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Samenvatting. 

Er zlJn zelfconsistente berekeningen van de valentieband uitgevoerd volgens het 

Luttinger formalisme om de energie als functie van de in plane golfvector te bepalen. 

Dit is gebeurd voor verschillende GaAs/ AlGaAs-kristalstructuren met en zonder 

bezetting in de [100]-richting, zoals een quantumput, een quanturnput met extern 

elektrisch veld, een parabolische quanturnput en een heterostructuur. De Luttinger 

Hamiltoniaan differentiaalvergelijkingen zijn hier voor het eerst exact opgelost. De 

resultaten zijn met de literatuur vergeleken en blijken in uitstekende overeenstem

ming hiermee te zijn. Voor de heterostructuur zien we de te verwachten spin

opsplitsing en de 'camel back' van de light hole subband. Buiten het feit dat de 

dispersie relatie structuur afhankelijk is, vinden we ook dat de dispersierelatie sterk 

anisotropisch is. Dit is heel goed te zien in de equi-energie contouren in de k-ruimte. 

De relatieve bezettingen en de cyclotron effectieve massa zijn bepaald en blijken in 

overeenstemming met de literatuur. Verder is gekeken naar de mixing tussen de 

verschillende subbanden. Daartoe is het gedrag van de golffunctie van de heavy hole 

subband bij verschillende golfvectoren onderzocht. De heavy hole bijdrage aan de 

heavy hole nul waarschijnlijkheidsverdeling blijkt een extra piek in de groeirichting te 

vertonen bij toenemende golfvector. Het is dus zo dat voor toenemende k-waarde het 

heavy hole karakter ver van het interface toeneemt door de mixing tussen de 

verschillende subbanden. Dit is in overeenstemming met een analytische benadering 

en metingen door [Silo94]. Tot slot is ook de mixing van het heavy en light hole 

karakter van de golffuncties in de k-ruimte bepaald. 

Verder is er onderzoek verricht naar de invloed van zelfcompensatie op de diffusie in 

Si-ö-gedoteerde GaAs samples. De gevonden diffusie constante in hoog gedoteerde 

samples is in overeenstemming met eerdere experimenten. Omdat we de 

zelfcompensatie niet voldoende hebben kunnen onderdrukken, kunnen we geen 

uitspraak doen of het mechanisme van zelfcompensatie een verklaring is voor de 

verhoogde diffusie snelheid bij hoog gedoteerde samples. 
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Inleiding 

Een gedeelte van het landelijk zwaartepunt voor III-V halfgeleiders is gelegen bij de 

groep Halfgeleiderfysica van de vakgroep Vaste Stoffysica aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Nieuwe ontwikkelingen in groeitechnieken zoals Moleculaire 

Bundel Epitaxie (MBE) en Chemische Bundel Epitaxie (CBE) maken het mogelijk 

om zeer dunne halfgeleider materialen te groeien met zeer abrupte, atomair scherpe, 

interfaces. Een van de meest interessante eigenschappen van deze structuren is de 

mogelijkheid om de dimensie te reduceren van drie naar twee, een of nul. Hierin 

worden nieuwe fysische processen waargenomen, die o.a. in de groep Halfgeleiderfysi

ca worden bestudeerd. 

In het algemeen en voor de groep Halfgeleiderfysica in het bijzonder, is het zeer 

belangrijk om de energieniveaus en de dispersierelatie van de geleidings- en valentie

band te kennen voor de met haar MBE gegroeide preparaten. In mijn afstudeeron

derzoek zijn voor het eerst zelfconsistente berekeningen van de heavy hole en light 

hole band uitgevoerd. Dit is gebeurd voor zowel golfvectoren gelijk als ongelijk aan 

nul. Deze berekeningen van de valentieband zijn nu pas uitgevoerd omdat de 

bandstructuur van de valentieband van GaAs veel ingewikkelder is dan die van de 

geleidingsband zoals te zien is in figuur (1). De valentieband bestaat uit verschillende 

banden: de heavy hole band en de light hole band, die bij k = 0 gedegenereerd zijn, en 

de spin split off band zijn hiervan de belangrijksten. De geleidingsband bestaat slechts 

uit één band die enkelvoudig ontaard is als we de spinontaarding even vergeten. De 

berekeningen van de valentieband zijn zo ingewikkeld omdat er allerlei koppelingen 

zijn tussen de verschillende banden, met name koppelingen tussen de heavy hole en 

light hole band. Bovendien is de dispersierelatie afhankelijk van de structuur. Onze 

meeste interesse gaat uit naar de bandstructuur van zogenaamde heterostructuren. 

Om de resultaten hiervan duidelijk te kunnen begrijpen is ervoor gekozen om eerst 

de bandstructuur van eenvoudigere structuren zoals de quanturnput te behandelen. 

Uit deze dispersie relaties van de heavy en light hole valentieband kunnen verschil

lende interessante en meetbare grootheden worden bepaald. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn de effectieve massa's, de bezetting van de verschillende subbanden, de 
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spinsplitsing en de menging van 'licht' en 'zwaar gat' karakter . Een goede kennis van 

deze eigenschappen is van belang voor verder onderzoek en eventuele toepassingen. 

E 

Heavy holes 

Split-off holes 

Figuur 1: De bandstructuur van bulk GaAs. 

Verder is er ook nog onderzoek gedaan naar de invloed van zelfcompensatie is Si-ö

gedoteerde GaAs samples. Dit wordt in deel 2 van dit verslag besproken. Het meren

deel van de tijd ( > 90%) is echter besteed aan de berekeningen van de valentie band. 
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Hoofdstuk 1: Kristalstructuren. 

§ 1.1 Hetero-structuren 

In een GaAs/ AlxGa1_~ heterostructuur kan een twee-dimensionaal elektronen gas 

(2DEG) voorkomen. In zo'n structuur zijn de geleidingselektronen opgesloten in een 

smalle potentiaalput bij het GaAs/ AlxGa1_~ interface. De beweging van de elektro

nen loodrecht op het interface is gequantiseerd in verschillende subbanden. Als een 

GaAs/ AlxGa1_~ heterostructuur gedoteerd wordt met een p-type datering in plaats 

van met n-type datering, kan er een twee dimensionaal gaten gas (2DHG) ontstaan. 

Wanneer twee verschillende lagen halfgeleidermateriaal, zoals AlGaAs en GaAs, 

tegen elkaar worden gelegd, diffunderen de ladingsdragers vanuit het ene materiaal 

naar het andere materiaal totdat het Fermi-niveau in de hele structuur op gelijke 

hoogte ligt. De bandstructuur van een modulation doped p+ AlGaAs/GaAs is 

weergegeven in figuur (2). 

Figuur 2: 

" 

:.mop: 
spoeer 

p•- AlGaAs - GaAs 
llE TE ROe; I IIUC TIJIIf 

:--r, 
N • 0 

I 1"-AIGaAs I I p- -Go4s 
• •0 r;o ~ : 

De bandstructuur van een modulation doped p + AlGaAs/GaAs hetero

structuur. 



6 Hoofdstuk 1 

Volgens de quanturnmechanica zijn de gatentoestanden in een potentiaalput gequanti

seerd. Als quantisatierichting wordt meestal de z-richting gekozen. De gaten kunnen 

alleen in het xy-vlak vrij bewegen. In de valentieband kan een potentiaalput zitten, 

zoals in figuur (2) te zien is. Als het eerste gebonden niveau in de potentiaalput 

boven het Fermi-niveau ligt, zal de put gevuld raken met gaten. Er is nu een twee 

dimensionaal gaten gas ontstaan (in het engeis kortweg 2DHG). De gaten in het 

2DHG zijn ruimtelijk gescheiden van hun oorspronkelijke acceptoren en ondervinden 

dus weinig verstrooiing van geïoniseerde verontreinigingen. Dit leidt tot een aanzien

lijke verhoging van de mobiliteit, omdat verstrooiing aan geïoniseerde verontreini

gingen het dominante strooimechanisme is bij lage temperaturen. Vaak wordt er 

bovendien een extra ongedateerd laagje AlGaAs, de zogenaamde spàcer, aangebracht 

tussen het p +-AlGaAs en het ongedateerde GaAs. Deze spaeer zorgt voor een 

verdere reducering van de coulomb interactie tussen de gaten en de geïoniseerde 

acceptoren, en dit leidt tot een toename van de mobiliteit. Een te grote spaeer zorgt 

er echter voor dat er te weinig gaten in het 2DHG aanwezig zijn, waardoor de 

mobiliteit afneemt. Er bestaat dus een optimum voor de spacerdikte, die het resultaat 

is van de competitie tussen de mobiliteitsverbetering ten gevolge van de afname van 

de coulomb scattering en de mobiliteitsreductie vanwege de afname van de gaten

dichtheid bij toenemende spacerdikte. 

Een belangrijk verschil in het laag dimensionale transport van gaten in het 2DHG 

van een modulation gedoteerde heterojunctie en gatentransport in bulk GaAs, is de 

reductie van de coulomb scattering door geïoniseerde verontreinigingen. Verstrooiing 

aan geïoniseerde verontreinigingen is het dominant strooiproces, dat de mobiliteit 

limiteert bij lage temperaturen. Dit is nog eens weergegeven in figuur (3) voor een 

elektronen heterojunctie. 
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De dominante strooiprocessen die de mobiliteit limiteren als functie van 

de temperatuur voor een elektronen heterostructuur. 

De toename van de mobiliteit van het 2DHG is dus het sterkst bij temperaturen 

beneden 20 Kelvin. Daar de effectieve massa van gaten (m" •0.4) groter is dan die 

(m* =0.067) van elektronen, en de strooitijden van gaten en elektronen ongeveer 

gelijk zijn, zullen gaten een lagere mobiliteit bezitten dan elektronen. 
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Hoofdstuk 2: Luttinger formalisme. 

§2.1 Luttinger formalisme 

In een bulk kristal moet de volgende Schrödinger vergelijking [Bast88] worden 

opgelost: 

(2.1) 

De eerste term is de kinetische energie, de tweede term de kristal potentiaal en de 

derde term is ten gevolge van de spin-baan koppeling. 

De periodieke delen van de Bloch-functies lp nk(r) =eikr unk(r) zijn de oplossingen van: 

(2.2) 

De Bloch functies worden geschreven als lp nk en de bijbehorende eigenwaarden als en, 

met n het nummer van de subband en k, de golfvector die eerste Brillouin zone 

doorloopt. De eerste drie termen zullen we H0 noemen. De vierde term Hsb is afkom

stig van de spin-baan koppeling. De vijfde term is de k-p term Hk'P" Deze wordt in 

het Kane model [Bast88] meegenomen met behulp van storingsrekening: de zoge

naamde k-p-storings term. Aangenomen is dat we een oneindig lang GaAs kristal 

hebben met een periodieke potentiaal zoals in figuur (4) is weergegeven. 

Figuur 4: De periodieke potentiaal in een oneindig kristal. 
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Wij willen de Schrödingervergelijking niet in bulk materiaal maar in een bepaalde 

kristalstructuur oplossen. Er moet dan een extra potentiaal term V(r) ten gevolge van 

de kristalstructuur (bijvoorbeeld een heterostructuur) worden meegenomen. De 

volgende schrödinger vergelijking moet dan worden opgelost: 

(2.3) 

Deze vergelijking is in 1955 opgelost door [Lutt55]. We zullen hier niet opnieuw de 

afleiding overdoen (deze is zeer ingewikkeld, en weinig fysisch omdat ze in de 

impulsruimte plaatsvindt) maar alleen de resultaten geven, die we verder zullen 

gebruiken. Een duidelijke fysische interpretatie van de mixing is wel terug te vinden 

in het al eerder genoemde eenvoudige Kane-model [Bast88]. 

[Lutt55] expandeert de golffuncties in een gelimiteerde set band-golffuncties, die 

elkaar sterk beïnvloeden en goed gescheiden zijn van de overige banden. Deze 

overige, veraf gelegen banden worden vervolgens met behulp van storingsrekening 

meegenomen in het Luttinger-formalisme. Voor de geleidingsband is dit gemakkelijk. 

De elektronenband is namelijk goed gescheiden van de overige banden en alle andere 

banden kunnen als storing worden meegenomen. Dit leidt tot de effectieve massa 

vergelijking voor elektronen [Lutt55]. In het Luttinger formalisme wordt aangenomen 

dat V(r) een potentiaal is die langzaam varieert op atomaire schaal. Voor de valentie

band is de situatie veel ingewikkelder omdat de heavy hole en light hole band 

gedegenereerd zijn voor k=O zoals in figuur (1) te zien is. Deze beide banden zullen 

elkaar sterk beïnvloeden en moeten in de basisset worden meegenomen. De elektro

nenband en de spin-split-off band zijn goed van de heavy hole en light hole band 

gescheiden en worden weer met behulp van storingsrekening meegenomen. De 

Schrödinger vergelijking voor de heavy hole en light hole band kan dan volgens 

[Lutt55] worden geschreven als: 

(2.4) 

met: 
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CIC j\ 

D CIC,P ,;, 'h2 Ö .. ,ö + 1? L PjiP i/ 
jj 2m JJ CIC!\ m2 i eO-ei 

T 

lp en= I: FJCfJ$ifJ 
i'=l 

Hoofdstuk 2 

(2.5) 

De tensor DijCICP speelt dezelfde rol bij gedegenereerde banden als de effectieve 

massa voor gewone banden. De eerste term is afkomstig van de heavy en light hole 

band (sommatie over r dichtbij gelegen banden, r=4 want de heavy en light hole 

band zijn spin gedegenereerd) en de tweede term is het gevolg van de veraf gelegen 

banden (sommatie over i veraf gelegen banden). Hierbij is P/ het momenturn matrix 

element. F(r) is de envelope golffunctie. 

