheid I ge-
Fr I 

schreven worden: 

I = I -I 
L R 

00 

00 

eV 
I 

ln(l+exp((E -E )/kT) · P(E ) dE 
FI z z z 

ln(l+exp((E -E )/kT) · P(E ) dE 
Fr z z z 

Indien E <eV dan geldt voor lage temperaturen bij benadering: 
Fr 1 

00 

ln(l+exp((E -E )/kT) · P(E ) dE 
FI z z z 

(6.11) 

( 6.12) 

Door de limiet voor T-+O van (6.11) vinden we, indien E >eV , voor de 
Fr I 

stroomdichtheid bij T=OK: 

E E 

=I-I =-e_m_JnP(E)·(E-E)dE -
L R 21l z fl 3 z FI z z 

Fr 

em I P(E ) · (E -E ) dE 
21l z n 3 z Fr z z 

eV eV 
1 I 

E E 

= 

Fr 

em I P(E ) · (E -E ) dE 
2nzn3 z FI Fr z 

+ em Jn P(E ) · (E -E ) dE 
21lz fl 3 z FI z z 

eV E 
I Fr 
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E E 

= [2n~:3 rP(Ez) dEzl ·Vb + _2_rr_:m-n_' f 'P(Ez)-(En-Ez) dE 
z 

eV E 
I Fr (6.13) 

Evenzo vinden we, door de limiet voor T-+O van (6.12) te nemen, dat indien 

eV >E , de stroomdichtheid geschreven kan warden als: 
I Fr 

= 

E 
FI 

I P(E ) · (E -E ) 
z FI z 

eV 
I 

dE 
z 

(6.14) 

Met behulp van (6.13) en (6.14) kunnen de 1-V curves voor een superroos
b 

terdevice bij T=OK numeriek warden berekend. E en E volgen uit het in 
FI Fr 

hoofdstuk 5 geschetste model, en zijn als zodanig afhankelijk van V . De 
b 

V -afhankelijkheid van de stroomdichtheid berust in onze modellering enkel 
b 

en alleen op het feit dat E en E functies zijn van V . 
FI ~ b 

E 
FI 

eV-------' 
I 

---

- - E 
FO 

E 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _..._ ______ 0 

Fig.6.1 Definitie van de grootheden E , E , eV . 
FI Fr I 

De vorm van de berekende 1-V curves kan zeer sterk afhankelijk zijn van 
b 

de waarde van het Ferminiveau bij V =O (E ), die voor de berekening geko-
b FO 

zen werd. Dit wordt duidelijk gei'llustreerd in fig.6.2 (a) t/m (c). Hierin 

warden de berekende 1-V curves voor een dubbele barrierestructuur getoond 
b 

bij drie verschillende waarden van E : E =0.0SeV, E =0.leV, E =O.lSeV. 
FO FO FO FO 
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pas bij V :lfQ.08eV neemt I fors toe. Een ander opvallend kenmerk van de l
b 

V curves zijn de gebieden die overeenkomen met een negatieve differen
b 

tiele weerstand (dI/dV <O). 
b 
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Fig.6.2 (a) en (b) 
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Yb (o\I) 

I-V curves voor een dubbele barrierestructuur 
b 

bij E =O.OSeV (a) en E =O.leV (b). De barriere-
FO FO 

hoogte is 0.33eV. De putbreedte en de lengte van 

de barrieres bedragen soA. 
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Vb v 

1-V curve voor een dubbele barrierestructuur 
b 

bij E =0.15eV. De barrierehoogte is 0.33eV. De putro 
breedte en de lengte van de barrieres bedragen 50A. 

De specifieke kenmerken van elke grafiek, en de grate verschillen tus

sen de drie grafieken, zijn te verklaren uit de verandering van de trans

missiekarakteristieken als functie van V , en het verloop van V , E , en 
b I Fr 

E als functie van V . 
FI b 

Figuur 6.3 toont de transmissiekarakteristieken voor de barrierestruc-

tuur bij drie verschillende waarden van de potentiaalval V D=eV (V ) over 
<- I b 

het superrooster: Vt=OeV, Vt=0.05eV en Vt=O.leV. We zien dat naarmate Vi 

toeneemt het resonantieniveau steeds hoger komt te liggen. De resonantie

piek in de transmissie is erg scherp en zelfs bij Vt=O.leV is er voor 

energieen die ver van de piekenergie af liggen nag geen sprake van enige 

transmissie van betekenis. De transmissiekarakteristiek kan daarom voor 

O:SVt:SO.leV bij benadering warden voorgesteld door een delta-functie: 

P(E ) = o:cS(E -E (6.15) 
z z res 

waarbij E de ligging van de transmissiepiek markeert. Het oppervlak van 
res 

de deltapiek o: en de ligging van de piek zijn beide afhankelijk van de 

waarde van V t• 
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Voor de stroomdichtheid I kunnen we nu via combinatie van (6.13), 

(6.14) en (6.15) schrijven: 

E 

I -- [ em JF

1

P(E ) dE ] · v + 
Zn2h3 z z b 

eV 
E 

I 

[
_em ·JF:o(E-E ) dE]·v 
Zn 2 h 3 z res z b 

eV 
I 

E 
FI 

I P(E ) · (E -E ) dE -
z FI z z 

E 
E: 

+ ~ JF~o(E -E )·(E -E) dE = 
Zn2h3 z res Fr z z 

E 
Fr 

als: eV sE sE A eV sE 
I res Fr I Fr 

(zie fig 6.1) 

(6.16) 
E E 

em r dE em r -E ) = · P(E ) · (E -E ) ~ . ao(E -E ) . (E dE = 
Zn2 fl 3 z FI z z Zn2h3 z res FI z z 

eV eV 
i I 

ema . (E -E 
Zn 2 h 3 FI res 

als: eV sE sE A (eV >E E >E ) 
I res FI I Fr V res Fr 

(zie fig. 6.1) 

(6.17) 

1~0 als: E >E V E <V 
res Fi res I 

(6.18) 

(zie fig. 6.1) 

Afhankelijk van de onderlinge positie van het resonantieniveau en het 

Ferminiveau in het linker reservoir E is er dus wel of geen stroom van 
FI 

betekenis. De ligging van E en E is echter niet analytisch te bepa-
res FI 

len. Dit moet numeriek gebeuren. In fig.6.4 zijn E , E en V 0 weergege-
res FI c. 

ven als functie van V voor het geval waarin E =O.OSeV. Daaruit blijkt 
b FO 

dat zowel E als ook E en V 0 op het interval O<V 0<0.24eV nagenoeg li-
res FI c. c. 

neair afhankelijk zijn van V . Figuur 6. 4 geeft een directe verklaring 
b 

voor het "aanloopgebied", bij lage waarden van V , in fig 6.2 (a). De 
b 
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stroom is voor V waarden binnen dit gebied nagenoeg verwaarloosbaar. Dit 
b 

komt omdat bij lage waarden van V het resonantieniveau boven het Fermi
b 

niveau in het linker reservoir ligt. Formule (6.18) is van toepassing en 

er loopt dan bij benadering geen stroom door het superrooster. Pas als V 
b 

in de buurt is gekomen van het punt waar de grafieken voor E en E 
res Fl 

elkaar snijden (bij V ef0.08eV) is er sprake van een stroom van enige bete
b 

kenis. 

