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Tweedimensionale X-electronengassen in AIAs 
quantumputstructuren. 

Samenvatting: 

Onderzoek is gedaan naar tweedimensionale electronengassen in type II indirecte AlAs 
quantumputstructuren. Deze electronengassen kunnen door anisotropie van het X-punt minimum 
in de geleidingsband bestaan uit me of fi\-gebonden toestanden, afhankelijk van de breedte 
van de quanturnput Door Hallmetingen en Shubnikov-de Haas-metingen bij constante en 
gemoduleerde magneetvelden zijn de dichtheden, mobiliteiten en effectieve massa's van de 
electrenen in de quanturnputten bepaald en is vastgesteld bij welke putbreedte overkruising van 
de me en de m1-gebonden toestanden plaatsvindt. Aan de hand van numerieke simulaties zijn de 
effecten van het gelijktijdig voorkomen van deze niveau's bij overkruising onderzocht. De 
waarden van m1 en Il\ zijn experimenteel vastgesteld, en de waarde van de energiesplitsing voor 
roosterspanning van 24meV is bevestigd. 
De energieniveau's in de structuren zijn bestudeerd door middel van fotoluminescentie
spectroscopie. Het recombinatiemechanisme van de type II indirecte overgangen is onderzocht 
door polarisatiemetingen en wordt beschreven als een pseudo-indirecte overgang door r!X
mengmg. 
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Inleiding. 

In de halfgeleiderfysica heerst een trend naar het gebruik van materialen met grote 
bandgapenergie. Deze materialen zijn met name van belang voor de ontwikkeling van halfgeleider
lasers bij kortere (blauwere) golflengtes. Als gevolg hiervan is de belangstelling voor 
AluminiumArsenide (AIAs), dat tot voor kort hoofdzakelijk als barrièremateriaal werd toegepast, 
toegenomen. 
In de literatuur is relatief weinig bekend over de eigenschappen van AIAs. Een belangrijke 
oorzaak hiervan is dat het groeien van goede kwaliteit AIAs erg moeilijk is. Door middel van 
moleculaire bundelepitaxie (MBE) is het gelukt om AIAs quantumputstructuren van goede 
kwaliteit te groeien. In dit werk worden de eigenschappen van tweedimensionale electronengassen 
in deze structuren onderzocht om tot een beter begrip te komen van het AIAs in het algemeen, 
en het gedrag van electronen in het X-minimum van de geleidingsband van AIAs in het bijzonder. 
De nadruk zal hierbij liggen op de anisotropie van het X-minimum van AIAs, en het effect van 
spanning in het kristalrooster wanneer het AIAs gegroeid wordt op GalliumArsenide (GaAs) met 
een enigzins afwijkende roosterconstante. Tevens zullen de experimentele resultaten worden 
gebruikt als een toetsing van de voorspellingen die worden gedaan door een zelfconsistent model 
van de quantumputstructuren. 
In deel I van dit verslag zal de relevante theorie ten aanzien van de gebruikte halfgeleider
structuren worden behandeld, waarbij een algemene behandeling van halfgeleiderfysica wordt 
gevolgd door een specifieke beschrijving van de eigenschappen van AIAs. In deel II worden de 
experimenten besproken die zijn uitgevoerd aan de structuren, die bestaan uit een gedeelte 
magnetotransportmetingen en een gedeelte optische metingen. Tenslotte zullen in deel III 
conclusies worden getrokken uit de gevonden resultaten. 
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Deel I: Theorie 

Deel 1: Theorie. 

Hoofdstuk 1: Algemene halfgeleiderfysica. 

§ 1.1 Effectieve massa model. 

Het stationaire gedrag van electrenen in een kristalrooster wordt quanturnmechanisch beschreven 
met de tijdonafhankelijke Schrödingervergelijkingr11: 

Ïi2 2 
--

2 
\lr'f(r)+Ukristal(r)\f(r)=E\f(r) 

mo 
(1) 

met r=(x,y,z). Hierin is Ukristai de periodieke potentiaal van het kristalrooster. Voor een vrij 
electron geldt Ukrista1=0, en heeft vgl.(l) de oplossing 

\f(r)=eikr (2) 

met bijbehorende eigenwaarde 

(3) 

met k=(~,ky,kJ. 
In een kristalrooster is U kristal periodiek in de roosterconstanten ~' ~ en az. V ergelijicing 1 is dan 
te vereenvoudigen door het effect van deze potentiaal in rekening te brengen met een effectieve 
massa m* van het electron in het rooster. Oplossingen voor kleine waarden van Ik I worden dan 

<j>(r)=e ikr (4) 

met 

Ïi2k2 
E=- (5) 

2m* 

De golffunctie <P is hier de omhullende van de Bloch-golffuncties. Oplossen van de 
golfvergelijking voor hogere ordes van k leidt tot dispersierelaties zoals gegeven in figuur l.I. 
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Fig. 1.1 Bandenstructuur van GaAs. 