§2.2 Luttinger formalisme in GaAs-kristal 

We nemen aan dat de cubische assen van het GaAS-kristal georiënteerd zijn langs de 

coördinaat assen. [Lutg56] toont aan (met behulp van groepentheorie) dat de 

Hamiltoniaan onder de diamant symmetrie zonder de aanwezigheid van een magne

tisch veld algemeen geschreven kan worden als: 

Hierin is { } de anticommutator, 111o de vrije elektron massa en zijn J CIC de impulsmo

ment matrices. We zien nu dat de momenturn matrix elementen vervangen zijn door 

drie experimenteel te bepalen parameters y 1, y 2 en y 3, de zogenaamde Luttinger 

parameters. 

Bovenstaande Hamiltoniaan is ook op een andere manier te verkrijgen. We volgen de 

methode van [Lutt55] hier. 

Bij k=O zijn er in de afwezigheid van spin-baan koppeling drie gedegenereerde 

functies die behoren bij het r 25' minimum. Deze functies transformeren als x,y en z 

onder de operaties van de tetraëdrische puntgroep. Deze functies noemen we respec

tievelijk X,Y enZ. 
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Indien we de matrix D definiëren als 

vereist de symmetrie van het diamant rooster dat D de volgende vorm heeft: 

D= 

Ckjcy 

A~+B(k;+kJ 

Ck,kz 

CkJcz 

Ck,kz 

Akz +B(~ +k;) 

De constanten A,B en C worden gegeven door: 

li2 
A= -(Yt+4y2) 

2m0 

li2 
B= -(Y -2y) 2m 1 2 

0 
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(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

De drie y's zijn de bekende Luttinger parameters. Deze kunnen en zijn voor GaAs 

bepaald uit experimenten [Land87]. Vanwege de spinontaarding krijgen we dus 4 

banden die ieder tweevoudig ontaard zijn: de elektronenband, de heavy hole band, de 

light hole band en de spin split off band. De valentieband is nu zesvoudig ontaard. 

Ten gevolge van de spin-baan opsplitsing wordt deze ontaarding opgeheven en splitst 

deze band zich in een viervoudig ontaarde r 8-band en een tweevoudig ontaarde r 7-

band. [Bast88] geeft deze eigenfuncties IJ,m1> voor de [100] groeirichting: 

1~,+~) =_!_(X +iY) l 
2 2 li 

1~,+.!) =-1 
[(X+iY) l-2Zl) 

2 2 16 

1~,-.!) =_:_![(X-iY)l+2Zl) 
2 2 16 

~~.- ~) = ~(X-iY)I 

(2.10) 
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1
_!,+_!) =-

1 
[(X-iY)l+Zl] 

2 2 13 
(2.11) 

~~.- ~) ~ ~[-(X-iY)l +Zl] 

waarbij t en l respectievelijk staan voor spin up en spin down. 

De grootte van de spin-baan opsplitsing wordt gedefinieerd als À. De viervoudig 

ontaarde toestand van de heavy en light holes correspondeert met een totaal impuls

moment van J = 3/2. De toestand met m 1 = ± 3/2 behoort bij de heavy holes en de 

toestand met m1= ± 1/2 bij de light holes. De tweevoudig ontaarde toestand (2.11), de 

spin-split-off toestand, correspondeert met het J = 1/2 multiplet 

Indien Egap en À groot genoeg is (de elektronenband en de spin-split-off band zijn ver 

genoeg van de heavy en light hole band verwijderd), is een beschrijving van de r8 

dispersie relaties toereikend. Bij GaAs is de spin-baan opsplitsing (À = 340 me V) veel 

groter dan de typische subband energie opsplitsing van 10 meV. We kunnen ons dus 

beperken tot het J =3/2 multiplet, dat bestaat uit de zware en lichte gaten. 

Door de lineaire combinaties van formule (2.10) samen te stellen met de matrix 

elementen van formule (2.8) krijgen we tenslotte de Luttinger Hamiltoniaan H0 

[Lutt55] voor de [100] richting. Andere groeirichtingen [Mene92] kunnen verkregen 

worden door een andere combinatie van X, Y en Z functies te kiezen dan formule 

(2.10). De effectieve massa vergelijking wordt nu gegeven door: 

(2.12) 

Hierin stelt z de groeirichting voor, die loodrecht staat op het interface tussen GaAs 
en AlGaAs en is F(r) = ei(kxx+kyY).C(z). De k-vector heeft componenten in de x- en de 

y-richting. Verder is V(z) de potentiaal en C(z) de gatengolffunctie. De indices n enk 

staan respectievelijk voor het nummer van de J = 3 /2-basisset en k afhankelijkheid. 

De 4x4 k 'P matrix H 0 wordt gegeven door: 
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_!p L M 0 I~+~) 
2 2' 2 

L* 1 2 0 M I~+_!) -P+-Q 
6 3 2' 2 

(2.13) 

M• 0 1 2 -L I~ _ _!) -P+-Q 
6 3 2' 2 

0 M* -L* _!p I~-~) 2 2' 2 

Hierbij is de energie positief gekozen vanaf de top van de valentieband. Dit is een 

complexe en hermitische matrix. De betekenis van de symbolen is als volgt: 

7? [ 2 2-. 2] Q=- B(kx+ky)+Akz, 
2m 

1 "1;2 • 
L=---C(k -zk.)k, .f3 2m x z 

M=-
1
- J{_[ (A-B)(k; -Js,1-2iCk}y], 

.[fi2m 

(2.14) 

De parameters A, B en C zijn gerelateerd aan de Luttinger parameters volgens: 

(2.15) 

Dus in de envelope functie benadering zijn de envelope eigenfuncties 4x1 spinors in 

de 13/2, m1> basis, waarbij m1 de waarden -3/2, -1/2, + 1/2, +3/2 doorloopt. 

Het mogelijke verschil tussen de band parameters y 1, y 2, y 3 en er van GaAs en 

AlGaAs wordt verder verwaarloosd. Aangetoond is dat dit verschil in het geval van 

elektronenbanden inderdaad te verwaarlozen is [Ando82]. V(z) bestaat dan uit de 

barrière potentiaal van AlGaAs en de elektrostatische potentiaal ten gevolge van de 

gaten en geladen acceptoren en donoren. 
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In het geval dat ~=~=0 splits bovenstaande matrix-vergelijking op in twee sets I

component vergelijkingen: 

(i=1,2), (2.16) 

waarin m1z/m=l/(y1-2y2) en m2zlm=l/(y1+2y2) kunnen worden gezien als respectie

velijk de "zware gaten bindende effectieve massa" en de "lichte gaten bindende 

effectieve massa" voor de beweging loodrecht op het interface. 

§2.3 Fysische interpretatie van de Luttinger Hamiltoniaan. 

De transport massa, in de richting parallel aan het interface, is voor de lichte gaten 

echter zwaarder dan voor de zware gaten. Dit verschijnsel heet het 'mass reversal 

effect'. Door dit 'mass reversal effect' en het feit dat de banden elkaar niet mogen 

snijden, ontstaat er bandmixing in de richting parallel aan het interface. Het verloop 

van deze koppeling is schematisch weergegeven in figuur (5). 

Figuur 5: 

E 

2 
ii CY1 +Y2) 

2mo 

1i 
2 

( r1- r2) 
2m0 

E 

----+1--Ky 

Schematische weergave van de koppeling tussen de heavy hole en light 

hole band. 
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Deze mixing is in de Luttinger-matrix (24) te zien aan het feit dat de niet-diagonaal 

elementen, die de betekenis hebben van een koppeling tussen verschillende toestan

den, ongelijk aan nul worden. Deze koppeling is een gevolg van het gedegenereerde 

karakter van de r8 band, dat veroorzaakt wordt door de P-symmetrie van de toestan

den van de Bloch functies. Dit in tegenstelling tot de S-symmetrie van de r 6-band. De 

spin-baan term van de Luttinger-Hamiltoniaan (2.12) kan [Bych83] op een eenvoudige 

manier geschreven worden als: 

(2.17) 

met a Pauli's spin matrices, a een constante en v de eenheidsnormaal van de 

potentiaal. De opheffing van de ontaarding wordt veroorzaakt door de spin-baan term 

in formule (2.17). Er vindt dus alleen opsplitsing ten gevolge van de spin-baan 

koppeling plaats indien aan twee voorwaarden is voldaan: de golfvector is ongelijk 

aan nul èn de potentiaal is niet inversiesymmetrisch. Indien de spin-baan koppeling 

niet wordt meegenomen zijn er in de Hamiltoniaan (2.12) geen mengtermen en dus 

ook geen opsplitsing van de spintoestanden 'up' en 'down'. 

§2.4 Blokdiagonalisatie van Luttinger Hamiltoniaan. 

Indien we de Luttinger Hamiltoniaan exact willen oplossen, krijgen we een numeriek 

zeer moeilijk probleem. Er moet een stelsel van 18 gekoppelde lineaire reële 

differentiaal vergelijkingen worden opgelost met de bijbehorende randvoorwaarden. 

Het probleem is echter te vereenvoudigen. [Broi85] voert een uniforme transformatie 

uit op de Luttinger 4x4 Hamiltoniaan. De heavy hole-toestanden worden "geroteerd" 

met een hoek cp en de light hole-toestanden met een hoek 11. Het resultaat levert een 

nieuwe Luttinger Matrix: 
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13 3 - +-> 
P'+Q' R 0 0 2' 2 

R* P'-Q' 0 0 I!-.!.> 
2' 2 (2.18) , 

0 0 P'-Q' R I!+.!.> 
2' 2 

0 0 R* P'+Q' I!-!> 
2' 2 

met: 

(2.19) 

We z1en nu dat één koppelingsterm tussen de heavy hole en light hole band is 

weggetransformeerd en de matrix is blokgediagonaliseerd. De nieuwe toestanden 

bezitten wel een zuiver heavy hole of een zuiver light hole karakter, maar de 

spintoestand is door de transformatie niet meer bepaald. 

De preparaten die in de vakgroep Halfgeleiderfysica worden gegroeid met de 

aanwezige MEE-apparatuur hebben meestal als groeirichting [100]. Voor deze 

preparaten is dus de z-richting de groeirichting. Jz is dan een goed quanturnnummer 

en we kunnen de basis (2.10) gebruiken waarbij~ door de operator -iajaz vervangen 

moet worden. Voor andere groeirichtingen moet nog een transformatie worden 

uitgevoerd [Mene92]. De matrix reduceert nu aanzienlijk; de matrix bevat nu alleen 

reële elementen: 
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Cf a 0 0 A+A- C-C-
op az2 op az 

a Cf 0 0 C+C- B+B-
op az op az2 

(2.20) 

0 0 Cf a 
B+B- C-C-

op az2 op az 

0 0 a Cf C+C- A+A-
op az op az2 

waarbij de constanten gegeven worden door: 

(2.21) 

Indien we nu de Schrödinger vergelijkingen (formule (2.12)) opschrijven met als H0 

formule (2.13) krijgen we tenslotte 2 stelsels differentiaal vergelijkingen: 

(2.22) 

&- 1 [ a ] az2 (2,i(z)= Bop (Ei(z)- V(z)-BK2,i(z)-C(I,i(z)-Cop az (I,i(z) 
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(2.23) 

met Ç1,i(z) de envelope-golffuncties en Ei de bijbehorende energieën. Stelsel (2.22) 

geeft dus oplossingen voor de heavy hole up en light hole down subbanden. Hierbij 

staat 'up' en 'down' dan voor respectievelijk een positieve en negatieve waarde van m1 

van de bijbehorende Broido basisset 

Het is tot dusver in de recente literatuur nog niet gelukt om de vergelijkingen van het 

Luttinger formalisme exact op te lossen: "It is still a considerable task to solve the 

corresponding subband problem for the 4-component spinor function cp(z) by means 

of a numerical integration scheme since we have to fix the energy E and the initia! 

values for cp(zo), azcp(z) lz=zO in order to determine a bound state. To our knowledge 

this ansatz has never been realized." (citaat uit [Wink94 ]). 

§2.5 Het Fermi-niveau en de toestandsdichtheid. 

De toestandsdichtheid, in het engeis Density Of States (DOS), beschrijft het aantal 

toestanden per energie interval als functie van de energie. Voor een parabolische en 

isotrope (k onafhankelijk van de kristalrichting) dispersie relatie kunnen we de 

toestandsdichtheid schrijven als: 

(2.24) 

Deze twee-dimensionale toestandsdichtheid voor een bepaalde quanturn toestand is 

dus onafhankelijk van de energie. 

In een drie-dimensionaal systeem wordt de DOS3 gegeven door: 

(2.25) 

Beide DOS zijn nog eens getekend in figuur ( 6). 
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Figuur 6: De toestandsdichtheid als functie van de energie. 
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Het totaal aantal elektronen in een 2DEG bij lage temperatuur kan voor een 

parabolische dispersie relatie worden berekend uit: 

(2.26) 

waarbij f(E,ep,T) de Fermi-Dirac verdeling IS en E0 het laagste energie-niveau 

voorstelt. 

In het geval van een tweedimensionaal gatengas geldt analoog aan vergelijking (2.26): 

(2.27) 

Nu is E0 het hoogste gaten energie-niveau. Bij een 2DHG is de effectieve massa m· 

echter verschillend voor de heavy hole en light hole band. Voor i-bezette subbanden 

(heavy hole en light hole) wordt het totaal aantal gaten dan gegeven door: 
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(2.28) 

Tenslotte krijgen we dan de formule voor het Fermi-niveau: 

(2.29) 

De toestandsdichtheid DOS2(E) kan algemeen (niet parabolische dispersie relatie) 
voor een 2DHG geschreven worden als: 

DOS (E)- 1 f dS 
2 

- 41t2 IV~(k) I 
(2.30) 

Dit is een kringintegraal over de equi-energie kromme S in de kx-~-ruimte. 