De specifieke "berg"-vorm van de 1-V karakteristieken onstaat doordat 
b 

de transmissiepiek onder toename van V geleidelijk het energieinterval 
b 

t.E : V (V )<E <E (V ) passeert en vervolgens weer verlaat, en doordat 
z lb zFlb 

de transmissiepiek in feite geen echte deltafuctie is maar een eindige 

breedte en hoogte heeft. Hierdoor neemt de stroomdichtheid eerst toe door

dat een steeds groter deel van de transmissiepiek binnen het interval t.E 
z 

komt, en bereikt een maximum. Vervolgens neemt I bij toenemende V weer af 
b 

doordat een steeds groter deel van de transmissiepiek het interval t.E op 
z 

den duur weer verlaat. Een opvallend kenmerk van de 1-V curves weergege
b 

ven in fig.6.2 (a) t/m (c), is dat de stroomdichtheid na het bereiken van 

het maximum zeer snel terugvalt Er is zelfs een cut-off spanning V 
be 

zichtbaar waarbij een knik optreedt in de 1-V curve. De stroomdichtheid 
b 

bereikt bij V een minimum en is zeer klein. Na het bereiken van de cut-
bc 

off spanning neemt de stroomdichtheid weer heel langzaam toe. De cut-off 

spanning houdt direct verband met het feit dat de transmissiepiek het 

interval t.E weer verlaat. Vanaf dat moment levert de eerste resonantie-
z 

piek in de transmissiecurve geen bijdrage meer tot de stroom. De afname 

van de stroomdichtheid na het bereiken van het maximum wordt nog versterkt 

doordat bij toenemende V en V hoogte en breedte van de eerste transmis-
b 1 

siepiek steeds drastischer afnemen (zie fig.6.3). Het gevolg hiervan is 

dat de cut-off spanning verder beneden de waarde van V ligt, waarbij de 
b 

E curve en de V curve in fig.6.4 elkaar snijden, dan men op grond van 
res 1 

de breedte van de transmissiepiek zou mogen verwachten. De stroom die na 

het bereiken van de cut-off spanning door het superrooster loopt vindt 

zijn oorsprong in het feit dat bij het bereiken van V de tweede resonan-
bc 

tiepiek in de transmissiec.urve al wordt aangeslagen. 
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Fig. 6.3 Transmissiecurves bij drie verschillende waarden van Ve' Vl=O 

(a), Vl=O.OSeV (b), Ve=O.leV (c). Duidelijk te zien is dat naarmate Vl 

toeneemt het positie van de piek bij een hogere waarde van V b ligt, en 

hoogte en breedte van de pieken afnemen. 
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Fig.6.4 Ligging van E , V en E als functie van V voor 
res l Fl b 

het geval waarin E =O.OSeV. Het snijpunt tussen 
fO 

de E curve en de E curve (1) markeert de V 
res Fl b 

waarde waarbij stroom door het device gaat lopen. 

Een soortgelijke analyse als die welke in het voorgaande gegeven werd 

ter verklaring van de vorm van de I-V curves uit fig. 6.3, is ook van 
b 

toepassing op de 1-V curves van structuren met meerdere barrieres. In fig 
b 

6.5 (a) t/m (c) wordt het verband tussen de stroomdichtheid en de bias-

spanning getoond voor een superrooster met 10 barrieres en bij drie ver

schillende waarden van E . De barrierehoogte bij V =O bedraagt 0.26eV, de 
fO b 

breedte van de barrieres 17A, en de putbreedte 45A. Opvallend zijn de 

pieken in de curve voor E =O.OOSeV. Deze komen op dezelfde manier tot 
FO 

stand als de "berg" in fig. 6.2 (a). Bij !age biasspanning valt de eerste 

resonantie-energie ver buiten het interval f1E :V <E <E (de energieen 
z l z Fl 

worden daarbij gerekend t.o. v. het geleidingsbandminimum in het rechter 

reservoir). De eerste transmissiepiek wordt nog niet aangeslagen en de 

stroom door het device is verwaarloosbaar. Bij toenemende V passeert de 
b 

eerste transmissiepiek geleidelijk het interval f1E . De stroom neemt sterk 
z 
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toe, bereikt een maximum, en neemt weer sterk af als de eerste transmis

siepiek het interval t.E verlaat. De stroom blijft dan laag totdat de 
z 

tweede transmissiepiek wordt aangeslagen, en het interval t.E 
z 

passeert. 

Dit gaat gepaard met opnieuw een piek in de I-V curve. Op deze wijze 
b 

geeft de eerste transmissieband aanleiding tot 9 pieken in de I-V karak-
b 

teristiek, waarbij elke piek correspondeert met een van de resonantie-

energieen. Vier van deze pieken zijn in fig. 6.5 (a) zichtbaar. (De andere 

pieken liggen bij V waarden hoger dan de maximale V -waarde die weergege-
b b 

ven is in fig. 6. 5. 

Naarmate E , grater wordt warden de pieken in de I-V curve steeds 
FO b 

minder scherp en op den duur verdwijnen ze zelfs helemaal. In fig. 6.5 (c) 

(E =0.002 eV) zijn 
FO 

nag slechts enkele knikken over in de I-V curve en 
b 

fig. 6.5 (d) (E =0.05eV) vertoont een zeer geleidelijk verlopende curve 
FO 

zonder onregelmatigheden. Tevens zien we in fig 6.5 (d) dat het aanloopge-

bied bij lage V waarden, waarin I te verwaarlozen is, bij E =0.05eV he-
b FO 

lemaal verdwenen is. Er gaat meteen stroom gaat door het device lopen zo-

dra V >O wordt. 
b 

De oorzaak hiervan ligt in het feit dat bij toenemende E 
FO 

oak de 

breedte van het interval t.E grater wordt bij een gegeven waarde van V . 
z b 

Vanaf een bepaalde waarde van E zal daarom zelfs bij Vb=O de eerste rem 
sonantiepiek al binnen t.E vallen, waardoor het aanloopgebied verdwijnt. 

z 
Tevens zullen bij toenemende V meerdere resonantiepieken tegelijk warden 

b 

aangeslagen en het interval t.E passeren. De pieken in de I-V curve zul-
z b 

len daardoor steeds minder scherp uitkomen en op de duur volledig ver-

dwijnen. 

Het feit dat oak in fig.6.5 (c) en fig. 6.5 (d) sprake is van V 
b 

waarden waarbij de differentiele weerstand negatief is, komt omdat de eer-

ste transmissieband geleidelijk aan steeds verder buiten het interval t.E 
z 

terecht komt. De stroomdichtheid neemt dan geleidelijk af. Dit effect 

wordt nag versterkt doordat naarmate V toeneemt de transmissieband in 
b 

zijn geheel steeds verder inzakt (zie fig5.5). 
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E =0.00SeV (a), E =O.OleV (b), E =0.02eV (c), E 
l'O l'O l'O l'O 

=0.05eV (d). 