Deel I: Theorie 

r 

In figuur 1.1 is voor een GalliumArsenide (GaAs) 
kristal het verband tussen E en k weergegeven[2l_ 
De aanduidingen op de x-as van deze figuur 
verwijzen naar de verschillende mogelijke 
richtingen van de golfvector; in figuur 1.2 is 
aangegeven hoe deze richtingen liggen in het fee
kristalrooster. 
Als nulpunt van energie is in figuur 1.1 het 
maximum van de valentieband genomen. De 
curves die boven de nullijn liggen hebben 
betrekking op de geleidingsband. Duidelijk is te 
zien dat er een energiegebied bestaat dat met geen 
enkele waarde van k bereikt kan worden. Dit 
'verboden' energiegebied is de zogenaamde 
bandgap van de halfgeleider. In intrinsiek 
halfgeleidermateriaal ligt het Fermi-niveau, de 
energie van de hoogste toestand die bij T=O K 
door electronen bezet is, onder het minimum van 
de geleidingsband. 

Zowel het maximum van de valentieband als het minimum van de geleidingsband liggen voor 
GaAs in het r-punt, dus bij k=O. Bij een overgang van valentieband naar geleidingsband (en 
andersom) verandert de golfvector, en dus de impuls van het electron, niet; men spreekt in dit 
geval van een directe overgang. In het geval dat de respectievelijke maxima en minima niet op 
hetzelfde punt in de k-ruimte liggen, is er sprake van een indirecte overgang. Aan impulsbehoud 
van de overgang wordt dan voldaan door emissie of absorptie van een fonon (een gequantiseerde 
roostertrilling). In hoofdstuk 4, bij de bespreking van de bandenstructuur van AluminiumArsenide 
(AlAs), zal op dit onderwerp verder in worden gegaan. 

Fig. 1.2 Oriëntatie binnen het fee-rooster 
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Deel I: Theorie 

§1.2 Bandverbuiging: het tweedimensionaal electronengas. 

De bandenstructuren van verschillende halfgeleidermaterialen kunnen sterk van elkaar afwijken. 
Wanneer twee materialen met verschillende bandafstanden op elkaar gegroeid worden (een 
zogenaamde heterojunctie), kan zich aan het scheidingsvlak een sprong voordoen in zowel de 
valentieband als de geleidingsband. 
De absolute ligging van de banden in de beide materialen wordt bepaald door het Fermi-niveau, 
dat door het hele materiaal heen hetzelfde moet zijn. Dit is als volgt in te zien: als het Fermi
niveau in het éne materiaal hoger zou liggen dan in het andere, zou dat betekenen dat in dat 
materiaal toestanden met een hogere energie bezet zijn. Voor electrenen in die hogere toestanden 
is het dan energetisch gezien voordeliger om de lager liggende toestanden in het andere materiaal 
te gaan bezetten. Er zal zich dus lading verplaatsen door het scheidingsvlak, met als gevolg dat 
er een electrisch veld ontstaat over het scheidingsvlak. Hierdoor verbuigen de energiebanden van 
de beide materialen, tot de situatie bereikt is waarin het Fermi-niveau overal gelijk is. 
Figuur 1.3 laat zien hoe de energiebanden in de heterojunctie op elkaar aan sluiten. 

-----Y- ----
2DEG 

geleidingsband 

bandgap 

Fermi-niveau 

valentieband r _.J 

AlGaAs GaAs AlGaAs GaAs 

Fig. 1.3 a: intrinsieke situatie b: gedoteerde situatie 

In figuur 1.3a is de intrinsieke situatie weergegeven. Aan het scheidingsvlak treedt een sprong in 
de energie op; de afgeleide links en rechts van deze sprong is echter wel continu. Dit is een 
voorwaarde die opgelegd wordt door de eis van continuïteit van de diëlectrische verplaatsing over 
het scheidingsvlak. 
In de geleidingsband blijkt zich een scherpe potentiaalput te vormen. Door nu het materiaallinks 
van de junctie te doteren met donoren - in het geval van een GaAs/ AlGaAs heterojunctie 
bijvoorbeeld met Si-atomen in de AlGaAs-laag - komt het Fermi-niveau daar dichter bij de 
geleidingsband te liggen. De nieuwe evenwichtssituatie die dan ontstaat is gegeven in figuur 1.3b. 
De bandverbuiging wordt sterker, waardoor de put in de geleidingsband scherper wordt. Dit 
effect kan sterk genoeg zijn om ervoor te zorgen dat een deel van de potentiaalput onder het 
Fermi-niveau terecht komt. De nieuwe energietoestanden die hierdoor ontstaan, zullen bezet 
worden door electronen. 
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Deel I: Theorie 

Door de scherpte van de potentiaalput zullen de nieuwe toestanden gequantiseerd zijn. Deze 
quantisatie geldt echter alleen loodrecht op het scheidingsvlak: in het vlak hebben electronen nog 
dezelfde bewegingsvrijheid als voorheen. Omdat in dit systeem de electronen één vrijheidsgraad 
verloren hebben, is hier sprake van een tweedimensionaal electronengas (2DEG). 

§1.3 Quantumputstructuren. 

