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ENSEtvfBLE MONTE•CARLO SIMULATIES IN 
HALFGELEIDER. PREPARA TEN. 

L.J;Drost 

Afstudeerverslag 



Men kin instien wol yn'e Ioft smite, 
mar dêr leart er gjin fleanen fan. 

Fries gezegde 



Samenvatting 
Na een uitgebreide inleiding over enkele principes van de ensemble Mante

Cario simulatie in halfgeleiders bespreekt dit verslag een tweetal simulaties. De 
eerste simulatie in hoofdstuk drie behandelt elektron-relaxatie in een quantumput. 
De bandedge-luminescentie uit een quasi-twee dimensionaal elektron-gat gas wordt 
gedetecteerd na relaxatie van de elektronen via LO-fonon creatie. Naast de LO
fonon interactie is in deze simulatie verstrooiing van deeltjes aan elkaar 
opgenomen. De simulatie is uitgevoerd met en zonder elektron-gat verstrooiing 
voor een aantal excitatie-energieën tussen 1900 en 2000 me V. Uit de gedetecteerde 
luminescentie wordt een stijgtijd berekend. 

Deze stijgtijd blijkt sterk afhankelijk te zijn van de excitatie-energie. De tijd is 
het kortst als de excess-energie van de elektronen na relaxatie binnen de detector
grens ligt. Als dan bovendien ook de excess-energie van de gaten laag is de stijging 
van de luminescentie extreem snel. Elektron-gat verstrooiing vlakt de grafiek van 
excitatie-energie versus stijgtijd enigszins uit: de overgangen tussen de gebieden zijn 
minder sterk. 

De tweede simulatie behandelt een opto-elektronische schakelaar gevormd 
door bulk LT-GaAs door een (Schottky-)barrière afgeschermd van Al contacten. In 
het bulkmateriaal worden ladingen geëxciteerd die de schakelaar bij wijze van 
spreken kortsluiten. In de simulatie is rekening gehouden met inter-valley 
scattering, de lokale velden veroorzaakt door wijzigende ladingverdeling, en een 
eindig korte regeneratietijd voor het opbouwen van een oppervlaktelading op de 
contacten om het veld te handhaven. De simulatie is uitgevoerd voor excitatie
energieën van 1600 en 1800 me V en regeneratietijd van 0.2 en 1.0 ps bij velden 
tussen de 5 en 60 kV /cm. 

Vrij direct na excitatie schermt de ladingverdeling een groot deel van de bulk 
af van de externe spanning, waardoor deze inzakt en geleidelijk, rekening 
houdende met de regeneratietijd, aangevuld wordt. De ladingconcentratie in de 
bulk daalt door de eindige levensduur van de ladingdragers, en daarmee het effect 
van deze lading op het veld in de halfgeleider. In spanning en stroom zijn in het 
begin van de simulatie oscillaties te zien, ontstaan door het gedrag van de elektron 
en gatenwolk. Driftsnelheid en valleybezetting worden gedurende de simulatie 
beïnvloed door de inzakkende spanning. Het verloop van stroom, en veld wordt als 
functie van excitatie-energie en regeneratietijd verklaart. 
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1. 
Inleiding 

Tijdens mijn afstudeer-werk binnen de vakgroep vaste stof fysica van de 
faculteit technische natuurkunde aan de technische universiteit van Eindhoven heb 
ik mezelf, met hulp van dr. P.J. van Hall, de techniek van de ensemble Mante
Cario simulaties in halfgeleiders eigen gemaakt. De simulaties worden uitgevoerd 
om modellen voor verschijnselen in halfgeleider-preparaten van binnen en buiten 
de vakgroep te bevestigen of te bestrijden. 

Ik heb me bezig gehouden met twee soorten simulaties, de twee-dimensionale 
elektron relaxatie en het drie-dimensionale bulk-transport, en dan voornamelijk 
met het uitbreiden van de bestaande programma's met onder andere verstrooiing 
van de verschillende ladingdragers aan elkaar. Dit verslag bevat mijn ervaringen 
opgedaan tijdens het werken aan deze simulaties. 

Het uitbreiden en testen van de software, die in het geval van de opto
elektronische schakelaar uit hoofdstuk 4 bestaat uit zo'n 3500 regels FORTRAN, 
62 kantjes A4, is werk waar kleinigheden over het hoofd gezien kunnen worden. 
Twee mensen zien meer dan één: zelfs bij lang bestaande procedures die naar volle 
tevredenheid werken kan met een frisse kijk verbeteringen of correcties 
aangebracht worden. 

Het enthousiasme voor de Monte-Carlo simulaties is bij mij met de maanden 
gegroeid: niet zelden kan de mens processen in een halfgeleider van zo dichtbij 
aanschouwen. Het grote aantal deeltjes (tot zo'n 100 000), de dichte tijd-resolutie 
(stappen in de orde van 1 femto-seconde) en de uitgebreidheid van het programma 
maken dat het theoretische preparaat als het ware tot leven komt. Terughoudend
heid bij dit enthousiasme is echter vereist: de simulatie is gebaseerd op een model, 
wat slechts zelden de realiteit goed weerspiegeld. 

De opzet van dit verslag is als volgt. In hoofdstuk 2 zijn de basis-principes van 
elke Monte-Carlo simulatie samengebracht, toegepast op het volgen van de baan 
van deeltjes. Hetgeen in paragraaf 2.1 vermeld is, is in ruimere zin toepasbaar op 
elke Monte-Carlo simulaties. Paragrafen 2.2 en 2.3 behandelen achtereenvolgens 
principes die toepasbaar zijn in het simuleren van één en van meerdere deeltjes. 
Paragraaf 2.4 tenslotte geeft de basis voor het simuleren van interacties tussen de 
deeltjes onderling. 

In de hoofdstukken 3 en 4 wordt specifiek ingegaan op de 2-dimensionale 
elektron relaxatie en de 3-dimensionale opto-elektronische schakelaar. Hierin 
wordt achtereenvolgens het gebruikte model, de twee of drie dimensionale 
verstrooiing tussen deeltjes en de resultaten besproken. In de bijlagen vindt U 
tenslotte nog de volledige berekening van de deeltje-deeltje verstrooiing. Ook in de 
bijlage staan twee artikelen waarin de resultaten van een simulatie zijn opgenomen. 
Aan deze simulaties heb ik tevens meegewerkt tijdens mijn afstuderen. 

Helmond, september 1993, 
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2. 
Monte-Carlo simulatie 

Een vrije ladingdrager in vacuüm zal onder invloed van een elektrisch veld 
accelereren tot relativistische snelheden. In een materiaal zoals een halfgeleider 
ondervinden ladingdragers echter verschillende storende invloeden. Het rooster 
zorgt naast storende potentialen die ontstaan door trillingen (fononen) ook voor 
een bandenstructuur en een dispersie die afwijkt van een normale kwadratische 
energie-impuls relatie. 

De complexiteit van interactie-mogelijkheden van het elektron maakt het 
welhaast onmogelijk om zijn gedragingen in een preparaat exact te berekenen. Met 
behulp van relaxatietijd berekeningen komen we een heel eind, maar in complexe 
gevallen is deze niet toe te passen. Monte-Carlo simulatie technieken bieden ons 
een alternatief. Tijdens een Monte-Carlo berekening wordt een groep elektronen in 
een gesimuleerd preparaat gevolgd, als was het preparaat een microscopische 
flipperkast. 

Tijdens een Monte-Carlo berekening worden verschijnsels gesimuleerd die 
aan bepaalde kansverdelingen of willekeur voldoen. Zo kan de ontwikkeling van 
een ratten-populatie gevolgd worden door elke willekeurige rat op een bepaald 
tijdstip een bepaald aantal nakomelingen te laten produceren. Elke rat heeft verder 
een bepaalde levensverwachting waar in de simulatie tevens rekening mee moet 
worden gehouden. 

In de Natuurkunde heeft de Monte-Carlo simulatie een vlucht genomen vanaf 
ongeveer 1944. Bij de ontwikkeling van de atoom-bom in Los Alamos maakten 
Fermi, Ulam en Von Neumann gebruik van deze techniek voor de simulatie van 
neutronen-banen. Eerder al was een soortgelijke techniek door onder andere 
Kelvin gebruikt. In de 50-er jaren maakte de techniek een grote vlucht door. 
Interessante tekstboeken over de 'Random Walk' problemen zijn er van Cashweil 
en Everett[O\S 591 en Hammersley en Handscomb[HAM 641. Het gebruik bij half
geleiders valt terug te dateren tot 1966 door de Japanner Kurosawa[KUR 661. Een 
duidelijk artikel over Monte-Carlo Simulaties in halfgeleiders is verschenen van de 
hand van Jacoboni en ReggianiUAC 831. Van recentere datum is het werk van 
Jacoboni en LugliUAC 891 en Moglestue[MOG 931 

In de Monte-Carlo berekening wordt de baan of ontwikkeling van een deeltje 
gesimuleerd door het met bepaalde regelmaat te verstrooien. De tijd tussen twee 
verstrooiingen wordt willekeurig bepaald aan de hand van een geldende kans
verdeling. Na de vrije vlucht wordt de wijze van verstrooiing en vervolgens de 
verstrooiingshoek wederom met willekeurige getallen bepaald. 

2.1 Kansverdelingen 

Bij een Monte-Carlo simulatie wordt dus steeds aan de hand van kans
verdelingen een bepaalde verstrooiing geselecteerd, zodanig dat de frequentie van 
optreden van zo'n verstrooiing evenredig is met de kans erop. Als het aantal 
verstrooiingen groot is dan weerspiegelt de simulatie een werkelijke preparaat. In 
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§ 2.1 Monte-Carlo simulatie 

deze paragraaf worden verschillende methoden voor deze selectie geïntroduceerd, 
zowel bij discrete als continue kansverdelingen. Deze methoden vormen de basis 
van de Monte-Carlo simulatie. De hier vermelde willekeurige getallen worden als 
pseudo-random getallen met een wit spectrum geproduceerd door het sequentieel 
toepassen van een wiskundige bewerking. [&\Iu 811 

1. discrete kansverdelingen. Drie mogelijke verstrooiingen, 1, 2 en 3 hebben elk een 
eigen waarschijnlijkheid: T1, r;_ en IJ. Na een groot aantal verstrooiingen blijken de 
verstrooiingen, uitgesplitst naar mechanisme zich te verhouden als T1:T2:IJ. 
Hetzelfde resultaat volgt uit een simulatie waarin we de verstrooiing kiezen met 
behulp van een willekeurig getal[as 591 ffi< 1: 

verstrooiing via 1 als m in 
verstrooiing via 2 als m in 
en verstrooiing via 3 als m in 

(0, I;], 
<rl, rl + I'z.], 

<rl + r;., rl + r;. + IJl. 

Hier zijn de verschillende waarschijnlijkheden genormeerd zodanig dat 
T1+I'z.+IJ=1 

Om deze methode te formaliseren introduceren we een discrete gesommeerde 
kansverdeling G als 

G(O) = 0 
n (2.1) 
Lr; 

G(n) i=l = 
r.ot 

gesommeerd over de mechanismen 1, 2, enz. ~ot geeft het totaal van alle 
mechanismen. 

De selectieprocedure kan 
geïllustreerd worden met een staaf
grafiek (afb. 2.1 ). Het mechanisme n 
wordt gekozen als het willekeurige getal 
8t<1 tussen G(n-1) en G(n) ligt. 

2. continue kansverdeling. Aan de selectie 
van bijvoorbeeld verstrooiingshoek ligt 
geen discrete kansverdeling ten grond
slag. Er is sprake van een continue kans
verdeling W( 8)d8 die de kans op 
verstrooiing over een hoek 8 in het 
interval [ 8,8+ d8) geeft. 

rmax 

2.1 Selecteren van een strooimechanisme uit een discrete 
kansverdeling. 



§ 2.1 Monte-Carlo simulatie 4 

Voortbordurend op het vorige formalisme definiëren we een geïntegreerde kans
verdeling F, ook wel distributie functie genoemd, als 

8 

JW(b)db 

F(8) = _o __ 

JW(b)db 
0 

(2.2) 

Een hoek 8 wordt geselecteerd met de juiste waarschijnlijkheid door op te lossen 
F( 8) = m. Is de integraal over Win (2.2) niet analytisch uit te drukken, dan zal de 
hoek op een andere manier geselecteerd moeten worden. 

3. rejectie techniek. Vaak bestaat er een functie U die over het gehele domein van W 
een functiewaarde boven W heeft en die wel goed te integreren is (zie afb. 2.2). 
Deze functie wordt nu gebruikt voor het bepalen van de geïntegreerde kans
verdeling. Door selectie van de hoek aan de hand van de functie U( 8) = W( 8) + o( 8) 
ontstaat een niet juist beeld. 

De kansverdeling U is de som van echte verstrooiingen met waarschijnlijkheid 
Wen extra geïnduceerde verstrooiingen met kans o. In afb. 2.2 is W( 8)d8, de 
werkelijke kans op verstrooiing rond 8 aangegeven met een witte rechthoek. De 
kans op de artificiële verstrooiing bij deze hoek, o( 8)d8, is grijs weergegeven. Voor 
selectie van de verstrooiingshoek is de volledige rechthoek U( 8)d8 gebruikt. Een 
fractie W/U van deze rechthoek is een werkelijke strooihoek Duidelijk is dat van 
deN maal dat de hoek rond 8 geselecteerd werd slechts N·W/U geselecteerd zou 
zijn als de selectie aan de hand van W gemaakt zou zijn. Om deze wiskundige 
overschatting weg te werken rejecteren we de selectie als een tweede willekeurig 
getal 8i2 > w;u. 

U(O) 

8 

a tb. 2.2 Selectie van een strooihoek uit een continue kansverdeüng 
met gebruikmaking van rejectie-techniek. 



§ 2.2 Monte-Carlo simulatie 5 

2.2 Het volgen van één deeltje 

Een deeltje heeft een bepaalde kans per tijdseenheid te verstrooien. Deze 
kans is vaak een functie van de energie E en de impuls k van het deeltje. Tussen 
twee verstrooiingen beleeft het deeltje een vrije vlucht (zie onder 1 en 2) waarin 
zijn gedragingen uitsluitend bepaald worden door elektrisch en/ of magnetisch veld 
(zie 3). De verstrooiing zal veroorzaakt worden door één van de mogelijke 
mechanismen ( 4) die elk een eigen waarschijnlijkheid hebben. 

Ook de verstrooiings-Izoek (5) heeft een eigen kansverdeling, vaak afhankelijk 
van mechanisme. Door gebruik te maken van een uitgebreide dobbelsteen die al 
deze verdelingen weerspiegelt kunnen we de baan en toestand van het deeltje 
simuleren (zie afb. 2.3) 

Een blokschema van zo'n simulatiewijze wordt gegeven aan het eind van het 
hoofdstuk, bladzijde 20. 

1. vrije vlucht. De duur van de vrije vlucht wordt bepaald door de totale kans van de 
verschillende mechanismen van verstrooiing. We kunnen de kans per tijdseenheid 
op een verstrooiing uitdrukken als de som van de waarschijnlijkheden r; via de 
verschillende mechanismen i. We gaan uit van een constante maximale strooikans, 
een eventuele overschatting wordt later weggewerkt (zie 2.2.4). 

Uit een constante kans per tijdseenheid rop een verstrooiing rolt een 
kansverdeling voor de lengte in tijd van de vrije vlucht. De kans op een éérste 
verstrooiing na een tijd t wordt gegeven door 