§ 6. 2 confrontatie van modelberekeningen met experimentele data. 

In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre het in hoofdstuk 

5 geschetste model voor een superrooster onder bias zich, in combinatie 

met de in § 6.1 geschetste aanpak voor de berekening van de I-V curves, 
b 

leent om experimenteel bepaalde I-V curves te verklaren. Orn een antwoord 
b 

op deze vraag te vinden zal worden getracht, een door Geurten [GEUR90] ex-

perimenteel bepaalde I-V curve van een GaAs/AlAs superroosterdevice te 
b 

reproduceren (de gemeten curve is weergegeven in fig. 6.5). Voor een aan-

tal verschillende V -waarden zal die waarde voor E warden bepaald, waar-
b FO 

bij de berekende en de gemeten waarde van de stroomdichtheid het beste 

overeenstemmen. Dit fitproces zal dan een aantal waarden voor E oplero 
veren die, wil het model bruikbaar zijn, onderling niet te veel mogen 

verschillen. Immers E staat in het model voor het Ferminiveau bij V =O 
FO b 

en zou als zodanig onafhankelijk van V moeten zijn. Het zal echter blij
b 

ken dat hoewel de verschillen in de gevonden E waarden klein zijn, de 
FO 

vorm van de I-V curve zeer kritisch afhangt van E . 
b ro 

-~ --c 
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0 
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Experimenteel bepaalde 1-V curve volgens Geurten voor 
b 

een GaAsl Al As superrooster van 100 barrieres. De bar-

rierehoogte bedraagt 1.0eV. De breedte van de putten 

is 45A en die van de barriere 17A. De curve is gemeten 

bij een temperatuur van T=l. 75K. 
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Het door Geurten gebruikte device valt precies in die categorie waar

voor het in hoofdstuk 5 geschetste model werd opgesteld. De gebieden links 

en rechts van de barrierestructuur zijn namelijk zwaar gedoteerd met dono

ren (n=l018 cm-3
). Deze gebieden krijgen daardoor een metallisch karakter, 

hetgeen inhoudt dat in de gebieden vlak tegen de barrierestructuur aan 

het Ferminiveau zelfs bij lage temperaturen nog boven het locale gelei

dingsbandminimum ligt. 

De hoogte van de potentiaalbarrieres bij V =O is op eenvoudige wijze 
b 

af te leiden uit fig. 6.6. Daarin zijn, volgens [LANI84], voor T=OK, als 

functie van de molfractie Al, de posities de L,X en r bandminima weergege

ven t. o. v. het r bandminium in GaAs. Aangezien we in een lage temperatuur

benadering willen werken, veronderstellen we alleen geleiding via de r 
band. Dit is namelijk de laagst gelegen band in zuiver GaAs, en bij zeer 

lage temperaturen de enige band in GaAs waarin nog sprake is van bezette 

toestanden. Het verschil fi.V tussen de positie van de r bandminima van zui

ver GaAs en zuiver AlAs bedraagt volgens fig. 6.6 fi.V~l.OeV. Dit verschil 

wordt in het door ons gebruikte envelope-formalisme vertaald naar een 

effectieve potentiaalbarriere met een hoogte V=l.OeV. 

l 
.E 
i 

t 
1 r • 
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Positie bij T=OK van de L-,X- en r-bandminima 

als functie van de molfractie Al t.o.v. r-band-

minimum van GaAs. 
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De breedte van de barrieres in het door Geurten gebruikte superrooster 

bedraagt 17 A, de breedte van de putten 4SA. De lengte van het superrooster 

is 0.62µm (100 periodes). 

De transmissiekarakteristiek van het superrooster vertoont, door het 

grote aantal barrieres en hun betrekkelijk grote hoogte, bij V =O zeer 
b 

scherpe pieken. Figuur 6. 7 toont de transmissiekarakteristiek voor een su

perrooster met slechts SO barrieres, maar met dezelfde barrierehoogte als 

het superrooster van Geurten. Duidelijk te zien is dat de transmissiepie

ken al zeer smal zijn. Voor een superrooster met 100 barrieres zijn de 

pieken echter nog veel smaller. Bij de numerieke berekening van de stroom

dichtheid als functie van V levert dit problemen op. Gebruikmakend van 
b 

(6.14) en (6.15) ter berekening van de stroom als functie van V moet in 
b 

dit specifieke geval geintegreerd worden over een zeer sterk gepiekte 

integrand. Over de vorm van deze integrand zijn voor V >0 van tevoren geen 
b 

nauwkeurige voorspellingen te doen. Een van de weinige methoden die zich 

dan nog lenen om de integratie ook daadwerkelijk uit te voeren, verdeelt 

het integratieinterval in zeer kleine stukjes (een kleine fractie van de 

breedte van de transmissiepieken) en maakt gebruik van de trapeziumregel 

[PRESS88]. De rekentijd die met het uitrekenen van de integraal gemoeid 

is, wordt hierdoor aanzienlijk. Dit verschijnsel wordt nog versterkt door 

het feit dat vo.or een superrooster met 100 barrieres, t. b. v. de berekening 

van de transmissiekans met behulp van het transfermatrix-formalisme, een 

groot aantal matrices berekend en vermenigvuldigd moet worden. 

Orn een uitweg uit deze problematiek te vinden zullen we nu aangeven 

hoe de berekende 1-V curves voor een kort rooster opgeschaald kunnen 
b 

worden naar die voor een langer rooster, waarbij beide roosters natuurlijk 

dezelfde primitieve eel hebben. Korte roosters vragen aanzienlijk minder 

rekentijd. We zullen nu een transformatie afleiden die de betreffende 1-V 
b 

curves in elkaar overvoert. 

74 



I 

Fig. 6.6 

1.1 

D.I 

o.a 

0.7 

o.a 

o.e 

0.4 

Q.3 

Q.2 

0.1 

0 
OJll 0.1 0.12 0.14 0.11 0.1• D.2 

rz (6'i) 

Transmissiecurve bij V voor een superrooster met 50 
b 

barrieres met een hoogte van 1.0eV. De breedte van de 

putten is 45A, die van de barrieres 17 A. 

Centraal in de afleiding staat de uitdrukking voor de bijdrage aan de 

stroomdichtheid I van het linker reservoir omdat deze het meest bepalend 
L 

is voor de totale stroomdichtheid door het device. 