De klassieke cyclotron effectieve massa is [Ando85] gedefinieerd als: 

(2.31) 
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Hoofdstuk 3: Zelfconsistente berekeningen aan gaten heterostructuren. 

§3.1 Algemeen. 

In dit hoofdstuk volgt een uitleg van de manier waarop de zelfconsistente berekenin

gen zijn uitgevoerd. Voor het eerst in de vakgroep HF zijn er zelfconsistente bereke

ningen van de valentieband uitgevoerd. Dit is gebeurd voor verschillende structuren: 

de quantumput, de parabolische quanturnput en de heterostructuur. Deze structuren 

zijn gekozen omdat deze binnen de vakgroep veel gebruikt worden of bijzondere 

resultaten geven. Maar in principe is het mogelijk om voor een willekeurige structuur 

de dispersie relatie te berekenen. Mijn FORTRAN-programma's QW, PQW en 

HETERO, die de dispersie relatie van de valentieband van respectievelijk een 

quanturnput en een heterostructuur in plane uitrekenen, zijn gebaseerd op het toen 

recentste zelfconsistente programma van A. van de Stadt [Stad93]. Dit UNIX

FORTRAN programma bepaalde de elektronenenergieën en de potentiaalvorm voor 

een golfvector gelijk aan nul van de geleidingsband van een delta-dotering. Inmiddels 

draaien de programma's op een 386/486 IBM compatible PC met behulp van de 

Salford Fortran Compiler. De befaamde NAG-bibliotheek is ook voor deze compiler 

beschikbaar. 

De opzet van het berekenen van de dispersie relatie in het vlak parallel aan het 

interface is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 
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Figuur 7: 
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Opzet van de zelfconsistente berekeningen. 
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Zoals in figuur (7) te zien is, worden eerst de subbandenergieën, het Fermi-niveau, de 

bezettingen en de potentiaal zelfconsistent bepaald voor een k-vector gelijk aan nul. 

Vervolgens worden de energie niveaus en golffuncties berekend bij een golfvector 

ongelijk aan nul. De oplossing bij k = 0 dient dan als benaderoplossing. Het is dus 

zaak een zodanig kleine stap in de k-ruimte te maken, dat de beginoplossing redelijk 

in de buurt ligt van de echte oplossing. Voor de volgende k-waarde wordt de oplos-
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smg van de dichtstbijzijnde berekende k-waarde weer als benadergolffunctie en -

energie gekozen. Op deze wijze wordt de hele k-ruimte in stapjes doorlopen. Het 

programma gebruikt vrij stabiele oplosroutines zodat een k-stap van de orde 108 m-1 

mogelijk is. De oplosroutine is zo stabiel omdat naast de differentiaalvergelijkingen 

(2.22/2.23) twee extra vergelijkingen met bijbehorende randvoorwaarden voor de 

normering en de energie worden meegenomen. De berekeningen in plane worden 

(nog) niet zelfconsistent uitgevoerd. De potentiaal verdeling bij k=O wordt steeds 

gebruikt. Later is het mogelijk om met de bekende nieuwe golffuncties en energieën 

een betere potentiaalvorm te vinden en vervolgens weer iteratief verder te rekenen 

met Schrödinger en Poisson totdat er convergentie is opgetreden. Daar de golffuncties 

slechts geleidelijk veranderen en meestal alleen de eerste heavy hole subband bezet 

is, zal de potentiaal weinig veranderen. Alleen de hogere energieniveau's kunnen 

enigszins verschuiven door een verandering van de golffuncties. 

De opbouw van het programma en zijn modules is uitgelegd in figuur (8). 

Figuur 8: 

HOCFDPROG RAM MA 

hetero 

Î 

B 
SCHROD 

[;] 
TRANSFER 

mod_mem1 

mod_info1 

mod_io 

Î 

EJ 

LUTT 

mod_bvd2 

mod_sim1 

QW 

Î 

B 
POISSON 

[;;] 
MATH 

I mod_math I 

De opbouw van het zelfconsistente programma. 
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Het hoofdprogramma is HETERO jQW. Dit hoofdprogramma maakt gebruik van 

verschillende subroutines en functies in de directory MODULES, van common

variabelen in de directory COMMON en van in- en uitvoerfiles in de directory 

INPOUT. De modules mod _uc1 en mod _ bvd1 berekenen respectievelijk de Poisson

en de Schrödingervergelijking bij een golfvector gelijk aan nul. De Luttinger Hamil

toniaan wordt opgelost met de modules mod _ bvd2 en mod _sim1/mod _ musn. 

Tenslotte bevatten de modules mod _ mem1, mod _info 1, mod _io en mod _ math alle 

geheugenoperaties, de informatieverzorging naar file en scherm, de in-en uitvoer en 

alle gemeenschappelijke mathematische functies. Voor een meer specifieke uitleg 

wordt verwezen naar de listings van de betreffende programma's. Het commentaar 

hierin spreekt verder voor zich. De listing is vanwege de grootte niet als appendix in 

dit verslag opgenomen, maar is verkrijgbaar bij de groep HF. In het programma 

wordt steeds in de eenheden [meV] en [100Á] gewerkt om een zo hoog mogelijke 

nauwkeurigheid te kunnen bereiken. De rekentijd voor een dispersie relatie in één 

richting (31 k-punten) voor een heterostructuur met een nauwkeurigheid beter dan 

104
, kost ongeveer twintig minuten. 

§3.2 Zelfconsistente berekeningen voor k= 0. 

§3.2.1 Algemeen. 

Voor een golfvector gelijk aan nul worden de Schrödinger- en Poissonvergelijking, die 

gekoppeld zijn, zelfconsistent opgelost. Er wordt begonnen met een beginschatting 

van de potentiaalvorm. Vervolgens wordt bij deze potentiaal de Schrödingervergelij

king uitgerekend. Met behulp van de nieuwe subband energieniveaus worden nu weer 

de nieuwe potentiaal, de Fermi-energie en de bezettingen van de subbanden bepaald. 

De nieuwe potentiaal wordt gekozen als een combinatie van de nieuwe en oude 

potentiaal met een bepaalde weegfactor. Het iteratieve proces wordt voortgezet totdat 

er convergentie is opgetreden in de potentiaalvorm. De betreffende differentiaal 

vergelijkingen met bijbehorende randvoorwaarden worden opgelost in een bepaald 

rekenintervaL Binnen dit rekeninterval wordt de DV in een discreet aantal meshpun

ten opgelost. De waarden in de meshpunten worden vervolgens met elkaar verbonden 

door een cubic spline interpolatie methode. De grootte van het rekengebied en het 
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aantal meshpunten zijn van invloed op het eindresultaat. Het rekeninterval moet 

groot genoeg gekozen worden en de meshpunten moeten voldoende dicht bij elkaar 

liggen om een gestabiliseerde (geconvergeerde) oplossing te krijgen. Voor onze 

routines blijkt het voldoende te zijn om de volgende rekengebieden en aantal 

meshpunten te kiezen: 

Figuur 9: 

1 E [meV] 

A 8 

mesh~101 
--+----------~z [À] 

+doo -200 0 

Gekozen rekengebied voor een heterostructuur met het bijbehorend 

aantal meshpunten. 

§3.2.2 Schrödinger vergelijking. 

In het geval dat kx=ky=O splits de matrix-vergelijking (2.12) op in twee sets !-compo

nent vergelijkingen: 

(i= 1,2), (3.1) 

Hierbij is n de subband index van de gedegenereerde banden en j = 1,2 staat voor de 

heavy en light hole band. Deze Schrödinger vergelijking wordt omgeschreven tot een 

stelsel eerste orde vergelijkingen met bijbehorende randvoorwaarden. Dit is gedaan 
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omdat dit stelsel dan goed kan worden opgelost met een numerieke methode. Het 

stelsel differentiaal vergelijkingen ziet er als volgt uit: 

(3.2) 

met i de subband index. De eerste twee vergelijkingen resulteren uit formule (3.1). 

De laatste twee vergelijkingen, voor de energie en de normering, zijn noodzakelijk 

om de oplossing uniek vast te leggen. Het bijbehorende stelsel randvoorwaarden ziet 

er als volgt uit: 

<f>;(A)=O 

<f>;(B)=O 

N;(A)=O 

N;(B)=l 

(3.3) 

De plaats waar de randvoorwaarden worden opgelegd, A en B, zijn zodanig gekozen 

dat de eindoplossing niet significant beïnvloed wordt, zie figuur (9). Het bovenstaande 

stelsel differentiaalvergelijkingen inclusief randvoorwaarden wordt opgelost met een 

geschikte NAG-routine. Het numerieke procédé wat hierbij gebruikt wordt, is 

Newton Iteratie. 

De gebruikte NAG-routine vereist als invoer wel een goede beginoplossing van zowel 

de potentiaal, de energieën als de golffuncties. Voor een quanturnput worden 

hiervoor de oplossingen gebruikt van het bijbehorende oneindig diepe put probleem. 

Dit betekent dat de golffuncties een sinus of een cosinus vorm bezitten: 

(3.4) 
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Voor de hetero structuur worden de in de literatuur [AnFo82] welbekende Fang

Howard benadergolffuncties gekozen met bijbehorende energie: 

b3- --
[ ]

1 b?; 

<Po(z)= 2 2 -z· e 2 

N + 55 N. 
depl g5 2D 

(3.5) 

Voor de tweede subband wordt een benadergolffunctie gekozen volgens [Taka77] die 

gelijk is aan <Po met een extra factor (1-bz). 

§3.3 Poisson vergelijking. 

§3.3.1 De Coulombpotentiaal. 

De Poissonvergelijking wordt gegeven door: 

(3.6) 

De Coulombpotentiaal wordt verkregen door het rechterlid van de Poissonvergelijking 

tweemaal te integreren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de potentiaal, 

veroorzaakt door de achtergrond- of depletielading en de potentiaal die een gevolg is 

van de gaten in het 2DHG. Tevens wordt met behulp van formule (2.29) de ligging 

van het Fermi-niveau bepaald. 
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§3.3.2 De Stappotentiaal. 

Er zijn zelfconsistente berekeningen uitgevoerd voor: de quantumput, de parabolische 

quanturnput en de hetero structuur. Het 2DHG bevindt zich steeds voornamelijk in 

het GaAs. Daarom worden de parameters die van belang zijn, zoals y1, y2, y3 en er 

van het GaAs genomen. Verder wordt aangenomen dat de gedeeltelijke vervanging 

van Ga door Al geen gevolgen heeft voor de kristal periodiciteit, dat wil zeggen dat 

er geen strain optreedt. De kristalpotentiaal wordt in het AlGaAs verhoogd met 

.d U stap· Voor de valentieband nemen we aan dat dit 35% van de bandsprong is. 

§3.3.3 Exchange en correlatie termen. 

Er is in de literatuur nog geen algemeen aanvaarde bijdrage van de exchange en 

correlatie termen voor gaten bekend. Het Pauli-principe verbiedt het dat fermionen 

(bijvoorbeeld gaten) zich in dezelfde toestand bevinden. Omdat de meer-deeltjes 

bijdrage vaak aanzienlijk is, hebben we de exchange en correlatie potentiaal van 

Gunnarson en Lundqvist [Gunn76] gebruikt om de invloed van de meer-deeltjes 

interactie te bestuderen: 

(3.7) 

Hierin is Ry de Ryberg constante, r0 =5.29177 10-11 men m* de bindende gaten massa 

in de richting parallel aan het interface. Voor m * is gekozen 0.1 ·me. Dit is een 

parabolische benadering, die eigenlijk niet geschikt is bij gekoppelde banden. Een 

betere theorie ontbreekt nog. 
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§3.3.4 Image potentiaal. 

De image potentiaal wordt veroorzaakt door de plaatsafhankelijkheid van de 

diëlektrische constante. Wij zullen deze bijdrage verder in onze berekeningen 

verwaarlozen en overal in de berekeningen de diëlektrische constante van het GaAs 

nemen. 

De totale potentiaal V(z) in vergelijking (2.12) wordt dan gegeven door de som van 

de Coulombpotentiaal, de Stappotentiaal en de exchangepotentiaaL 

§3.4.Berekeningen voor k~O. 