Wanneer een laag GaAs wordt ingebouwd tussen twee lagen 
AlGaAs, is er sprake van een dubbele heterojunctie. Als deze ----t ~ -J - - - - laag dun genoeg is zal zich in de bandenstructuur een 

_ j rechthoekige potentiaalput vormen, een zogenaamde 
GaAs quantumput; zie figuur 1.4. Ook hier is het mogelijk om, 

AlGaAs AlGaAs door middel van datering in de Al GaAs-lagen, het minimum 
van de geleidingsband in deze put onder het Fermi-niveau te 
brengen. Electronen zullen dan de gequantiseerde 

Fig. 1.4 quantumputstructuur toestanden in de put gaan bezetten, zodat ook hier een 
2DEG ontstaat. In het geval van de quanturnput is de 

opsluiting van electronen veel efficiënter dan bij een heterojunctie; bovendien zijn de 
energieniveau' s in de put te beïnvloeden door de breedte van de put te variëren. 
Voor het doteren van quantumputstructuren kan worden gekozen voor zogenaamde ê-dotering. 
Het voordeel van deze methode is dat men de dotering in een zeer dunne laag op enige afstand 
van de quanturnput in kan brengen, wat een gunstige invloed kan hebben op de mobiliteit van de 
ladingsdragers in de structuur. 

Een bekend feit uit de quantummechanica[3J is dat de golffunctie van een deeltje in een 
potentiaalput altijd in enige mate de barrière binnen zal dringen, behalve in het hypothetische geval 
van een put met oneindig hoge barrière. Naarmate de put smaller wordt, dringt de golffunctie 
steeds verder door in de barrière. Wanneer afwisselend lagen AlGaAs en GaAs op elkaar gegroeid 
worden, kan bij zeer dunne lagen een situatie gecreëerd worden waarin de golffuncties zo ver de 
AlGaAs-barrières binnendringen dat toestanden uit naburige GaAs-lagen elkaar gaan overlappen. 
Electronen zijn dan niet langer gebonden in de quanturnput en kunnen door de barrières tunnelen. 
In plaats van discrete niveau's in de afzonderlijke GaAs-quanturnputten ontstaan energiebanden, 
en spreekt men van een superrooster[41 . Door de breedte en samenstelling van de afwisselende 
lagen te variëren kunnen de ligging en de breedte van deze energiebanden beïnvloed worden. 
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Deel I: Theorie 

Hoofdstuk 2: Transporteigenschappen van een 2DEG. 

§2.1 De toestandsdichtheid van een 2DEG. 

Een voor de beschrijving van halfgeleiders zeer belangrijke grootheid is de toestandsdichtheid, 
ofwel de 'density of states' (DOS). De toestandsdichtheid DOS(E) geeft aan hoeveel toestanden 
er beschikbaar zijn voor electrenen met een energie tussen E en E+dE: de integraal over de 
toestandsdichtheid van nul tot aan de Fermi-energie geeft het totale aantal bezette toestanden. 
De overgang van een driedimensionaal electrenengas naar de tweedimensionale situatie heeft een 
groot efTect op de toestandsdichtheid, zoals te zien is in figuur 2.1. 

-w ...__., 
(f) 

0 
0 

Fig. 2.1 Toestandsdichtheid voor twee- en driedimensionaal electrenengas 

Door de quantisatie in één richting is er sprake van een minimale energie E0 (de energie van het 
laagste niveau in de quantumput). In het geval van parabolische energiebanden blijft de 
toestandsdichtheid dan constant, tot het punt waar de energie van het volgende niveau bereikt 
wordt. Hier treedt dan een nieuwe stap op. Men spreekt in dit verband van subbanden van het 
tweedimensionaal electronengas. Door middel van dotering (zie § 1.2) kunnen de toestanden in 
deze subbanden gevuld worden met electronen. Naarmate de thermische energie van de electrenen 
toeneemt vanafT=O, zullen aanvankelijk de eerste, en bij toenemende temperatuur ook de daarop 
volgende subbanden bezet worden. Aangezien experimenten aan halfgeleiderstructuren meestal 
bij kryogene temperaturen worden uitgevoerd (in de orde van enkele Kelvins of lager), zullen als 
gevolg van de thermische verdeling slechts één of enkele subbanden bezet zijn. Theoretische 
modellen beschrijven dan ook vaak een enkele subband, wat de beschrijvingen eenvoudig en 
overzichtelijk houdt. Voor de verklaring van veel experimenten zal het beschouwen van meerdere 
subbanden en hun onderlinge wisselwerking echter onvermijdelijk zijn. 
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Deel 1: Theorie 

§2.2 De toestandsdichtheid in een magnetisch veld. 

Wanneer een magnetisch veld wordt aangelegd loodrecht op het vlak van een 2DEG, zullen de 
electrenen cyclotronbanen gaan beschrijven met frequentie wc: 

eB 
w=c 

* m 
(6) 

In lage magneetvelden geldt Wc't<<1, met 't de botsingsrelaxatietijd. Dit betekent dat verstrooiing 
van een electron optreedt voordat het een volledige cyclotronbaan heeft doorlopen; de 
transporteigenschappen kunnen dan met de klassieke vergelijkingen worden beschreven (zie §2.3). 
In hoge magneetvelden geldt juist wc 't>> 1. In deze situatie doorloopt een electron meerdere 
cyclotronbanen alvorens het verstrooid wordt, waardoor een extra quantisatie van de energie 
optreedt. De stapvormige toestandsdichtheid gaat dan over in een reeks a-pieken, de zogenaamde 
Landau-niveau's, met energie 

1 E =(n+-)'hw n 2 c (7) 

Door deze extra quantisatie van de energie in het vlak van het 2DEG verandert de dispersierelatie 
van een continue in een discrete functie, 

1 
E(k)=E.+(n+-)'hw 

1 2 c (8) 