Voor I geldt: 
L 

I = _e_m_.Ef 1 P(E ) . (E -E ) 
L zrr2h3 z F1 z 

dE (6.20) 
z 

eV 
1 

We zullen nagaan wat de relatie is tussen de waarden van de biasspan

ningen over twee superroosters met een verschillend aantal perioden, die, 

bij een gegeven waarde van E , dezelfde waarde voor I opleveren. We 
ro res 

zullen daartoe eerst een analyse maken van de invloed, bij een gegeven V 
b 

waarde, die de lengte van het superrooster heeft op de stroomdichtheids-

bijdrage I . 
L 
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Allereerst wordt een over de energiewaarden gemiddelde transmissiekans 

gedefinieerd volgens: 

P =B-
1

• J P(E )dE 
1 z z 

(6.21) 

le band 

De integraal wordt genomen over de eerste Bloch-band (miniband) van het 

superrooster. De grootte B staat voor de breedte van deze Bloch-band. De 
1 

grenzen van de eerste Bloch-band duiden we in het vervolg aan met E en E 
1 2 

(E <E ). We definieren nu een functie P'(E ) zodanig dat: 
1 2 z 

P'(E ) 
Z --{Po 

indien E <E<E 
1 2 

indien niet E <E <E 
1 z 2 

(6.22) 

We vervangen de transmissiekans P(E ) 
z 

door de functie P'(E ). Met 

P(E )EP'(E ) en (6.20) kan dan voor I worden geschreven: 
z z L 

I 
L 

E 
Fl 

e: em ·J P'(E ) · (E -E )dE 
2nzh 3 z Fl z z 

eV 
1 

z 

(6.23) 

Vergelijking (6.23) is vooral van toepassing op superroosters met een 

groot aantal barrieres waarbij de potentiaalval over die superroosters 

niet al te groot is. De transmissiepieken zijn in dat geval namelijk zeer 

smal en liggen dicht bij elkaar, terwijl de niet resonante transmissie nog 

steeds klein is en een zeer geleidelijk verloop als functie van E ver-
z 

toont. De transmissiekarakteristiek is dan bij benadering te beschrijven 

met de functie P'(E ) gedefinieerd in (6.22). 
z 

Uit (6.23) volgt dat de waarde van I bij lange superroosters en kleine V 
L b 

wordt bepaald door de ligging van het interval eV <E <E t.o.v. de eerste 
1 z FI 

Blochband, de breedte van dit interval, en door de waarde van P. Bij lange 

superroosters is de lengte van het superrooster echter nauwelijks van in-
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vloed op P. Dit blijkt uit tabel 6.1. Deze toont de resultaten van de be

rekening van P voor vier superroosters met dezelfde primitieve eel maar 

met een verschillend aantal perioden. De lengte van een superrooster kan 

daarom alleen nog maar van invloed zijn op I als ze van invloed is op de 
1 

ligging van het interval V <E <E t. o. v. de transmissieband, of de breed-
1 z fl 

te van dit interval. 

Tabel 6.1 Berekende waarden van P bij V =O voor vier superroosters met 
b 

een verschillend aantal primitieve cellen N. De lengte van de barrieres is 

17A, de breedte van putten 45A en de barrierehoogte 1.0eV. 

N p 

50 0.13838 

35 0.13846 

20 0.13844 

10 0.13845 

Met behulp van formule (5.3) en (5.8) vinden we in een eerste orde 

benadering voor de ondergrens van het interval V <E <E , uitgedrukt in 
1 z fl 

eV: 

V =_!:._.f.= f.·e[~] [-1-] [2m*e] 3 ~ 2((E +ti)312_(E )312) _ 
1 C C C C 

3 
2 h 2 FO FO 

0 r 0 r 1l 

(6.24) 

. 2 2 3/2 
met E en ti m eV, ~=(e/c c )(l/3n H2m*e/h ) en l de lengte van het 

FO 0 r 

superrooster. Substitutie van ti~t:.' en (6.24) in de zelfconsistentierelatie 
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(5.11) geeft: 

Voor /:J. volgt hieruit: 

V - V + 2/:J. = (2 + (3/2)~lL El/
2

)/:J. 
b I s FO 

v 
b 

/:J.=--------
(2 + (3/2)~lL El/2

) 
s FO 

Combinatie van (6.24) en (6.26) geeft voor V in eV: 
I 

{ 

3~lL E
1

/
2 

} 
V _ s FO • V 

1 (4+3~lL E 1/2) b 
s FO 

(6.25) 

(6.27) 

Voor de spanningsval V over een periode p van het superrooster geldt dan: 
Ip 

{ 

3~pL E
1

/
2 

} 
V - s F ·V 

Ip (4+3~lL E 1/2) b 
s FO 

(6.28) 

Met behulp van uitdrukking (6.26) vinden we voor de breedte (3 van het in

terval /:J.E (/:J.E : eV ~E ~E ): 
z z 1 z FL 

2V 
b 

(3=E +/:J.=E +------
FO FO (4+ 3~lL E 1/2) 

s FO 

(6.29) 

Uit (6.27) en (6.29) blijkt dat de lengte van het superrooster van 

invloed is op de positie en de breedte van het interval V <E <E , en als 
I z FI 

zodanig ook bepalend is voor de stroom door het device. 

Uit (6.27) en (6.29) blijkt tevens dat zowel V als (3 op dezelfde 
Ip 

manier van de lengte l afhangen. Het is aannemelijk te maken dat wanneer, 

voor twee superroosters van verschillende lengte, zowel de waarden van V 
Ip 

als van (3 gelijk zijn, de waarde van I voor beide superroosters bij bena-
1 

dering ook hetzelfde is. Beschouw hiertoe fig. 6.8 (a) en (b). Hierin zijn 

de transmissiecurven afgebeeld voor twee GaAs/ AlAs superroosters: een van 

10 periodes bij V =0.1 eV (a), en een van 20 periodes bij V =0.2 eV (b). 
l I 
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De waarden van P zijn daarbij respectievelijk P=0.1382 en P=0.1080: een 

gering verschil. Tevens blijkt voor kleine waarden van V , de positie van 
b 

V t. o. v. het minimum van de transmissieband slechts zwak afhankelijk te 
1 

zijn van de waarde van V . De conclusie die hieruit volgt is dat indien 
1 

V en f3 voor twee devices samenvallen, de waarde van I dat voor beide 
lp 1 

devices bij benadering ook doet. 

We beschouwen nu de twee biasspanningen V en V die respectievelijk 
1 2 

betrekking hebben op een superrooster met lengte t , en een superrooster 
1 

met lengte t . Uit het voorgaande volgt dat indien V en V zodanig samen-
2 1 2 

hangen dat niet alleen de spanningsval v over een periode, maar ook het 
lp 

interval tiE voor beide superroosters even groot is, dan zal voor beide 
z 

superroosters ook I even groot zal zijn. Uit (6.28) en (6.29) volgt dat 
1 

dan voldaan moet zijn aan: 

2V 2V 
1 2 

= 
(4+ 3~t L E

112
) 

1 s FO 
(4+ 3~t L E

112
) 

2 s FO 

v (4+ 3~t L E-12 
) 

oftewel: 
1 2 s FO (6.30) v = 
2 (4+ 3~t L E 1

/
2

) 
1 s FO 

Met behulp van (6.30) zijn nu de 1-V curven van de twee superroosters in 
b 

goede benadering in elkaar over te voeren. Hiertoe zal echter nog wel een 

schatting voor de ordegrootte van E gemaakt moeten worden. Uit berekero 
ningen [GEUR90] bijkt dan E =0(0.leV) een goede aanname is. We vinden dan 