De dispersie relatie van de zware en lichte gaten wordt bepaald volgens het Luttin

ger-formalisme. In de recente literatuur is deze dispersie relatie alleen bepaald 

volgens het Luttinger formalisme met behulp van diagonalisatie voor een bepaalde set 

basis-toestanden [Ando85] of met een variationele methode zoals bijvoorbeeld door 

[Eken85]. Hierbij wordt vaak ook nog van een sferische benadering uitgegaan. De 

meest gebruikte methode van diagonalisatie heeft als nadeel dat dit een zeer tijds

intensieve procedure is. Er moeten immers veel subbanden (meer dan veertig) 

meegenomen worden om de gewenste nauwkeurigheid te bereiken [Ando85], zodat 

een zeer grote matrix (orde lOOxlOO) moet worden gediagonaliseerd. Bovendien is het 

moeilijk om de hogere subbanden voor k = 0 nauwkeurig te bepalen, terwijl we alleen 

in de laagste, bezette niveaus geïnteresseerd zijn. In dit afstudeeronderzoek worden 

de vergelijkingen van het Luttinger formalisme voor het eerst exact opgelost. De 

vergelijkingen worden opgelost in een eindig aantal meshpunten in de z-richting voor 

een bepaald rekengebied, zoals al besproken is voor het k=O geval. In de k-ruimte 

worden normaal gesproken 961 k-rasterpunten uitgerekend. Dit komt overeen met 31 

kx en 31 ~-waarden in het eerste kwadrant. Er wordt voor gezorgd dat steeds aan de 

randvoorwaarden wordt voldaan. De stelsels vergelijkingen (2.22) en (2.23) worden 

hiervoor omgeschreven naar een stelsel eerste orde vergelijkingen met bijbehorende 

randvoorwaarden: 
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a 1 
az 'l,i (z) = 'l,i (z) 

a 1 1 a 
az C1,;(z)=A[E;(z)-V(z)-A)C 1,;(z)-CC2,;(z)+Cop az C2,;(z) 

op 

a 1 
az C2,;(z)=C2,i(z) 

a 1 1 a 
az C2,;(z)=B[E;(z)-V(z)-B)C2,;(z)-CC1,;(z)-Cop az C1,;(z) 

a -E.(z)=O 
az I 

Cl,;(A)=O 

Cl,;(B)=O 

(2,;(A)=O 

C2,;(B)=O 

N;(A) =0 

N;(B) =1 

op 

a 1 -a (3;(z)=C3,;(z) z . 
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(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 
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( 3,;(B)=0 

(4,ï(A)=O 

(4,;(B)=O 

N;(A) =0 

N;(B) =1 

31 

(3.11) 

De eerste vier vergelijkingen van formule (3.8) komen voort uit de Broido-Sham 

Hamiltoniaan, formules (2.22) en (2.23). De overige twee vergelijkingen zijn voor de 

energie en de normering van de golffuncties. In de bijbehorende randvoorwaarden 

(3.9) kiezen we de golffuncties nul aan de rand van het rekenintervaL 

De golffuncties van de Broido-Hamiltoniaan zijn 2xl spinors. Dit betekent voor de 

berekeningen dat elk stelsel differentiaalvergelijkingen met bijbehorende randvoor

waarden twee oplossingen heeft voor elke subband. In totaal moeten dus vier 

oplossingen worden gevonden van de stelsels differentiaalvergelijkingen (2.22) en 

(2.23) om de energieën en golffuncties van de eerste heavy .hole en light hole subband 

te bepalen. Twee oplossingen bij k~O kunnen gedegenereerd zijn indien de potentiaal 

inversie symmetrisch is. Als benaderoplossing voor de energieën en de golffuncties 

worden hun waarden genomen bij k=O of de dichtstbijzijnde k-waarde ongelijk aan 

nul. Bovenstaande stelsels differentiaal vergelijkingen worden opgelost met dezelfde 

NAG-routine als voor de gereduceerde differentiaal vergelijkingen bij kx=ky=O. Daar 

deze NAG-routine problemen heeft indien twee banden elkaar erg dicht benaderen, 

is ook gebruik gemaakt van een andere oplosroutine gebaseerd op een 'multiple 

shooting' methode. Deze methode is tijdsintensiever dan de 'Newton iteratie' 

methode, maar lost bovenstaande differentiaal vergelijkingen wel goed op als twee 

banden elkaar dicht benaderen. In het programma zijn beide oplosmethoden zodanig 

geïntegreerd dat waar mogelijk de snelle NAG-routine wordt gebruikt en als twee 

banden elkaar dicht benaderen overgestapt wordt op de betere 'multiple shooting' 

methode. Op deze wijze wordt snelheid en nauwkeurigheid in het programma 

gecombineerd. 
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§3.5 Bepaling van de bezettingen en EFermi in het vlak. 

De relatieve bezettingen en de Fermi-contour van de verschillende subbanden zijn 

bepaald met het programma Mstar van [Stad94]. Dit programma bepaalt het Fermi

niveau door te kijken tot welke energie de toestanden bezet zijn om N2nHG aantal 

gaten te bezetten. De gatenconcentratie, die gelijk is aan de integraal van de DOS2 , 

wordt bepaald door de oppervlakte binnen de equi-energie contouren te berekenen 

en te sommeren. Dit moet worden gedaan voor alle subbanden die onder het Fermi

niveau liggen. Uit de oppervlakte binnen de bijbehorende Fermi-contouren kan de 

relatieve bezettingen van de verschillende niveaus berekend worden. Tevens wordt 

ook de DOS2 berekend volgens formule (2.30) als functie van de energie. Uit de 

Density of States bij het Fermi-niveau kan dan de bijbehorende cyclotron effectieve 

massa worden berekend. Voor een verdere uitleg wordt verwezen naar de listing van 

dit programma Mstar. 

§3.6 Zelfconsistente berekeningen in het vlak. 

Er zijn (nog) geen totale zelfconsistente berekeningen uitgevoerd waarbij ook de 

verschillende golffuncties bij golfvectoren ongelijk aan nul zijn meegenomen. Dit kan 

gebeuren door het programma Mstar als een module aan Hetero te koppelen. De 

golffuncties en de energie-relaties worden met behulp van Hetero bepaald. Met Mstar 

wordt vervolgens de ligging van de Fermi-contouren bepaald. Met Hetero kan dan 

weer de nieuwe potentiaal worden berekend en daarmee ook de nieuwe dispersie
relaties. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten en discussie van de quantumput. 

§4.1 Algemeen. 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de resultaten van de berekeningen aan een 

quantumput, quanturnput met extern elektrisch veld, parabolische quanturnput en een 

heterostructuur besproken. Nu worden eerst de berekeningen aan een GaAs/ AlGaAs 

quanturnput uitgelegd. De berekeningen in de volgende hoofdstukken worden steeds 

uitgevoerd met de volgende Luttinger parameters van het GaAs: y1 =6.85, y 2 =2.10 en 

y 3 =2.90. Dit komt overeen met bindende effectieve massa's van 0.377·111o en 

0.090·111o· 

§4.2.1 Lege quantumput. 

De eindige quanturnput heeft een van de eenvoudigste bandstructuren. De potentiaal, 

subbandenergieën en waarschijnlijkheden voor k gelijk aan nul van een lege GaA5/

AlxGa1_~ quanturnput zijn weergegeven in figuur (10). 

De energie is positief gekozen vanaf de top van de valentieband. Omdat we alleen 

geïnteresseerd zijn in bezette subbanden, zijn slechts drie discrete energieniveau's 

weergegeven. De eerste drie energieniveau's in figuur (10) zijn respectievelijk: het 

heavy hole 0 niveau (H0), het light hole 0 niveau (l..o) en het heavy hole 1 niveau 

(H1). Het heavy hole 0 en light hole 0 niveau hebben, zoals in figuur (10) te zien is, 

een verschillende energiewaarde omdat zij verschillende bindende effectieve massa's 

hebben. Deze is ongeveer 0.377 voor de heavy holes en 0.09 voor de light holes. In 

figuur (10) is te zien dat de tunnelingskans in de AlGaAs-barrière voor de light holes 

groter is dan voor de heavy holes. Dit komt doordat de light holes een lichtere massa 

hebben. Naarmate de subband meer knopen heeft, wordt het energieniveau hoger en 

de ruimtelijke uitgebreidheid van de golffunctie groter. Bij k = 0 zijn de niveaus 

tweevoudig ontaard. In figuur (11) is de bijbehorende dispersierelatie in plane 

weergegeven. 
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Figuur 10: Potentiaal, subbandenergieën en waarschijnlijkheden voor een lege 

GaAs/AlxGa1_~ quanturnput met V0 =92 meV en d
0

w=112 Á. 
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Figuur 11: Energie voor de H0 , Lo en H1 subband (toenemende E) als functie van 

de in plane golfvector voor bovenstaande lege quanturnput 
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De potentiaal van een quanturnput is inversiesymmetrisch en daarom verwachten we 

zoals in §2.3 is uitgelegd steeds twee ontaarde energieniveau's. Dit vinden we 

eveneens in onze berekeningen. In figuur (11) zien we ook het 'mass reversal effect' 

optreden. In de ~ richting is de bindende massa van de heavy holes zwaarder dan de 

light hole massa terwijl de transport massa in de kx,ky-richting voor de heavy holes 

lichter is dan voor de light holes. In de buurt van k = 0 komt de transport massa van 

de zware gaten overeen met de mol ( y 1 + y 2). De lichte transport massa is gelijk aan 

mo/(y1-y2). Indien er geen mengtermen aanwezig zouden zijn, zouden de Ho en Lo 

band elkaar snijden. Er is echter wel een koppeling tussen heavy en light holes 

aanwezig, zodat we rond 1.7·108 m·1 een anticrossing zien. Het is dus duidelijk dat de 

dispersie-relaties sterk niet-parabolisch zijn. Een ander opvallend verschijnsel treedt 

op bij de Lo-band: de effectieve massa wordt negatief. In de literatuur wordt dit een 

'camel back' genoemd. 

§4.2.2 Quanturnput gevuld met gaten. 

De dispersierelatie voor een quanturnput gevuld met een gatendichtheid van 2·1011 

cm·2 is weergegeven in figuur (12). In de inzet staan de zelfconsistente potentiaal

vorm, energieniveau's en bezettingen voor k = 0. Door de gatenbezetting verschuiven 

de energieniveau's omhoog en neemt de indringings-waarschijnlijkheid toe. De vorm 

van de in plane dispersierelatie komt zeer goed overeen met de berekeningen van 

[Ando85]. Dit geldt ook voor de [11]-richting, waarvan de resultaten hier niet zijn 

weergegeven. De waarden van Ando zijn als punten in figuur (12) weergegeven. De 

afleesnauwkeurigheid van de waarden in Ando's artikel komen overeen met de 

grootte van de punten. Naar zijn berekeningen wordt in de literatuur het meest 

gerefereerd. [Ando85] gebruikt de methode van diagonalisatie. Hij neemt 100 light en 

heavy hole basistoestanden bij k = 0 mee, zodat een voldoend hoge nauwkeurigheid 

bereikt wordt. Wij lossen de differentiaalvergelijkingen daarentegen exact op. 

In dit verslag zullen we de meest gebruikte notatie van Ando gebruiken om de 

verschillende niveaus te onderscheiden: H0 t komt overeen met de Heavy hole 

subband van orde 0 (0 knopen in de golffunctie) met mJ= +3/2. 
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Figuur 12: Dispersierelatie in plane voor een bezette quanturnput met V0 =92 

me V, d0 w= 112 Á en N20H 0 =2·1011 cm-2
• Boven de bijbehorende ener
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Figuur (12) toont de dispersierelatie slechts in één richting in de k-ruimte. Deze 

dispersierelatie is echter een functie van de k-richting. Dit zien we duidelijk in figuur 

(13). Hierin zijn de equi-energie contouren in dek-ruimte uitgezet. 
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Figuur 13: Equi-energie contouren in de kx-Js.-ruimte voor de H0 (links) en La 
(rechts) subband met àEeq=O.S meV. Boven: de Fermi energie contour. 
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In figuur (13) is duidelijk de sterke anisatrapie van de laagste heavy hole subband te 

zien. De equi-energie contouren veranderen van cirkels voor lage k-waarden (iso

troop) in vierkanten en in 'bloemen' voor hogere k-waarden. Voor onze lage gatengas 

concentratie zijn de contouren nog vrij isotroop, zoals aan de Fermi contour te zien 

is. In de [11] richting is de verandering van de contour het meest uitgesproken. We 

kunnen nu ook de Density of States (DOS2) als functie van de energie uitzetten. Dit 

is gebeurd in figuur (14). In plaats van de stapvorm zoals in figuur (6) zien we een 

zeer grillig verloop. De DOS2 is gerelateerd aan de toename van het oppervlak 

binnen de equi-energie contour. De sterke toename van de DOS bij 13 me V wordt 

veroorzaakt door de sterke verandering van de equi energie contour in de buurt van 

die energie. De Density of States effectieve massa is evenredig met de DOS bij Ep. 

Door de mixing van zware en lichte gaten is er inderdaad een sterke verandering van 

de effectieve massa van de heavy hole subband. 
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Figuur 14: De Density of States als functie van de energie voor de H0 subband. De 

DOS2 bij de Fermi-energie heeft als symbool een uitgevulde cirkel. 
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§4.3.1 Lege quanturnput met extern elektrisch veld. 

Indien we een extern elektrisch veld aanleggen over de lege quanturnput van figuur 

(10) zien we dat de quanturnput wordt scheefgetrokken (zie inzet figuur (15)). 
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Figuur 15: De energieniveaus als functie van de golfvector in de [10] richting voor 

een lege quanturnput met V0 =92 meV en d0 w=112 Á, met een extern 

aangelegd elektrisch veld van 2·10S V cm·1
• Boven is weer de potentiaal 

vorm bij k = 0 weergegeven. 
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De golffuncties worden naar het minimum van de potentiaalput verschoven omdat dit 

energetisch het meest gunstigste is. Vanwege de orthonormaliteit vertonen de hogere 

subbanden net het tegenovergestelde gedrag. De energieniveau's zijn nu ten opzichte 

van figuur (10) verschoven met de zogenaamde Stark-shift. De energie niveaus gaan 

omlaag terwijl het energieverschil tussen de heavy hole nul (H0) en de light hole nul 

(Lo) band groter wordt. 

In figuur (15) is nu duidelijk de opsplitsing van de ontaarding van de energieniveau's 

te zien. Deze opsplitsing is het gevolg van de asymmetrische potentiaalvorm door het 

aanleggen van een extern elektrisch veld samen met de spin-baan koppelings term. 

Doordat het energieverschil tussen de eerste heavy hole en light hole subband is 

vergroot door het aanleggen van een extern elektrisch veld beïnvloeden de banden 

elkaar minder. De mixing tussen licht en zwaar gat karakter zal dus minder zijn en 

het anticrossingspunt zal naar hogere k-waarden verschuiven. 

§4.3.2 Gevulde quanturnput met een extern aangelegd elektrisch veld. 

Indien we bij de quanturnput met een twee dimensionale gatengas concentratie van 

2·1011 cm-2 van figuur (12) weer een extern elektrisch veld aanleggen van 2·10S V 

cm-\ krijgen we weer een verschuiving van de energieniveaus volgens de Stark shift. 