P(t) = r e-rt 

---~:~-~~~ 
Vrije vlucht 

~t;( AB 

(2.3) 

~~~ 
~~ 

Verstrooüng l 
~c D Mechanisme 

afb. 2.3 Simulatie van de vlucht van een elektron. Zowel de lengte van de vrije vlucht als de keuze tussen verschillende mechanismen 
en hoeken waarover verstrooid wordt geschiedt aan de hand van een hiervoor geldmde kansverdeling. 
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Een lengte in tijd van de vrije vlucht wordt met behulp van de geïntegreerde 
kansverdeling (zie 2.1.2) bepaald uit een willekeurig getal m< 1 

t = -In( m) 
r 

(2.4) 

2. drempelenergie. Is er bij de strooikansen sprake van een drempelenergie waar
onder de strooikans laag en waarboven deze hoog is dan kan beter gebruik worden 
gemaakt van twee maximale strooikansen. Een drempelenergie komt voor bij 
bijvoorbeeld optische fonon emissie, of bij bepaalde inter-valley verstrooiingen in 
een directe of indirecte halfgeleider. Bij gebruik van één maximale strooikans is de 
overschatting onder de drempel energie groot; dit leidt tot veel verstrooiingen die 
niet plaats hoeven te vinden. 

We noemen de twee constante maximale strooikansen, r< en r> (afb. 2.4). 
Welke r gebruikt wordt in formule (2.4) hangt af van de energie aan het begin van 
de vlucht. Blijft de energie van het deeltje tussen begin en einde van de vlucht 
onder of boven de drempelenergie dan is er niets aan de hand. Wordt de 
drempelenergie echter gepasseerd dan moet een correctie op de vluchttijd gèmaakt 
worden. 

Is het deeltje tijdens de vrije vlucht van het gebied met r< in dat met r> 
gekomen dan volgt de juiste vluchttijd uit[JAC 831 dezelfde waarde van m volgens 

(2.5) 

waarin !it de tijd is tussen het begin van de vlucht en het tijdstip van bereiken van 
de drempelenergie. De vluchttijd is dus langer dan in het geval dat de gehele 
vlucht in het gedeelte met de hogere r> plaatsvond. 

3. impulsverandering. Gedurende de vrije 
vlucht ondervindt het deeltje slechts 
invloed van bijvoorbeeld het lokale 
elektrische en magnetische veld ~ 
respectievelijk B, via de geldende 
energie-golfvector (E-k) dispersie 
relatie. De verandering van de impuls 
volgt uit 

afb. 2.4 Drempel energie in de strooikans. 
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of, in het geval van een kwadratische dispersie-relatie en uitsluitend een constant 
elektrisch veld 

(2.7) 

4. mechanisme. Elk mechanisme dat tot verstrooiing kan leiden heeft zijn eigen 
waarschijnlijkheid, die meestal een functie van energie of impuls is. De totale 
strooikans die vermeld is in 2.2.1 is in werkelijkheid dan ook niet constant. Immers 
de energie en impuls van het deeltje kunnen tijdens de vlucht veranderen onder 
invloed van een magnetisch of elektrisch veld. Om de berekening van de 
geïntegreerde kansverdeling te vereenvoudigen maximaliseren we de totale 
strooikans tot een waarde rmax: 

~nax = L rmech. i(k,E, ... )+rnul(k,E, ... ) 
i 

(2.8) 

hierbij introduceren we een zogenaamd zelf-verstrooiing ('self scattering•[REE 681) dat 
het verschil tussen deze maximale en de werkelijke totale kans compenseert. Deze 
'self-scattering' nemen we later gewoon op als één van de mogelijke verstrooiingen; 
de uitkomst van de verstrooiing is in dit geval echter exact gelijk aan de toestand 
voor de verstrooiing. 

De selectie van het mechanisme dat het eind van de vrije vlucht veroorzaakt 
gebeurt met behulp van een gesommeerde kansverdeling (zie 2.1.1) waarbij voor de 
verschillende mechanismen de waarden als functie van impuls of energie aan het 
eind van de vlucht gebruikt worden. Met behulp van de self-scattering wordt de 
totale kans gelijk gemaakt aan ~tax,< of rmax,>· 

5. verstrooiing. Nadat het mechanisme van de verstrooiing is geselecteerd, volgt, met 
een kansverdeling afhankelijk van het geselecteerde mechanisme, selectie van de 
hoek waarover verstrooid wordt. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een 
geïntegreerde kansverdeling (zie 2.1.2). In veel gevallen zal gebruik moeten worden 
gemaakt van de rejectietechniek, omdat de geïntegreerde kansverdeling niet 
analytisch uit te drukken is. 

6. eindtoestand. De eindtoestand van het deeltje na de verstrooiing wordt berekend. 
De volgende stap kan weer beginnen met het berekenen van de vluchttijd (2.2.1). 
In simulaties waarin gewerkt wordt met extreem lage temperatuur of hoge 
concentraties moet echter ook rekening gehouden worden met de bezetting van de 
eindtoestand. 

Het Pauli-verbod zegt ons dat een verstrooiing niet plaats kan vinden als de 
eindtoestand reeds bezet is. Bij simulaties in de buurt van een temperatuur van nul 
Kelvin zullen daarom meestal slechts die deeltjes verstrooien die zich aan de rand 
van de 'Fermi-bol' bevinden. Bij de hier besproken één deeltjes simulatie zullen we 
hierbij gebruik moeten maken van een theoretische verdeling die ons de relatieve 
bezetting van de eindtoestand geeft. 
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Als het Pauli-verbod niet reeds is meegenomen in de berekening van de 
strooikans en de hoekverdeling dan moet deze na selectie van de hoek door middel 
van rejectie geïncludeerd worden. Als de bezetting gegeven wordt door een fractie 
tussen nul en één dan wijzen we de verstrooiing alsnog af als een willekeurig getal 
m < 1 kleiner dan deze bezetting is. In paragraaf 2.3.6 wordt een betere wijze 
voorgesteld dan gebruik te maken van een aangenomen (en niet persé juiste) 
verdeling. 

2.3 De evolutie van meerdere deeltjes in een preparaat 

In een preparaat bevinden zich vanzelfsprekend meer ladingdragers dan die 
éne die in de hierboven beschreven simulatie gevolgd werd. Als een storing echter 
afhangt van de toestanden van de overige deeltjes, zoals het geval is bij 
implementatie van het Pauli-principe (2.3.6) of bij de Coulomb-interactie tussen de 
ladingdragers zelf (zie paragraaf 2.4), dan moeten we ook over deze deeltjes een 
uitspraak doen. Hetzelfde geldt natuurlijk als we uitspreken willen doen over de 
toestandsverdeling in het sample, bijvoorbeeld in het geval van luminescentie 
(2.3.7). 

We kunnen natuurlijk aannemen dat het totaal van ladingdragers een 
constante toestandsverdeling heeft (bijvoorbeeld een Boltzman-verdeling bij 
bepaalde temperatuur); dit is echter niet altijd het geval. Beter is het een groot 
aantal deeltjes te volgen in de simulatie[LEB 711 ('Ensemble Monte-Carlo simulatie') 
en hieruit een verdeling te halen. 

Ensemble Monte-Carlo simulatie laat ons toe dynamisch met het aantal 
deeltjes om te gaan: deeltjes verdwijnen door een eindige levensduur. Als tevens de 
plaats van elektronen en gaten bekend is kan het transport van deeltjes in het 
preparaat bekeken worden. Tevens kan het lokale veld veroorzaakt door deze 
bepaald worden. 

1. stappen. Gedurende een bepaalde, korte tijd wordt één deeltje gevolgd; na deze 
tijd wordt de toestand waarin dit deeltje zich bevindt onthouden. Het volgende 
deeltje is hierna aan de beurt. Als de eindtoestanden van alle deeltjes bekend zijn 
kan de verdeling hiervan worden opgemaakt die in de volgende tijdstap wordt 
aangenomen. Voorwaarde voor het goed werken van deze benadering is dat deze 
verdeling gedurende zo'n micro-tijdstap niet wezenlijk verandert. Opgemerkt dient 
wel te worden dat deze verdeling na-ijlt op de werkelijke verdeling. Is de tijdstap te 
groot dan kan dit in het ergste geval tot oscillaties leiden die in werkelijkheid niet 
optreden. 

Een overzicht van de te maken stappen in de simulatie van meerdere deeltjes 
wordt gegeven aan het eind van dit hoofdstuk, bladzijde 21. Na elke micro-tijdstap 
(kolom 3 in het blokschema) wordt, zoals gezegd, een verdeling opgemaakt. Na een 
aantal micro-tijdstappen, de zogenaamde macro-tijdstap (kolom 2), kan dan deze 
verdeling en de toestand van elk deeltje afzonderlijk verwerkt worden tot uitvoer, 
zodat aan het eind van de simulatie een tijds-opgelost beeld van het 'experiment' 
gemaakt worden. 
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2. normering. Het gevolgde deeltje vertegenwoordigt gedurende de hele simulatie een 
aantal werkelijke deeltjes. Bij een groot aantal gevolgde deeltjes N 0 beschrijft elk 
van deze deeltjes voldoende nauwkeurig een aantal werkelijk in het preparaat 
aanwezige deeltjes met ongeveer gelijke eigenschappen. 

De concentratie werkelijke deeltjes in het gehele preparaat aan het begin van 
de simulatie noemen we n0• Aan het begin van de simulatie zijn n0/N0 werkelijke 
deeltjes per volume-eenheid geassocieerd met één gevolgd deeltje. Dit quotiënt 
wordt gebruikt bij het opmaken van bijvoorbeeld de verdelingen. Verdwijnen er 
tijdens de simulatie gevolgde deeltjes dan weerspiegelt dit op deze wijze een 
vermindering van de concentratie in het preparaat. 

3. gewichten. Als tijdens de simulatie het gevolgde deeltje een bepaalde kans P heeft 
om uit de verdeling te verdwijnen (bijvoorbeeld dankzij een eindige levensduur van 
het deeltje) kan dit tot uitdrukking gebracht worden door met behulp van een 
willekeurig getal m dit deeltje op non-actief te stellen als m <P. Als voldoende 
deeltjes aan deze test onderworpen worden, dan is het resultaat van deze simulatie 
gelijk aan de werkelijkheid. Zal slechts een klein aantal van de gevolgde deeltjes 
aan deze test onderworpen worden (bij contacten bijvoorbeeld enkel degene die 
zich daar bevinden) dan levert deze methode geen correct beeld: er treden 
'schokken' op doordat het verdwijnen van een deeltje uit een verdeling van 50 een 
groter stap-vormig effect heeft dan het verdwijnen van dit deeltje uit een verdeling 
van 5000. 

Beter is het in dit geval met gewichten te werken. Zoals gezegd staat aan het 
begin van een simulatie elk vandeN gevolgde deeltjes voor een zelfde aantal 
n0/N0 werkelijk in het preparaat aanwezige deeltjes: het gewicht w; van een gevolgd 
deeltje i wordt op één gesteld. Als de deeltjes geassocieerd met het gevolgde 
deeltje nu een kans P(k;, ... ) hebben om via een contact uit de verdeling te 
verdwijnen, dan brengen we dit tot uitdrukking door het gewicht w; van het 
gevolgde deeltje aan te passen: 

(2.9) 

dit wil zeggen dat een aantal van de geassocieerde deeltjes door de contacten 
verdwijnt. Bij bijvoorbeeld het samenstellen van een plaats- of energieverdeling of 
het bepalen van een gemiddelde energie wordt dit gewicht (als statisch gewicht) 
evenals het eerder genoemde quotiënt meegenomen. 

Er moet gekozen worden tussen één van de beide methoden. Is het aantal 
deeltjes dat aan de test onderworpen wordt groot, dan kiezen we in de geest van de 
Monte-Carlo methode voor het willekeurig compleet laten verdwijnen van het 
deeltje. Levert dit een te schokkerig beeld op (is het aantal deeltjes onderworpen 
aan de test klein) dan nemen we onze toevlucht tot het evenredig doen afnemen 
van het gewicht. 

4. positie. Bij simulaties van transport van ladingdragers in een halfgeleider moet ook 
de positie van de ladingdrager in de simulatie bekend zijn. In de simulatie wordt de 
evolutie van een deeltje semi-klassiek gevolgd: overgangswaarschijnlijkheden 
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(strooikansen) worden quanturn-mechanisch berekend, maar de deeltjes die gevolgd 
worden voldoen verder aan de klassieke mechanica. Voor het bepalen van een 
strooikans wordt in de simulatie de klassieke puntmassa met positie x en impuls p 
opgevat als een quanturn-mechanische golffunctie met golfgetal k (en een fase die 
willekeurig is). In een 2-dimensionaal elektrongas wordt de puntmassa voorgesteld 
als een deeltje met een 2-dimensionale klassieke impuls en positie (in x- en y
richting), en in de z-richting een quanturn-mechanische golffunctie, gekenmerkt 
door een quanturngetal afhankelijk van het subniveau. 

Het klassieke en quanturn-mechanische beeld kunnen meestal zonder 
problemen langs elkaar gebruikt worden omdat ze verschillende zaken beschrijven. 
Pas bij de combinatie van een klassiek lokaal veld (Poisson, 2.3.9) en quanturn
mechanische verstrooiing aan de gesimuleerde ladingen (paragraaf 2.4) moeten we 
voorzichtigheid in acht nemen. 

Kunnen we zonder problemen de ontwikkeling van een toestand k koppelen 
aan een deeltje met impuls p =lik terwijl dit deeltje eigenlijk bestaat uit een 
compleet pakket golffuncties? De versnelling tijdens de vrije vlucht in de half
geleider wordt in beide gevallen gegeven door hetgeen in 2.2.3 gegeven is, met dien 
verstande dat de voor de massa van het deeltje de effectieve massa genomen 
wordt. De verplaatsing van een deeltje wordt bij een lokaal veld ongelijk aan nul 
gegeven door de klassieke uitdrukking 

e~ 
(2.10) 

met e de lading van het deeltje, g"het lokale veld [Volt/meter] en !iE de energie 
toename [Joule]. 

In elk geval beschrijft de som van alle golven in het preparaat de som van 
alle aanwezige puntmassa's èn omgekeerd. 

5. levensduur. Een elektron dat zich vrij in de geleidingsband bevindt heeft als deeltje 
dat lading of massa kan transporteren in een halfgeleider een bepaalde levensduur. 
Het effect van zijn aanwezigheid verdwijnt doordat het terugvalt in de valentieband 
of doordat het zich bindt aan bijvoorbeeld een geladen onzuiverheid. De levensduur 
-r bepaald de kans P dat een deeltje verdwijnt binnen de komende tijd t: 

(2.11) 

Tijdens elke micro-tijdstap wordt voor elk deeltje met behulp van een 8t< 1 
getest of het deeltje verdwijnt in deze micro-tijdstap (als 8t<P). Vanzelfsprekend 
worden deze 'verwijderde' deeltjes niet meer gevolgd (gemarkeerd als afwezig). 

In 2.3.3 is ook de mogelijkheid van verminderen van gewicht besproken. Het 
toepassen hiervan op de bovenstaande formule is gevaarlijk, de eindige levensduur 
is dan niet langer een statistisch proces, zij geschiedt dan voor elk deeltje 
systematisch met gelijk tempo. 
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6. Pauli-principe. Van fermionen is bekend dat ze aan het Pauli-principe moeten 
voldoen: bij elke combinatie van golfvector k en spin-quanturn getal kan slechts 
één deeltje bestaan. Een verstrooiing kan enkel plaats vinden als de eindtoestand 
onbezet is; bij de berekening van de strooikans zou hiermee rekening gehouden 
moeten worden. 

Omdat gedurende de simulatie de verdeling van de elektronen zal wijzigen en 
het steeds herberekenen van de strooikansen veel tijd kost besluiten we bij de 
berekeningen vooraf te veronderstellen dat alle eindtoestanden leeg zijn. In feite 
maximaliseren we de strooikans zo; na de selectie van een verstrooiing en het 
bepalen van de strooihoek moet nog gecompenseerd worden voor deze over
schatting. 

Het maximaal aantal werkelijke deeltjes nmax(k) Jat zich in een bepaald 
interval [k,k + Ak) kan bevinden wordt gegeven door de toestandsdichtheid. 
Rekening houdende met het aantal werkelijke deeltjes die vertegenwoordigd 
worden door elk gevolgd deeltje passen er dan Nmaik) gevolgde deeltjes in dit 
interval, 

(2.12) 

Na elke micro-tijdstap wordt bepaald hoeveel gevolgde deeltjes zich in elk 
interval bevinden: dit levert de vulling op. Tijdens de volgende micro-tijdstap wordt 
na elke verstrooiing gekeken hoe 'vol' de eindtoestand zit, gebruik makend van de 
'oude' verdeling. De verstrooiing wordt geacht niet plaatsgevonden te hebben als 

m < Nr k, k+&) 

Nmax(k) 
(2.13) 

7. luminescentie. Een elektron en een gat kunnen direct recombineren als de impuls k 
van beide deeltjes tegengesteld zijn. De kans dat een elektron recombineert is dus 
een functie van de waarschijnlijkheid dat er een gat bestaat met tegengestelde 
impuls[HAU 90

• WIL 661 • We gaan uitsluitend uit van spontane emissie. We nemen aan 
dat de kans op spontane emissie Rsp wordt gegeven door de evenredigheid 

Rs/'t-.6J) - L Pred,v(E) fc(k) fv(k) (2.14) 
V 

waarbij de som over alle valentiebanden genomen dient te worden. 
Pred is de zogenaamde gereduceerde toestandsdichtheid behorende bij een 

massa J.lred,v• 

1 1 1 
=-+- (2.15) 

1-lv me mv 

en energie E='t..6J-Egap voor de lichte en zware gaten band en E='t..6J-Ji-Egap voor de 
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split-off gaten. In 2 dimensies moet van deze energie vanzelfsprekend die van de 
subniveaus afgetrokken worden. f(k) is de relatieve vulling in de conductie en 
verschillende valentiebanden bij de energie behorende bij golfgetal k. 

We gaan er eenvoudigheidshalve van uit dat de optische toestandsdichtheid 
alsmede het overgangs-matrix element constant zijn. Dit is het geval als de 
luminescentie bij een bepaalde energie met beperkte bandbreedte gemeten wordt; 
hier wordt een maat voor de luminescentie gegeven door de 'overlap' van de 
elektron- en gatenverdeling te integreren over de bandbreedte rond de gewenste 
energie: 

E0+1A.AE 

L - f Pred,v(E -Ecv) J/k) fv(k) g(E)dE 
E0-'ht.E 

waarbij de verdeling genomen dient te worden bij de k gegeven door 

"n2k2 
E = --+E 2 cv 

Jl.v 

Ecv is het energie-verschil tussen de top van de valentie- en bodem van de 
conductie band. 

(2.16) 

(2.17) 

Vanzelfsprekend nemen we in de integraal uitsluitend die bijdragen mee 
waarvoor E-Ecv positief is. g(E) geeft een mogelijke gevoeligheid van de detector, 
in het eenvoudigste geval is g gelijk aan één binnen de bandbreedte. 

Behalve de hier besproken directe overgang zonder exciton-vorming is het 
ook mogelijk dat de luminescentie plaatsvindt door het verdwijnen van een door 
elektron en gat gevormd exciton[BLO 92A1• Excitonen kunnen meest waarschijnlijk 
gevormd worden op bepaalde punten in de bandenstructuur, die niet noodzakelijk 
de minima hoeven te zijn. 

8. absorptie. Fotonen die door een halfgeleider geabsorbeerd worden veroorzaken 
directe of met behulp van in het preparaat aanwezige fononen indirecte over
gangen in het preparaat. Hier bespreken we de directe excitatie van een elektron
gat paar. Formules gelijkend die bij het vorige onderwerp ~nnen gegeven worden. 
De absorptie moet vaak concurreren met de door de straling geïnduceerde emissie. 
Netto kan de absorptie snelheid gegeven worden door 

(2.18) 
V 

met p(E) als in 2.3.7. 
De resulterende concentratie van de gaten en elektronen apart, n0, volgt via 

het principe van behoud van energie uit het geabsorbeerde vermogen van de laser 
[Jm-2], de pulsduur en de foton-energie, en enkele afmetingen waaronder de 
werkzame diepte (absorptie-diepte) van het preparaat. Opgemerkt dient wel te 
worden dat na verloop van tijd de ladingdragers naar grotere diepte diffunderen, 
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waardoor de werkzame diepte toeneemt en de concentratie afneemt. 