FO 

met t =0.62µm en l =0.062µm L =0.05A en ~=l.37·1017 : 
1 2 s 

V ~ 5.5·V (6.31) 
2 1 

Orn de stroom door het superrooster van Geurten (100 barrieres) te bereke

nen, volstaat het dus de stroom door een superrooster te berekenen dat 10 

keer zo klein is, en wel bij een V waarde die 5.5 keer zo klein is als de 
b 

biasspanning over het superrooster van Geurten. IntuYtief zou men kunnen 

verwachten dat men de spanningen een factor 10 op zou moeten schalen. 
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Het zelfconsistente karakter van de ladingsopbouw in de spacers zorgt er 

echter voor dat voor kleine t en t de verhouding V /V niet evenredig is 
I 2 I 2 

met t It 
1 2. 
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superroosters van 

verschillende lengte, maar bij eenzelf de waarde van V . 
Ip 

We zijn nagegaan in hoeverre het rnogelijk is orn met de door ons 

beschreven aanpak voor de berekening van 1-V curves, de I-V curve weer-
b b 

gegeven in fig. 6.5 te reproduceren. Orn rekentijd te besparen zijn de be-

rekeningen uitgevoerd aan een superrooster van 10 perioden. Met behulp van 

(6.31) zijn de resultaten van die berekeningen dan te vertalen naar resul-

80 



taten voor het superrooster van Geurten (100 periodenl. Aangezien (6.31) 

alleen geldt voor niet al te grote waarden van V , zullen we ons daarbij 
b 

moeten beperken tot V waarden in het interval O<V <0.5V. Bij vier ver-
b b 

schillende V waarden is de stroom door het superrooster berekend als 
b 

functie van E . ro 
stroomdichtheden 

Deze V waarden en de daarmee corresponderende gemeten 
b 

in fig. 6.5, zijn weergegeven in tabel 6.2. Het verband 

tussen de stroomdichtheid als functie van E bij die waarden van V wordt ro b 

weergegeven in fig. 6.11 (a) t/m (d). De stroom is daarin logaritmisch 

uitgezet. De knikken in de grafieken markeren het bijmengen van een nieuwe 

transmissiepiek. Bij toenemende E worden telkens nieuwe pieken aangesla-ro 
gen die dan aanleiding geven tot een plotselinge toename van de afgeleide 

van de log(l)-E curve. 
ro 

Tabel 6.2 V waarden volgens fig. 6.2 met de daarmee corresponderende 
b 

gemeten waarden van de stroomdichtheid. 

v 
b 

( Vl I ( A/m
2

l 

0.055 5.5·10
3 

0. 139 l.4·10
4 

0.275 2.8·10
4 

0. 412 4.2·10
4 

We zullen nu ons model gaan toetsen aan deze meetdata. Een van de 

meest essentiele parameters in dat model is de waarde van E . We zouden ro 
daarom kunnen proberen om eerst, uitgaande van de dotering in het prepa-

raat, E te berekenen en trachten met die berekende waarde de data uit ro 
tabel 6.2 te reproduceren. Dit werkt echter niet. De berekende waarde van 

16 -3 
E ligt bij een doteringsgraad van 10 cm en V =O, beneden het gelei-ro b 

dingsbandminimum van GaAs. De stromen worden daardoor bij lage biasspan-

ningen veel te laag. Een alternatief is om ad hoe een E waarde boven het ro 
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geleidingsbandminimum van GaAs te veronderstellen. Een rechtvaardiging 

hiervoor zou men kunnen baseren op fig 5.1 (pag. 50). Door de bandbuiging 

rond de eerste barriere onstaat, tegen de eerste barriere aan, een poten

tiaalput waarin zich lading op kan hopen. Het lokale Ferminiveau in deze 

put zou in dat geval boven het lokale geleidingsbandminimum kunnen liggen. 

De te volgen procedure is nu dat we E zullen gaan fitten aan de experi-ro 
mentele data. 

Uit fig.6.11 (a) t/m (d) is voor elke V waarde in tabel 6.2 een waar
b 

de van E te bepalen waarbij de berekende stroomdichtheid overeenkomt met 
FO 

de, in tabel 6.2 weergegeven, gemeten stroomdichtheid. In fig. 6.12 zijn 

deze gefitte waarden van E uitgezet tegen de corresponderende waarden 
FO 

van V. 
b 
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Als het in hoofdstuk 5 gepresenteerde model de ladingsaccumulatie en 

-redistributie in het superrooster correct zou beschrijven, dan zouden de 

gefitte waarden van E geen verloop als functie van V mogen vertonen. 
FO b 

Duidelijk is echter te zien dat de fitwaarden van E wel een verloop 
FO 

vertonen als functie van V . Het ver loop is zeer 
b 

systematisch; naarmate V 
b 

toeneemt neemt de fitwaarde van E steeds verder af. Het verloop is echro 
ter wel zeer zwak. Dit zou er op kunnen wijzen dat het model welliswaar 

consequent een bepaald effect niet in rekening brengt maar toch een aantal 

wezenlijke aspecten van de ladingredistributie in en rond het superrooster 

meeneemt. Wanneer we echter bij constante E de 1-V curven berekenen en 
FO b 

aan E 
FO 

een van de gefitte waarden uit fig 6.12 toekennen, dan blijkt 

zelfs de vorm van de berekende I-V 
b 

door Geurten gemeten curve (zie fig. 

curve niet overeen te komen met de 

6.13). De berekende curven vertonen 

een maximum bij een V waarde van een paar tiende volt. De gemeten curve 
b 

is monotoon stijgend voor V waarden tot ongeveer 2 volt. Ook de discre
b 

pantie tussen gemeten en berekende waarden van de stroomdichtheid is bij 

V waarden die niet gelijk zijn aan de V waarde waarbij de betreffende 
b b 
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fitwaarde is verkregen, erg groot. Dit komt omdat de fitwaarden op grond 

van de experimentele data z6 laag moeten zijn dat bij lage V waarden de 
b 

Blochband nauwelijks wordt aangeslagen. De berekende stroomdichtheden 

warden daardoor vooral bij lage V waarden extreem afhankelijk van E . In 
b FO 

feite werken we dan zelfs in een regime waarin de transformatieformule 

(6.30) niet zonder meer geldig is. 

Een alternatief zou nu kunnen zijn dat we verder af zien van een exac

te reproductie van de meetdata en alleen de vorm van de I-V curve trach
b 

ten te reproduceren door E een zodanige waarde te geven dat de transmis-
ro 

sieband zelfs bij extreem lage spanningen al wordt aangeslagen. 

Ook dit levert echter geen positief resultaat op zo blijkt uit fig.6.14. 

Daarin zijn voor een viertal E waarden grater dan 0.14eV (de Blochband 
FO 

begint bij 0.138eV) de I-V curven weergegeven. De vorm van de berekende 
b 

curven komt ook nu niet overeen met de meetdata. 