Dit wordt getoond in figuur (16). Er is weer duidelijk een opsplitsing van de ontaar

ding van de energieniveaus te zien doordat de potentiaal niet meer symmetrisch is ten 

opzichte van het midden van de put. 
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Figuur 16: Dispersie-relatie in plane voor een quanturnput met V0 =92 meV, 

d0 w=112 Á, N2nHG=2·1011 cm·2 en een externE-veld van 2·10S V cm·1• 

In de vorige twee paragrafen hebben we als potentiaalvorm een quanturnput gekozen 

en in het volgende hoofdstuk zullen we de resultaten van de heterostructuur behande

len. Om te laten zien dat het met het programma heel eenvoudig is om een willekeu

rige potentiaalvorm uit te rekenen, worden de resultaten van een parabolische 

quanturnput getoond. 

§4.4.1 Lege parabolische quantumput. 

In figuur (17) is de dispersie relatie in het vlak van het interface voor een paraboli

sche quanturnput weergegeven. De potentiaal, energieniveau's en waarschijnlijkheden 

voor k = 0 staan vermeld in de inzet erboven. 
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Figuur 17: De dispersierelatie in plane voor een lege parabolische quanturnput met 

V0 = 100 me V en drow= 100 Á. Boven staan de bijbehorende potentiaal, 
energieën en waarschijnlijkheden voor k = 0. 

De subbandenergieën voor een golfvector gelijk aan nul zijn ongeveer equidistant. Dit 

lijkt heel normaal voor een harmonische oscillator. Toch is het in dit geval heel 

bijzonder omdat we te maken hebben met twee verschillende effectieve massa's: de 

heavy hole en de light hole effectieve massa. Dat de energie niveaus toch equidistant 
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zijn, is slechts een bijzonderheid van de parameters van GaAs. In GaAs verschillen de 

effectieve massa's van de light en heavy hole band ongeveer een factor vier. De 

energie van een harmonische oscillator wordt gegeven door: 

(4.1) 

Nu is duidelijk te zien waarom de energieën equidistant zijn. Doordat de energieën 

equidistant zijn, krijgen we ook een bijzondere dispersierelatie in plane met nauwe

lijks een 'camel back' vorm. 

§4.4.2 Parabolische quanturnput gevuld met gaten. 

Tenslotte staan in figuur (18) de resultaten van een parabolische quanturnput gevuld 

met een gatenconcentratie van N20H0 =2·1011 cm-2 vermeld. De vorm van de 

kwadratische potentiaal verandert daardoor enigszins. De dispersierelatie in het vlak 

verandert daardoor ook een beetje. Bij hogere concentraties zal het verschil duidelij

ker merkbaar zijn. 

De gevulde parabolische quanturnput lijkt sterk op een gaten delta dotering. Bij een 

gaten delta dotering moet een Be dotering gekozen worden die gelijk is aan de gaten 

die aanwezig zijn in het 2DHG. Het is eenvoudig om zo'n delta gaten doteringuit te 

rekenen. Bijvoorbeeld door de resultaten voor k = 0 van een berekening van A. v.d. 

Stadt als invoer te geven voor mijn in plane programma. 
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Figuur 18: De energieniveaus als functie van de k-vector in de [10] richting voor 

een parabolische quanturnput met V0 = 100 me V, drow= 100 Á en 

N2nHa=2·1011 cm·2• Boven de bijbehorende potentiaal en waarschijnlijk
heden bij k = 0. 

In dit hoofdstuk zijn verschillende potentiaal-vormen getoond met een bepaalde 

potentiaalstap, putbreedte en bezetting. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die goed 
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te gebruiken zijn ter vergelijking met de literatuur. Het is mogelijk om al deze 

grootheden, zoals Luttinger parameters, diëlektrische constante, putbreedte, rekenge

bied, meshpunten, rekennauwkeurigheid, potentiaalstap, gatenconcentratie etc. te 

variëren. Dit is zelfs zeer eenvoudig te doen door slechts hun waarde in de invoerfile 

Parametl.inp te veranderen. Vergelijkbare figuren zijn dus eenvoudig te berekenen. 

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met een zodanig aantal rekenpunten en bereke

ningsinterval dat de energieën gestabiliseerd zijn. Voor de groeirichting is in onze 

berekeningen steeds de [100] richting gekozen. Dit is de meest gebruikte groeirichting 

van de MBE van halfgeleiderfysica. Om andere groeirichtingen uit te rekenen moet 

de Luttinger Hamiltoniaan eerst getransformeerd worden [Mene92]. 
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Hoofdstuk 5: Resultaten en discussie van de heterostructuur. 

§5.1 Algemeen. 

In dit laatste hoofdstuk van de resultaten wordt de gaten heterostructuur besproken. 

Oorspronkelijk was het de doelstelling om van een hetero structuur de dispersierela

tie in plane te berekenen. In dit afstudeeronderzoek is dit ook als eerste berekend. 

Pas later zijn de quanturnputten etc. berekend om te laten zien dat het mogelijk is 

om voor elke structuur de dispersie relatie in plane te berekenen. Bovendien wordt 

de opbouw van het verslag door deze volgorde duidelijker voor de lezer. De hetero

structuur is in feite het moeilijkste te berekenen omdat de potentiaalvorm het 

ingewikkeldste is en er dus alle voorgaand beschreven verschijnselen optreden. In het 

begin van dit hoofdstuk worden de dispersie-relaties berekend en later zullen we 

kijken naar de bijbehorende golffuncties en het karakter van de golffunctie. 

§5.2 Heterostructuren. 

De potentiaalvorm, subbandenergieën en waarschijnlijkheden van de verschillende 

subbanden voor k gelijk aan nul staan weergegeven in figuur (19). De GaAs/ AlGaAs

barrière bevindt zich bij z = 0. 

De twee dimensionale gatengas concentratie bedraagt 5 ·1011 cm-2 en de depletiela

ding is gelijk aan 1·1011 cm-2
• Deze twee concentraties zorgen voor twee verschillende 

hellingen in de potentiaal put. De heavy hole subbanden hebben een grote waar

schijnlijkheid om in de buurt van het interface te worden aangetroffen. Door hun 

'zware massa' zijn ze moeilijk uit de put te krijgen. De heavy holes hebben daarom 

ook een kleinere indringkans in de AlGaAs barrière. Verder hebben de hogere 

subbanden een grotere uitgebreidheid dan de lagere subbanden. De bijbehorende 

dispersie relatie in plane is weergegeven in figuur (20). 

De gebruikte notatie in de figuren stemt overeen met Ando. Dus Lo! bijvoorbeeld is 

de Light hole subband van orde 0 met m1=-1/2. 
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Figuur 19: De potentiaal, energieën en waarschijnlijkheden voor 'n heterostructuur 

met V0 :::=222 meV, N2oHG=5·1011 cm·2 en Ndep1=1·1011 cm·2 bij k=O. 
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Figuur 20: Dispersie relatie in de [10] richting voor de H0 l, H0 l, Lol, Lol, H1 l en 

H 1 l subband (toenemende E) van bovenstaande heterostructuur. De 

punten zijn de vergelijkbare resultaten volgens [Ando85]. 
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We zien dat er een uitstekende overeenkomst is met de resultaten van [Ando85]. Dit 

geldt ook voor de hier niet getoonde [11]-richting. Wat ook meteen opvalt in figuur 

(20) is dat er een opsplitsing van de ontaarding van de energieniveau's optreedt. Dit 

is het gevolg van een combinatie van de spin-baan koppeling en de asymmetrische 

potentiaal van een heterostructuur. De opsplitsing is bij de heterostructuur vrij groot, 

omdat de potentiaal sterk antisymmetrisch is. Indien er geen mengtermen in de 

Luttinger hamiltoniaan worden meegenomen zien we dat er een crossing optreedt in 

de buurt van de kx=2.7·108 m-2
• Deze crossing wordt veroorzaakt doordat de heavy 

hole massa in de kx, ky richting (transport massa) lichter is dan de light hole transport 

massa. De heavy holes hebben dus een sterkere bandbuiging dan de light holes. In 

bovenstaande figuur zijn de mengtermen uiteraard wel meegenomen en zien we dat 

er nu een anticrossing optreedt bij kx=2.3·108 m-1• De 'heavy hole spin down' band 

en de 'light hole spin up' band naderen elkaar vrij dicht. De multiple shooting 

methode werkt hier echter goed, zodat de banden steeds gescheiden blijven. Dit is 

goed te zien bij de H1 l en H1 ! band. De symbolen l en ! corresponderen met de 

spintoestand m1 van de bijbehorende Bloch functie. In figuur (21) is de spin-opsplit

sing van de heavy holes en de light holes als functie van de k-waarde uitgezet. 
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Figuur 21: Energie-opsplitsing als functie van de kx-waarde tussen de H0 l en H0 l 

subband en de Lal en La! sub band. 
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In figuur (21) is te zien dat de energie opsplitsing eerst ongeveer lineair is en na het 

anticrossing punt verzadigt en later een beetje inzakt. Het lineaire verband wordt 

veroorzaakt door de mixing van licht en zwaar gat karakter. Bij het anticrossing punt 

heeft er volledige mixing plaatsgevonden en treedt er dus verzadiging op. De 

inzakking voor grote k-waarden is het gevolg van mixing met hogere subbanden. 

Figuur (21) ziet er in de [11] richting soortgelijk uit, alleen is de energie opsplitsing 

dan groter. 

De light hole subbanden hebben weer voor lage k-waarden een negatieve effectieve 

massa. De 'camel back' is ook bij de heterostructuur aanwezig. 

§5.3 Afhankelijkheid van N 2nHG en Ndepl' 

Indien we de twee dimensionale gatengas concentratie verhogen wordt de helling van 

de potentiaal in figuur (19) nabij het interface steiler. Deze helling wordt immers 

hoofdzakelijk bepaald door N2oHG· Een steilere helling heeft tot gevolg dat de energie 

separatie tussen de verschillende subbanden worden vergroot voor k gelijk aan nul. 

De banden zijn dus verder van elkaar verwijderd en volledige mixing zal pas optreden 

bij hogere k-waarden: het anticrossingspunt verschuift naar een hoger k-waarde. De 

energie opsplitsing is dan ook groter. 

Een verhoging van de depletie concentratie heeft dezelfde effecten als een verhoging 

van de twee dimensionale gatengas concentratie. Nu wordt de depletie helling van de 

potentiaal (rechts in figuur (19)) steiler. Dit heeft eveneens een grotere separatie van 

de energie niveaus bij k = 0 tot gevolg. De kwalitatieve gevolgen voor de dispersie 

relatie in plane is dus gelijk aan een verhoging van N2DHG· 

§5.4 k-richting afbankelijkheid van de in plane dispersie relatie. 

Om ook de dispersie in andere k-richtingen te bekijken, zijn de equi-energie lijnen 

voor de H0 l en H0 ! en de Lol en Lo! in de k-ruimte uitgezet in figuur (22). 
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Figuur 22: De equi-energie contouren van de H0 t (linksonder), H0 ! (rechtsonder), 

Lot (linksboven) en Lo! (rechtsboven) subband voor de hetero structuur 

van figuur (19) met L\Eequi=0.5 meV. 

Het is duidelijk te zien dat de H0 ! subband een redelijk isotrope dispersie relatie 

heeft, terwijl de dispersie relatie van de H0 T subband sterk anisotroop is. Dit sterke 

anisotrope karakter van de heavy hole 0 subband is ook terug te vinden in de Fermi 

contour in figuur (23). 
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Figuur 23: De Fermi-contouren in de k-ruimte voor de beide H0 subbanden. 

Binnen de H0 ! subband en buiten de H0 l sub band. 

Uit deze Fermi-contouren zijn ook de relatieve bezettingen van beide subbanden te 

bepalen voor deze waarden van N 2nHG en Ndept· De relatieve bezetting is immers 

gelijk aan de verhouding van de oppervlakten binnen de Fermi-contour in de k

ruimte. De onderste H0 l subband is met 75.5% van het N2nHG bezet en de andere 

H0 ! subband met de overige 24.5%. Deze waarden komen overeen met berekeningen 

van [Ando85] en met metingen van [Keme94]. 

De bijbehorende Density of States voor beide heavy hole nul subbanden is in figuur 

(24) weergegeven. 
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Figuur 24: De DOS2 voor H0 l (boven) en H0 ! (onder) als functie van de energie. 

De uitgevulde cirkel en de driehoek geven de DOS2 bij EF (37.41 meV). 

De effectieve massa is evenredig met de DOS2 volgens formule (2.31). Deze cyclotron 

effectieve massa is door [Stör83] bepaald bij hoge magnetische velden. Voor de heavy 

hole spin up is een waarde gevonden van 0.6 ·mo en voor de heavy hole spin down 

0.38 ·mo. De theoretische waarden die uit figuur (24) gevonden worden, zijn gelijk aan 

0.94·mo en 0.19·mo voor respectievelijk de up en down heavy hole massa. Deze 

theoretische waarden komen uitstekend overeen met de resultaten van [Ando85], die 

laat zien dat ongeveer honderd basistoestanden nodig zijn voordat deze cyclotron 

effectieve massa convergeert. Door onze methode van oplossen vinden we nu 

inderdaad meteen de goede cyclotron effectieve massa's. Deze wijken echter wel nog 

sterk af van de experimentele waarden bepaald door [Stör83]. Het lijkt erop dat het 

magnetisch veld de twee heavy hole niveaus zodanig mixt dat de cyclotron effectieve 

massa's dichter bij elkaar komen te liggen. Door het magnetisch veld in de Hamilt

oniaan te verdiscontinueren kan een betere uitspraak worden gedaan over een 

vergelijking met het experiment. In figuur (24) is te zien dat de massa van de H0 l 

subband nauwelijks verandert. De dispersie relatie is nagenoeg parabolisch. De DOS 

effectieve massa van de H0 l subband verandert daarentegen sterk. Dit is een gevolg 

van mixing met de Lol band, die een negatieve effectieve massa heeft. 
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Tenslotte tonen we nog een 3D weergave van de energie-golfvector relatie in het vlak 

van het interface. Deze figuren vertonen duidelijk de warping en mixing. Voor 

elektronen zou de 3D-dispersie relatie een parabolische kegel zijn. 