9. Poisson. Als de positie van de ladingdragers binnen de halfgeleider bekend is, kan 
het lokale veld veroorzaakt door de ladingen berekend worden. We zullen dit 
macroscopisch, dit wil zeggen met middelingsfunctie doen. Verder gaan we ervan 
uit dat het resulterende elektrische veld enkel componenten in de richting van het 
opgelegde veld heeft, aangezien de verdeling van positieve en negatieve lading in 
richtingen dwars hierop in principe uniform is. Poisson geeft 

(2.19) 

oftewel in integraalvorm voor de x-component 

(2.20) 

We hebben in de 3D-simulatie na elke micro-tijdstap een gediscretiseerde 
ladingsverdeling als functie van x opgemaakt, wat in feite al een middeling inhoudt. 
Inclusief een verdere middeling leidt dit tot de uitdrukking 

Lno e ~ 
g'(xi+l) -g'(x) = -N -- ~ Ni+n gn 

0 eoe r n=-1 

(2.21) 

hierbij bevat Ni de totale met w (zie 2.3.3) gewogen netto lading in het interval 
[xi,xi+l) en is de middelingfunctie gi gelijk aan V4 voor i= -1 en + 1 en 1/z voor i=O. 
De factor Ln0/N0 is een normering (zie 2.3.2), nu per oppervlakte-eenheid lood
recht op het veld, waarbij L de lengte van het preparaat is in de richting van het 
veld. 

We stellen ~oisson(x0) gelijk aan nul. Bij dit door de ladingdragers 
veroorzaakte veld moet het (in plaats constante) externe veld vanzelfsprekend nog 
opgeteld worden. Het lokale veld wordt na iedere micro-tijdstap berekend en 
tijdens de volgende stap gebruikt. Hier zal dus ook na-ijling voorkomen: de micro
tijdstap moet voldoende kort zijn om instabiliteit te voorkomen. 

10. contact en stroom. Contacten aan een halfgeleider kunnen een tweeledige functie 
hebben. Ten eerste dienen ze om een potentiaal over het preparaat te kunnen 
vasthouden en ten tweede kunnen ze een stroom geleiden in of uit het preparaat. 
We kijken eerst naar zijn functie als stroomgeleider. 

Tussen halfgeleider en het metaal bevindt zich meestal een potentiaalberg 
(gevormd door bijvoorbeeld Schottky barrièrelSHA 841). Bij afwezigheid van deze 
barrière zullen alle deeltjes die na de vlucht een positie buiten de halfgeleider 
hebben door het contact worden opgenomen. Bij een oneindig hoge potentiaal in 
de barrière zullen echter alle deeltjes weerkaatst worden en zal het contact geen 
stroom geleiden. De meeste contacten zullen een eindige potentiaalberg hebben. 
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Bij een eindige potentiaalberg kunnen deeltjes met te lage energie door de barrière 
heen tunnelen terwijl ze ook bij een hogere energie gedeeltelijk door de potentiaal
stap weerkaatst worden. 

We gaan uit van een contact zoals beschreven in afb. 2.5. Van een deeltje dat 
na de vrije vlucht een x-coördinaat buiten de halfgeleider heeft wordt de energie E 
en impuls k berekend die het heeft op het moment dat hij de barrière raakt. 

De transmissie door of over de berg volgt uit quanturn-mechanische 
berekeningen[GAS 741 

(2.22) 

waarin k het golfgetal vóór en K die in de barrière (breedte !) is. Is de energie van 
het deeltje in de barrière negatief, en K dus imaginair, dan is sin2

( KI) te schrijven 
als -sinh2(Kl/i). Uitgaande van parabolische dispersie relatie, en een massa in de 
barrière gelijk aan die in de halfgeleider kunnen we dit schrijven als 

4EE 
T = ----:----:------

Et!r{ s~:2 } (k 
1
!) + 4EE 

(2.23) 

Waarin E de energie van het deeltje voor de barrière is en E de absolute waarde 
van de energie in de barrière. Ethr is het energie verschil tussen de bodem van de 
band in en voor de barrière. De sinus-hyperbolicus wordt gebruikt voor tunneling, 
hier is k' =Kj i. In het andere geval wordt de sinus gebruikt met k' =k. 

De ladingsdichtheid die op een contact terecht komt door de (gedeeltelijke) 
transmissie van een deeltje i met gewicht w volgt uit 

Ln0 ( ) a = T(k.) w. e _ 2.24 
I I N 

0 

Het gewicht van het deeltje zal met Tw 
verminderd worden. 

afb. 2.5 Contact met bijbehorende barrière. Deeltjes met te lage 
energie kunnen door de barrière tunnelen; een gedeelte van de 
deeltjes met hogere energie zullen toch weerkaatst worden. 
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11. contact en spanning. We kunnen de contacten ook zien als twee condensator
platen die door een externe spanningsbron zoveel lading bevatten dat ze het 
benodigde externe veld veroorzaken. fCHR 931 Het veld dat door een ladingsdichtheid 
ae op de elektronplaat en - ah op de gatenplaat veroorzaakt wordt is gegeven door 

(2.25) 

Het veld in de halfgeleider is afhankelijk van zowel dit externe veld als het veld 
veroorzaakt door polarisatie van in het materiaal aanwezige vrije ladingverdeling. 
Ook kunnen ladingen uit de halfgeleider op deze platen terecht komen en dit 
externe veld beïnvloeden (2.3.10). In een geïdealiseerde situatie wordt lading 
momentaan bijgevuld of afgevoerd teneinde de spanning over het preparaat 
constant te houden, ondanks deze polarisatie en ladinglek. In de simulatie gaan we 
ervan uit dat de lading aangevuld wordt met een regeneratietijd -rreg: 

(2.26) 

a- a0 is het ladingtekort (of overschot) waarbij a0 de lading is die, op beide platen 
aanwezig, zorgt voor het aanleggen van het benodigde veld. 

Aan het einde van elke micro-tijdstap wordt gekeken hoeveel lading op de 
platen is aangekomen. Vervolgens wordt voor de duur van één micro-tijdstap 
gekeken hoeveel lading de bron kan aanvullen volgens bovenstaande formule. Met 
de resulterende totale lading wordt uitgerekend hoe groot het veld is dat de 
condensator levert. Het externe veld volgt opnieuw uit (2.25). 

Het lokale veld bestaat uit de combinaties van de bijdragen van de externe 
contacten en de in de halfgeleider aanwezige lading (zie 2.3.9). 

2.4 Interactie tussen ladingdragers 

Een deeltje kan een storing vormen voor een anJer deeltje, niet alleen via 
zijn bijdrage in de complete toestandsdichtheid van het preparaat, maar ook door 
zijn aanwezigheid zelf. Dit kan een directe interactie tussen twee ladingdragers via 
hun Coulomb-potentiaal veroorzaken. 

In principe moet de storing van elk apart deeltje in het preparaat (niet alleen 
de gevolgde deeltjes!) als een apart mechanisme in de simulatie worden 
opgenomen aangezien elk een eigen impuls heeft; dit is niet te doen. Behalve de 
afhankelijkheid van de toestand van het momenteel gevolgde deeltje is de 
waarschijnlijkheid ook een functie van de toestand van het tweede deeltje. Deze 
toestand hoeft niet bekend te zijn. 

1. strooikans. We berekenen daarom een maximale kans voor een Coulomb-interactie 
tussen twee bepaalde deeltjes. Deze vermenigvuldigen we met het totale aantal 
deeltjes aanwezig in het preparaat die als tweede deeltje deze interactie 
veroorzaken. De op deze wijze verkregen overschatte totale waarschijnlijkheid voor 
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de verstrooiing van één deeltje aan een willekeurige tweede behandelen we als één 
mechanisme. 

Elk gevolgd deeltje kan geassocieerd gedacht worden met een aantal van de 
totale deeltjes in het preparaat die zich in ongeveer gelijke toestand bevinden, 
zoals vermeld in 2.3.2. De interactie met een aantal deeltjes wordt als het ware 
gesommeerd en vervangen door de interactie met het gevolgde representatieve 
deeltje. Dit kan aangezien voor elk van dit aantal deeltjes de waarschijnlijkheid 
praktisch gelijk is bij een groot aantal gevolgde deeltjes. Bij selectie van de deeltje
deeltje verstrooiing kiezen we willekeurig uit de gevolgde deeltjes de lading 
waaraan verstrooid wordt. 

2. rejectie. Bij het berekenen van deze maximale strooikans wordt gebruik gemaakt 
van de concentratie deeltjes n0 zoals deze in het begin van de simulatie bestond. 
Wijziging van de concentratie wordt in de simulatie tot uiting gebracht door een 
aantal deeltjes die op "non-actief' staan, of door het verlagen van het gewicht van 
een gevolgd deeltje (zie 2.3.3). 

Verlagen van de concentratie zorgt dat deze verstrooiing minder frequent (oftewel 
overschat) zal worden. We ondervangen dit door ook de non-actieve deeltjes op te 
nemen bij de selectie van het tweede deeltje; wordt één van deze inderdaad 
geselecteerd dan wijzen we de verstrooiing in zijn geheel af. Deze rejectie-techniek 
passen we ook toe op deeltjes met een gewicht w lager dan één. Dit deeltje heeft, 
doordat het in feite "minder aanwezig" is minder kans bron van verstrooiing te zijn 
dan een identiek deeltje met gewicht één. We passen rejectie toe met behulp van 
het willekeurig getal mals 8l>w. 

Een derde rejectie zal worden toegepast doordat er gebruik is gemaakt van een 
maximale strooikans. Als het tweede deeltje geselecteerd is en er waar nodig één 
van de eerste twee rejectie-tests is 
toegepast kan de werkelijke strooikans 
berekend worden met behulp van de 
relatieve impuls van beide deeltjes. 
Hierbij wordt gekeken naar de relatieve 
impuls van beide deeltjes: de 
verstrooiing vindt plaats in massa- } rcaan 5291) 
middelpunts coördinaten ('Centre of 
Mass System, CMS). Rejectie vindt nu 
plaats naar de mate van werkelijke over
schatting (zie afb. 2.6). 

3. berekening eindtoestand. De impulsen 
van beide deeltjes worden uitgedrukt in 
de 'Centre of Mass System', dit levert 
een massa-middelpunts en een relatieve 
beweging op. De relatieve impuls wordt 
verstrooid als ware het een één deeltjes 

alb. 2.6 Selectie van deeltje waaraan verstrooid wordt met rejectie 
voor overschattin~ strooikans 
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verstrooiing aan een vaste lading. Nadat de relatieve beweging verstrooid is wordt 
deze samen met de gelijk gebleven massamiddelpunts beweging terug 
getransformeerd naar laboratorium coördinaten. 

Beide deeltjes moeten voldoen aan het Pauli-verbod, ze moeten dan ook 
beide gecontroleerd worden met behulp van de impuls-verdeling. Enkel de 
toestand van het eerste gevolgde deeltje dient bewaard te worden; het tweede 
deeltje dat uit de gevolgde set deeltjes wordt gekozen dient slechts als beeld voor 
een werkelijk deeltje: de uiteindelijke impuls van dit deeltje hoeft niet bewaard te 
worden. 

4. deeltje-deeltje verstrooiing versus Poisson. Zoals in 2.3.4 moeten we oppassen als 
we in een simulatie de effecten van lading zowel klassiek door een lokaal veld (zie 
2.3.9) als quanturn-mechanisch door verstrooiing willen verwerken. We moeten 
oppassen de invloed van de vrije ladingen niet dubbel te tellen. Dit lossen we op 
door de beide methoden een andere ruimtelijke dracht te geven. De directe 
verstrooiing passen we alleen toe als de beide ladingen dicht bij elkaar zijn; het 
lokale veld middelen we over een afstand groter dan deze, zodat hierin geen korte
afstand effecten te zien zijn (zie afb. 2.7). 

Als maat voor deze afstand gebruiken we de zogenaamde afschermingslengte 
Á. -l (screeninglength) voor de afscherming van een lading door de overige ladingen 
in het preparaat. De potentiaal van de afgeschermde lading is evenredig met 
exp( -r.Ä.)jr. 

Berekening van (differentiële) strooikans voor twee deeltjes verstrooiing is te 
vinden in bijlage A. Hier is ook meer te vinden over de afscherming. 

Een uitbreiding van het blokschema voor de vlucht-simulatie inclusief de 
deeltje-deeltje interactie wordt aan het eind van dit hoofdstuk gegeven, bladzijde 
22. Het is een uitbreiding van het bij paragraaf 2.2 gegeven blokschema. 

2.5 Opbouw van een simulatie 

Alvorens de vlucht van een verzameling 
deeltjes te volgen moeten er bij een 
simulatie voorbereidende 
werkzaamheden gedaan worden. Vóór 
de eigenlijke vlucht-simulatie begint 
worden de verschillende 
waarschijnlijkheden berekend en 
onthouden. Op deze manier behoeven 
deze tijdens de simulatie niet voor elk 
geval apart berekend te worden. Tevens 
moet er aan de te simuleren deeltjes 
een begin-toestand gegeven worden. 
Tenslotte moeten, tijdens en na de 
simulatie, resultaten bekend gemaakt 
worden. 

Een compleet blokschema van de 

I I I 

iE i --~-----------1 ~ 
~ ~- ~ :·----------- ~ 
,.,.""-- I I --~ 
~- i x-+ i i 

afb. 2.7 Kone-aJstand verstrooiing aan ladingen, lange afstand 
versnelling door lokaal veld. 
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simulatie wordt aan het eind van dit hoofdstuk gegeven, zie bladzijde 23. 

1. opzet. Een simulatie moet elementen bevatten die gegeven worden door een model 
van een experiment: de mogelijke mechanismen voor verstrooiing, de wijze waarop 
de ladingdragers in het preparaat ontstaan, een model voor de contacten waarmee 
de stroom door een preparaat gemeten wordt, de wijze waarop ladingdragers 
recombineren en luminescentie veroorzaken, etcetera. Al deze zaken kunnen als 
aparte elementen worden gecombineerd tot een simulatie-programma. 

Om de simulatie op verschillende experimenten toe te kunnen passen worden 
aan het begin van de simulatie de nodige parameters hiervoor vanaf een apart 
bestand ingelezen. Hier kan ook de vorm en uitgebreidheid van de uitvoer bepaald 
worden door middel van zogenaamde controle parameters. 

2. overgangswaarschijnlijkheden. Basis voor de quanturn-mechanische berekening van 
strooikansen is de zogenaamde strooimatrix. Deze matrix geeft een maat voor de 
overgangswaarschijnlijkheid van een toestand k naar een toestand m onder invloed 
van een storende potentiaal !i V en wordt uitgedrukt als 

Mkm = I ( lfrm I W I I/fe ) I (2.27) 

Voor de berekening van de strooikans gebruiken we de gouden regel van Fermi: 

(2.28) 

hierin is p(k) de toestandsdichtheid van de eindtoestand. De integrand van boven
staande formule levert ons de kansverdeling voor uiteindelijke impuls of strooi
hoek. 

De strooikansen worden voor de simulatie voor een groot aantal waarden van 
k uitgerekend en in het geheugen opgeslagen; tussenliggende waarden worden 
geïnterpoleerd. Voor de selectie van strooihoek hebben we verschillende 
mogelijkheden; het principe is in paragraaf 2.1.2 uitgelegd. 

3. begin-toestand. Vaak is de verdeling van een begintoestand bekend: als 
bijvoorbeeld met behulp van een laser ladingen worden geëxciteerd naar de 
geleidingsband, dan is deze verdeling met behulp van de spectrale verdeling van de 
laser te bepalen. Voor berekeningen in een intrinsieke halfgeleider kan een 
(verschoven) Fermi-verdeling bij bepaalde temperatuur gebruikt worden. 

Bij mobiliteits-berekeningen maakt de begin-verdeling niet zoveel uit. Als bij 
de simulatie van een preparaat met veld een Fermi-verdeling rond k = 0 als 
begintoestand gebruikt wordt dan gedraagt de simulatie zich als een experiment 
waarbij op t = 0 het veld aangezet wordt: de deeltjes zullen eerst versnellen totdat 
toch een verschoven Fermi-verdeling of iets dergelijks bereikt wordt. Hetzelfde 
geld voor een begintoestand bij nul Kelvin die het eenvoudigst te produceren is. De 
eerste tijdsopgeloste resultaten uit de simulatie weerspiegelen het 'aanzetten' van 
het veld, of bijvoorbeeld het verhogen van de temperatuur vanaf nul Kelvin. 
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4. evaluaties. Na zowel elke micro- als macro-tijdstap wordt de verzameling deeltjes 
geëvalueerd. Zaken die van belang zijn voor de juistheid van de simulatie, zoals het 
lokale veld en de verdelingen worden na elke micro-tijdstap opgemaakt. Hier 
worden ook verwerkt wat er tijdens de micro-tijdstap is gebeurd, zodat deze over 
een aantal micro-tijdstappen gesommeerd tijdens de macro-evaluatie gebruikt 
kunnen worden om tijdopgeloste uitvoer te geven. 

Aan het eind van de simulatie kan de verzamelde informatie verwerkt worden 
tot bijvoorbeeld relaxatietijden, mobiliteiten etcetera. Omdat ook de tijdopgeloste 
informatie in een bestand bewaard wordt kan deze laatste stap ook geschieden 
buiten het simulatie-programma. 

Door wijzigingen in het model van de simulatie kan bekeken worden welk 
model het beste met een reëel gedaan experiment overeenkomt. Dit model geeft 
dan inzicht in de processen die van belang zijn voor de resultaten van een 
experiment. Een model dat aan de hand van experimenten is opgebouwd kan met 
behulp van een simulatie worden bekrachtigd. 

In de volgende twee hoofdstukken worden twee simulaties besproken. In de 
eerste volgen we de relaxatie van een twee dimensionale elektrongas in een 
quanturn-put om de resulterende luminescentie te bepalen. In het tweede, meer 
uitgebreide, geval volgen we een ensemble in bulkmatçriaal, waarbij tevens de 
invloed van contacten en de fluctuaties in het lokale elektrische veld meegenomen 
worden. 
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vlucht 
gedurende To 

Einde 

atb 2.8: Simulatie van één deeltje gedurende de tijd T0• De cijfers verwijzen naar 
onderdelen uit paragraaf 2.2. 
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0 1 2 3 4 
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afb 2.9: De verschillende stappen en evaluaties in de simulatie van meerdere deeltjes. 
De beschrijving hiervoor is te vinden in paragraaf 2.3. 
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kies tweede 
deeltje 

check gewicht/ 
aanwezigheid 

naar CMS 

naar lab-coörd. 

Pauli-check 1&2 

atb 2.10: Uitbreiding van blokschema 1 bij de toepassing van deeltje-deeltje 
verstrooiing in de simulatie. Bijzonderheden hierover zijn te vinden in paragraaf 2.4 
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•Controle parameters 
•preparaat parameters 
• verstrooiing parameters 

•concentraties 
•excitatie-energie/fracties 
etabelstappen energie/impuls 
•screening lengte 

•Matrices 
•Screening 
• (geïntegreerde) kansverdelingen 
•drempel-energie 
•max. strooikansen 

•Opmaken verdelingen 
• berekenen lokaal veld 
•boekhouding verstrooiingen 
•berekenen overlaptb.v.luminescentie 

•uitvoer resultaten (veld, lumin., etc.) 
•uitvoer verdelingen 

afb 2.11: Een volledige simulatie. Voor de loops verwijs ik naar blokschema 2, voor 
de eigenlijke simulatie naar blokschema 3 en 1. Verdere bijzonderheden in paragraaf 

2.5 



3. 
Twee dimensionale elektron relaxatie 
Elektronen die in een directe halfgeleider door een laserpuls worden geëxciteerd 
op een bepaalde energie in de geleidingsband zullen onder het uitzenden van 
optische fononen relaxeren richting de bodem van deze band. Eénmaal aan
gekomen in de buurt van de directe overgang zullen ze recombineren met de bij de 
overgang aanwezige gaten in de valentie band, eventueel via de vorming van 
excitonen, waarbij de resulterende straling gedetecteerd kan worden. 

De stijgtijd van de luminescentie blijkt sterk afhankelijk te zijn van de energie 
van de laserpuls, ofwel van de plaats waar de elektronen in de geleidingsband 