Een mogelijke uitbreiding van het model om een betere oveenkomst tus

sen de berekeningen en experiment te verkrijgen, zou daarin kunnen bestaan 

dat niet alleen de waarde van E maar ook de waarde van de spacerdikte L 
FO s 

als een aanpasbare parameter wordt genomen. Figuur 6.15 laat echter zien 

dat de verschillen die in de berekende waarde van I optreden door de spa

cerdikte te varieren, marginaal zijn. 

Een verklaring voor het falen van het model is moeilijk te geven. Het 

staat namelijk niet zonder meer vast dat de experimentele data van Geurten 

betrouwbaar zijn en of de biasspanning over het preparaat inderdaad in 

zijn geheel tot goede komt aan een biasspanning over het superrooster. De 

metingen zijn namelijk uitgevoerd aan een superroosterdevice met proviso

risch aangebrachte contacten. Van een nette mesastructuur met kleine con

tacten aan de uiteinden was geen sprake. Het is daarom goed mogelijk dat 

slechts een gedeelte van de over het preparaat aangelegde biasspanning 

over het superrooster staat. Als dat het geval is dan zouden de I-V cur-
b 

ven in fig. 6.13 misschien kunnen warden opgeschaald waardoor toch een 

redelijke overeenstemming tussen de theorie en het experiment van Geurten 

te verkrijgen zou zijn. Orn hierover uitsluitsel te verkrijgen verdient het 

daarom aanbeveling de metingen van Geurten over te doen en daarbij het 

superrooster op te nemen in een mesastructuur (zie fig. 6.16). Tevens 
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verdient het aanbeveling om de hele vergelijking tussen theorie en experi

ment, zoals die in deze paragraaf werd gepresenteerd, nogmaals te herhalen 

maar dan uitgaande van de metingen aan de mesastructuur. Ook zouden metin

gen aan een korter superrooster met lagere barrieres een confrontatie 

tussen theorie en experimentele data een stuk eenvoudiger maken. Door het 

superrooster korter te maken (bijv. 10 periodes) zal het aantal electronen 

dat coherent door het hele superrooster tunnelt aanzienlijk 

toenemen, en sequentiele tunnelprocessen worden dan steeds minder relevant 

voor de I-V karakteristieken.De aanpak zoals die in § 6.1 werd geschetst 
b 

ter berekening van de stroomdichtheden is dan wellicht een stuk beter van 

toepassing. Het blochse karakter van het electrontransport blijft boven

dien toch behouden (zie § 6.1). 

Een geringere barrierehoogte levert een verbreding van de transmis

siepieken op, en een toename van de niet resonante stroom door het device. 

De rekentijd die met de berekening van een 1-V curve gemoeid is kan daar
b 

door aanzienlijk worden verminderd, zo blijkt uit het begin van deze para-

graaf. 

Een ander zeer wezenlijk voordeel van een geringere barrierehoogte 

volgt uit fig.6.2, waarin de posities van de r-,X- en L-bandminima zijn 

weergegeven. In eenAlAs superrooster (x=l) liggen namelijk de L-en X

bandminima beneden het r-bandminimum. Electronen uit de r-band die het 

vanuit het GaAs het een barriere van AlAs binnentreden zijn in dat geval 

ontvankelijk zijn voor overgangen tussen r-band en de L- of X-band. Het 

coherente karakter van de electrontunneling wordt daardoor nog meer ver

stoort. Figuur 6. 2 suggereert dat het daarom verstandig is om het Al ge

halte lager dan 25% te houden, zodat de r-band verreweg de laagst gelegen 

band in het Al Ga As is. Overgangen tussen verschillende banden zijn dan 
x 1-x 

nagenoeg uitgesloten. 
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log(l)-E curven voor verschillende waarden van de spacerdik
FO 

te L en V =0.05eV.De laagst gelegen curve correspondeert met een spacer-
s b 

dikte van 5A. Bij toenemende spacerdikte komen de curven steeds hoger te 

liggen. Het verschil in spacerdikte tussen twee opeenvolgende curven is 

telkens 5A. De verschillende curven verschillen echter weinig van 

elkaar. De experimenteel bepaalde waarde van de stroomdichtheid bij 

V =0.05V is aangegeven. Duidelijk blijkt dat een aanpassing van de spacer-
b 

dikte nauwel ijks verandering brengt in de waarde van E die de beste 
FO 

overeenstemming tussen theorie en experiment oplevert. 
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substraat 

Fig. 6.15 Schematische weergave van een mesastructuur waaraan de meti.ngen 

van Geurten herhaald zouden moeten worden. 1 en 4: 
18 -3 

zwaargedoteerd GaAs (10 cm ) 2 en 3: gebi.eden met een 

h l d t · (1018 cm-3 ~1016 cm-3
). overgang van oge naar age o enng ~ 
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HOOFDSTUK 7 

WAARSCHIJNLIJKHEIDSDICHTHEDEN IN EEN SUPERROOSTERDEVICE 

In dit hoofdstuk zullen een aantal illustratieve berekeningen worden 

gepresenteerd van waarschijnlijkheidsdichtheden I 'l'(z, t) 1
2 

als functie van 

de plaats in het superroosterdevice. Deze waarschijnlijkheidsdichtheden 

corresponderen met specifieke electrontoestanden gekenmerkt door een 

E -waarde. Tevens zullen berekeningen van de totale waarschijnlijkheids-
z 

dichtheid in het superrooster worden gepresenteerd, die tot stand zijn ge-

komen door de bijdrage tot de waarschijnlijkheidsdichtheid van de indivi

duele electrontoestanden over alle bezette electrontoestanden te integre-

ren 

§ 7 .1 Waarschijnlijkheidsdichtheden voor individuele electrontoestanden. 

Zoals in hoofdstuk 6 al werd vermeld kunnen de transmissiekansen voor 

een superroosterbarrierestructuur onder bias worden berekend door binnen 

een barriere of put, de schuin aflopende potentiaal door een stuksgewijs 

constante potentiaal te vervangen. De golffunctie binnen de betreffend put 

of barriere is dan een lineaire combinatie van vlakke golven en is eenvou

dig te berekenen. Bij de berekening van het verloop van de waarschijnlijk

heidsdichtheid in het superrooster kunnen we ook gebruik maken van deze 

benadering. We verwachten dat het aldus verkregen beeld van de waarschijn

lijkheidsdichtheid overeenkomt met het verloop van de waarschijnlijkheids

dichtheid dat volgt uit berekeningen gebaseerd op een scheve potentiaal. 

De expansiecoefficienten die binnen een barriere of put van toepassing 

zijn worden berekend met het matrixformalisme. 