Hierin is Ei de subbandenergie die te maken heeft met de opsluiting in de quanturnput Aangezien 
hier slechts één subband beschouwd wordt, kan deze bindingsenergie als nulpunt gekozen worden. 
In figuur 2.2a is de toestandsdichtheid voor deze situatie weergegeven. 

w ...__.. 
CJ) 

0 
0 

1 

Fig. 2.2 a: Landauniveau's 
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7 
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Deel 1: Theorie 

Het aantal toestanden per Landauniveau (de degeneratie van het Landauniveau) is gelijk aan 
eB/n'h per eenheidsoppervlakte. Zowel de positie van de Landauniveau's (via wJ als de 
degeneratie is dus lineair afhankelijk van het magneetveld B. Het effect van de extra quantisatie 
is dat alle toestanden die een energie tussen n'hwc en (n+ 1 )'hwc nu geconcentreerd worden in een 
piek bij (n+lh)'hwc. 

Wanneer verstrooiing van de electrenen optreedt zal een Gaussiche verbreding r van de 
Landauniveau's optreden. Deze verstrooiing kan plaatsvinden door botsingen met andere 
electrenen of onzuiverheden in het kristalrooster, waardoor het electron uit zijn cyclotronbaan 
gestoten wordt. 
De onzuiverheden in het kristalrooster hebben tevens fluctuaties in de potentiaal van het kristal 
als gevolg, waardoor zich het verschijnsel van gelocaliseerde toestanden zal voordoen. Een 
electron in zo'n toestand blijft opgesloten op een equi-energieoppervlak van de fluctuatie, en 
neemt door deze localisatie geen deel aan de geleiding. In figuur 2.2b is dit beeld van de 
toestandsdichtheid geschetst, waarbij de gearceerde delen gelocaliseerde toestanden aangeven. 
Voor middelgrote magneetvelden is de splitsing van de Landauniveau's onderling vergelijkbaar 
met de verbreding r die ieder niveau ondergaat. De mate waarin de krommes in figuur 2.2b elkaar 
gaan overlappen wordt bepaald door de verhouding y=r/'hwc. In figuur 2.3 is een numerieke 
calculatie van de toestandsdichtheid door Ando[SJ weergegeven. Voor waarden van y"" 1 is de 
quantisatie nog wel merkbaar, maar kan de toestandsdichtheid benaderd worden met een 
cosinusfunctie. Hierdoor is het mogelijk om tamelijk eenvoudige vergelijkingen op te stellen voor 
het geleidingsverrilogen van het 2DEG; dit zal in §2.4 aan de orde komen. 

10 

os 

OENSITY CJ' STATES 

2"12 nWc O(El 

"( ~ 1 0 1-:--'cf--i;/--t-:-h-T--ti---tlr---tJHt-tt-,, 

' • oo '--r-H-·'-:--t-t--lt--lt--il-lt--·1!-

--öln"\: 

Fig. 2.3 Overlap in de toestandsdichtheid 
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Deel 1: Theorie 

§2.3 Klassieke magnetotransportvergelijkingen. 

In een situatie zonder magnetisch veld is het isotherme geleidingsvermogen gedefiniëerd als 

J ne 2 

a=-=--<t> 
E m* 

(9) 

met J de stroomdichtheid, E het electrische veld, n de electrenendichtheid en <-r> de gemiddelde 
verstrooiingstijd. De transportmobiliteit !lt is gedefiniëerd als 

(10) 

Voor een tweedimensionaal electrenengas bij lage temperatuur en hoge degeneratie kan <-t> 
vervangen worden door -r(Er), de verstrooiingstijd aan het Fermi-niveau. Zowel het 
geleidingsvermogen als de transportmobiliteit worden dan uitsluitend bepaald door de verstrooiing 
van electronen aan het Fermi-niveau. 
In de situatie met magneetveld loodrecht op een tweedimensionaal electronengas geldt voor het 
verband tussen de stroomdichtheid en het geleidingsvermogen de volgende tensorrelatie: 

.T=aE 

De inverse van de tensor a geeft de weerstandstensor p, met 

E=p.T 

via 

a 
XX 

P.u:=-2--2- , Pxy= 
axx +a.xy 

a ;ry 

(11) 

(12) 

(13) 

Voor lage magneetvelden nemen de componenten van de tensor a de volgende vorm aan[11: 

ne!lr 
a-----

xx 1 +üt/1)2 
(14) 
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Deel 1: Theorie 

Met (13) vindt men dan voor de componenten van de weerstandstensor: 

B 
p =--

xy ne 

Invullen van (15) in (12) voor een stroom in de x-richting, J=(Jx, 0), levert dan 

1 
E=-J 

x neflt x 

B 
E=-J 

Y ne x 

Met VII (Hall-spanning) als integraal van EY en I als integraal van Jx volgt uit (17): 

B 
VH=RHI ' RH= ne 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

met de definitie van de Hall-constante RH; uit (16) volgt, met de definitie van de 
vierkantsweerstand p0 : 

(19) 

Indien sprake is van een systeem met meerdere subbanden, dan wel een systeem met meerdere 
kanalen waarin parallelle geleiding optreedt, levert iedere band cq. kanaal een bijdrage aan het 
geleidingsvermogen. Het totale geleidingsvermogen a 101 vindt men dan door sommatie over alle 
bijdragen ai. 
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Deel I: Theorie 

§2.4 Niet-klassieke transportverschijnselen. 