geïnjecteerd wordenlBLo 931. Om dit verschijnsel beter te kunnen begrijpen is een 
Monte-Carlo simulatie programma geschreven dat tevens elektron-hole wissel
werking bevat en uitgebreid kan worden met exciton-vorming. 

De groep van relaxatie-simulaties omvat onder andere de in dit hoofdstuk 
omschreven simulatie. Voor de resultaten van andere simulaties, waartoe ik ook 
constructief heb bijgedragen, verwijs ik naar de publikaties in de bijlage. 

3.1 Model 

In deze simulatie volgen we de gedragingen van elektronen in een twee 
dimensionaal elektronen gas gevormd in een oneindig diepe put. In de richting 
loodrecht op dit vlak hebben de elektronen gequantiseerde energie en golfgetal, 
terwijl in het vlak een normale kwadratische E-k dispersierelatie wordt 
verondersteld zoals die gekenmerkt door de bandenstructuur van Gallium Arsenide 
rond k = 0. We betrekken in de simulatie uitsluitend de laagste sub band; laag 
houden van de excitatie-energie rechtvaardigt dit. We meten uitsluitend de directe 
recombinatie van elektronen en zware gaten. 

1. excitatie. Door een laserpuls op t=O zullen elektronen geëxciteerd worden naar de 
geleidingsband onder het achterlaten van gaten in de lichte of zware gaten-band 
(zie 2.3.8). Het golfgetal van deze elektron-gat paren volgt direct uit de foton
energie van de laser en de relatieve energie van de subniveau's. 

We gaan ervan uit dat alle fotonen die in het preparaat treden een elektron
gat paar creëren. Fotonen die ontstaan door geïnduceerde recombinatie in het 
preparaat zullen elders in het preparaat nieuwe elektron-gat paren creëren. 
Rekening houden met reflectie kan door voor het vermogen van de laser het door 
het preparaat geabsorbeerde vermogen op te geven. De intensiteit van de laser is 
niet zo hoog dat er rekening gehouden moet worden met de bezetting van de 
eindtoestand. 

De relatieve verdeling tussen lichte en zware gaten volgt slechts uit de 2D
toestandsdichtheid van beide banden, hun concentraties verhouden zich als hun 
massa's. We veronderstellen dat de gecreëerde lichte gaten momentaan door 
middel van het uitzenden van optische fononen in hun band relaxeren en in de 

24 
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zware gaten band terecht komen, waar ze tijdens de simulatie verder kunnen 
relaxeren. Voor de rest van de simulatie verwaarlozen we de lichte gaten band. Het 
resultaat na excitatie is als in de E-k relatie in afb. 3.1. 

2. luminescentie. We meten de luminescentie door de directe recombinatie van gaten 
en elektronen rond k=O (zie paragraaf 2.3.7). Omdat de energie-toestandsdichtheid 
van de gaten en elektronen op een bepaald subniveau constant is is de intensiteit 
van de luminescentie dus een functie van de verschillende concentraties. 

In de simulatie zal de luminescentie in een energieinterval met een breedte 
11E boven Ecv volgen uit de overlapping van elektron- en gat-concentratie zoals in 
formule (2.16) 

Ecv +!JE 

L f Nh(k)Ne(k)dE (3.1) 

Ecv 

3. simulatiewijze. We volgen zowel de gaten als de elektronen. Voor beide deeltjes 
bepalen we apart de maximale strooikans die bepalend is voor de lengte van de 
vrije vlucht. Als zowel de elektronen als de gaten een bepaalde tijd (micro-tijdstap 
0.01 ps) gevolgd zijn worden verdelingen opgemaakt en wordt elk deeltje weer een 
korte tijd gesimuleerd. 

In de simulatie nemen we als verstrooiingsmogelijkheid LO-fonon relaxatie 
op. Naast deze LO-fonon interactie, die zorgt dat de 'plukjes' ladingen relaxeren, 
nemen we in de simulatie ook deeltje-deeltje interactie[Goo 881 op die deze 'plukjes' 
zal verbreden. Meer hierover in paragraaf 3.2. De uitvoer van het programma 
bestaat uit een maat voor de band-edge luminescentie. Met de simulatie kan een 
scan over verschillende foton-energieën 
gemaakt worden. 

e 

atb. 3.1 Elektronen en gaten verdeling na excitatie en directe 
relaxatie van lichte gaten. 
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3.2 Twee dimensionale deeltje-deeltje verstrooiing 

Elektronen en gaten zullen verstrooien aan elkaars Coulomb-potentiaal, 
afgeschermd door overige elektronen en gaten in het sample. Een uitgebreide 
berekening van de strooikans staat in de appendix. Wc stellen hier dat een 
verstrooiing van twee geladen deeltjes met eindige massa aan elkaar in het 
massamiddelpunt systeem ('centre of mass system', c.m.s.) uitgedrukt worden als de 
verstrooiing van één deeltje aan een vaste lading. 

1. strooikans. De massa van dit deeltje is in dit geval 

/l = 

en de impuls kan uitgedrukt worden als 

Elastische verstrooiing van de k van dit deeltje over een hoek 8 heeft de 
waarschijnlijkheid 

waarin q de verandering van impuls van dit CMS-deeltje is, 

q = 2ksin(Vz8) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

en K de inverse afschermingslengte (zie bijlage A). S bevat hier de vormfactor van 
de verstrooiing Fijmn die uitdrukking geeft aan inter- en intrasubband verstrooiing 
voor een overgang van de subbanden (iJ") naar (m,n). Sis voor alle waarden van q 
kleiner of gelijk aan één. 

De totale kans op verstrooiing van één van de twee deeltjes volgt uit de 
integraal van deze strooifunctie over alle hoeken van 0 tot 21t gesommeerd over 
alle tweede deeltjes. 

De maximum waarde (bij k=O) van deze strooikans als beide deeltjes in 
gelijke subband blijven (intra-subband verstrooiing) is 

p.n2e4 1 
rmax = ---

4'h3 e~e; K
2 

waarbij n2 de oppervlakte concentratie van het tweede deeltje is. 

(3.6) 
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2. selectie mechanisme. De strooikans voor elektronen (en gaten) bevatten zowel de 
e-e (h-h) als de e-h (h-e). Elk van deze twee botsingen wordt als apart mechanisme 
in de simulatie opgenomen, met (maximale) waarschijnlijkheden gegeven door 
(3.6). Aangezien het preparaat een intrinsieke halfgeleider is geldt ne = nh. 
Verstrooings-waarschijnlijkheden tussen identieke deeltjes met gelijke halftallige 
spin bevatten een exchange-termfHAL 931. Hierdoor is de verstrooiing tussen deeltjes 
met gelijke spin minder waarschijnlijk dan bij tegengestelde spin. Deze exchange
term, waarvoor te corrigeren is met een extra factor, bten wij geheel weg: De 
verstrooiing tussen identieke deeltjes laten we slechts plaatsvinden tussen deeltjes 
met tegengestelde spinfGoo 881, zodat de te gebruiken concentratie hier de helft van 
de totale elektron of gat concentratie is. Duidelijk is dat de maximale verstrooiing 
van gaten aan elektronen sterker is dan de onderlinge verstrooiing in de geleidings
band. 

3. selectie strooihoek. Na de selectie van het mechanisme verloopt de simulatie van 
de verstrooiing zoals omschreven in paragraaf 2.4. Voor de selectie van strooihoek 
moeten we zoals in 2.1.2 vermeld staat uitgaande van formule (3.4) een 
geïntegreerde kansverdeling berekenen. 

Vanwege de normering in (2.2) komt dit neer op het bereken van een 

F(8) = (3.7) 

We zullen hier gebruikmaken van een gemaximaliseerde functie, geheel volgens 
2.1.3. 

Er geldt dat S(q)~l en 2k sin(V28)~2k 8j1t voor 0~8~1t zodat voor alle 
noodzakelijke waarden van 8 geldt dat 

1 
~----

8 
(2k-+K)2 

1t 

(3.8) 

Met deze laatste functie berekenen we een geïntegreerde kansverdeling zodat de 
strooihoek volgt uit 

(3.9) 
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Hierin is 

1 
K 
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1 
2k+K 

(3.10) 

Na eerste selectie van een strooihoek met deze functie volgt een rejectie-test aan 
de hand van de werkelijk te gebruiken uitdrukking (voorlaatste uitdrukking in 
(3.8) ). 

3.3 Resultaten en discussie 

De simulatie is uitgevoerd voor een preparaat waarvan de gegevens in bijlage 
B.1 zijn opgenomen. Initiële concentratie is gesteld op 0.1·1011 cm -2

, waarbij de 
levensduur van de ladingdragers gelijk aan 50 ps. Om het effect van de elektron
hole verstrooiing te bekijken zijn de simulaties uitgevoerd met en zonder deze 
verstrooiing. Als functie van de laser-energie werd het verloop van de band-edge 
luminescentie (tot +6 me V) bepaald. Met behulp van deze luminescentie gegevens 
kan een stijgt~id berekend worden. 

1. luminescentie. De luminescentie kan in een hoogtelijnen-plot weergegeven worden: 
in afbeelding 3.2 die met enkel e-e en h-h verstrooiing, in afbeelding 3.3 inclusief e
h verstrooiing. De stappen van de hoogtelijnen zijn arbitrair, maar gelijk en even
redig met de luminescentie. Uit deze gegevens zijn stijgtijden gedestilleerd, door de 
luminescentie te fitten aan 

(3.11) 

waarin •, de stijgtijd geeft en •d een decay-tijd. t0 drukt een vertraging van de 
luminescentie uit die een gevolg is van tijd nodig voor de relaxatie van lading
dragers tot detecteerbare energie (de luminescentie vertoont een exponentieel 
"voetje"; de fit leidt tot betere resultaten door het introduceren van de t0). Een 
systematische vertraging van de luminescentie treedt op door de techniek van de 
simulatie: De uitvoer van luminescentie-data ijlt na ten opzichte van de werkelijke 
verdeling (zie 2.3.1). 

Slechts voor excitaties in het gebied 1905-1915 me V is •d is kort. Voor de 
overige energieën verschilt deze nauwelijks van de ingeprogrammeerde life-time 
(50ps) of is hij zoveel groter dan de rise-time dat hij niet uit de gegevens te halen 
is. In afbeelding 3.4 is de stijgtijd af te lezen. Ter vergelijking is in afbeelding 3.5 
de golfvector af te lezen die de elektronen en gaten hebben na LO-fonon relaxatie 
( excess-waarde ). 

In de afbeeldingen 3.2 en 3.3 zijn een aantal gebieden aan te wijzen: er is een 
zéér snelle stijging rond 'hw = 1910 me V, verder twee snelle stijgingen bij 1930 en 
1975 me V. Hiertussen bevinden zich twee 'dalen' bij 1920 en 1950 me V. Verder 
bevindt zich nog een trage stijgtijd rond 1990 me V; deze is minder traag in de 
simulatie mèt elektron-gat wisselwerking. Verschillen tussen beide grafieken zijn in 
eerste instantie niet echt duidelijk: De details zijn mèt eh-verstrooiing meer 
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uitgespreid. Het dalen van de intensiteit bij 1910 blijkt sneller te geschieden met 
eh-verstrooiing. 

2. relaxatie. Voor vier verschillende waarden van de foton energie is nader onderzoek 
gedaan. Bij 1910 me V is zowel de elektron als de hole excess energie (energie na 
relaxatie door LO-fonon) laag. Bij 1930 me V is alleen de elektron excess energie 
laag, in de buurt van 1990 enkel de hole excess energie. Tenslotte is er bij de trage 
stijgtijd bij 1956 me V ook een simulatie gedaan. De luminescentie van deze vier 
simulaties is in de afbeeldingen 3.6 tot 3.9 af te lezen. Bij 1910 me V is een decay 
te zien en het lijkt alsof de luminescentie tenslotte stabiliseert op een bepaald 
niveau. De luminescentie van de 'no eh' simulatie lijkt sprekend op die waarbij de 
eh-wisselwerking wel is meegenomen, maar de daling na 1 picoseconde is initieel 
trager: het uitspreiden van de gatenverdeling is zonder eh-wisselwerking trager. De 
zeer trage stijging van 1956 is duidelijk, op het eerste gezicht is de stijgtijd 
oneindig. De intensiteit van de complete simulatie is duidelijk hoger dan de 
simulatie zonder eh-verstrooiing. Bij 1990 me V tenslotte is een duidelijk lagere 
intensiteit in het geval van de simulatie zondert eh-verstrooiing te zien, terwijl in 
de simulatie bij 1930 me V dit verschil minder is: eh-verstrooiing is het meest 
effectief in het verstrooiien van elektronen tot detecteerbare energie. 

Van de vier genoemde foton-energieën is voor de simulatie met de volledige 
carrier-carrier verstrooiing in de afbeeldingen 3.10 tot en met 3.13 de k-verdeling 
van gaten en elektronen gegeven bij de simulatie met eh-verstrooiing. Voor de 
simulatie bij 1990 me V is in afbeelding 3.14 tevens die voor de simulatie zonder 
eh-verstrooiing gegeven. De tijden waarbij deze verdelingen zijn genomen zijn 
achtereenvolgens t=0.05ps, 0.5ps, 2.5ps, 5.0ps en 10.0 ps na de excitatiepuls. Langs 
de x-as in deze grafieken staat de energie van de elektronen behorende bij de 
waarde van k! die als index-waarde voor de verdeling is gebruikt (LO-fonon 
energie van gaten ligt hier ongeveer bij 280 me V elektron energie, aan de rechter
zijde van de grafiek). 

Duidelijk is de LO-fonon trap van de elektronen te zien in de bovenste helft 
van elke grafiek. Na 0.2ps zijn alle elektronen in de bodem van de geleidingsband 
aangekomen. Door onderlinge botsingen spreiden beide verdelingen zich uit; dit is 
vooral duidelijk bij de gaten. In de gatenband bevinden zich bij de aanvang van de 
simulatie een smalle en een brede concentraties ladingen. De brede (afkomstig 
vanuit de lichte gaten band) lijkt te ontbreken bij 1930 me V, maar uit het op
duiken bij k} (Ee(k!) = 70 me V) blijkt dat zij zich rechts van de grafiek bevond. De 
gaten spreiden zich binnen 1 ps uit over het hele gebied o~h <ELO-fonon· Na 
verloop van tijd concentreren elektronen en gaten zich rond k = 0, de gaten blijven 
echter meer uitgespreid. 

3. stijgtijden. De luminescentie kan enkel optreden als binnen de detector-energie 
zowel elektronen als gaten aanwezig zijn. Als in de simulatie geen carrier-carrier of 
inelastische verstrooiing anders dan LO-fonon wisselwerking zou zijn opgenomen, 
dan was luminescentie onmogelijk geweest als na LO-fonon relaxatie elektronen of 
gaten buiten dit venster bleven steken, of elkaars k-verdeling niet overlapte binnen 
het venster. Enkel bij 1llû = 1910 me V wordt aan deze voorwaarden wel voldaan. De 
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luminescentie bereikt hier zijn hoogste waarde nadat de electronen zijn 
gerelaxeerd. De intensiteit daalt hierna doordat de gaten zich uitspreiden. Zoals uit 
de afbeeldingen 3.10 en verder blijkt zijn er binnen 0.5 ps zowel gaten als 
elektronen aanwezig het luminescentie-gebied. Verstrooiing van gaten aan elkaar is 
zeer intens. De strooikans voor elektron-elektron verstrooiing is echter door hun 
veel lagere massa veel kleiner. Voor de luminescentie is de verstrooiing van 
elektronen bepalend, de gaten zijn (in lagere concentratie) toch al aanwezig. 

Door elektron-gat wisselwerking in de simulatie op te nemen neemt de 
elektron verstrooiing toe aangezien de gereduceerde massa in (3.4) van het eh
koppel hoger is dan die van een ee-paar, de deeltjes niet identiek zijn en er dus 
geen exchange-term of gehalveerde waarschijnlijkheid aan te pas komt (paragraaf 
3.2.2). Door de veel grotere massa van het gat is de absolute impuls-verandering 
van het elektron gering, vaak echter wel voldoende om het tot detecteerbare 
energie te laten dalen of het net over de fanon-energie drempel te brengen. LO
fonon relaxatie brengt vervolgens het elektron naar k = 0, waar de luminescentie 
gedetecteerd kan worden. We verwachten dus dat in die situatie dat het elektron 
niet reeds binnen de detector-breedte aanwezig is doch zich dicht onder de fanon
energie bevindt het implementeren van eh-wisselwerking de luminescentie ook 
bevordert. Dit kan gezien worden in kortere stijgtijd aan de dalende lijnen in 
afbeelding 3.4. 

Vooral bij 1910 en 1930 is duidelijk te zien dat er in de impuls verdeling 
meerdere concentraties elektronen voorkomen, afkomstig van excitatie vanuit de 
lichte en zware gaten band. Beide concentraties 'spreiden uit' door deeltje-deeltje 
verstrooiing, en belanden elk met een eigen specifieke tijd in het detecteerbare 
gebied; dit verklaart het lichte stijgen van de luminescentie bij 1910 me V var:af 
t = 8 ps. Het werkelijke luminescentie verloop verschilt van de eenvoudige 
formule (3.11). Het berekenenen van één stijgtijd is hier niet eenvoudig. 
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afb. 3.2: Hoogtelijnen-plot van de luminescentie uit de quanturnwen (zonder eh
verstrooiing) als functie van fotonenergie (verticaal, [ e V]) en tijd (horizontaal, [ps ]). 
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afb. 3.3: Hoogtelijnen-plot van de luminescentie waarbij wel rekening gegouden is met 
de eh-wisselwerking. 
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atb 3.4: Rise-time van de luminescentie uit de quanturnwen als functie van de 
fotonenergie voor de simulatie inclusief en exclusief elektron-gat wisselwerking. 
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afb. 3.5: Waarden voor de excess-golfvector van zowel de elektronen als de gaten als 
functie van fotonenergie. Aangegeven is tevens de uiterste golfvector resulterend in 
detecteerbare straling. 
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afb. 3.6: tijds-opgeloste luminescentie uit de quanturn well voor 'hCa> = 1910 me V ( e en 
h laag). Doorgetrokken lijn met, gestippelde lijn zonder eh-verstrooiing. 

10 

5 

0 2 4 6 8 10 12 

time (ps] 

afb. 3. 7: tijdsopgeloste luminescentie bij fotonenergie van 1930 me V ( e laag en h hoog 
in energie). Doorgetrokken lijn met, gestippelde lijn zonder eh-verstrooiing. 
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afb. 3.8: Tijdsopgeloste luminescentie bij fotonenergie 1956 me V (noch e, noch h laag 
in energie). Doorgetrokken lijn met, gestippelde lijn zonder eh-verstrooiing. 
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afb. 3.9: Tijdsopgeloste luminescentie bij een fotonenergie van 1990 me V (slechts de 
h-energie is laag). Doorgetrokken lijn met, gestippelde lijn zonder eh-verstrooiing. 
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afb 3.10: Impuls-verdeling van elektronen en gaten in de simulatie met fotonenergie 
van 1910 meV. Horizontaal staat de elektron-energie behorende bij deze impuls. 
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afb 3.11: Impuls-verdeling van elektronen en gaten in de simulatie met fotonenergie 
van 1930 me V. Horizontaal staat de elektron-energie behorende bij deze impuls. 
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afb 3.12: Impuls-verdeling van elektronen en gaten in de simulatie met fotonenergie 
van 1956 me V. Horizontaal staat de elektron-energie behorende bij deze impuls. 



§ 3.3 2-dimensionale elektron relaxatie 38 

e 

0,05 ps 

0,5 ps 

2,5 ps 

5,0 ps 

10,0 ps 
0 ao .... 0 ISO 100 1150 aoo 

afb 3.13: Impuls-verdeling van elektronen en gaten in de simulatie met fotonenergie 
van 1990 me V. Horizontaal staat de elektron-energie behorende bij deze impuls. 
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afb 3.14: Impuls-verdeling van elektronen en gaten in de simulatie met fotonenergie 
van 1990 me V. In deze simulatie is geen rekening gehouden met eh-wisselwerking. 