Fig. 7.1 (a) t/m (c) toont de waarschijnlijkheidsdichtheid correspon

derend met een electron dat van links op het superrooster invalt bij V =O 
b 

en voor 3 verschillende energieen. Het superrooster telt 10 barrieres met 

een breedte van 17A en een hoogte V=0.26eV. De putbreedte bedraagt 45A. De 

positie van de barrieres is schematisch in de figuren aangegeven. Fig 7.1 

(a) en (b) komen overeen met niet resonante toestanden. Duidelijk is te 
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zien dat er sprake is van reflectie aan de totale barrierestructuur. Re

flectie geeft aanleiding tot de oscillaties in de waarschijnlijkheids

dichtheid links van het superrooster. Fig. 7.1 (c) komt wel overeen met 

een resonante toestand. De waarschijnlijkheidsdichtheid is links en rechts 

van het superrooster gelijk en heeft een constante waarde. Uit symmetrie

overwegingen volgt direct dat de grafiek gespiegeld kan warden t.o. v. het 

midden van de barrierestructuur zoals de figuur al suggereert. 
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Fig. 7.1 (a) en (b) 

en-> 
•W 

n 
Cl.I 

Waarschijnlijkheidsdi.chtheid voor twee niet resonante 

toestanden die elk overeenkomen met een electron dat van links op de bar

rierestructuur invalt. De electronenergieen zijn daarbij 0.093 eV (a) en 

0.0925 eV (b). De electronen worden gereflecteerd aan de barrierestructuur 

hetgeen tot uiting komt in de oscillaties in de waaarschijnlijkhei.dsdicht

heid links van het superooster. De barrieres zijn schematisch weergegeven. 
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Fig. 7.1 (c) Waarschijnlijkheidsdichtheid voor een resonante toestand. De 

waarschijnlijkheidsdichtheid is aan beide zijden van de barrierestructuur 

gelijk. De curve is symmetrisch t.o.v. het midden van het superrooster. 

De invloed van een biasspanning op de waarschijnlijkheidsdichtheid wordt 

ge"illustreen:t aan de hand van fig. 7.2 (a) t/m (c). Hierin wordt de waar-

schijnlijkheidsdichtheid getoond voor een resonante toestand bij V =O 
I 

V =0.02eV, V =0.042eV. Het electron valt van links op het superrooster 
I I 

in. Het superrooster is identiek aan het superrooster waarop fig. 7.1 (a) 

t/m (c) betrekking heeft. Bij V =O zien we wederom een curve die sym-
b 

metrisch is t.o.v. het midden van de barriere (vergelijk fig. 7.1 (c)) en 

waarbij de waarschijnlijkheidsdichtheid links en rechts van het superroos

ter dezelfde constante waarde heeft. Wanneer de symmetrie echter verbroken 

wordt door een aangelegde spanningsval verdwijnt het resonante karakter 

van de transmissie door het superrooster langzaam. De tunnelkans is voor 

geen enkele energiewaarde meer gelijk aan 1 en bij elke energie treedt er 

naast transmissie ook reflectie aan het superrooster op. Tevens 

verschuiven de transmissiepieken (bij V ;tQ hoogte kleiner dan 1) naarmate 
I 

V toeneemt. Dit alles komt tot uiting in fig. 7.2 (b) en (c). Deze toont 
I 

voor dezelfde E waarde als die waarop fig. 7.2 (a) betrekking heeft de 
z 

waarschijnlijkheidsdichtheid als functie van de positie op de z-as. De 

oscillaties als gevolg van de reflecties van het electron aan de linker 
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zijde van het superrooster zijn duidelijk te zien. Verder valt op dat de 

waarschijnlijkheidsdichtheid rechts en links van het superrooster ver

schilt. De symmetrie die fig 7.2 (a) kenmerkte is verdwenen. 
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Fig. 7.2 (a) en (b) Waarschi.jnli.jkhei.dsdi.chthei.d bij V =O en V =0.02eV. 
I I 

Bi.j V =O i.s er sprake van een resonante toestand met transmi.ssie 1. Bi.j 
I 

V =0.02eV is di.t niet meer het geval en zi.jn er al dui.deli.jk osci.llati.es 
I 

te zi.en links van de barri.erestructuur. 
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Fig. 7.2 (c) Waarschijnlijkheidsdichtheid bij V =0.042eV en voor dezelf-
1 

de waarde van E als die waarop fig 7.2 (a) en (b) betrekking hebben. De 
z 

amplitude van de oscillaties links van het superrooster wordt steeds 

groter door toenemende ref lectie. 

§ 7. 2 Berekening van de totale waarschijnlijkheidsdichtheid 

In deze paragraaf zullen berekeningen warden gepresenteerd van de to

tale waarschijnlijkheidsdichtheid p(z) die bepaald kan warden door de bij

dragen tot de waarschijnlijkheidsdichtheid van de individuele electron

toestanden te integreren over alle bezette toestanden. Voor p(z, t) kunnen 

we schrijven: 

00 00 

p(z) = JD'(E Hlw (E ,z,tll
2
dE +JD'(E Hlw (E ,z,tll

2
dE 

lz lz z rz rz z 
(7.1) 

0 0 

Hierin stellen D'(E ) en D'(E ) het aantal bezette toestanden met 
I z r z 

energiewaarde E voor in respectievelijk het linker en het rechter reser
z 

voir. Ill (E ,z, t) en Ill (E ,z, t) representeren het z-afhankelijke deel van 
I z r z 

de golffunctie voor een electron met energie E dat vanuit respectievelijk 
z 

het linker en het rechterreservoir op het superrooster invalt. Indien er 

geen biaspanning over het device wordt aangelegd en er sprake is van een 
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evenwichtsituatie dan geldt dat D'(E ) = D'(E ) = D'(E ). D'(E ) wordt 
l z r z z z 

voor T=OK gegeven door formule (6.6): 

{2
112 ·(41r2f1 [~] 3~2E -

112
·(E -E) 

D' (E ) = h 2 z F z 
z 

0 

Substitutie van (7. 2) in (7 .1) geeft dan: 

E 

E !!:E 
z F 

E >E 
z F 

p(z) = 2112
(4nf

2 [~] 312 J~ -112
(E -E ) I iV(z) I 2dE 

h2 z z F z 

0 

(7.2) 

(7.3) 

Met behulp van (7.3) is p(z) bepaald voor twee verschillende waarden 

van E namelijk E =O.OSeV en E =O.lSeV. De berekeningen zijn uitgevoerd 
F F F 

voor een superrooster van 10 barrieres met een breedte van 17 A en een 

hoogte van 0.26eV, de putbreedte bedroeg 4SA. In een dergelijk super

rooster begint de eerste Blochband bij 0.138eV. 