Zoals reeds beschreven is in §2.2, zal de toestandsdichtheid bij hoge magneetvelden bestaan uit 
een reeks afzonderlijke pieken (fig. 2.2). Uitgaande van het theoretische geval van Ö-pieken, 
zullen bij een bepaalde electronendichtheid en een bepaalde waarde van het magneetveld een 
aantal van deze energieniveau's bevolkt zijn. Het Fermi-niveau ligt op het hoogste bezette 
Landau-niveau. Wanneer nu het magneetveld groter wordt, schuiven de Landau-niveau's naar 
hogere energie en neemt de degeneratie van ieder niveau toe (beide effecten lineair in B). Door 
deze toename van de degeneratie komen nieuwe toestanden beschikbaar in lagere Landau
niveau's. Deze zullen bezet worden door electronen uit het hoogste bezette Landau-niveau, dat 
hierdoor ontvolkt raakt. Wanneer dit niveau volledig leeg is, springt het Fermi-niveau één Landau
niveau omlaag. 
Blijft het magneetveld stijgen, dan zal dezelfde situatie zich opnieuw voordoen. Aangezien de 
degeneratie per eenheidsoppervlak van de niveau's lineair is in B, en de electronendichtheid in het 
systeem constant is, is dit effect periodiek in 1/B. Immers, het Landau-niveau (i+ 1) verliest zijn 
laatste electron op het moment dat de som van de degeneratie van de i onderliggende niveau's 
precies gelijk is aan de totale electronendichtheid: 

ll . 1711:11 
1=--

eB (20) 

Deze periodiciteit heeft grote gevolgen voor de transporteigenschappen van het 2DEG. In §2.3 
werd reeds gewezen op het feit dat bij lage temperaturen en hoge degeneratie de verstrooiing 
bepaald wordt door de toestandsdichtheid aan het Fermi-niveau. 
Bij verbreding van de niveau's zal het Fermi-niveau bij toenemend magneetveld door het Landau
niveau schuiven. De toestandsdichtheid aan het Fermi-niveau, en daarmee ook de verstrooiing, 
vertoont daardoor maxima die periodiek zijn in 1/B. 

In middelgrote magneetvelden geldt y"" 1 (zie fig. 2.3) en is de toestandsdichtheid bij benadering 
cosinusvormig. \Vanneer deze cosinus als gevolg van een stijgend magneetveld door het Fermi
niveau gaat schuiven, zullen de toestandsdichtheid aan het Fermi-niveau, en dus de verstrooiing, 
een cosinusvormige oscillatie vertonen die periodiek is in 1/B. 

In grote magneetvelden zijn de Landau-niveau's zo ver uit elkaar getrokken dat de 
cosinusvormige benadering niet meer opgaat. Wanneer deze niveau's door het Fermi-niveau gaan 
schuiven, zullen aan het Fermi-niveau afwisselend geleidende toestanden en gelocaliseerde 
toestanden voorkomen (zie fig. 2.2b). De geleidende toestanden in het centrum van het Landau
niveau geven een maximum in de toestandsdichtheid en dus in de verstrooiing. De gelocaliseerde 
toestanden daarentegen leveren geen bijdrage aan de geleiding; als het Fermi-niveau zich in dit 
gebied bevindt is er geen sprake van verstrooiing. 
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Door de afwezigheid van verstrooiing zullen zich plateau's vormen in de Hall-spanning wanneer 
de gelocaliseerde toestanden door het Fermi-niveau schuiven. Wanneer de niet-gelocaliseerde 
toestanden door het Fermi-niveau schuiven stijgt de spanning als functie van het magneetveld. Dit 
verschijnsel staat bekend als het quanturn-Halleffect Voor een uitvoerige beschrijving wordt 
verwezen naar [ 6]. 

Ook de geleiding in de richting van het electrische veld wordt sterk beïnvloed door het verloop 
van de verstrooiing. In het geval van verstrooiing zal het 2DEG een weerstand hebben die te 
meten is als een spanningsverschil in de transportrichting. Voor middelgrote magneetvelden zal 
deze weerstand de cosinusvorm van de verstrooiing volgen. Voor grote magneetvelden is er ook 
sprake van een maximum in de weerstand bij een maximum in de verstrooiing. Wanneer het 
Fermi-niveau echter in de gelocaliseerde toestanden ligt, en er dus geen verstrooiing is, vindt het 
electrenentransport plaats zonder enige weerstand. In dit geval is het spanningsverschil in de 
transportrichting dan ook gelijk aan nul. De weerstand van het 2DEG vertoont dus zowel bij 
middelgrote als bij grote magneetvelden maxima die periodiek zijn in 1/B. Deze periodieke 
weerstandsfluctuatie staat bekend als het Shubnikov-de Haas effect. 

Een helder overzicht van het Shubnikov-de Haas effect in een 3D-systeem, en de vele 
mogelijkheden die het biedt voor karakterisatie van halfgeleiders, wordt gegeven door Seiler[71. 