Horizontaal staat de elektron-energie behorende bij deze impuls. 



4. 
Drie-dimensionaal bulktransport 

Een halfgeleider waarin zich vrije ladingen bevinden kan stroom geleiden. 
Deze lading kan zich in een zuivere, intrinsieke, halfgeleider bevinden door 
excitatie van elektronen van de valentie naar de conductieband veroorzaakt door 
temperatuur of straling. In een gedoteerde halfgeleider kan zich lading bevinden 
door ionisatie van donoren of acceptoren. 

Vele processen vinden plaats in halfgeleider bulk-materiaal. Naast versnelling 
en verstrooiing van de vrije ladingen zal in preparaten met zowel elektronen als 
gaten als ladingdragers recombinatie van deze twee optreden. Al met al is half
geleider bulk-materiaal een interessant onderwerp voor ensemble Monte-Carlo 
simulatiesfJAC 831. 

Dit hoofdstuk handelt over de verschijnselen in een soort opto-elektronische 
schakelaar: bulk-materiaal kan in principe stroom geleiden via aangelegde 
contacten doordat ladingen worden vrijgemaakt door fotonen. De ladingdragers in 
het sample zullen in elk geval door een extern aangelegd veld gaan bewegen, 
waardoor er een ruimtelijke scheiding optreed tussen de positieve en negatieve 
ladingdragers en er een polarisatie optreed die in het sample het externe veld 
tegenwerkt. De levensduur van deze ladingdragers in LT-GaAs is beperkt door 
recombinatie en 'traps', naar verloop van tijd gedraagt de intrinsieke halfgeleider 
zich weer als isolator. 

De groep van bulktransport simulaties omvat onder andere de hier besproken 
schakelaar. Eenzelfde simulatie-techniek wordt gebruikt voor berekeningen aan 
zonne-cellen en foton- en deeltjes-detectoren. Een ander voorbeeld van het gebruik 
van de simulatie in deze gevallen vindt U achter in de bijlage. 

4.1 Model 

We bouwen de schakelaar op uit 
bulk LT-GaAs (MBE gegroeid op lage 
temperatuur) materiaal met aan beide 
kanten metaal-contacten afgeschermd 
door barrières (afb. 4.1). 
De exacte vorm van de barrières is bij 
de metaal-LT-GaAs overgang 
onduidelijk. Een Schottky-barrière zal 
een rol spelen, evenals oppervlakte 
effecten en isolerende oxyde-lagen. We 
nemen in de simulatie een arbitraire 
vlakke barrière op met de breedte van 
enkele atoomlagen en een hoogte in de 
orde van grootte van een Schottky-

I 

afb. 4.1/)e sneUe opto-elektronische schakellUlT 

40 
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barrière of de barrière bij een GaAs-AlAs heterojunctie (8Ec::::0.65 8Egap). 
Een vrij volledige l:>andenstructuur wordt aangenomen bestaande mt de eerste 

geleidingsband (zie 4.1.2) en de zware, lichte en afgesplitste gaten-band (lh, hh, en 
soh band). Ladingen worden geëxciteerd door een in tijd eindig smalle laser-puls 
die een gedeelte van het GaAs-oppervlak belicht, recombinatie en vooral trapping 
wordt verdisconteerd in een eindige levensduur van de vrije ladingen. 

In de simulatie wordt ook rekening gehouden met het lokale veld veroorzaakt 
door ruimtelijke fluctuaties van de ladingsverdeling naast de deeltje-deeltje 
interactie. De simulatie is zo geprogrammeerd dat het bulk-materiaal tevens uit 
AlxGa1_xA-s kan bestaan, parameters hebben waarden afhankelijkfAill 851 van x, 
waarbij x gesteld is op 0. 

1. bandenstructuur. Voor de vorm van de conductie-banden wordt een isotrope 
Karre-bandenstructuur aangehouden bepaald door effectieve massa en niet
paraboliciteitskonstante a 

E(l+aE)= 't-.2k2 
2m 

Verder nemen we aan dat de valentie-banden kwadratisch zijn. Overgangen 
tussen de verschillende valleys in de geleidingsband (zie volgende punt) inclusief de 
r-valley (het directe minimum bij k=O) kunnen enkel gebeuren met tussenkomst 
van een fonon met een golfgetal overeenkomstig een rand van het reciproke 
rooster. 

2. valleys. Op bepaalde punten in het reciproke kristalrooster van Gallium Arsenide 
en andere halfgeleiders bevinden zich in de conductie-band lokale energie-minima. 
In het reciproke fee-rooster van een III-V halfgeleider (afb. 4.2) bevinden deze zich 
in deL-punten aan het eind van een (111)-as en vlak voor de X-punten aan het 
eind van elke (100)-as. 

afb. 4.2 Reciproke rooster van een fee kristal. 
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afb. 4.3 Model voor bandenstructuur bulk Gallium Arsenide 
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De band-massa in de neven-valleys zijn sterk anisotroop: langs de as een 
longitudinale bandmassa m1 en dwars op deze as een grotere transversale massa mr 
Om toch met een isotrope massa te kunnen werken en om de respectievelijke 4- en 
3-voudige ontaarding in de toestandsdichtheid op te nemen worden de geleidings
massa me en toestandsdichtheidmassa mDos geïntroduceerd welke waarden meestal 
door experimenten worden bepaald. 

Door gebruik te maken van een anisotrope kwadratischeE-krelatie kan in dit 
theoretische geval een uitdrukking voor beide massa's gegeven worden. Stel 

Voor de geleidingsmassa middelen we de energie over een oppervlak met 
constante k. Op deze wijze verkrijgen we 

(E(k))= 1!2k2 
2mc 

met 

1 1( 1 zJ -=--+-
me 3 m 1 mt 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

Middeling van de toestandsdichtheid over een oppervlak met constante 
energie alsmede vermenigvuldiging met het aantal ontaardingen n (hele valleys per 
eenheidscel) levert de toestandsdichtheid 

[ ]

3h 
N(E) dE=L

3 
~ n m;n1'h E'h dE 

4~ 1!2 
(4.5) 

zodatwemDos kunnen uitdrukken als 

m =n 2/3 m 2/3 m 1/3 
DOS t l 

(4.6) 

Beide uitdrukkingen zijn geldig voor de L-valley; vanwege het verschoven zijn 
van de X-valley en de daardoor ontstane niet-kwadratische 'camel-back' structuur 
zijn ze echter niet volledig voor dit minimum. 
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3. excitatie. We nemen aan dat uitsluitend directe excitatie van lichte, zware en 
afgesplitste gaten-band naar de J!.valley plaatsvindt. De onderlinge intensiteit wordt 
bepaald door de toestandsdichtheid die nu, in tegenstelling tot in het twee
dimensionale geval bij één subband, tevens de energie bevat. De intensiteit van de 
straling is zo laag dat geen rekening gehouden hoeft te worden met de bezetting 
van de eindtoestand. 

De absorptie-rate Rab is dus een functie van massa en energie: 

111/2 ('h w-E )1/2 
r-v gap v= lh, hh 

(4.7) 
111/2 ('h w-E _ L1 )1/2 
r-v gap v= soh 

Bij een zodanig hoge energie dat ook vanuit de split-off hole band geëxciteerd kan 
worden is de relatieve intensiteit tevens een functie van de foton-energie. De puls
breedte kan eindig smal zijn: de elektron-gat paren worden in de eerste pico
seconden van de simulatie gecreëerd. 

4. verstrooiing. Opgenomen in de simulatie worden de rooster-interacties in de vorm 
van LO-fonon absorptie en emissie en de elastische verstrooiing aan akoestische 
fononen en geladen onzuiverheden. Al deze processen zorgen zowel voor intraband 
als inter-(gaten)band verstrooiing. Voor de afscherming van deze storingen 
gebruiken we de inverse afschermingslengte zoals deze gegeven is door Debye (zie 
appendix formule A.33). Intervalley verstrooiing gebeurt met behulp van fononen 
aan de rand van de reciproke eenheidscel. 

In afbeelding 4.4 vindt U de kansen van deze verstrooiingen als functie van 
energie voor elke valley c.q. band gegeven, uitgesplitst naar elastische verstrooiing, 
fonon annihilatie, fonon creatie en maximaal drie intervalley /band verstrooiingen 
voor het in de simulatie gebruikte preparaat en omstandigheden. Opvallend is de 
hoge intervalley-verstrooiing vanuit de gamma-valley naar de X- en L-valley. In de 
strooikans voor de lichte gaten zit een grote inter hole-band verstrooiing naar de 
zware gaten band, via onder andere LO-fonon interactie. Duidelijk uit de strooi
kans vanuit en naar de split-off hole-band blijkt dat deze deeltjes snel naar de 
lagere gaten-banden verdwijnen, hetgeen in eerste instantie leidt tot een verhitting 
van de gaten. 
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atb 4.4: Strooikansen uitgespHts naar band cq valley en strooimechanisme. 
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Bij de berekening van de inter- en intra-band gaten-verstrooiing moet ook 
nog rekening gehouden worden met de zogenaamde cel-overlap functief1:4K 851. Bij 
het met behulp van Fermi's gouden regel berekenen van de overgangs
waarschijnlijkheid wordt de golffunctie van gaten gelijkgesteld aan de complete 
Blochfunctie, inclusief celfunctie (zie bijlage A bij 1). De waarschijnlijkheden 
bevatten nu een factor 

(uk(r) I u;,(r) )= 1 +3c~2( 0 ) intraband 
(4.8) 

= 3sin2
( 0 ) interband 

4 

Deze factor, voor elke hoek kleiner dan één, onderdrukt bij inter-band overgangen 
enigszins de voorwaartse verstrooiing. 

5. simulatiewijze. We volgen de elektronen en gaten apart. Van elk deeltje wordt 
onthouden in welke valley of gaten-band ze zich momenteel bevinden. Voor deze 
zes mogelijkheden worden apart de maximale verstrooiing berekend, bij de gaten 
inclusief inter-band verstrooiing, bij de elektronen inclusief de inter-valley 
verstrooiing (inclusief verstrooiing tussen gelijke ontaarde valleys). 

Bij elke micro-evaluatie wordt de plaatsverdeling opgemaakt en de 'lading' op 
de contacten berekend teneinde het lokale veld te bepalen. De uitvoer tijdens de 
macro-evaluatie bevat in principe de spanning over het preparaat en de netto 
elektrische stroom naar de contacten. De positie van de deeltjes speelt een rol in 
het bepalen van het lokale veld en is van belang voor het in de simulatie opnemen 
van contacten. Het lokale veld is reeds behandeld in paragraaf 2.3.9. De barrières 
tussen contact en halfgeleider zorgen voor het enigszins opgesloten zijn van de 
ladingdragers in het preparaat. Voor de gedragingen van de contacten verwijs ik 
naar paragraaf 2.3.10 en 2.3.11. 

Het is mogelijk automatisch de simulatie uit te laten voeren voor 
verschillende initiële spanningen over de contacten. Hiervoor is een extra stap 
ingebouwd. 

Bij het selecteren van de strooihoek wordt voor zowel de inter en intra-hole 
band verstrooiing als de verstrooiing in de elektron band dezelfde formule gebruikt. 
Hier is de cel-overlap functie op één gesteld, waarna bij de gaten na de hoek
selectie rejectie wordt toegepast aan de hand van deze functie ter compensatie van 
de overschatting. Omdat deze functie wel is meegenomen in de integratie van W( 0) 
bij de berekening van Tr....k) moet in dit geval opnieuw een hoek geselecteerd 
worden. 



§ 4.2 Drie-dimensionaal bulktransport 46 

4.2 Drie-dimensionale deeltje-deeltje verstrooüng 

Verstrooiing van ladingdragers aan elkaar wordt ook in dit drie-dimensionale geval 
voorgesteld in het massamiddelpunts-beeld. De volledige berekeningen zijn te 
vinden in appendix A. 

1. strooikans. Verstrooiing van een drie-dimensionaal 'massamiddelpunts-deeltje' met 
impuls "nkret en massa p. (zie formules (3.3) en (3.2)) over een hoek 8 volgt uit 

W(8)d8 = -1-~ S(q) (2P.)
312 

E1f2sin8 d8 (4.9) 
41tL 3 e~e; (q 2 +ilf 'h 4 

Kis de inverse screening-length, S(q) is een extra screeningfunctie. q wordt gegeven 
door q=2kret sin(1/z8). Voor E geldt de uitC:rukking in (4.3). Integratie van deze 
formule over 8 van 0 tot 1t en sommatie over de deeltjes waaraan verstrooid kan 
worden levert de strooikans voor deeltje-deeltje verstrooiing Itkre1). 

De totale strooikans voor r-x, r-L en X-L verstrooiing wordt eenvoudigheids
halve op nul gesteld. Dit geldt ook voor verstrooiing tussen de neven-valleys en de 
gatenbanden. Evenzo is de X-X en L-L verstrooiing voor deeltjes in verschillende 
ontaarde valleys nul. Verstrooiing vindt hier slechts plaats tussen deeltjes in een 
valley aan gelijke as. 

De ontaarding van de valleys werd in de toestandsdichtheid al niet mee
genomen omdat beide deeltjes na verstrooiing in gelijke valley moesten blijven (in 
de uitdrukking voor mDos• formule (4.6), moet de factor n niet meegenomen 
worden). Doordat de verstrooiing alleen plaatsvindt voor deeltjes in exact gelijke 
valleys moet de concentratie deeltjes in de X- en L-valley ook gedeeld worden door 
de ontaardings-factor. 

We gaan er verder weer vanuit dat verstrooiing tussen deeltjes in gelijke band 
uitsluitend plaatsvindt bij deeltjes met gelijke spin. Dit levert een verdere factor Yz 
op. Resumerend is de relatieve intensiteit van de lading-lading verstrooiing bij 
gelijke waarden van kret gelijk aan rij= P.ij/gij waarbij de volgende tabel de factoreng 
geeft. Combinaties gemarkeerd met '-' zijn niet meegenomen. 

r x L hh lh soh 

r 2 - - 1 1 1 

x - 6 - - - -

L - - 8 - - -

hh 1 - - 2 1 1 

lh 1 - - 1 2 1 

soh 1 - - 1 1 2 
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De massa's gebruikt in de berekening van de gereduceerde massa J.l van het 
'deeltje' worden indien nodig berekend uit een combinatie van de toestands
dichtheid-massa en de geleidingsmassa: 

3/2 -1/2 
m = mDOS me (4.10) 

omdat de toestandsdichtheid de uitdrukking J.L312 E 112 bevat en we uitgaan van een 
isotrope bandenstructuur. 

2. selectie. We berekenen een genormeerde maximum waarde voor de deeltje-deeltje 
verstrooiing y. Deze levert vermenigvuldigd met de boven vermelde factor rij een 
maximum waarde voor de verstrooiing lij,max van deeltje soort i aan deeltje soort j. 
Voor de concentratie die hierin voorkomt nemen we de totale gaten- of elektronen 
concentratie n0 zoals deze ontstaat als de deeltjes vrijgemaakt worden in een 
oneindig smalle laser-puls. 

De werkelijke kans li/krel) is slechts een fractie hiervan, doordat in eerste 
instantie de maximale waarde genomen werd en in tweede instantie de 
concentratie van het tweede deeltje overschat is: 

N. 
~ij(k)= f(k) ~ rij r 

0 

(4.11) 

~ is het aantal deeltjes van het totaal aan gevolgde deeltjes N 0 in elektronen- of 
gaten-band dat zich momenteel in band of valley j bevindt. Met behulp van de 
f1.1ctie f(k) zal in latere instantie door rejectie de overschatting weggewerkt wordt 
die ontstaat door de gebruikte maximale waarde y. 

Vervolgens sommeren we voor elk van de zes groepen deeltjes (r-, X- en L
elektronen en licht, zwaar en afgesplitst gat) de bijdragen van verstrooiing met 
gaten enerzijds en elektronen anderzijds: 

~max(b,i)= r L:rij 
j 

(4.12) 

waarin j de r-, X- of L-valley is voor b =elektron, en j de lh, hh of soh band is voor 
b =gat. De twee resulterende strooikansen worden als aparte mechanismen 
opgenomen. Bij selectie van een van deze twee wordt uit de elektronen of gaten 
(afhankelijk van mechanisme) een willekeurig deeltje gekozen. 

De werkelijke kans op de verstrooiing tussen deze twee deeltjes wordt 
gegeven door formule (4.11) welke waarde kleiner is dan de hierboven staande. De 
overschatting is in eerste instantie gelijk aan 

r.(k) N. r .. 
IJ - _1 f(k) _IJ_ 

~ma/b,i) Na L rij 
jEb 

Aan de fractie ~/N0 is voldaan door de gebruikte procedure: de kans een deeltje 
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uit j te treffen uit een totaal van N0 is gelijk aan dit quotiënt. De fractie f(k) wordt 
later in de routine geïntroduceerd door een gedeelte (1-f) van de botsingen af te 
wijzen. Nu blijft over de factor rijj"E.rij die na selectie van het tweede deeltje met 
behulp van rejectie in de procedure opgenomen wordt: de verstrooiing wordt 
afgewezen als rij< m "E.rij. 

Tevens moet rekening gehouden worden met het gewicht (paragraaf 2.3.3) 
van het tweede deeltje. Aan een deeltje met minder geassocieerde deeltjes zal 
vanzelfsprekend minder verstrooid worden. De rejectie wordt in de procedure 
ingevoerd door de fractie f te vermenigvuldigen met het gewicht van het tweede 
deeltjes: de resulterende kans op verstrooiing is met de juiste factor verminderd. 

3. selectie strooihoek. Voor de selectie van strooihoek moeten we een geïntegreerde 
kansverdeling construeren (zie 2.1.2). De uitdrukking hiervoor komt overeen met 

8 2 

f I S(q) I sin8 d8 
0 (q 2 +-Kl)2 

F(B) =-----

we gaan van 8 als integratie variabele over op q, immers 

sin8 d8 = _!_ q dq 
k2 

In de resulterende functie kunnen we S maximaliseren op 1, en het resultaat 
uitrekenen. In plaats hiervan slaan we echter als functie van q de reeks 

op in het geheugen, en bepalen door interpolatie q uit R(q) = m R(2k) 

4.3 Resultaten en discussie 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

1. simulaties. De simulatie is uitgevoerd voor een preparaat zoals afgebeeld in 
afbeelding 4.5. In de simulatie werden excitatie-energie, initieel veld en hersteltijd 
van de spanningsbron ( -rreg in paragraaf 2.3.11) gevarieerd. Als uitvoer van de 
simulatie is onder andere het veldverloop over het praparaat en de stroomdichtheid 
door de contacten gemeten. In de eerstvolgende tabellen vindt U de eigenschappen 
van het preparaat en in de volgende een overzicht van de uitgevoerde 
berekeningen. Er is gekozen voor simulaties bij lange en korte regeneratietijd, en 
hoge en lage excitatie-energie zodat de invloed van de split-off holes getest kan 
worden. Voor verdere bijzonderheden omtrent de omstandigheden van de simulatie 
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verwijs ik naar de bijlage, B.2. 

eigenschappen en afmetingen preparaat 

breedte preparaat L 2,0 llm 

breedte barrière Lbar 
0 

S,OA 

breedte gap L~ap 1,2 lJ.m 

absorbtiediepte Labs 0,3 lJ.m 

initiële concentratie n0 1017 cm-3 

levensduur ladingdragers fute 0,6 ps 

uitgevoerde simulaties 

!'re~ [ps J T!w [meV] Veld [kV /cm] uitvoer 

0,2 1600 10,40 gemiddeld veld, stroomdichtheid, 

1800 10,40 gemiddeld veld, stroomdichtheid, 

1,0 
10,40 gemiddeld veld, stroomdichtheid, 

1600 veld- en ladingverdeling 

5, 10, 20, 40, 60 valley bezetting, driftsnelheid 

_____ ,Ir ____ _ 

! ! nn i i 

t tt 
! ! 

Lbar ! i Lbuik ___J i i 

afb. 4.5 afmetingen preparaat. 
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2. veld en stroom. In afbeeldingen 4.6 tot en met 4.8 wordt de (over positie) 
gemiddelde elektrische veldsterkte in het preparaat gegeven bij de initiële velden 
van 10 en 40 kV /cm voor verschillende excitatie energieën en hersteltijd van 
spanningsbron. Duidelijk is dat het gemiddelde veld in de geleider snel inzakt door 
polarisatie van de ladingsverdeling in de bulk. Dit is het meest geprononceerd bij 
de simulatie bij 1600 me V excitatie-energie, 1.0 ps hersteltijd en een initieel veld 
van 10 kV /cm. Hierna hersteld het veld zich, eventueel na enige oscilaties, doordat 
de spanningsbron het verschil zal compenseren. 

In afbeelding 4.9 tot en met 4.11 staan de stroomsterkten weergegeven die 