Het resultaat van de berekeningen is weergegeven in fig 7.3 (a) 

(E =O.OSeV) en (b) (E =O.lSeV). De positie van het superrooster is d.m.v. 
F F 

verticale stippellijnen aangegeven. Duidelijk te zien is dat de waar-

schijnlijkheidsdichtheid ter plaatse van het superrooster veel kleiner is 

dan in de beide reservoirs; het merendeel van de electronen wordt aan het 

superrooster gereflecteerd. Wanneer het Ferminiveau beneden het minimum 

van de Blochband valt zoals bij E =O.OSeV het geval is wordt dit effect 
F 

nog duidelijker. Een ander kenmerk van de curven in fig. 7.3 (a) en (b) 

vormen de oscillaties in p(z) aan weerszijden van het superrooster. De 

periode van deze oscillaties blijkt precies overeen te komen met een halve 

Fermigolflengte. Als zodanig lijkt hier sprake te zijn van een soort 

Friedel-oscillaties in een dimensie [ANl77]. Een verklaring voor de 

oscillaties en het feit dat hun periode overeenkomt met de halve 

Fermigolflengte, is voor E 
F 

waarden beneden het minimum E van de eerste 
1 

Bloch band eenvoudig te geven. Wanneer namelijk E <E 
F 1 

dan treden de 

electronen het superrooster nagenoeg niet binnen. Dit blijkt o.a. uit fig 

7.3 (a) waar de waarschijnlijkheidsdichtheid in bijna het gehele 



superrooster gelijk is aan nul. Dit houdt in dat ook de golffuncties 

behorend bij de individuele electrontoestanden aan de rand van het 

superrooster nagenoeg gelijk zijn aan nul; de reflectie aan het 

superrooster is dus bijna totaal. Beschouw nu een electron dat vanuit het 

linkerreservoir invalt op het superrooster. In het linkerreservoir wordt 

afgezien van normeringsfactoren, de golffunctie voor het betreffende elec

tron gegeven door: 

Hierbij geldt 

l/J (z) = exp(ik z) + Aexp(-ik z) 
I z z 

2 
k =(2mE lh ) 

z z 
en stelt A een expansiecoefficient 

(7.4) 

voor. 

Gemakshalve gaan we er vanuit dat het electron het superrooster niet bin

nendringt en volledig aan de eerste barriere wordt gereflecteerd. Als we 

nu het interface tussen de eerste barriere en het linker reservoir op z=O 

positioneren volgt uit de eis dat l/J(z) I dat A =-1. Substitueren we dit 
z=O 

in (7.4) dan volgt daaruit voor de golffunctie: 

l/J (z) = exp(ik z) - exp(-ik z) = 2isin(k z) 
I z z z 

(7.5) 

Voor de bijdrage tot p(z) van de electronen uit het linkerreservoir geldt: 

00 

p(z} = JD'(E Hl'V(E ,z,t)l
2
dE 

I z I z z 

0 

k 
F 

(41r2f
1
Jk 

2
1'V(z)I2dk -

z z 

0 

Substitutie van 7.5 in 7.6 geeft: 

p (z) 
I 

k 

= rr-2
J:

2
sin

2
(k z)dk 

z z z 

0 

(7.6) 

k 

-2 I' 2 - 2rr · E sin (k z)dk 
F z z 

0 
(7.7) 
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Uitwerken van van de intergalen in het rechterlid van (7. 7) geeft: 

2k sin(2k z) 2cos(2k z) } 
~~f~~~f~- + ~~~~-f~- + 

4z
2 

8z
3 

sin(2k z) } _r 
2z 

(7.8) 

We zien dat in de uitdrukking voor p(z) een aantal terrnen voorkornen met 

periode n/k =A. /2, waarbij A. de Ferrnigolflengte voorstelt. Het zijn deze 
f f f 

termen die verantwoordelijk zijn voor de oscillaties met periode A. /2 die 
f 

we in fig. 7.3 (a) en (b) terugvinden. 
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Fig 7.3 (a) Waarschijnlijkheidsdichtheid als functie van z voor 

E =O. OSeV. De oscillaties in figuur 7.3 (a) (b) hebben, net zoals de 
FO 

oscillaties in figuur 7.3 (b), een periode die overeenkomt met een halve 

Fermigolf lengte (A. =214A voor E =0.05eV (figuur 7.3 (a)) en A. =123A voor 
f fO f 

E =0.15eV (figuur 7.3 (b)) ). Als zodanig zijn de oscillaties op te 
fO 

vatten als Friedeloscillaties in 1 dimensie. 
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Fig. 7.3 (b) Waarschijnlijkheidsdichtheid als functie van z voor 

E =O.lSeV. 
FO 

99 



l iter atuurverwijzing 

[ ESA/TSU70] 

[GEUR90] 

[EAV90] 

[LAN70) 

[JACK75] 

[LAN./LIF65] 

[FISCH/KAUL88) 

[AZI383) 

[ JOOS'JO I 

[KITT87] 

[TINK] 

[HUA87) 

[LAN184) 

[PRESS88] 

[ANl77] 

L. Esaki, R Tsu, Superlattice and Negative Differential 

Conductivity in Semiconductors, IBM J. Res. Develop, 

January 1970. 

S. Geurten, Minibands in Superlattices, Afstudeerverslag 

TUE, maart 1990 

L. Eaves, Charge Build-up and Intrinsic Bistability in 

Resonant Tunneling, Analogies in Optics and 

Micro-Electronics, Editors W. van Haeringen and D. 

Lenstra, Kluwer (1990). 

R. Landauer, Philos. Mag. 21, 863 (1970). 

J.D. Jackson, Classical Electrodynamics 2nd ed., Wiley 

and Sons, 1975. 

L.D. Landau, E.M. Lifshitz, A course in theoretical 

physics Volume 3 "Quantum mechanics" 3rd ed, Pergamon 

Press, 1965. 

Helmut Fischer und Helmut Kauler, Mathematik fUr 

Physiker, Teubner 1988. 

M. Ya Azbel, Physical Review B 28, 4106 (1983) 

11.P. Joosten, Numerical Study of Double Barrier Resonant 

Tunneling, Intern Verslag Vakgroep Theoretische 

Natuurkunde TUE 1990. 

Charles Kittel, Quantum theory of solids 2nd ed, Wiley 

and Sons, 1987. 

M. Tikham, Group Theory and Quantum Mechanics, Wiley 

and Sons 1964. 

Kerson Huang, Statistical Mechanics, Wiley 1987. 

R. Lang and K. Nishi, Appl. Phys. Lett, 1984, 45, 98. 

W.H. Press, B.P. Flannerly, S.A. Teukolsky, W.T. Vetter

ling, Numerical Recipies p.105, Cambridge University 

Press, 1988. 

Alexander O.E Animalu, Intermediate Quantum Theory 

of Solids, Prentice Hall Inc. 1977. 

100 



DANKWOORD 

Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij tijdens het afstuderen 

behulpzaam is geweest. In het bijzonder natuurlijk Daan voor zijn 

intensieve begeleiding, steun en vele nuttige discussies. Paul Koenraad 

ben ik erkentelijk voor zijn steun vanuit de groep halfgeleider fysica. 

Vervolgens zou ik ook van T. en Smit willen bedanken voor hun 

stimulerende aanwezigheid en de vele interessante gedachtenwisselingen, 

maar bovenal voor de enorme bak ongein die de gehele afstudeerperiode 

heeft gekenmerkt: heren, zonder jullie zou het een stuk minder gezellig 

zijn geweest. 

Tot slot is ook een dankwoord op zijn plaats voor Hans Martens die op 

elk gewenst moment op kon treden als computervraagbaak. Mede door hem ben 

ik, van iemand die nauwelijks wist hoe een computer moest worden 

opgestart, geworden tot een geroutineerd gebruiker. 