Een zeer uitvoerige theoretische beschouwing van quanturneffecten in transporteigenschappen van 
tweedimensionale systemen wordt gegeven door Ando, Fowler en Sternl81 . Voor het geval van 
middelgrote magneetvelden zijn door Isihara en Smrckal91 de volgende uitdmkkingen gevonden: 

met 

• eB 
w=-c • 

711 

(21) 

(22) 

(23) 

De parameterg staat in dit verband voor de toestandsdichtheid. Verder is EF de Fermi-energie, 
N0 de electronendichtheid en -cq de relaxatietijd, gerelateerd aan de quanturnmobiliteit ~~q volgens 
wc-cq=~tqB. De fasefactor-TISin (21) zal in het vervolg buiten beschouwing worden gelaten. 
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Met het invoeren van de periode 

e 
P=-

n'hn 

vindt men dan voor de magnetoweerstand 

-l1_P.n_.(B_) ~ sX ( -sn) ( 2ns) 
ex LJ exp -- cos --

Po s=l sinh(sX) ~qB PB 

met 

X- 2n2
kBT = 2n2

kBTm * 

'hwc 'heB 

(24) 

(25) 

(26) 

In vergelijking (25) zijn drie termen te onderscheidenP01 . De cosinusterm beschrijft de oscillaties 
in de magnetoweerstand als gevolg van de periodiciteit in de toestandsdichtheid. De exponentiële 
term beschrijft de demping van de oscillaties als gevolg van verbreding door botsingen, en wordt 
bepaald door de quantumrelaxatietijd 'tq. In het geval dat geldt y z 1 (zie fig. 2.3) is deze demping 
zo groot dat het volstaat om alleen de s= 1 term te beschouwen. 
De factor X/sinh(X) beschrijft de temperatuur-afhankelijkheid van de oscillaties, en komt direct 

voort uit integratie van de Fermi-Diracverdeling voor de distributie van de electronen. Het gevolg 
van deze factor is dat de amplitude van de oscillaties afneemt bij toename van de temperatuur. 
Merk op dat de relevante temperatuur in deze vergelijkingen de electrenentemperatuur is, die 
alleen in thermodynamisch evenwicht gelijk is aan de roostertemperatuur. Bij hoge 
stroomdichtheden kan de electrenentemperatuur door botsingsexcitatie aanmerkelijk groter 
worden dan de roostertemperatuur; bij de analyse van experimenten dient men hier rekening mee 
te houden. 
In de voorafgaande beschrijving van het Shubnikov-de Haas effect is geen aandacht besteed aan 
de spinoriëntatie van de electronen. Aangezien een electron met spin parallel aan het magneetveld 
een lagere energie heeft dan een electron met spin anti parallel, zal in de toestandsdichtheid sprake 
zijn van een energiesplitsingP1. De piek op het Landau-niveau zal zich opsplitsen in twee 
afzonderlijke pieken, die met toenemend magneetveld steeds verder uit elkaar schuiven. Het effect 
van deze splitsing is dat zich een locaal minimum voordoet op de maxima in de magneto
weerstand. De diepte van dit minimum ten opzichte van het maximum hangt af van de mate 
waarin de pieken in de toestandsdichtheid elkaar overlappen: bij volledige overlap (de situatie 
zonder spinsplitsing) is er geen minimum, bij volledige splitsing zal iedere piek een afzonderlijk 
maximum opleveren met een gebied met weerstand nul ertussen. Aangezien in de afleiding van 
vgl.(25) geen rekening is gehouden met spinoriëntatie, zal deze vergelijking in het geval van 
spinsplitsing geen goede beschrijving van de magnetoweerstand geven. 
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§2.5 Gemoduleerde magneetvelden. 

Het effect van een kleine verstoring ÖB van het magneetveld B is te beschrijven met een 
reeksontwikkeling: 

j{B+oB)= f{B)+ aj j{oB)+ ]_ a2_! f 2(oB)+ ... 
aB 2 aB 2 (27) 

Wanneer op het magneetveld B een klein modulatieveld öB=Bmcos( wt) wordt gesuperponeerd, 
kan door middel van fasegevoelige detectie de component met frequentie w afzonderlijk gemeten 
worden. Op deze manier kan men de eerste afgeleide van de functie f(B) naar het magneetveld 
uitfilteren. Detectie van de component met frequentie 2w levert op dezelfde manier de tweede 
afgeleide op. 
Substitutie van het veld B=B0+Bmcos(wt) in vlg.(25), waarbij de exponentiële en hyperbolische 
voorfactoren verzameld worden in de voorfactor A5(B, T), levert de volgende vergelijking: 

~Px./B) oe t A/B,1)cos[ 2Tis ] 
Po s=l PBO +PBI/lcos( wt) 

(28) 

De voorfactor A 5(B, T) variëert slechts langzaam als functie van het magneetveld en kan daarom 
binnen het bereik van het modulatieveld als constant worden beschouwd. Indien geldt dat Bm <<B 
kan vgl.(28) als volgt geschreven worden[l 1l: 

~Px./B) octA/B,1)* 
Po s=l 

{ [J0(as) +2 t ( -I)nJ2n( as)cos(2nwt)] cos[ 
2

Tis] 
n-1 PB0 

(29) 

+[2t ( -IYJ2n+ 1(as)cos((2n+ l)wt)] sin[
2

1ts] } 
n-0 PB0 

met o:=2TIBn/(PB0
2

) en Jn de Besselfuncties. 
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De oscillaties in de magnetoweerstand worden onder invloed van het wisselende veld 
gemoduleerd volgens een reeks Besselfuncties. Evenals in het geval van vgl.(25) zal het ook hier 
in de praktijk meestal volstaan om alleen de eerste harmonische te beschouwen. Aangezien tevens 
geldt dat a zeer klein is, kan men de verschillende componenten van het te meten signaal als volgt 
benaderen: 

V( w )ex A 1(B,T)J1 ( a)sin[~~ ]cos( wt) 

V(2w)cxA 1(B,T)Ji a)cos[~; ]cos (2wt) 
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Hoofdstuk 3: Optische effecten in halfgeleiders. 