naar het contact loopt zowel voor het verhogen van het veld, als (in mindere mate) 
het compenseren van een verlies aan lading op de contacten door deeltjes die uit 
de bulk door of over de barière komen. Hier is een snelle stijging zichtbaar, 
gevolgd door eP.n daling naar negatieve waarden. 

Het preparaat gedraagt zich als een condensator met vertikale platen waarin 
op t=O olie gegoten wordt, die het onderste gedeelte van de condensator vultfNII72J. 
Door de aldus geïntroduceerde permittiviteit zal zich op de onderste gedeelten van 
de condensatorplaten een hogere oppervlakte ladingsdichtheid bevinden dan in het 
bovenste gedeelte. Deze ladingsdichtheid wordt in ons geval echter in een eindig 
korte tijd aangevuld. Een tweede parallel kan getrokken worden naar de 
gedragingen van een plasma gevorm door relatief zware geïoniseerde atomen, en 
lichte elektronen. 

3. ladingverdeling. Om een verklaring van de gedragingen van spanning en stroom te 
geven bekijken we eerst de ladingverdeling in de bulk. In de afbeeldingen 4.12 en 
4.13 is de plaatsverdeling van de elektronen en gaten in het sample zichtbaar voor 
respectievelijk een veld van 10 en 40 kV /cm bij de simulatie 1600 me V, 1.0 ps. De 
lading wordt in het midden van de bulk geëxciteerd in een gebied op een minimale 
afstand van 0.4 ~m van de contacten. Op t = 0 na excitatie hebben de ladingdragers 
door excitatie een snelheid. (v/)0 is bij excitatie in GaAs op 1600 me V voor gaten 
1.1·106 cm/s en voor elektronen 3.8·107 cm/s, terwijl dit bij 1800 me V 
respectievelijk 1.5·106 cm/sen 5.4·107 cm/sis. Door deze snelheid zullen vooral 
de elektronen over het sample uitgespreid worden, ook bij een veld gelijk aan nul. 
Er ontstaat een situatie als in de bovenste grafiek van afbeelding 4.12: het verloop 
van elektron en gat verdeling is voor beide zijden praktisch gelijk, de gaten blijven, 
door hun lagere diffusie snelheid dichter bij elkaar. De elektronen aan de buiten
zijde van de verdeling worden in hun diffusie afgeremd door de aantrekkende 
kracht van de achtergebleven gaten. Op deze wijze wordt de elektron- aan de gat
verdeling gebonden. 

Door een extern veld zullen de ladingen versnellen, elk in tegenovergestelde 
richtin~. Deze versnelling is voor vrije r-elektronen in GaAs gelijk aan 
2.6·10Z cm2js2jkV (L: 1.5·10Z9

, X:5.4·10Z8
) en voor de zware gaten 

2.8·10Z8 cm2 js2 /kV, waarbij het veld vanzelfsprekend lokaal genomen moet 
worden. De elektronen en gatenwolk zal uit elkaar getrokken worden, zodat de 
resulterende polarisatie het externe veld afschermt. In de afbeeldingen 4.12 is dit 
duidelijk te zien. Opvallend is bij de simulatie bij 40 kV /cm op t= 1.0 ps de kop 
van L-elektronen rond x= 1.8 ~m, en een verdeling bestaande uit bijna enkel L-
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elektronen bij 40 kV /cm op t=2.0 ps.Gamma-elektronen verstrooiien naar deL
valley als hun energie groot genoeg is. Door het hoge veld dat in eerste instantie 
enkel aan kop en staart van de verdeling bestaat, maar later door het' verminderen 
van de ladingsdichtheid over het gehele praparaat bestaat, kunnen elektronen 
versnellen tot deze energie, waarna ze verstrooien naar de L-valley. 

4. Veldverdeling. Door deze ladingverdeling in de bulk ontstaat een lokaal veld 
afwijkend van het externe veld. In afbeelding 4.14 en 4.15 is dit veld voor een 
aantal tijdstippen gedurende de simulatie gegeven, bij initiële externe velden van 
10 en 40 kV /cm. Binnen een kwart picoseconde is dit veld al tot nul gedaald, bij 
de simulatie met excitatie-energie van 1600 me V daalt ze zelfs tot onder nul. Bij 
een initiëel veld van 40 kV /cm is het veld reeds na 2 picoseconden grotendeels 
hersteld, bij 10 kV /cm gebeurt dit tussen de 2 en 3 picoseconden. 

Wat verder opvalt is de negatieve 'dip' in het veld bij t = 0.25 ps en veld van 
10 kV jcm rechts in de grafiek. Deze wordt veroorzaakt daardat bij dit lage veld de 
gatverdeling relatief stationair is, terwijl de elektronen al door hun eigen diffusie 
(eerste alinea 4.3.3) aan de zijden uitgespreid worden. Dit resulteert in, vanaf het 
midden van de bulk naar rechts lopend, respectievelijk een neutraal gebied waar 
zich evenveel elektronen als gaten bevinden, een gebied met positieve lading door 
een overschot aan gaten en een gebied met negatieve lading door het aanwezig zijn 
van een bijna enkel elektronen. Dit effect ontbreekt bij het hogere veld van 
40 kV jcm, waar de elektronverdeling door dit veld verder naar rechts getrokken is: 
het gebied met overwegend positieve lading bevind zich enkel aan de zijde van het 
linker contact. De dip verdwijnt na verloop van tijd doordat ook bij 10 kV /cm de 
elektronverdeling tenslotte naar rechts opschuift. 

5. driftsnelheid. In de afbeeldingen 4.16 tot en met 4.20 is de gemiddelde drift
snelheid van elektronen en gaten (snelheid in de richting van het veld) af te lezen 
voor velden van 5, 10, 20, 40 en 60 kV /cm. De driftsnelheid heeft een constante 
waarde als functie van het lokaal veld, doordat na een zeer korte tijd (gekenmerkt 
door een eventuele 'overshoot') het snelheidsverlies door verstrooiing in evenwicht 
is met de winst van energie uit het veld. Na een oscillerend verloop in het begin 
loopt de elektron-driftsnelheid naar een bepaalde (constante) eindwaarde 
(gedurende periode 11), behalve bij 5 kV /cm, waar de ladingdragers reeds 
verdwenen zijn door de eindige levensduur in het LT-GaAs voordat deze waarde 
bereikt kan worden. In deze periode I treden de oscilaties op met frequentie 
onafhankelijk van extern veld ongeveer gelijk aan 2·10Z2 Hz. De absolute drift
snelheid is bij elektronen en gaten in fase. Bij velden tot 20 kV /cm gebeurt dit via 
een constant stijgende weg, bij 20 en 40 kV /cm via een stijging en daling, en bij 
60 kV/ cm enkel via een daling. 
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De snelheid van de gaten is tot 40 kV/ cm te verwaarlozen in vergelijking met 
die van de elektronen. Bij velden vanaf 40 kV /cm stijgt deze echter zodra de 
elektronen hun eindsnelheid bereikt hebben. De valentieband kent geen neven
valleys, zodat bij stijgend veld de driftsnelheid eveneens blijft stijgen. Een gedeelte 
van het 'rommelig' gedrag aan het einde van de grafiek kan verklaart worden door 
het lage aantal deeltjes dat dan nog in de simulatie aanwezig is. Bij velden vanaf 20 
kV/ cm is echter duidelijk dat de absolute snelheid van elektronen en gaten in 
tegenfase asciieert met een frequentie die toeneemt met hoger veld. De frequentie 
bij 40 kV /cm is ongeveer 6·HY2 Hz. Dit verschijnsel is waarschijnlijk een artefact 
ontstaan door de discretisatie van de simulatie. 

In periode I worden de gedragingen van de ladingdragers bepaald door het 
vormen en onderhouden van het depolariserend veld. Door de nog scherpe grens in 
van de gatenverdeling is er sprake van een scherpe overgang van de veldsterkte 
aan de rand van de verdeling bij excitatie met 1600 me V. Bij excitatie met 
1800 me V is deze overgang meer geleidelijk door de hogere diffusiesnelheid van de 
gaten (onder andere door de verhitting vanuit de splitt-off holes band). Door de 
traagheid van beweging wordt het lokale veld in de ladingverdeling op een gegeven 
moment negatief waardoor de elektronen sterk afremmen. De spanning in de bulk 
stijgt, en het proces herhaalt zich totdat de rand van de gat-verdeling ook diffuus is 
geworden en het afremmen geleidelijk gaat. Dit verschijnsel komt tevens tot 
uitdrukking in de grafieken van het gemiddelde veld in de bulk, en verklaart de 
afwezigheid van deze oscillaties bij excitatie-energie van 1800 me V. 

6. valleybezetting. Van belang in de gedragingen van het bulk materiaal in periode II 
is de mate waarin de zware X- en L-valley bezet zijn, aangezien de zwaardere 
bandmassa de versnelling van de elektronen lager maakt. Zoals gezegd is de 
bezetting afhankelijk van het (lokaal) veld. In de afbeeldingen 4.21 tot en met 4.24 
vindt U de valley bezetting voor de initiële veldsterkten van 10, 20, 40 en 
60 kV /cm. Bij 5 kV /cm blijven gedurende de gehele simulatie van 1600 me V alle 
elektronen in de gamma-valley. Het verloop van de bezetting kan verklaart worden 
met het verloop van het lokale veld (dit is niet het veld dat in de grafieken 4.6 tot 
en met 4.8 uitgezet staat!). Als uiteindelijk het veld hersteld is tot de initiële 
waarde zal de bezetting een constante eindwaarde bereiken. Bij velden vanaf 
20 kV /cm speelt de L-valley een grote rol, bij 60 kV /cm tevens de X-vallei. 

Het lokale veld in het midden van de bulk is hier van belang, aangezien de 
meeste ladingdragers dit veld ondervinden. De veldsterkte is tot ongeveer nul 
gedaald in een kwart picoseconde, waarna het langzaam stijgt tot de initiële 
waarde. Uit de grafieken van de hogere veldsterktes van 40 en 60 kV /cm blijkt dat 
sommige ladingdragers in deze korte tijd al de L-valley weten te bereiken, eenmaal 
in een nevenvalley kunnen ze slechts veel trager terugkeren naar de gamma-valley. 
Bij het stijgen van het veld bereiken steeds meer elektronen vanuit de gamma
valley de L-valley, en bij hogere velden tenslotte mogelijk een X-valley. 

1. Soongelijke effecten staan in Landolt-Bornstein voor zowel de valleybezetting als driftsnelheid. De door mij berekende effecten 
treden echter op bij veldsterktes die een factor drie hoger zijn. Dit kan veroorzaakt zijn door de hoge concentratie verontreinigingen die 
in de simulatie zijn meegenomen (Jii7 per cm3). 
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Dit verschijnsel komt verder tot uiting in het gedrag van de driftsnelheid, na 
de oscilaties in het begin (periode II uit 4.3.5). Gamma-elektronen bereiken een 
hogere driftsnelheid dan de X- en L-elektronen doordat deze laatsten zwaarder 
zijn. Uit de simulatie volgt een driftsnelheid van 3·107 cmjs bij 10 kV/cm, en een 
lagere van 1.5 ·1 07 cm/ s bij de velden vanaf 20 kV/ cm. Er vinden twee 
concurerende processen plaats: met stijgende veldsterkte neemt de driftsnelheid toe 
door verdere versnelling van de gamma-elektronen, en de snelheid daalt doordat 
de nevenvalleys bezet raken. Dit is goed zichtbaar in de grafieken bij 20 en 
40 kV /cm (afbeeldingen 4.18 en 4.19), bij 60 kV /cm is enkel de daling te zien, 
doordat na de oscillatie een groot deel van de elektronen zich reeds in een L-valley 
bevindt. 

Minder van belang zijn deze effecten voor spanning en stroom in periode II. 
Door de lage concentratie ladingdragers in deze periode is de invloed van de 
lokale lading op het totale veld gering. 

7. Samenvattend. We onderscheiden twee periodes in het gedrag van de opto
elektronische schakelaar, in eerste instantie opgemaakt uit het verloop van de 
driftsnelheid. Periode I, die loopt tot ongeveer t = 1 ps bij 10 kV/ cm en tot t = 0.5 ps 
bij een initiëel veld van 40 kV /cm, wordt gekenmerkt door een hoge lading
concentratie en een laag veld in de bulk waar zich het overgrote deel van ladingen 
bevindt. Bij lage excitatie-energie treden hier oscilaties op in driftsnelheid en lokaal 
veld die tevens tot uitdrukking komen in het gemiddelde veld en de gemeten 
stroomdichtheid. De oscilaties worden veroorzaakt door een trilling tussen het 
geheel van elektronen en gaten, waarbij het lokaal veld in het midden van de bulk 
rond nul oscilleert. De trilling is gesuperponeerd op een snelheid nodig om het 
stijgende externe veld af te schermen. Regeneratietijd en extern veld heeft weinig 
invloed op deze oscillaties, aangezien ongeacht de extern geproduceerde veld
sterkte de lokale veldsterkte in het midden van de bulk rond nul blijft. Door de 
hogere diffusiesnelheid van gaten bij hogere excitatie-energie ontbreken deze 
oscilaties grotendeels bij de simulatie bij 1800 me V, aangezien hier het lokale veld 
in het midden van de bulk boven nul blijft. 

Periode II wordt gekenmerkt door een steeds verder dalende ladingsdichtheid, 
zodat de invloed van de ladingen op het gemiddelde veld steeds geringer wordt. In 
deze periode stijgt het lokale veld in het midden van de bulk en daarmee ook het 
gemiddelde veld doordat de oppervlakte ladingdichtheid op de contacten aangevuld 
wordt. Bij een snelle regeneratie tijd gebeurt dit vanzelfsprekend sneller. Een 
toename van de valley-bezetting vindt plaats bij de hogere veldsterkten en leidt 
hier tot een afname van de driftsnelheid. Verschil tussen de simulaties bij 1600 en 
1800 me V is er niet: de ladingen zijn reeds gerelaxeerd. 
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8. Opmerkingen. We hebben in de simulatie geen rekening gehouden met het 
magneetveld dat ontstaat door het wegvallen en weer stijgen van het elektrische 
veld in de bulk en de stroom in de bulk (driftsnelheid) en door de contact-platen. 
Maxwell geeft als uitdrukking voor dit magnetische veld 

a VxB = pJ + e J.l-:-~ at 
(4.17) 

Een wijzigend elektrisch veld en stroom leidt tot een magnetisch veld. De opto
elektronische schakelaar kan dienen als bron voor zeer korte elektro-magnetische 
pulsen[PED 931 via bijvoorbeeld de stroom in de strips van de contacten. 

Het ontstane magneetveld zorgt voor een ruimtelijke verplaatsing van gaten 
en elektronen dwars op de aangelegde spanning. Afhankelijk van de relatieve 
beweeglijkheid van elektronen en gaten zal er ook in de richting dwars op het 
externe veld een elektrisch veld ontstaan. Het effect het programmeren van een 
magneetveld in de simulatie is te verwaarlozen: magnetisch veld kan de energie 
van een deeltje niet verhogen, het heeft enkel tot gevolg dat de afstand afgelegd 
tijdens een vrij vlucht verminderd. 
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afb 4.6 Gemiddeld veld in de bulk als functie van tijd bij een initiëel veld van 10 
(boven) en 40 kV jcm. Excitatie-energie is 1600 me V, regeneratietijd 1.0 ps. 
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atb 4.7 Gemiddeld veld in de bulk als functie van tijd bij een initiëel veld van 10 
(boven) en 40 kV /cm. Excitatie-energie is 1800 me V, regeneratietijd 1.0 ps. 
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atb 4.8 Gemiddeld veld in de bulk als functie van tijd bij een initiëel veld van 10 
(boven) en 40 kV/ cm. Excitatie-energie is 1600 me V, regeneratietijd 0.2 ps. 
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atb 4.9 stroomdichtheid door de contacten als functie van tijd bij een initiëel veld van 
10 (boven) en 40 kV /cm. Excitatie-energie is 1600 me V, regeneratietijd 1.0 ps. 
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afb 4.10 stroomdichtheid door de contacten als functie van tijd bij een initiëel veld van 
10 (boven) en 40 kV /cm. Excitatie-energie is 1800 me V, regeneratietijd 1.0 ps. 

3 



:i 
cci 

ë 
<D 
'-
'-
:::J 
u 

-
:::J 

cci -r::: 
(]) 
'-
'-
:::J 
u 

§ 4.3 
Drie-dimensionaal bulktransport 60 

60 .---------------------------------------------------------, 

50 r-

40 r-

30 1-

20 1-

10 1-

.j!j, 
+'lt 
+ '!j. 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

.f + + 

+ 

+ 

+ .... 
+ 

+ 
# 
+ 

0 

-10 
0 2 3 

time [ps) 

180 ~------------------------------------------------~ 

160 -

140 1-

120 1-

100 '-

A 
+'
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-411-

+ + 

80 r-
\. 

60 

40 

20 

0 

-20 

-40 

+ 

1- + 

+ 
1-+ 

+ 
r-+ 

+ .:_ 

1-

0 

~ ", 
""" \. 

1 2 3 

time [ps] 

afb 4.11 stroomdichtheid door de contacten als functie van tijd bij een initiëel velcl van 
10 (boven) en 40 kV/ cm. Excitatie-energie is 1600 me V, regeneratietijd 0.2 ps. 
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Partiele Distribution at t=0.25, 0.5, 1.0, 2.0 and 3.0ps 
1600 meV. 10 kV/cm, 1.0ps 

afb 4.12: Ladingverdeling in de bulk op verschillende tijdstippen bij initiëel veld van 
10 kV/cm. 
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Partiele Distribution at t=0.25, 0.5, 1.0, 2.0 and 3.0ps 
1600 meV, 40 kV/cm, 1.0ps 

atb 4.13: Ladingverdeling in de bulk op verschillende tijdstippen bij initiëel veld van 
40 kV/cm. 
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Field Distribution at t=0.25, 0.5, 1.0, 2.0 and 3.0ps 
10 kV/cm 

.:~tE----------11 
1600 meV, 1.0 ps 

1800 meV, 1.0 ps 

afb 4.14 Lokaal veld tussen de contacten bij initiëel veld van 10 kV /cm voor de 
simulaties met regeneratietijd van 1.0 ps. 
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Field Distribution at t=0.25, 0.5, 1.0, 2.0 and 3.0ps 
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afb 4.15 Lokaal veld tussen de contacten bij initiëel veld van 40 kV /cm voor de 
simulaties met regeneratietijd van 1.0 ps. 
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atb 4.16 gemiddelde driftsnelheid van de ladingdragers bij initiëel veld van 5 kV /cm 
in een simulatie met excitatie-energie van 1600 me V en regeneratietijd van 1.0 ps. 
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atb 4.17 gemiddelde driftsnelheid van de ladingdragers bij initiëel veld van 10 kV /cm 
in een simulatie met excitatie-energie van 1600 me V en regeneratietijd van 1.0 ps. 
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atb 4.18 gemiddelde driftsnelheid van de ladingdragers bij initiëel veld van 20 kV /cm 
in een simulatie met excitatie-energie van 1600 me V en regeneratietijd van 1.0 ps. 
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atb 4.19 gemiddelde driftsnelheid van de ladingdragers bij initiëel veld van 40 kV /cm 
in een simulatie met excitatie-energie van 1600 me V en regeneratietijd van 1.0 ps. 
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atb 4.20 gemiddelde driftsnelheid van de ladingdragers bij initiëel veld van 60 kV /cm 
in een simulatie met excitatie-energie van 1600 me V en regeneratietijd van 1.0 ps. 
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afb 4.21 valleybezetting als functie van tijd bij een initiëel veld van 10 kV /cm. 
Excitatie-energie is 1600 me V en regeneratietijd 1.0 ps. 
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afb 4.22 valleybezetting als functie van tijd bij een initiëel veld van 20 kV /cm. 
Excitatie-energie is 1600 me V en regeneratietijd 1.0 ps. 

3 

3 



>. 
(J 

c: 

"' a. 
0 
(J 
(J 

0 

>. 
(J 
c: 
CU 
a. 
0 
(J 
(J 

0 

§ 4.3 

1 .00 

0.75 

0.50 

0.25 

0.00 
0 

r 

L 

Drie-dimensionaal bulktransport 69 

_ .. 
----

time (ps) 

x 
2 

atb 4.23 valleybezetting als functie van tijd bij een initiëel veld van 40 kV fcm. 
Excitatie-energie is 1600 me V en regeneratietijd 1.0 ps. 
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atb 4.24 valleybezetting als functie van tijd bij een initiëel veld van 60 kV /cm. 