Figuur 25: 3D weergave van de dispersierelatie in de k-ruimte in het vlak van het 

interface voor de subband en: Lol (linksboven), Lol (rechtsboven), H0 l 

(linksonder) en H0 ! (rechtsonder) van de heterostructuur van figuur (19). 
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§5.5 Exchange en correlatie interactie. 

In alle bovenstaande berekeningen is tot nu toe nog geen rekening gehouden met de 

exchange en correlatie potentiaal. Van de elektronen is het bekend dat deze bijdrage 

van de meer-deeltjes interactie aanzienlijk is. Voor de valentieband is er echter nog 

geen aanvaarde theorie voor deze bijdrage. Om te zien wat de invloed van deze 

meer-deeltjes interactie is, wordt de exchange en correlatie potentiaal van Gunnarson 

en Lundqvist toegevoegd aan de totale potentiaal. Deze potentiaal is correct voor 

elektronen omdat de elektronenband nagenoeg parabolisch is. De effectieve massa 

voor de elektronen is in de formules (3.7) vervangen door de transport effectieve 

massa van de heavy holes in de buurt van k gelijk aan nul. Dit is uiteraard slechts een 

benadering, maar dit kan toch een indicatie zijn van de exchange bijdrage voor de 

gaten. In figuur (26) is de nieuwe potentiaal en energieniveaus gegeven met de 

additionele parabolische exchange term. 
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Figuur 26: De potentiaal, energieniveaus en waarschijnlijkheden voor k = 0 van de 

heterostructuur met V0 =222 meV, N2oHG=5·1011 cm-2 en Ndep1=1·1011 

cm-2 mèt exchange-interactie. 
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In figuur (26) is de verandering van de potentiaal ten opzichte van figuur (19) goed te 

zien, evenals de verschuiving van de energie niveaus. De exchange en correlatie term 

is dus net als bij elektronen zeker niet te verwaarlozen. Dit leidt ook tot een andere 

dispersie relatie in plane: 
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Figuur 27: De in plane dispersie relatie met exchange interactie behorende bij 

figuur (26). 

Er moet nog nader onderzoek worden verricht om een juiste niet-parabolische 

formule voor de meer-deeltjes bijdrage te vinden, daar deze zeker een belangrijke 

bijdrage vormt. 
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§5.6 'Licht' en 'zwaar gat' karakter. 

Tot nu toe hebben we alleen gekeken wat de invloed van de verandering van de in 

plane golfvector op de energie is. Er is echter ook een verandering van de golffunctie, 

en de bijdragen van de golffunctie wanneer k verandert. De golffuncties worden ook 

door mijn programma uitgerekend. Dit is mogelijk omdat de Luttinger vergelijkingen 

exact worden opgelost: de energie, de normering en de golffuncties zijn de oplossin

gen van het stelsel differentiaalvergelijkingen (3.8) met randvoorwaarden (3.9). Met 

de methode van diagonalisatie zijn de golffuncties moeilijker te verkrijgen omdat dan 

gewerkt wordt met een orthonormale set van ongeveer honderd basis functies. Er zijn 

in de literatuur nauwelijks golffuncties getoond als functie van de in plane golfvector. 

Alleen [ Andr87] laat golffuncties zien. Dit zijn exacte oplossingen voor een vlakke 

quanturnput Onze resultaten voor een vlakke quanturnput zijn in goede overeenstem

ming met deze analytische resultaten van [Andr87]. Het kennen van de golffuncties is 

bijvoorbeeld van belang om de waarschijnlijkheid van sommige (optische) overgangen 

te weten. 

In de onderstaande figuur is als voorbeeld de waarschijnlijkheid van de eerste heavy 

hole subband bij verschillende in plane golfvectoren weergegeven voor de heterostruc

tuur met V0 =222 meV, N2DHG=5·1011 cm-2 en Ndep1=1·1011 cm-2
• 
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Figuur 28: De waarschijnlijkheidsverdeling van de H0 l subband als functie z voor 

verschillende golfvectoren. 
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Het is in figuur (28) te zien dat de golffuncties veranderen naarmate de golfvector 

toeneemt. Het type golffunctie blijft echter voor k-waarden beneden het anticrossing 

punt behouden: voor laagste subbanden zonder knopen en een extra knoop voor de 

volgende subband. Naarmate de golfvector toeneemt, zien we een extra kromming of 

oscillatie van de golffunctie, wat overeen komt met een hogere energie waarde. Bij de 

hogere subbanden is dit nog duidelijker te zien. Door een toename van de golfvector 

treedt er mixing op tussen zowel light hole en heavy hole karakter als tussen verschil

lende orden golffuncties. Dit is goed te zien in de 3D-figuren (25). Voorbij het 

anticrossing punt is daardoor geen goede kwalificatie van de aard van de golffunctie 

mogelijk. In het volgende deel van dit hoofdstuk zullen we ons daarom beperken tot 

k-waarden beneden het anticrossingspunt of beneden kp. Bovendien zijn we eigenlijk 

alleen in de onderste, bezette niveaus geïnteresseerd. 

De totale golffunctie van de H0 t subband moet steeds een golffunctie zonder knopen 

zijn. Dit geldt echter niet voor de heavy hole en light hole delen waaruit deze is 

opgebouwd. De basisgolffuncties bij k = 0 zijn zuivere heavy hole en light hole toestan

den. Twee van de vier Blochtoestanden van formule (2.10) zijn immers heavy hole 

toestanden, met m1=3/2, en de overige twee zijn light hole toestanden. Door de 

Broido transformatie zijn alleen de heavy hole toestanden met elkaar gemengd en de 

light hole toestanden met elkaar gemengd. Daarom zijn de basistoestanden in de 

Broido basis ook pure heavy hole en light hole toestanden. Bij k = 0 is er uiteraard 

alleen een heavy hole bijdrage aan de totale H0 t golffunctie en is het light hole deel 

gelijk aan nul. Bij golfvectoren ongelijk aan nul neemt het light hole gedeelte toe en 

het heavy hole karakter af. Dit betekent dat de 2-spinor of kolom behorende bij de 

Broido-Sham hamiltoniaan geen zuivere eigentoestand meer is van de heavy hole 

basistoestand bij k = 0. Er treedt dus een mixing op tussen het zwaar en licht gat 

karakter van de golffunctie. Met het programma kunnen we het verloop van de heavy 

hole en light hole golffunctiebijdrage aan de totale golffunctie volgen. Deze zijn 

immers de oplossingen C1(z) en C2(z) van het stelsel (2.22) en C3(z) en Ciz) van het 

stelsel (2.23). Het karakter van Ci(z) correspondeert met het karakter van de bijbeho

rende Bloeh-basis toestand in de Broido-Sham Hamiltoniaan. In figuur (29) en (30) 

staan nu respectievelijk de waarschijnlijkheden van het heavy hole gedeelte en het 

light hole gedeelte aan de totale waarschijnlijkheid van de H0 t subband. Er is 

gekozen voor een semi-logaritmische assenstelsel om ook naar de tunnelings-effecten 

te kunnen kijken. 
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Figuur 29: Heavy hole waarschijnlijkheidsbijdrage aan de H0 l subband voor ver

schillende in plane k waarden van de heterostructuur van figuur (19). 

-+-- k-0 --A-- 1 e7 ~ 5e7 

10"1 

1Q·2 
1Q·3 
1Q·4 
1Q·5 

~ 1Q·6 
0 1Q·7 0 
T"" - 10"8 
T"" 

N :x: 
.J 

1Q•9 
e 10·10 

1Q·11 
1Q·12 
1Q·13 
1 Q-14 
1 o-15 

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 

z [1 OOÁ] 

Figuur 30: Light hole waarschijnlijkheidsbijdrage aan de H0 l subband voor ver

schillende in plane k waarden van de heterostructuur van figuur (19). 
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Voor k = 0 is het de light hole bijdrage aan de waarschijnlijkheid gelijk aan nul. In de 

figuren is op sommige plaatsen een dip in de waarschijnlijkheid te zien. Dit komt 

vanwege het feit dat daar de echte golffunctie van teken verandert. In feite gaat de 

waarschijnlijkheid in de buurt van dat punt dan naar nul. Vanwege een beperkte 

mesh in de z-richting hoeft dit nulpunt niet samen te vallen met een meshpunt. Het 

valt op dat in de heavy hole en light hole functies knopen zitten. Dit is mogelijk, 

zolang de totale golffunctie maar geen knopen heeft. En dit is, zoals in figuur (28) te 

zien is, het geval. 

Indien gekeken wordt naar de gekwadrateerde heavy hole bijdrage, is te zien dat bij 

golfvectoren ongelijk aan nul en voor positieve z-waarden er twee verschillende 

hellingen zijn. De verschillende hellingen zijn gescheiden door het nulpunt in de 

waarschijnlijkheid. De bijdrage van de + 3/2 toestand kan namelijk geschreven 

worden [Silo94] als een som van twee exponentiële termen met de lichte en zware 

effectieve massa. Dit is een analytische uitdrukking voor de golffuncties van een 

heterostructuur met een ö-potentiaal benadering. Voor kleine z-waarden overheerst 

de heavy hole term terwijl voor grotere z-waarden de exponent met de light hole 

effectieve massa de dominante term is. De helling in de buurt van het interface wordt 

dus door de zware gaten massa bepaald. Dit is ook te zien aan de heavy hole 

golffunctie bij k=O. Naarmate de golfvector groter wordt, is in figuur (29) te zien dat 

de light hole term al bij lagere z waarden begint te overheersen. Dit is consistent met 

de analytische uitdrukking van de ö-potentiaal benadering. De coëfficiënten voor de 

exponentiële termen, die van de verschillende effectieve massa's afhangen, zijn een 

functie van de golfvector. Bij toenemende golfvector neemt de constante voor de light 

hole exponent namelijk toe, zoals ook te verwachten is door een toename van de 

mixing bij hogere k-waarden. Aan de AlGaAs-kant van het interface gebeurt precies 

hetzelfde. De potentiaal barrière is daar alleen groter. 

Bij de light hole golffunctie gebeurt hetzelfde als bij de heavy hole golffunctie. Het 

effect is hier alleen minder geprononceerd. Ver weg van het interface overheerst de 

light hole bijdrage en dichtbij het interface de heavy hole effectieve massa. Alleen de 

bijbehorende factoren voor de exponenten zijn hier anders. 

In figuur (31) is tenslotte de heavy hole bijdrage ten opzichte van de totale waar

schijnlijkheid weergegeven als een functie van de z-coördinaat voor de onderste heavy 

hole nul subband voor verschillende in plane k-waarden. 
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Figuur 31: De verhouding tussen de heavy hole bijdrage ten opzichte van de totale 

waarschijnlijkheid als functie van de groeirichting voor de H0 l sub band. 

Voor k=O is de heavy hole bijdrage uiteraard gelijk aan 1. Bij toenemende golfvector 

neemt de heavy hole bijdrage door de mixing van de subbanden af. Het gebied bij het 

interface waar de heavy hole bijdrage overheerst, neemt af naarmate de golfvector 

toeneemt. Wat echter opvalt is dat er een nieuw maximum ontstaat rond z=250Á. Dit 

lijkt geheel in strijd met de verwachting. Toch is dit te verklaren met de figuren (29) 

en (30). Het maximum houdt verband met de verandering van de helling van de 

heavy hole waarschijnlijkheid. Het minimum links van het nieuwe maximum in figuur 

(31) komt overeen met het nulpunt in de heavy hole waarschijnlijkheidsbijdrage 

vanwege de knoop in de heavy hole golffunctie. Het is dus zo dat voor toenemende k

waarde het heavy hole karakter ver van het interface toeneemt door de mixing tussen 

de verschillende subbanden. Dit stemt geheel overeen met de resultaten van [Silv94] 

in de t.-potentiaal benadering. Deze t.-potentiaal benadering geeft dezelfde indicatie 

voor het karakter van de waarschijnlijkheid van de H0 l sub band. Het programma 

Hetero geeft echter extra informatie omdat de exacte potentiaal is genomen. Dit leidt 

bijvoorbeeld tot de nulpunten in de waarschijnlijkheid van de heavy hole bijdrage in 
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figuur (29). Het feit dat een exacte numerieke oplossing dezelfde resultaten geeft als 

een analytische benaderoplossing, wijst er nogmaals op dat de waargenomen ver

schijnselen niet veroorzaakt worden door numerieke fouten en of afrondingen, maar 

echt de gevolgen zijn van het Luttinger formalisme. 

Experimenteel [Silv94] zijn er foto luminescentie metingen gedaan die het ontstaan 

van een nieuw maximum in het heavy hole karakter bij hogere k-waarden bevestigen. 

Dit is gedaan door de graad van polarisatie te meten. De graad van polarisatie wordt 

namelijk bepaald door het karakter van de golffunctie. 