§3.1 Absorptie. 

Een electron in de valentieband van een halfgeleider kan door absorptie van een foton 
aangeslagen worden naar een toestand in de geleidingsband['21 . In een directe halfgeleider (zie 
§ 1.1) geldt als voorwaarde voor absorptie dat de fotonenergie hu groter dan of gelijk moet zijn 
aan de bandgap-energie. Aan behoud van impuls wordt voldaan doordat de k-vector van het 
electron niet verandert; zie figuur 3.1 a. 
Aangezien een foton geen impuls heeft, is in een indirecte halfgeleider alleen absorptie mogelijk 
in combinatie met de absorptie of emissie van een fonon dat voor de vereiste impulsverandering 
zorgt. De som van de foton- en de fonenenergie moet in dit geval gelijk zijn aan de 
bandgapenergie, waardoor er twee mogelijkheden zijn om het electron aan te slaan. In het geval 
van fonenabsorptie is een foton nodig met lagere energie dan de bandgapenergie; in het geval van 
fonenemissie moet de fotonenergie juist groter zijn (zie fig. 3.1b). 

k k 

Fig. 3.1 a: directe overgang b: indirecte overgang 

Omdat voor een indirecte overgang gelijktijdig een foton en een fonon nodig zijn, zijn de 
overgangswaarschijnlijkheden kleiner dan bij een directe overgang. De waarschijnlijkheid voor 
de fonenabsorptieovergang zal bovendien zeer klein zijn bij lage temperatuur omdat de 
concentratie van fononen dan veellager is. 
Het is mogelijk dat het electron door absorptie hoog in de geleidingsband terecht komt, zoals het 
geval is bij de linker overgang in figuur 3.1a, terwijl er nog lagere toestanden in de geleidingsband 
onbezet zijn. Het electron zal dan onder emissie van fononen zeer snel omlaag vallen naar het 
minimum van de geleidingsband. 

§3.2 Emissie. 

Een electron in de geleidingsband kan recombineren met een gat (een onbezette toestand in de 
valentieband) onder emissie van een foton. Ook bij dit proces is er een onderscheid tussen directe 
en indirecte overgangen, en ook hier geldt dat de overgangswaarschijnlijkheden voor directe 
overgangen in het algemeen groter zijn dan die voor indirecte overgangen. 
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§3.3 Fotoluminescentie. 

Door met een bundel fotonen met voldoende energie in te stralen op een stuk halfgeleider
materiaal kunnen grote hoeveelheden electrenen worden aangeslagen vanuit de valentieband naar 
toestanden in de geleidingsband. Aangezien de relaxatietijden voor fonenemissie zeer kort zijn in 
vergelijking met de recombinatietijd van de electrenen met gaten in de valentieband, zullen de 
meeste aangeslagen electrenen relaxeren naar het minimum van de geleidingsband alvorens te 
recombineren. Hoewel de energie van de fotonen waarmee geëxciteerd wordt veel groter kan zijn 
dan de bandgapenergie, zal de emissie van fotonen dus hoofdzakelijk plaatsvinden bij de minimale 
overgangsenergie. In het geval van een quanturnput kan een aangeslagen electron ingevangen 
worden in de potentiaalput en vanuit een gebonden toestand recombineren. 
Het aantal recombinaties per seconde schaalt met het produkt van de electronendichheid in de 
geleidingsband en de gatendichtheid in de valentieband. In de hierboven beschreven situatie 
creëert een foton één electron en één gat, dus is het aantal electron-gatparen dat per seconde 
wordt gecreëerd evenredig met de intensiteit van de fotonenbundeL Zowel de electrenendichtheid 
als de gatendichtheid neemt dan lineair toe met de intensiteit, zodat men kan verwachten dat het 
aantal recombinaties per seconde k-wadratisch afhangt van de intensiteit. In quantumputstructuren 
met een tweedimensionaal electrenengas is de electrenendichtheid in de geleidingsband zo groot 
dat deze als een constante beschouwd kan worden (de bijdrage van de extra electrenen door 
excitatie is te verwaarlozen). In dit geval wordt het aantal recombinaties per seconde alleen 
beperkt door de concentratie gaten in de valentieband en verwacht men dus een lineaire 
afhankelijkheid van de intensiteit. Voorwaarde voor dit onderscheid is wel dat het aangeslagen 
niveau een beperkte levensduur heeft waarna het niet-stralend kan recombineren. Immers, 
wanneer alleen stralende recombinatie plaats kan vinden zal ieder electron-gat-paar dat gecreëerd 
wordt, ook weer recombineren. Per geabsorbeerd foton wordt dan ook een nieuw foton 
uitgezonden, zodat de luminescentie altijd lineair verloopt met de intensiteit van de 
excitatiebundeL 
Fotoluminescentie- de emissie van fotonen na excitatie met fotonen- is een zeer krachtig middel 
om informatie te verkrijgen over de bandgapenergie van halfgeleiders. Doordat in de praktijk 
meestal gebruik gemaakt wordt van een laserbundel, weet men zeer nauwkeurig bij welke 
fotonenergie men exciteert. De posities, breedtes en intensiteiten van de pieken in het 
emissiespectrum geven dan veel informatie over de bandenstructuur van het materiaal. 
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Hoofdstuk 4: De AluminiumArsenide-quantumput. 