Excitatie-energie is 1600 me V en regeneratietijd 1.0 ps. 
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A. 
Twee deeltjes-verstrooiing 
In deze bijlage vindt U een berekening van de strooikans voor de verstrooiing van 
twee vrije ladingdragers aan elkaar, voor twee dimensies zowel als voor drie 
dimensies. De berekening geschiedt aan de hand van een quanturn-mechanische 
overgangs-waarschijnlijkheid en is te vergelijken met de berekening van één
deeltjes verstrooiing. 

A.l basisbegrippen 

Bloch functies. Elektronen en gaten in een halfgeleider kunnen beschreven worden 
met behulp van Bloch functies lj!k die bestaan uit een vlakke lopende golf en een 
gedeelte met de periodiciteit van een eenheidscel, uk(r). Laat L 3 het volume zijn 
waarop de golf genormeerd is, dan kunnen we deze Blochfunctie geven als 

(A.l) 

in geval van een quasi twee dimensionaal elektron- of gaten- gas (in het .xy-vlak) 
beperkt de vlakke golf zich tot het .xy-vlak, kz = 0. Verder verwaarlozen we de 
celfunctie en voegen de in z-richting gequantiseerde functie toe: 

(A.2) 

Bij de berekening van twee-deeltjes strooikansen verwaarlozen we de cel-golf
functies vanwege de complexiteit van de berekeningen die dezen zouden opleveren. 
Voor de berekening van één-deeltjes verstrooiingen kan deze wel in de berekening 
opgenomen worden, zie referentie [TAK 85]. 

Fermi's gouden regel. De overgangswaarschijnlijkheid van een bepaalde toestand lj! 
naar een bepaalde toestand lj!' veroorzaakt door een potentiaal V kan met behulp 
van tijdsafhankelijke storingsrekening bepaald worden. De overgangs
waarschijnlijkheid per eenheid tijd is in eerste orde benadering 

(A.3) 

waarin de Dirac delta functie zorg draagt voor behoud van energie tussen begin 
(E) en eindtoestand (E') en de strooimatrix M gegeven wordt door 

(A.4) 

70 
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Voor de bepaling van de totale kans dat de toestand 1fr verstrooid gebruiken we 
Fermi's gouden regel: de strooikans is gelijk aan de sommatie van (A.3) over alle 
onafhankelijke impulsen. 

(A.5) 

Deze sommatie kan voor de niet-gequantiseerde richtingen in een integraal worden 
omgezet als we R met de juiste uitdrukking voor de toestandsdichtheid 
vermenigvuldigen. Dit gebeurd in paragraaf A.2 voor het drie- en in paragraaf A.3 
voor het twee-dimensionale geval. 

Coulomb verstrooiing. De storingspotentiaal die een elektron ervaart in geval van 
Coulomb-interactie is in S.I. eenheden gelijk aan 

Ze 2 1 V(r12) --:----
41te0er r12 e 

(A.6) 

waarin Z de lading is van het strooicentrum en r12 de afstand van strooicentrum tot 
elektron. De invloed van afscherming door de andere elektronen wordt uitgedrukt 
in een diëlektrische functie E. 

CMS coördinaten. Bij verstrooiing van elektronen en gaten aan elkaar bestaan de 
begin en eindtoestanden 'l' in formule (A.4) in dek-ruimte uit het produkt van de 
Blochfuncties (A.l) of (A.2) van de beide deeltjes. Ter vereenvoudiging van de 
berekening verwaarlozen we de celfuncties en drukken de toestanden uit in massa 
middelpunt coördinaten (centre of mass system: C.M.S.). Deze coördinaten splitsen 
de massa-middelpunts beweging (K,R) en de relatieve beweging (k,.ebrret): 

r = r -r -rel -1 -2 

M is de totale massa m 1 + m2 en p. de gereduceerde massa, 

mzm2 
p.----

mz+m2 

(A.7) 

(A.S) 

Zowel de transformatie (k1,k2)-(K,k,.e1) als (r1,r2)-(R,r,e1) hebben een Jacobiaan 
gelijk aan 1. 

De transformatie heeft in het twee dimensionale geval slechts betrekking op de 
twee niet gequantiseerde richtingen, de coördinaten z1 en z2 blijven hier 
gehandhaafd; r12 is dan niet de lengte van rret doch gelijk aan J(?ret+ {z1-z2}

2
). 



§ A.l Twee deeltjes verstrooiing 72 

Het nut van deze transformatie blijkt uit het produkt van de golffuncties voor de 
elektronen. Deze is te schrijven als produkt van de massamiddelpunts en de 
relatieve beweging, in het drie-dimensionale geval: 

[CMS] (A.9) 

en in het twee-dimensionale geval: 

rTL __ I eiK_·E ik ·r ( ) ( ) r= e-rel -rel { zl (,}. z2 
L4 

[CMS 2D] (A.lO) 

De normale kwadratische dispersie relatie kan ook in CMS uitgedrukt worden 

'r/ K 2 r./ k,;1 
E=--+-- [CMS] (A.ll) 

2M 2J.L 

de energie blijkt de som te zijn van de 'massamiddelpunts' en de 'relatieve' energie. 
Als we kunnen uitgaan van behoud van totale impuls (K voor en na botsing gelijk) 
worden de massamiddelpunts energie en de relatieve energie elk apart behouden. 

A.2 Drie dimensionale verstrooiing 

Het matrixelement wordt 

M =ö(K' -K) _l VqCq) 
- - L3 t.:(q) 

[CMS] (A.12) 

Dit resultaat bevat een Dirac delta functie die het behoud van totale impuls 
garandeert en de drie dimensionale Fourier getransformeerde van de afgeschermde 
potentiaal. q Is de relatieve impulsverandering I k' cMs-kcMs I en 

[CMS] (A.13) 
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Hiermee wordt de overgangswaarschijnlijkheid 

[CMS] (A.14) 

De sommatie in vergelijking (A.5) kan in een integraal over een toestandsdichtheid 
omgezet worden. Omdat met een keuze voor k1 de waarde voor k2 al vaststaat, is 
slechts één van deze twee onafhankelijk: de k-toestandsdichtheid voor het andere 
deeltje is gelijk aan 1. De spin van beide deeltjes zal niet veranderen aangezien de 
storingspotentiaal geen spinafhankelijkheid bezit. De sommatie wordt omgezet: 

LR .... JR LJ JdJk~MsdJ&Ms 
k 1 k 1 (21t) 
-1'-2 

(A.15) 

De delta-functie van K vereenvoudigt de integratie over K'; vanwege de delta 
functie van de energie in (A.3) wordt de resterende integraal overkop zijn bel!rt 
omgezet van de C.M.S. coördinaten (kx,ky,kz) naar de aangepaste C.M.S. pool
coördinaten (E,8,qJ), zo gekozen dat 8 de verstrooiingshoek is (de initiële kcMs 

langs de z-as die het polaire assenstelsel definieert). De toestandsdichtheid moet 
dan ook in deze coördinaten gegeven worden. 

Ris afhankelijk van q, gegeven door 

q=lk'-kl =2ksin(lh8) [CMS] (A.16) 

aangezien Ik' I = Ik I vanwege behoud van energie (A.3) en impuls (A.12). De 
integrand (verstrooiingsfunctie) is dus een functie vanEen 8, niet van qJ. We 
drukken de toestandsdichtheid dus uit in deze eerste twee variabelen. 

We schrijven 

[CMS] (A17) 

na integratie over qJ1
• De energie die hierin vermeld wordt is uitsluitende de 

'relatieve' term met f.i.. 

1. Als de spin van de eindtoestand ook een vrijheidsgraad was, dan moet deze toestandsdichtheid en die in (A.l5) nog met een factor 
vermenigvuldigd worden (2 in geval van behoud van spin, 4 in de andere gevallen), dit is zoals gezegd echter niet noodzakelijk. 
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Het produkt van deze toestandsdichtheid en de overgangswaarschijnlijkheid, de 
integrand in (A.15), wordt de verstrooiingsfunctie W genoemd, 

W= 1 e
4 

1 1 (2p)312
EI/2 · 8 ( ) ----- sm [CMS] A.18 

41tL3 e~e; q4 iE(q)l2 'h4 

De strooikans kan dan uitgedrukt worden als 

r(k)= fw(q,E)do [CMS] (A.19) 
0 

na integratie over de Dirac delta-functie van energie. 

spin. We zijn er in deze afleiding stilzwijgend van uit gegaan dat de twee aan 
elkaar verstrooiende fermionen te onderscheiden zijn. Dit is het geval voor 
elektron-gat verstrooiing. In het geval van verstrooiing tussen identieke fermionen 
moet de totale toestand inclusief spin, 'P(1,2)a(1)a(2), zodanig samengesteld worden 
dat deze anti-symmetrisch is voor verwisseling van beide deeltjes. Berekeningen 
introduceren nu een paringsfunctie of een exchange-term, die er toe leidt dat 
verstrooiings-waarschijnlijkheden veel kleiner zijn als de beide deeltjes gelijke spin 
hebben. 

In plaats van de berekeningen met symmetrische en anti-symmetrische golffuncties, 
afhankelijk van spin, nemen we aan dat verstrooiing tussen gelijke deeltjes met 
gelijke spin in het geheel niet plaatsvindt. 

A.3 Twee dimensionale verstrooiing 

Bij de berekeningen in het quasi-twee dimensionale geval moet ook rekening 
gehouden worden met de gequantiseerde z-richting. Als we alleen in het xy-vlak de 
CMS coördinaten gebruiken is de dubbele toestand 'F uit te drukken als 
De storing is gelijk aan die in het drie dimensionale geval, met dien verstande dat 
de afstand in de noemer gelijk is aan ../(~ + (zrz1)

2
). De matrix is in dit geval uit te 

drukken als 

[CMS 2D] (A.20) 

waarin F ijmn de zogenaamde vormfactor is, afhankelijk van de gequantiseerde 
niveaus in z-richting (van (ij) naar (m,n) ), en V/1 de tweedimensionale Fourier 
getransformeerde (in het xy-vlak) van de storingspotentiaal is. 



§ A.3 Twee deeltjes verstrooiing 75 

q Is wederom gelijk aan k' -k, ditmaal in het .xy-vlak 

+oo +oo 

(A.21) 

en 

[CMS 2D] (A.22) 

berekening van de toestandsdichtheid leidt in het tweedimensionale geval tot de 
bekende constante dichtheid voor elke combinatie van subniveaus: 

[CMS 2D] (A.23) 

zodat de verstrooiingsfunctie uitgedrukt kan worden als 

Na integratie over de dirac delta functie van E volgt een uitdrukking voor de 
strooikans vanuit de initiële toestand (k,ij) 

1t 

Jtk,i,j)=L fw(q)de [CMS 2D] (A.25) 
m,n -lt 

waarbij wederom q = 2k sin(Vz8) 

Opmerking. Bij zowel het drie als het twee dimensionale geval vallen twee zaken 
op. Ten eerste is de verstrooiingsfunctie voor q = 0 gelijk aan oneindig. Dit lijkt 
logisch aangezien er in dat geval ook niets gebeurt, maar het levert praktische 
problemen in de simulatie op. Dit probleem wordt opgelost door afscherming in de 
berekening te betrekken, zie verderop. 

De tweede zaak die opvalt is de oppervlakte of volume uitdrukking (L2 en L 3
) in 

de verstrooiings-functie, die direct uit de Blochfuncties volgen. Is logisch: bij een 
groter preparaat zal de strooikans ook wel groter zijn. De hierboven staande 
formules zijn waarden van verstrooiing voor vaststaande combinaties van twee 
deeltjes. De strooikans voor één deeltje volgt door sommatie van deze 
uitdrukkingen over alle overige deeltjes. De lengtematen zorgen ervoor dat er dan 
een (oppervlakte of volume) dichtheid in de formules verschijnt in plaats van een 
exact aantal. 
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A.4 Mscherming 

De Coulomb-potentiaal van een geladen deeltje zal door de aanwezige lading 
rondom dit deeltje afgeschermd ('gescreend') wordenfHAU 901. Het bereik van de 
storing wordt verminderd. Hieraan kan uitdrukking gegeven worden door een 
drachtfactor aan de potentiaal toe te voegen: 

-r 1r e ;•o 
fP-_ 

r 
(A.26) 

r0 wordt de screening-lengte genoemd, en is een functie van de verdeling van de 
overige (beweeglijke) ladingdragers. 

Een veld afgeschermd door een ladingsverdeling die in tijd en plaats varieert kan 
uitgerekend worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 'Random phase 
approximation'; verder veronderstellen we een thermisch evenwicht zodat gebruik 
kan worden gemaakt van de Fermi-verdeling voor de ladingen. 
De afscherming van een potentiaal die in de tijd varieert als exp( -i( lû + i<S)t) levert 
(in een Fomier getransformeerde ruimte) een diëlektrische functie 

( ,~ l V"' fk-q -fk 
E q,<llJ= - qL "'( "k E -E) 

~ n <.u+l u+ k-q k 

(A.27) 

waarin E de energie van het afschermende deeltje is, en f de verdelingsfunctie bij 
een bepaalde temperatuur. 

Drie dimensies. In de statische limiet ( lû-+0) kan deze Lindhard formule uitgedrukt 
worden als 

,l 
E(q,O)=l+

q2 
(A.28) 

het toepassen van een inverse Fourier transformatie hierop levert voor de 
afgeschermde potentiaal inderdaad een uitdrukking als (A.26) op (Yukawa 
potentiaal) met K=l/r0. Duidelijk is dat deze screening de Coulomb-pool bij q=O 
verwijderd uit de overgangswaarschijnlijkheid, formule (A.14). 

Bij een totaal gedegenereerd elektronen-gas, temperatuur is nul Kelvin wordt een 
uitdrukking gevonden voor de Thomas-Fermi waarde van de inverse screening 
lengte 

(A.29) 

waar E F de Fermi energie is behorende bij de concentratie n. 
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Als de verdelings-functie benaderd kan worden door een Boltzman-verdeling (hoge 
temperatuur) levert de statische Lindhard formule de Debye-Hückel waarde op: 

(A.30) 

met T de temperatuur en ks de Boltzman constante. 

Bij meer nauwkeurige berekeningen voor de Thomas-Fermi waarde blijkt dat deze 
nog vermenigvuldigd moet worden met een functie S(q) zodanig dat -K = K/S(q) 
met 

1 1-x
2 ll+xl S(q)=-+--ln- ; 

2 4x 1-x 

x=_!!_ 
2kF 

S is gelijk aan één voor q=O en daalt naar nul voor grotere waarden van x. 

(A.31) 

Twee dimensies. In twee dimensies leidt de statische Lindhard formule tot een 
uitdrukking als 

waann 

K 
E(q,O)=l+-

q 
(A.32) 

(A.33) 

onafhankelijk van dichtheid voor lage temperatuurT of hoge dichtheid n, waar de 
factor tussen haakjes gelijk aan één te stellen is. 



B. 
Gegevens uitgevoerde simulaties 

B.l twee-dimensionale elektron relaxatie 

0 INPUT PARAMETERS SIMULATION 
*************************** 

NUMBER PARTICLES MAX 10000: 10000 
NR TIME STEPS 300 
STEPSIZE (PS): .02 
RANDOM INTEGER 77812 

0 INPUT DEVICE AND EXPERIMENT PARAMETERS 
************************************** 
LEVEL STRUCTURE 

WELL WIDTH (A) : 
ELECTRON LEVELS (mEV) : 
H-HOLE LEVELS (mEV) : 
L-HOLE LEVELS (mEV): 
TEMPERATURE (K): 
OPT. IND. CARR. (10**11/CM2): 
LASER ENERGY RANGE (EV): 
WIDTH EXC. ENERGY (MEV): 
DETECTION WIDTH (MEV) : 

34.00 
155.00 
50.00 
98.00 
8.00 

.1000 
1.90 2.00 .0050 
2.00 
6.00 

0 INPUT PARAMETERS SCATTERING PROBABILTIES 
**************************************** 
BAND STRUCTURE 

LATTICE PARAMETER 
EFFECTIVE MASS COND B 
NON-PARABOLICITY 
EFFECTIVE MASS HH 
EFFECTIVE MASS LH 
ENERGY GAP 

OPTICAL PHONONS 

(A) : 
(ME) : 

(1/EV): 
(ME) : 
(ME) : 

(MEV) : 

(MEV): LO PHONON ENERGY 
STATIC DIELECTRIC 
OPTICAL DIELECTRIC 

CONSTANT 
CONSTANT : 

78 

5.65 
.07 
.00 
.51 
.08 

1518.84 

36.50 
12.91 
10.92 
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B.2 Opto-elektronische schakelaar 

M 0 N T E - C A R L 0 C A L C U L A T I 0 N 
**************************************** 
FOR TRANSPORT IN B U L K M A T E R I A L 
RUN IDENTIFICATION 1800 meV, 1.0 uJjcm2, 300 K, Alfrac 
JOB DATE AND TIME : 07/25/93 11:39:40 

0 INPUT PARAMETERS SIMULATION 
*************************** 

NUMBER PARTICLES MAX 100000:100000 
NR TIME STEPS PLOT MAX 50: 80 
STEPSIZE (MULTIPLE 10 FS) (PS): . 05 
RANDOM INTEGER 26426 

0 DEVICE AND EXPERIMENT PARAMETERS 
******************************** 

INC.POWER (uJjCM2): 
BKGND CONCENTR (10**16/CM3): 
SIZE INTR. REGION (UM): 
X1 PART. COV. GAP 
X2 PART. COV. GAP 
WIDTH BARRIER 
ABSORPTION LENGTH 
CONT. REGEN. TIME 
CARRIER LIFE TIME 
EXPERTMENTAL CONDITIONS 
LATTICE TEMPERATURE 
LASER ENERGY 
ENERGY WIDTH LASER 
PULS LENGTH LASER 
FIELD 

(A) : 
(UM): 
(PS) : 
(PS) : 

(K) : 
(EV) : 

(MEV) : 
(PS) : 

KV/CM: 

1.0000 
10.0000 

2.0000 
.2000 
.8000 

5.0000 
.3000 

1.0000 
.6000 

300.0000 
1.8000 
1.0000 

.1000 
60.0000 

**************************************** 
STANDARD FORMULAS WITH AL-FRACTION .00 
0 BAND STRUCTURE 

LATTICE PARAMETER (A) : 5.65 
EFFECTIVE MASS (ME) : .07 
NON-PARABOLTCITY (1/EV): .00 
DENSITY 5.36 
HH LH SOH MASS (ME) : .62 
SPLITTING ENERGY SOH (MEV) : 340.00 

ACOUSTIC PHONONS 
DEFORMATION POTENTTAL (EV) : 6.80 
PIEZO CONST H14 (10**9 V/M): 1.20 
LONG ELASTIC (10**11 N/M2): 1.44 
TRANSV ELASTIC (10**11 N/M2): .49 

OPTICAL PHONONS 
LO PHONON ENERGY (MEV) : 36.25 
STATIC DIELECTRIC CONSTANT 13.18 
OPTICAL DIELECTRIC CONSTANT 10.98 

ALLOY SCATTERING 
AL-FRACTION .00 
ALLOY-POTENTIAL (EV) : 1.00 

.09 .15 
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0 

0 

0 

0 
0 
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INTER-VALLEY SCATTERING 
ENERGY X-VALLEY (MEV) : 486.00 
EFF. MASS X-VALLEY (ME): .32 .41 
NON-PARABOLICITY (1/EV): .20 
ENERGY X-G,X,L PHONON (MEV): 27.80 29.90 29.30 
X-G,X,L DEF.POT. 10**9EV/M): 1.00 .70 .50 
ENERGY L-VALLEY (MEV) : 309.00 
EFF. MASS L-VALLEY (ME): .11 .22 
NON-PARABOLICITY (1/EV): .46 
ENERGY L-G,L,X PHONON (MEV): 27.80 29.00 29.30 
L-G,L,X DEF.POT. (10**9EV/CM): 1.00 1.00 .50 

DERIVED QUANTITIES 
******************* 

ELECTRON EXC. ENERGY 
HOLE EXC. FRACTIONS 0-1: 
MAX. ENERGY AND SPACING 
MAX. MOMENTUM AND SPACING 
BARRIER HEIGTHS (MEV) : 

GRID SPATlAL DISTRIBUTION 
INCOMING PHOTONS(10**12/CM2): 
TOTAL CARRIERS (10**12/CM2): 
AV. CARR CONC. (10**16/CM3): 
DEBYE-SCREENINGLENGTH {uM): 
SUPERCHARGE (nC) : 

PARTICLE-PARTICLE SCATTERING 
RELATIVE STRENGTHS 

G x L HH 
G .0168 .0000 .0000 .0605 
x .0000 .0387 .0000 .0000 
L .0000 .0000 .0194 .0000 
HH .0605 .0000 .0000 .1550 
LH .0379 .0000 .0000 .0763 
SOH .0463 .0000 .0000 .1208 

338.43 211.85 
.59 .29 

1100.00 11.00 
2781.61 11.00 

926.2 440.2 
498.8 498.8 
.0200 (x 100) 
3.466111 
9.242963 
7.702468 

.015635 

.014809 

LH SOH 
.0379 .0463 
.0000 .0000 
.0000 .0000 
.0763 .1208 
.0217 .0551 
.0551 .0375 

NORMALIZED MAX SCATTER-RATE 440.5073 
SCREENING LENGTH [UM] .0156 

I.E. • 7818 *DSIZE 

N E W F I E L D 
ACCELERATION IN K-SPACE 
INITIAL CHARGE (10**12/CM2): 

24.19 
.12 

5.50 
617.2 
158.7 

STARTING RANDOM NUMBER 
SIMULATION STARTED 
SIMULATION COMPLETED 

60.0000 
9115.7998 

.4370 
26426 

07/25/93 
07/25/93 

11:39:48 
14:05:54 
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SELECTIVE EXCITON FORMATION IN THIN GaAs-ALGaAs QUANTUM WELLS 

P.W.M.Blom (*), P.J.van Hall, C.Smit, J.P.Cuypers and J.H.Wolter 
Physics Dpt. Eindhoven University of Technology 
P.O.Box, 5600MB Eindhoven, The Netherlands 
(*) Present address: Philips Research Laboratories, Eindhoven, The Netherlands. 

Abstract: We have found experimentally, that the ex ei ton luminescence rise times in 
GaAs/ AlGaAs quanturn wells oscillate as a function of incident laser energies. Guided by Monte
Carlo simulations we interpret these results as the occurrence of selective LO-phonon assisted 
exciton forrnation. 

In the photoexcitation of semiconductors excitons can be generated either directly with high 
momenturn or by free electrons and holes [I]. In II-VI semiconductors the process of direct exciton 
formation is enhanced by the large exciton binding energy and by the strong electron-phonon coupling. 
The relaxation of these hot excitons gives rise to sharp resonances in the excitation and luminescence 
spectra [2]. In III-V semiconductors, where theexciton binding energy is much smaller, the photoexcited 
electroos and holes relax independently within their (sub)bands and subsequently forrn excitons by 
interaction with opticaland acoustic phonons or by carrier-carrier scattering. So in this model theexciton 