Het gedrag bij golfvectoren voorbij het anticrossing punt is zeer ingewikkeld als 

gevolg van de steeds belangrijker wordende koppeling met de hogere subbanden. Het 

blijkt bijvoorbeeld dat de heavy hole waarschijnlijkheidsbijdrage van figuur (29) dan 

meer nulwaarden heeft. Dit gecompliceerde gedrag leidt tot een relatieve heavy hole 

bijdrage van figuur (32): 
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Figuur 32: De verhouding tussen de heavy hole bijdrage ten opzichte van de totale 

waarschijnlijkheid als functie van de groeirichting voor de H0 t subband 

evenals figuur (31) met nu ook hogere waarden van de golfvector. 
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We zien dat de piek bij z=250Á groter wordt en er nieuwe maxima ontstaan die zelfs 

1 worden. Dit is het gevolg van het feit dat de light hole bijdrage ook extra nulpunten 

krijgt bij k-waarden voorbij het anticrossingspunt 

In het voorgaande is het karakter van de waarschijnlijkheid onderzocht als een functie 

van de z-coördinaat. Het is mogelijk om een uitspraak de doen over het karakter van 

de golffunctie als functie van de golfvector zonder z-coördinaat. Een maat voor het 

karakter van de golffunctie is namelijk het oppervlak onder de waarschijnlijkheidsbij

drage van de verschillende basissets. Dit is gedaan voor enkele waarden van de twee 

dimensionale gatengas concentratie. De resultaten zijn uitgezet in figuur (33). 
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Figuur 33: Het heavy hole karakter als functie van k voor twee verschillende 

gatendichtheden: N20H0 =5·1011 cm-2 (getrokken lijnen) en N20H0 -

= 1·1011 cm-2 (gestreepte lijnen). In beide gevallen is Ndep = 1·1011 cm-2
• 

Uit figuur (33) is te zien dat het heavy hole karakter een functie is van de datering. 

Als de datering hoger is, zal het energie verschil tussen de verschillende subbanden 

bij k = 0 groter zijn. De mixing zal daardoor kleiner zijn en het anticrossing punt zal 

verschuiven naar hogere k-waarden. De ligging van het anticrossingspunt volgens 
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figuur (20) komt uitstekend overeen met de waarde die we uit de dispersie relatie 

kunnen lezen. Deze overeenstemming is ook te zien bij berekeningen aan de 

quanturnput We vinden geen 50%-50% mixing bij het anticrossing punt. Dit wordt 

veroorzaakt door de afstoting tussen de banden. Verder zien we dat de H0 l subband 

veel meer mixt dan de H0 t sub band. De oorzaak hiervan is het feit dat de H0 t 

subband in energie meer gescheiden is van de overige banden dan de H0 l sub band. 

§5. 7 Zelfconsistente stap in plane. 

Tot nu toe is de in plane berekening niet zelfconsistent uitgevoerd. De potentiaal 

veroorzaakt door de golffuncties bij k = 0 is steeds gebruikt, terwijl de golffunktie 

eigenlijk ook een functie van de golfvector is. Het is een zeer tijds-intensieve 

procedure om ook de in plane berekeningen zelfconsistent uit te rekenen. Hiervoor 

moet het programma mstar [Stad94] in hetero worden geïntegreerd. De dispersie 

berekeningen moeten in de hele kx-ky-ruimte (1/8 deel is ook voldoende) worden 

uitgevoerd. Vervolgens moeten de relatieve bezettingen worden bepaald en het fermi

niveau. Dan moet de nieuwe potentiaal worden uitgerekend door de golffuncties per 

subband tot aan het fermi-niveau in de k-ruimte te middelen en te vermenigvuldigen 

met de dotering van die subband en te sommeren over alle subbanden. Dit is 

eenvoudig te doen met het programma. daar dit slecht een kwestie van data transfer 

is. Wegens tijdgebrek is dit (nog) niet gebeurt. 

Eerst is echter onderzocht of deze zelfconsistente stap wel noodzakelijk is. Daartoe is 

1 maal een zelfconsistente stap uitgevoerd in de zogenaamde 'worst case' benadering. 

De 'worst case' benadering is in dit geval de aanname dat alle gaten zouden zitten bij 

de Fermi golfvector. Dus alle gaten hebben de golffunctie bij de Fermi-golfvector. 

Het resultaat hiervan is dat de relatieve verandering in de potentiaal gelijk is aan 

4·10-3
• Eveneens is gekeken naar de verandering in de dispersie relatie door deze 

nieuwe potentiaal. De verandering in de laagste heavy hole energie is te verwaarlozen 

en de verandering van de light hole energie is slechts 0.3 me V. De relatieve afwijking 

is dan kleiner dan 1 promille. We kunnen hieruit concluderen dat de resultaten 

nauwelijks veranderen door een extra in plane zelfconsistente stap en deze niet 

noodzakelijk zijn voor de nauwkeurigheid. Zeker als men bedenkt dat bijvoorbeeld de 

Luttinger parameters experimenteel met een nauwkeurigheid van slecht twee cijfers 

zijn bepaald. Een totale zelfconsistente berekening lijkt dus niet noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen. 

Er zijn zelfconsistente berekeningen uitgevoerd met het Luttinger formalisme om de 

energie als functie van de in plane golfvector te bepalen. Dit is gebeurd voor 

verschillende kristalstructuren met en zonder bezetting in de [100]-richting, zoals een 

quantumput, een quanturnput met extern elektrisch veld, een parabolische quanturn

put en een heterostructuur. De Luttinger Hamiltoniaan differentiaalvergelijkingen zijn 

voor het eerst exact opgelost. De resultaten zijn met de literatuur vergeleken en 

blijken in uitstekende overeenstemming hiermee te zijn. Voor de heterostructuur zien 

we de te verwachten spin-opsplitsing en de 'camel back' van de light hole subband. 

Buiten het feit dat de dispersie relatie structuur-afhankelijk is, vinden we ook dat de 

dispersierelatie sterk allisotropisch is. Dit is heel goed te zien in de equi-energie 

contouren in de k-ruimte. De relatieve bezettingen en de cyclotron effectieve massa 

zijn bepaald en in overeenstemming met de literatuur. Er is in de potentiaal een 

parabolische exchange en correlatie bijdrage meegenomen. Deze additionele term 

blijkt van aanzienlijke invloed op de dispersie relatie. Verder is gekeken naar de 

mixing tussen de verschillende subbanden. Daartoe is het gedrag van de golffuncties 

van de heavy hole subbanden bij verschillende golfvectoren onderzocht. De heavy 

hole bijdrage aan de heavy hole nul waarschijnlijkheidsverdeling blijkt een extra piek 

te vertonen in de groeirichting bij toenemende golfvector. Het is dus zo dat voor 

toenemende k-waarde het heavy hole karakter ver van het interface toeneemt door de 

mixing tussen de verschillende subbanden. Dit is in overeenstemming met een analyti

sche benadering en metingen door [Silo94]. Tot slot is ook de mixing van het heavy 

en light hole karakter van de golffuncties in de k-ruimte bepaald. 

Het programma kan verder worden uitgebreid door bijvoorbeeld de invloed van een 

extern aangelegde stress in de differentiaalvergelijking in rekening te brengen. Het is 

ook aan te bevelen om de dispersierelatie in een magnetisch veld te berekenen. 

Hiertoe moet de vectorpotentiaal in de Luttinger hamiltoniaan worden verdiscontinu

eerd [Eken85], [Lutg55]. Dit is van groot belang omdat veel metingen van interessan

te grootheden zoals de cyclotron effectieve massa alleen mogelijk zijn in een (hoog) 

magnetisch veld. De theoretische waarde zonder magnetisch veld en de metingen in 

een magnetisch veld van de cyclotron effectieve massa geven zoals besproken immers 

sterk afwijkende resultaten. Het is noodzakelijk om verdere experimenten uit te 
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voeren (bijvoorbeeld foto-luminescentie metingen) om de vorm van de dispersie 

relatie te vergelijken met de theoretisch berekende vorm. 

De invloed van de exchange en correlatie potentiaal term is aanzienlijk. In de 

literatuur is tot nu toe nog geen algemeen aanvaarde formule gevonden hiervoor. 

Vergelijking met experimenten kan een betere schatting geven van de werkelijke 

bijdrage van de exchange en correlatie term. 

Er zijn nog meerdere interessante kristalstructuren, waarvan de dispersie relatie kan 

worden uitgerekend. Bijvoorbeeld de dubbele quanturnput [Gold93], maar zeker ook 

de gaten 8-dotering. Deze laatste kan bijvoorbeeld gemakkelijk worden uitgerekend 

door het zelfconsistente programma van [Stad93] voor elektronen &-dateringen om te 

schrijven voor gaten. Het resultaat hiervan voor k=O kan dat als invoer dienen voor 

ons programma dat de dispersie relatie in het vlak van het interface uitrekent. In zo'n 

structuur kunnen meerdere subbanden bezet zijn, zodat ook de eigenschappen van de 

hogere subbanden onderzocht kunnen worden. 

Zoals in paragraaf 5.7 is besproken, lijkt het niet noodzakelijk om ook in het vlak de 

berekeningen zelfconsistent uit te voeren. Indien het echter mogelijk blijkt de 

dispersie relatie met een grotere nauwkeurigheid te meten, kan dit alsnog gebeuren. 

Deze totale zelfconsistente stap is immers eenvoudig te programmeren omdat dit 

voornamelijk een kwestie is van datatransfer. Helaas is er in dit afstudeeronderzoek 

geen tijd voor ingeruimd. 

Verder kunnen ook andere groeirichtingen dan de [100]-richting worden uitgerekend. 

Hiervoor moet de Luttinger Hamiltoniaan een transformatie ondergaan zodat de J

component in de nieuwe groeirichting ook een goede eigenwaarde is [Mene92]. 

Tenslotte is het nog aan te raden om de transformatie die [Broi85] heeft uitgevoerd 

om de Luttinger hamiltoniaan blokdiagonaal te maken, na te rekenen. Dan is het 

mogelijk om niet alleen onderscheid te maken tussen heavy hole en light hole 

karakter maar ook tussen de verschillende spin-karakters. 



66 

Hoofdstuk 7: Zelfcompensatie in ö -doteringen. 

§7.1 &-doteringen. 

Het basis-idee van een delta-dotering is het partieel inbrengen van doteringsatomen 

in een atomaire monolaag in een rooster. De donorverdeling kan worden beschreven 

met de Dirac delta functie: Nd=N/0 ·&(z), waarbij N/0 de donorconcentratie is. 

In dit afstudeeronderzoek is onderzoek verricht aan &-gedoteerde lagen waarin de Si

donoren zijn gelokaliseerd in een [100]-laag in GaAs. De breedte van de &-laag is 

afhankelijk van de groeitemperatuur tijdens het groeiproces. Verbreding bij hogere 

temperaturen kan optreden (a) door diffusie, dit is de random Brownse beweging van 

de datering in het rooster, (b) door segregatie, de verspreiding van de datering naar 

het oppervlak en (c) door Coulomb repulsie van de Si-donoren. 

In een &-datering worden de elektronen gebonden aan de potentiaal put, die gevormd 

wordt door de positieve Si-donoren. We kunnen voor de elektronen de Schrödinger

vergelijking: 

(7.1) 

opstellen om de golffuncties van de verschillende subbanden te vinden. Deze Schrö

dinger-vergelijking is gekoppeld aan de Poisson-vergelijking: 

&v = g(z) 

az2 t:rt:O 

(7.2) 

omdat de ladingsdichtheid g(z) bepaald wordt door ~ ~ 'T/(z)+Nd +(z). Indien we 

deze gekoppelde differentiaalvergelijkingen iteratief oplossen, vinden we de golffunc

ties van de verschillende subbanden en hun bezettingen, zie figuur (33). 
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Figuur 33: De berekende energie- en waarschijnlijkheidsverdeling van een elektron 

in de verschillende subbanden van een 2-DEG aan een ö-doterings-laag 

met een donorconcentratie van 2·1012 cm-2 voor verschillende Si

donoren breedtes (figuur uit [Koen90]). 

Doordat de potentiaalput zeer smal is, treedt er quantisatie in de z-richting op van de 

elektronen-energieën. Er ontstaat dus een 2-dimensionaal elektronengas (2-DEG). 

Uit figuur (33) zien we dat de subbanden dichter op elkaar komen te liggen bij 

hogere energieën en dat de uitgebreidheid van de golffuncties eveneens toeneemt met 

de energie. Voor een brede Si-doteringsverdeling vinden we zoals in figuur (33) is te 

zien andere relatieve bezettingen van de subbanden dan voor een smalle Si-doterings 

verdeling. Bovendien verwachten we dat dan de mobiliteit van de hogere subbanden 

afneemt, omdat de overlap van de Si-donoren bij bredere donorverdelingen met de 

elektronen golffuncties groter is. 

In de potentiaalput zijn bij T= 0 °K alle toestanden beneden het Fermi-niveau bezet. 

De uitdrukking voor de totale elektronen energie wordt nu: 

E = E<n> + _Jf_, (e+e) 12 3 z 2 * x Y n= , , , ... 
m 

(7.3) 

E(z) is een functie van de dikte van de ö-laag. Dit is goed te zien in figuur (33). 



68 Hoofdstuk 7 

§7.2 Verbreding van een ö-dotering. 

Het is mogelijk om de ö-piek te verbreden door het preparaat te annealen. De 

verbreding zal dan geschieden door diffusie. Diffusie resulteert in een Gaussische 

symmetrische doteringsverdeling van de ö-piek: 

}{:0 [ 1 z l }{j.z) = exp --(-)2 • 
fiiëo 2 o 

(7.4) 

De volle breedte bij half maximum (FWHM) o na een annealing wordt veroorzaakt 

door de oorspronkelijke verbreding oi , zoals die ontstaan is tijdens de groei door 

diffusie (symmetrische bijdrage) en segregatie (asymmetrische bijdrage) en dus reeds 

aanwezig is voor de anneal, en door de verbreding door diffusie odiff tijdens de anneal 
volgens: 

(7.5) 

Deze o i is in de orde van 20 Á als gegroeid is bij voldoende lage temperaturen, zoals 

door [Koen90] is gevonden. De diffusielengte is gedefinieerd door formule (7.6). 

(7.6) 

In deze formule staat t' voor de annealduur en D voor de diffusiecoëfficiënt. Deze 

diffusiecoëfficiënt is afhankelijk van de annealtemperatuur [Schu90]: 

(7.7) 

Met Ea gelijk aan de actieveringsenergie en k de konstante van Boltzmann. D
0 

staat 

voor de diffusiekonstante. Volgens [Schu90] is voor Si in GaAs deze D
0 

gelijk aan 

D0 =4·10
4 

cm
2
s-\ met een actieveringsenergie van Ea=2.45 eV. Deze waarden komen 

ook overeen met de resultaten gevonden door [Beal89]. 

De diffusie-lengte Ld kan met behulp van de formules (7.6) en (7.7) geschreven 
worden als: 

Ld = ,fD.· ft· exp (- 2~), (7.8) 
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§7.3 Zelfcompensatie. 

Voor lage concentraties gaan de Si-atomen in Si-~-gedoteerd GaAs voornamelijk op 

Ga-plaatsen zitten en treden op als elektron-donoren. Het is echter gebleken dat 

slechts tot een bepaalde concentratie Si-donoren alle elektronen ook daadwerkelijk 

deelnemen aan het elektrisch transport. Dit is weergegeven in figuur (34). 
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Figuur 34: De totale elektronen concentratie bepaald met SdH-metingen versus de 

Si-concentratie. Figuur uit [Koen93]. 

In smalle ~-structuren gegroeid met de MBE van HF op 480 o C blijkt dat ongeveer 

maximaal 5·1012 cm-2 Si-atomen elektrisch actief zijn. Verder wordt er voor hoge Si

dateringen een hogere diffusie snelheid gevonden dan bij lagere Si-dateringen. We 

vermoeden dat er een koppeling is tussen zelfcompensatie en diffusie. 

In de literatuur zijn vier mogelijke verklaringen geponeerd voor de zelfcompensatie 

en de hogere diffusiesnelheid bij hoge Si-dateringen. De eerste mogelijkheid 

[Moon90] is dat bij hoge doteringen het DX-centrum, dat ongeveer 300 meV boven 

het r-minimum ligt, bezet raakt. Dit is volgens [Koen93] niet het geval. De hogere 

diffusie snelheid kan hiermee niet verklaard worden. De tweede mogelijkheid is het 

optreden van clustering [Beal89]. Dit mechanisme leidt echter ook niet tot een hogere 
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diffusie snelheid. Deze eerste twee mechanismen zijn dus geen afdoende verklaringen 

voor de beide verschijnselen die optreden. De derde verklaring is zelfcompensatie 

[Grei85]. Er zijn twee vormen van zelfcompensatie: 1. de Si-atomen gaan op een As

plaats zitten in plaats van op een Ga-plaats en treden nu op als een acceptor en 2. er 

kunnen Ga-vacancies ontstaan [Walu93] die meervoudig negatief geladen zijn. 

[Newm93] vindt in ö-lagen met vergelijkbare doteringen en groeitemperaturen echter 

geen Si-atomen op As plaatsen. Wij zullen een poging doen om te controleren of het 

mechanisme van zelfcompensatiede invloed heeft op de diffusie snelheid. Het overige 

mechanisme dat alleen de hogere diffusie snelheid kan verklaren, is de Coulomb 

repulsie van de Si-donoren [Schu90] en [John94]. Om te testen of er een verband is 

tussen zelfcompensatie en de toename van de diffusie snelheid voor hogere doterings 

concentraties, zijn de volgende twee samples gegroeid: 

Figuur 35: De verwachte Si-verdeling van onze samples: links W544, rechts W547. 

Beide samples hebben in totaal ongeveer dezelfde aantal Si-atomen: 8·1012 cm·2• Het 

sample W544 bestaat uit één delta piek, terwijl het sample W547 uit zeven kleine 

delta pieken van elk 1.1·1012 cm·2 is opgebouwd. Van beide samples mag verwacht 

worden dat de breedte van de ö-piek gelijk is aan 20Á. In sample W544 zal zelfcom

pensatie een rol van betekenis spelen omdat daar de locale concentratie hoog genoeg 

is. Voor het sample W547 daarentegen hopen we dat de locale concentratie overal 

laag genoeg is, zodat er geen sprake is van zelfcompensatie. We kunnen de diffusie 
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constanten van de beide samples bepalen en met elkaar vergelijken, en een idee 

krijgen of het mechanisme van zelfcompensatie hierbij een rol speelt. 

§7.4 Shubnikov de Haas oscillaties. 

Het Shubnikov de Haas effect is een oscillatie in de magnetoweerstand, die het 

gevolg is van de Landau quantisatie in een magneetveld. De amplitude van de 

oscillaties wordt [Ding52] beschreven door: 

.dQ!.x(B) ocexp(~) cos(21t(-1 +!)) · . X 
J.L q,/1 P;B 2 sinh(X) 

21t2k m*T 
X= b 

(7.9) 

'heB 

P. =2(!_)_!_ 
' h n. 

' 

De bezetting van de verschillen de subbanden kunnen nu uit formule (7.9) worden 

bepaald door te kijken naar de periodiciteit als functie van 1/B van de Shubnikov de 

Haas-oscillaties. Ook de mobiliteit kan worden bepaald door te kijken naar de 

omhullende van de oscillatie. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar 

[Lang93]. 

§7.5 Experimentele opzet. 

De samples W544 en W547 (zie figuur (35)) zijn verbreed met behulp van de RTA

methode [Bars91]. Deze methode van annealen geeft betrouwbare en reproduceerba

re resultaten, en is beter dan bijvoorbeeld de CAT-methode [Thee92]. Het sample 

bevindt zich ondersteboven (face to face) op een Si-plak in een ruimte met water 

gekoelde wanden onder een sterke halogeen flitslamp. De instelling van het tempera

tuurgebied is mogelijk vanaf een terminal. Er is een voortdurende N2 stroom in deze 

ruimte om verontreinigingen en andere reacties tegen te gaan. Beide preparaten 

worden geanneald op 800 oe gedurende verschillende perioden van 3s, lOs, 30s, lOOs 

en 300s. 
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De Shubnikov de Haas oscillaties zijn gemeten in het Laboratorium voor Hoge 

Magneetvelden in Nijmegen. Daar wordt met behulp van Bitter magneten in een bad 

kryostaat een homogeen magneetveld opgewekt tot 20 T. De temperatuur in deze bad 

kryostaat kan door middel van het afpompen van het He-bad gebracht worden op 1.6 

K. De preparaten werden in een voetje op een preparaatstok gemonteerd samen met 

een rode LED (i..= 650 nm) om het sample te belichten. Alle samples zijn geëtst tot 

Hall-bar structuren en de kontakten zijn aangebracht door tin bolletjes te diffunderen. 

De magnetoweerstand van elk sample werd zowel belicht als onbelicht met behulp 

van Lock-in versterkers doorgemeten. Er is gemeten met behulp van een magneetveld 

modulatie techniek waarbij een langzaam toenemend magneetveld wordt aangelegd 

met daar bovenop een sinusvormige component. Hierdoor worden rechtstreeks de 

afgeleiden van Qxx en Qxy gemeten naar het magneetveld. Deze worden verwerkt met 

het meetprogramma MAP van [Prin89]. 
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Resultaten SdH-metingen aan de geannealde samples 

W544 en W547. 

In de onderstaande figuren zijn de resultaten weergegeven van de bezettingen en de 

mobiliteiten van de verschillende subbanden van de geannealde preparaten W544 en 

W547. Deze zijn met behulp van het analyse programma van MAP bepaald uit hun 

respectievelijke Dingle plots [Ding52]. De bezettingen en de mobiliteiten van de 

sample W544 (met zelfcompensatie) zijn na belichting weergegeven in de figuren (36) 

en (37). 
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Figuur 36: De bezettingen van de samples W544, na belichting, als functie van de 

annealduur. De betekenis van de symbolen is: D =totale bezetting, 

v= eerste sub band, 0 =tweede sub band, ll. =derde subband en 0 =vierde 

sub band. 
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Figuur 37: De bijbehorende mobiliteiten van de samples W544 als functie van de 

annealduur. De betekenis van de symbolen is: D=eerste subband, 

v=tweede subband, O=derde subband en .t.=vierde subband. 

Er wordt zonder verbreding een totale bezetting gevonden van 5.5 ·1012 cm·2• De 

figuren vertonen hetzelfde gedrag als vergelijkbare samples die eerder zijn 

doorgemeten. De totale concentratie neemt af bij langere annealtijden en de mobili

teiten van de hogere subbanden worden na verbreding steeds lager, doordat de 

overlap met de Si-dotering toeneemt. 

Indien met behulp van de zelfconsistente berekeningen van [Vonc89] hieruit de 

breedte van de ö-piek wordt bepaald, kunnen we de diffusielengte als functie van de 

anneal duur uitzetten. Dit is gebeurd in figuur (38). 
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Figuur 38: De breedte van de donorverdeling als functie van de annealduur na 

belichting van W544. 

Uit de helling van figuur (38), is met behulp van formule (7.6) een diffusie snelheid 

te bepalen. De gevonden diffusie snelheid bij een annealtemperatuur van Tanneal = 800 

oe is gelijk aan: D=(1.7±0.3)·10-15 cm2 s-1
• Dit stemt overeen met andere waarden 

voor soortgelijke samples [Koen93] en [Schu90]. 

Hetzelfde procédé is uitgevoerd voor de geannealde serie W547, het sample met de 

zeven ö-lagen. De resultaten van deze samples na belichting zijn weergegeven in de 

figuren (39) en ( 40). 
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Figuur 39: De bezettingen, gemeten na belichting, van de samples W547 als functie 

van de annealduur. De betekenis van de symbolen is =• =totale bezet

ting, D =geschatte totale bezettingen, ~=eerste sub band, v= geschatte 

eerste sub band, e = tweede sub band, Á =derde sub band. 
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Figuur 40: De bijbehorende mobiliteiten van de samples W547 als functie van de 

annealduur. De betekenis van de symbolen is =• =eerste sub band, 
~=tweede subband, •= derde subband, Á=vierde subband. 
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Er wordt zonder verbreding een totale elektronen dichtheid gevonden van 5.7 ·1012 

cm-2
• Dit aantal ligt niet significant hoger dan van het sample waarin we verwachten 

dat zelfcompensatie een belangrijke rol speelt. De totale dichtheid is nog steeds in de 

buurt van de kritische dichtheid van 5·1012 cm-2
• Het verloop van de bezettingen en 

mobiliteiten lijkt sterk op het gedrag van het sample W544. 

Tenslotte is de diffusielengte als functie van de armeaiduur van beide samples na 

belichting uitgezet in figuur ( 41 ). 

60 

.......... 
oe:( 

c: 40 
0 
"0 
0 

20 

0 5 10 

t 112 [s112] 
anneal 

Figuur 41: De breedte van de donorverdeling als functie van de armeaiduur na 

belichting van W547. 

Uit de helling van figuur (41), is met behulp van formule (7.6) een diffusie snelheid 

te bepalen. De gevonden diffusie snelheid is gelijk aan: D=(1.6±0.3)·10-15 cm2 s-1• 

Deze waarden komt overeen met de waarde die we voor het sample W544 hebben 

gevonden. In het sample W54 7 zien we dat de beide genoemde verschijnselen: 1. een 

lagere aantal elektrisch actieve elektronen en 2. een hogere diffusie snelheid, ook 

optreden. Omdat we de zelfcompensatie niet voldoende hebben kunnen 
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onderdrukken in sample W547, kunnen we geen uitspraak doen of het mechanisme 

van zelfcompensatie een verklaring is voor de verhoogde diffusie snelheid. 

We kunnen de figuren (38) en (41) ook in één figuur (42) weergeven. Het is de vraag 

of het lineaire verband wat we in de figuren (38) en (41) hebben gekozen wel juist is. 

Misschien is er al eerder sprake van een verzadiging zoals in figuur ( 42) is 
aangegeven. 
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Figuur 42: De breedte van de donorverdeling als functie van de armeaiduur voor 
beide samples na belichting. 



79 

Hoofdstuk 9: Conclusies en aanbevelingen. 

De diffusie constante voor een preparaat met een Si-datering van 8·1012 cm-2 is 

bepaald op: (1.7±0.3)·10-15 cm-2 s-1
• Dit is in goede overeenstemming met de 

literatuur. Van het sample W547, met de zeven &-lagen is eveneens de diffusie 

constante bepaald en blijkt binnen de nauwkeurigheid overeen te stemmen met de 

diffusie constante van het sample W544. In beide samples vinden we dat het aantal 

elektrisch actieve elektronen lager is dan de gegroeide datering Si-atomen. Het 

gevonden aantal elektrisch actieve ladingsdragers lijkt voor het sample met de zeven 

delta lagen nauwelijks significant hoger te zijn dan voor een normaal hoog gedoteerd 

sample. We zien ook dat naast de elektronendichtheid de mobiliteit afneemt naarma

te de Si-atomen meer worden verbreed. Beide samples vertonen hierbij hetzelfde 

gedrag. Omdat we de zelfcompensatie niet voldoende hebben kunnen onderdrukken 

in sample W547, kunnen we geen uitspraak doen of het mechanisme van 

zelfcompensatie een verklaring is voor de verhoogde diffusie snelheid. Er moet nog 

gezocht worden naar een goede methode om de zelfcompensatie te beïnvloeden. 

Nieuwe experimenten zullen moeten worden verricht om te zien of er dan wel een 

verband is tussen zelfcompensatie en de verhoogde diffusie snelheid bij hoog 

gedoteerde samples. Bovendien moet onderzocht worden of de diffusie snelheid wel 

constant blijft bij langere armeaiduren of dat er bijvoorbeeld sprake is van 

verzadiging. 
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