dynamics are govemed by carrier cooling, exciton formation and exciton relaxation and will be reflected 
in the risetime of the luminescence after laser excitation. The decay time is a measure for theexciton life 
time. 

We have measured in a standard up-conversion experiment [3] this rise timefora narrow quanturn 
well as a function of the laser energy. The sample consisted of I 0 wells each 26 A wide. In such a well 
there is only one electron, h-hole and I-hole level. The results are given in fig. 1 and show a remarkable 
oscillating behaviour. From this we draw as a first conclusion, that the position in k-space where the 
carriers land after the LO-phonon cascade might be of vita! importance. 
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In order to find out whether such a concept of "sensitive spot(s)" makessensein our experimental 
conditions, we have performed a series of Monte-Carlo simulations. Exchange effects in carrier-carrier 
scattering were accounted for by an effective enhancement factor [ 4]. The resulting time dependent 
luminescence data were processed as pseudo-experimental data and rise times were extracted. 

Since the electron-LOphonon coupling is also quit strong in ITI-V semiconductors we assumed LO
phonon assisted exciton formation as the dominant channel. We employed three models for this process: 
i Whenever the sum of electron and h-hole energy was equal to the LO-phonon energy minus the 
exciton binding energy 
(lOme V) formation of an exciton in its ground state was possible. This model was not selective enough 
and produced a rather featureless structure. Only where accidentally all possible combinations of electron 
and hole energies satisfied the energy requirements an enhancement of the luminescence occurred. 
Obviously we need a further restrietion in k-space, as done in the other (ii and iii) possibilities. 
ii In addition to the energy condition of i we demanded a relative momenturn K ~ 0. 
This tumed out to be too restrictive, giving rise more to retardation than to enhancement, viz. producing 
peaks instead of dips. 
111 Here we used the additional condition, that one of the particles had k ~ 0. 
Some of the results using this model are shown in fig.2. 
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We clearly see astrong resemblance with the experimental results (fig. I). In the case where only 
electron-h-hole pairs have been excited the interpretation can be made very easily, using the lower part 
of the figure, where the energies after the LO-phonon cascade are depicted. Due to the large effective 
mass the heavy holes diffuse very fast by carrier-carrier scattering. So before the electroos have 
descended the LO-phonon ladder, h-holes with k ;t. 0 are present. When the electroos end with an energy 
of about 26 me V, all conditions are fulfilled and we have a fast rise of the luminescence (laser energies 
1.915, 1.955, 1.995 eV). On the other hand the holes end their cascade with about 20 meV over the 
whole range of laser energies. So due to the diffusion an appreciable amount will have an energy around 
26 me V. Whenever the electroos end at k ;t. 0 the conditions are again fulfilled, albeit the other way 
around. This gives the sharper resonances at 1.930 and 1.970 eV. The fact that these dips are more 
pronounced is due to the fact that the diffusion of the holes is not infinitely fast, so there is still a bump 
around 20 me V, when the electroos have compieled the LO-phonon cascade. 

lf we also allow for light-hole excitation, some of the features are washed out a bit. This can be 
explained in a similar way as the discussion given above, taking into account the other excess energies 
of electroos and holes, the latterafter a lh-hh interband transition. 

lt should be emphasized, that in these calculations we used simple parabolic bands with the bulk 
effective masses. So the results can be qualitative only. A detailed comparison between experiment and 
theory requires a precise knowledge of the band structure, which is hard to obtain especially for the hole 
bands. Theoretical calculations [5] indeed have shown the complexity for the sample used in our 
experiments. 
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We have looked experimentally for a possible preferenee of exciton formation in which one of 
the particles is at rest at the bottorn of the band viz. our model (iii). For this we used a similar sample, 
but now n-doped. This supplies us with a large amount of electroos with k ~ 0. Indeed we found at 
some laser energies an additional enhancement of the exciton luminescence, though the risetimes being 
larger by a factor of about two (see fig.3). This is a clear evidence for the special role of the point k=O. 
A similar experiment with p-type material did not show such effects. Obviously the fast hole-hole 
scattering supplies us with sufficient heavy holes at k ~ 0. 

In condusion we have observed oscillations in the exciton luminescence rise times. The nature 
of this resonanca-like oscillations arises from LO-phonon assisted exciton formation. Monte-Carlo 
simulations suggest strongly that one of the paticipating particles should have zero energy. This idea is 
corroborated by experiments with doped samples, giving a consistent picture of this phenomenon. 
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Abstract 

The uitrafast carrier dynamics in the high electric field at a Au-GaAs interface has 

been studied both experimentally, using a subpicosecond photoluminescence correla

tion technique, and theoretically by a Monte-Carlo simulation. The decay time has 

been found to increase drastically with input power, ranging from a few picoseconds 

at low excitation to a considerably higher value (10-20 ps) at high excitation. From 

the Monte-Carlo calculations it has been found that at high excitation the applied field 

collapses almost instantaneously. Even for a reeharging time constant of 1 ps, which 

corresponds to the estimated device RC-time, a drastic slowing down of the carrier 

sweepout has been found, in almost quantitative agreement with the experimental 

findings. 
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1. Introduetion 

The physics of the uitrafast dynamics of hot carriers in high electric fields is impor

tant not only for designing structures for high speed opto-electronics but also for the 

fundamental understanding of energy relaxation and non- linear transient transport in 

high electric fields. In this paper we present an investigation of the uitrafast carrier 

dynamics in the high intrinsic electric field at a metal-semiconductor interface. The 

carrier sweepout from the depletion region of a modified biased Au-GaAs Schottlcy 

harrier was studied both experimentally by use of a subpicosecond photoluminescence 

correlation technique [l-4] and theoretically by Monte-Carlo simulations. 

2. Experimental details and results 

The layer composition of the modified MBE-grown Schottky harrier sample was the 

following: the actual harrier is formed by an 0.3 1-'m-thick n-type GaAs (doping 

concentration: 1017 cm-3
) layer and a semi-transparent gold film of 80 Á-thickness, to 

allow for laser excitation through the metal top contact. To suppress interface 

recombination and provide for a superior optical quality the sample contains a very 

thin (100 Á) undoped A1.4Ga.~s-layer capped by a 100 Á-thick undoped GaAs-layer 

between the metal and the depletion layer, as wellas a heavily doped n-type (doping 

concentration: 1018 cm-3) superlattice buffer layer (100 x 50 Á GaAs/50 Á 

Al33Ga.67As) between the depletion layer and the n+ -GaAs substrate. 

A voltage bias can be applied across the sample between a AuGeNi backside

contact and the top contact. The insertion of the intermediate (Ga, Al)As-layer and of 

the superlattice was found to leave the current-voltage characteristics unchanged for 
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reverse biases. Capacitance-voltage measurements indicate a value for the Schottlcy 

harrier height of 0.90 V and a capacitance per area of 5,2 x 104 F m-2 fora reverse 

bias of 3 V. 

The sample was excited by two laser pulses of 60 fs with equal amplitude, with a 

variabie time delay öt in between. The two beams were chopped separately at 

frequencies w1 and ~ and were focused to a 20 1-'m diameter spot onto the sample 

surface. The photoluminescence was measured at an energy close to the band-edge 

using a lock-in amplifier tuned to frequency w1- ~· The resulting signal can be 

expressed as the crosscorrelation of the electron (nJ and hole (pi) populations, photo

excited by the first (i = 1) or the second (i = 2) laser pulse. 

I(at) = J [n
1
(t)p

2
(t+ar) + ~(r+ar)p1(t)]dt (I) 

As a consequence the signal is determined by the overlap in both real space and k

space of the electron and hole distributions inside the GaAs depletion region. The 

laser excitation power was varled from 0.1 mW to 2.0 mW, that is, the concentration 

of created carriers ranged from less than 5 x 1016 to more than 5 x 1017 cm-3
• The 

reverse bias ranged from 0-4 V. 

The measured decay curves could be described well by a double exponential decay. 

The short time constant ranges from 2-100 ps and is a measure of the speed of the 

carrier sweepout. The slow component, with a time constant of several ps, is probably 

due to background radiation from the substrate. Conceming the fast decay times T llhorU 

tigure 1 overviews the results of fitting the experimental curves, for a variety of 

reverse bias voltages and input powers. 

The main features to be noted are the following. With increasing reverse bias both 

the depletion width and the internal electric field increase, teading to a considerably 
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faster carrier sweepout, which results in decay times as fast as 3 ps under favourable 

conditions. This time constant agrees with the results of Von Lehmen et al. [3], In 

addition, the decay time increases with increasing excitation power. For instanee for 

3.0 V and 4.0 V reverse bias voltage the decay time grows from a few picoseconds at 

0.1 mW to a significantly higher value of about 10-20 ps at 2.0 mW excitation power 

(figure 1). 

3. The Monte-Carlo simulations 

In order to find an interpretation of the presented experimental results Monte-Carlo 

simulations were performed.The device is modeled schematically as follows. The 0.3 

J'm-thick GaAs layer is sepa.rated from the Au by a harrier formed by the intermediate 

AlGaAs layer and the Schottky harrier. The applied bias voltage creates an interface 

charge at the Au film which is compensated for by a constant intrinsic space-charge 

throughout the whole depletion layer giving rise to a linearly decreasing electtic field 

and a parabolic potential. Due to its heavy doping the superlattice is assumed to form 

no harrier for the electrons and a large one for the holes. Although this model is 

rather schematic we believe it nevertheless contains the basic physics needed for 

descrihing semi-quantitatively the experimental results for the high reverse bias 

voltages(> 2.0 V). 

The subsequent transport and energy relaxation of the photo-excited carriers in the 

GaAs layer are computed in a Monte-Carlo simulation, accounting for the various 

scattering mechanisms. Both electron-heavy- and -light-hole pairs are considered, 

including hole inter-band transitions. The correlated photoluminescence signal is 

calculated according to equation (1), making two simplifying assumptions in order to 
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keep the problem manageable: 

(i) the carrier distributions excited by both pulses are the same, but shifted in 

time. Thus the effect that the second pulse arrives at a sample whose 

features may be changed by the carriers of the fust pulse, is neglected. 

(ii) the distribution in k-space is taken to be independent of the real space 

position inside the device. A sealing factor, which represents the integral 

over k-space, counts the number of carriers at each position. 

Obviously the photo-excitation gives rise to a space-<;harge field. Directly after 

excitation, when the electroos and holes are still close to each other this field is zero. 

However, as soon as the electroos and holes start to move as a result of the applied 

field, a counteracting electric field will be build up. To account for this space-<;harge 

effect the Poisson equation has been solved in one dimeosion every 1 fs of the 

calculation. 

An important point to noteis the following. Very shortly after excitation a number 

of holes will reach the top contact, where they neutralize the surface charge, leading 

to a reduced field strength. In the case that the photo-excited charge density exceeds 

significantly the intrinsic one, the applied field may be destroyed totally by only a 

small part of the excited holes. It will take some time before the field will be 

restored, or that is, the time needed to recharge that part of the device which is 

decharged, i.e. the illuminated part. Obviously this reeharging time is connected to 

the RC-time constant of this illuminated part. From C-V measurements its capacitance 

was estimated to be about 0.2 pF. The resistance is believed to be determined by the 

very thin semi-transparent top Au-<;Ontact which has a square resistance of a few 

ohms. As aresult the RC-time is expected to be about 1.0 ps. In order to investigate 
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the consequences for the carrier sweepout of such a reeharging time, we introduced a 

so-called regeneration time constant r tq by which charge is transferred to the illumi

nated part of the top contact tending to keep the total voltage across the depletion 

layer constant. In view of the uncertainties in the estimation of rrqr we treated it as a 

free parameter in the calculations. 

4. Theoretical results and discussion 

Figure 2 summarizes the calculated photoluminescence correlation decay time at a 

bias of 3 V as a function of input power, for a number of regeneration times. The 

results for an infinitely fast regeneration time (rrqr = 0) indicate some retardation of 

the carrier sweepout with increasing input power, determined completely by space

charge effects. Obviously for this case the calculated decay times are much too small 

compared to the experiment. 

For all input powers the decay times get considerably longer with increasing rrqr. 1t 

is striking that the introduetion of a regeneration time which is still relatively small 

(rrqr < 1.0 ps), cao already retard the carrier sweepout up to timescales of ten 

picoseconds, in the case of the highest input powers, making the calculated decay 

times in reasonable quantitative agreement with the experimental results (figure 1). 

This cao be traeed back directly to the enormous excess of photo-excited charge. In 

view of the schematic modeling of the device together with the two assumptions made 

in the calculation of the correlation functions the agreement between experiment and 

calculations should be considered as very satisfactory. 

Of those assumptions the fust one is the most critical since the probe pulse creates 

its e-h pairs in the situation of a collapsed field. To investigate this point we have 
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performed time consuming pump-probe Monte-Carlo simulations in the situation of 3 

V bias and a Tn:c of 1 ps. The extracted decay times are given as crosses in fig. 2. 

There is a very good agreement between the two calculations. From this we may 

conclude that our interpretation of the retarded sweep-out is basically correct. 

Evidently the amount of photo-excited charge is of crudal importance for the actual 

sweepout. It is therefore interesting to see what happens to the effective bias after 

intense laser excitation. Figure 3 depiets the time evolution of the effective bias for an 

initial bias voltage of 3.0 V using a regeneration time of 1.0 ps. For the lowest input 

power the amount of photo-excited charge is too low to destroy the applied field 

completely, however a significant retardation of the carrier sweepout is already 

present (figure 3). With increasing power the voltage drop increases and exists longer. 

In the absence of an electric field, a large number of electrons is returning from the 

satellite valleys to the r-valley, while in addition the carrier sweepout is retarded. 

Both effects give rise to a considerable enhancement of the photoluminescence decay 

time. 

5. Conclusions 

In summary, the uitrafast carrier sweepout from the depletion region of a Au-GaAs 

Schottky harrier has been found to be strongly affected by the charge balance of the 

contacts. Since even at moderate laser input powers the injected charge density is 

dominating the one initially present, the applied field collapses almost instantaneously 

after laser excitation, while its reconstruction takes the time needed to reeharge the 

device. A contact reeharging time had to be invoked in the Monte-Carlo analysis to 

explain the experimental observations. The use of a reeharging time of 1 ps, which 
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corresponds to the estimated device RC-time, leads to a good quantitative reprodue-

tion of the experimentally observed carrier sweepout. In view of the common values 

of the electric fields involved and the laser input levels used, it should be noted that 

the concept of a finite time for the restoration of the applied electric field should be 

applicable to other opto-electronic devices as well, for example fast opto-electronic 

switches. 
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Flgure Captions 

Figure 1: 1he short decay time as a function of acitadon power for a number of 

reverse bias voltages. 

Figure 2: Calculated decay times for 3.0 V bias voltage, as a function of the input 

power and various regeneradon times (legends correspond to trt!&). 1he 

crosses are the results of a pump-probe simulation. 

Figure 3: 1ïme-evolution of the effective bias voltage, calculated for an initia/ bias 

voltage of 3.0 V and a regeneradon time of 1.0 ps fora number of input 

powers (legends correspond to input power). 
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