§4.1 De bandenstructuur van AluminiumArsenide. 

> 
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Fig. 4.1 Bandenstructuur van AlAs. 

In figuur 4.1 is de bandenstructuur van AluminiumArsenide (AlAs) weergegeven[21. Zoals in 
hoofdstuk 1 reeds vermeld werd, is hier sprake van een indirecte halfgeleider: het minimum van 
de geleidingsband ligt op het X-punt, ofwel de rand van de eerste Brillouinzone (zie fig.1.2). 
Een tweede punt waarop AlAs afwijkt van GaAs is de grote anisotropie van het minimum. Er is 
een groot verschil in kromming van het X-punt naar het r-punt, in vergelijking met die van het 

Fig. 4.2 Equienergieoppervlakken. 

X-punt naar het K-punt. Door deze anisotropie in dek
ruimte zullen de equienergieoppervlakken ellipsoïdische 
vormen aannemen (fig. 4.2). Bij iedere krommingsstraai 
hoort nu een effectieve massa; een grote longitudinale 
massa m1 langs de coördinaatassen, en een kleinere 
transversale massa m1 loodrecht op de assen. 
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§4.2 Het 2DEG in AIAs. 

Wanneer een dunne laag AlAs gegroeid wordt tussen twee lagen GaAs, zal een potentiaalput 
ontstaan voor electrenen waarvan de equienergieoppervlakken in het X-punt liggen. Deze 
electrenen zullen in het vervolg X-electronen genoemd worden; electrenen in het r-punt worden 
r -electron en genoemd. 
Opsluiting in de potentiaalput heeft tot gevolg dat de golfvector in de z-richting vast wordt gelegd 
en er in de put een 2DEG ontstaat. Uit figuur 4.2 blijkt dat hiervoor twee mogelijkheden zijn. Een 
electron heeft een grote~ als de ellipsoïde langs de z-as ligt; zo'n electron wordt daarom een Xz
electron genoemd. In dit geval spreekt men van een mcgebonden toestand. Ligt de ellipsoïde 
echter langs de x- of de y-as, dan heeft het electron een kleine kz. Hier spreekt men van een m1-

gebonden toestand en van Xxy-electronen. De x- en y-richtingen zijn niet van elkaar te 
onderscheiden, waardoor de ~-toestand tweevoudige gedegeneeerd is. 
In transportverschijnselen in dit 2DEG zijn er voor de effectieve massa dus ook twee 
mogelijkheden. Het ~-electron heeft in zowel de x- als de y-richting een effectieve massa m1, 

zodat de effectieve massa die het transport bepaalt ook m1 zal zijn. De Xxy-electronen hebben 
echter een massa m. in één richting en een massa m1 in de andere, zodat de resulterende massa 
m*=J(m1m1) is. 

§4.3 De invloed van spanning in het kristal. 

Op grond van de grotere effectieve massa van ~"Y-electronen verwacht men dat deze in een AlAs 
quanturnput een lagere energie hebben dan Xz-electronen, en dat in een één-subband situatie het 
2DEG zal bestaan uit ~"Y-electronen. De ligging van de energieniveau's verandert echter onder 
invloed van spanning in het kristal, die ontstaat doordat de roosterconstante van AlAs 0,14% 
groter is dan die van GaAs. Deze afwijking geeft bij het groeien van structuren geen problemen, 
maar introduceert wel een biaxiale compressie van het AlAs aan het scheidingsvlak[13J. Hierdoor 
treedt een onderlinge verschuiving op van de verschillende energieniveau's. 
Door het zelfconsistent oplossen van de gekoppelde Schrödinger- en Poissonvergelijkingen is het 
mogelijk de energieniveau's in een quanturnput te berekenen['41. Hierbij wordt een beginoplossing 
van de Schrödingervergelijking ingevuld in de Poissonvergelijking. Uit de Poissonvergelijking 
volgt dan een ladingsverdeling, die door substitutie in de Schrödingervergelijking leidt tot een 
nieuwe Hamiltoniaan. Hieruit berekent men vervolgens nieuwe golffuncties met nieuwe 
eigenwaarden, die opnieuw leiden tot een nieuwe ladingsverdeling. Door dit proces numeriek te 
herhalen tot een stabiele eindoplossing is bereikt, kunnen zowel de golffuncties als de 
bindingsenergiën van de verschillende niveau's in een systeem berekend worden. Hierdoor is de 
zelfconsistente berekening een zeer krachtig hulpmiddel voor zowel het voorspellen als het 
analyseren van het gedrag van halfgeleiderstructuren. 
In figuur 4.3 op de volgende pagina is het resultaat van een berekening aan AlAs-quantumputten 
gegeven voor een energiesplitsing van 24 me y[tSJ als gevolg van spanning in het kristal. 
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Fig. 4.3 a: berekening zonder roosterspanning 
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b: berekening met roosterspanning. 

In de berekening in figuur 4.3a is geen rekening gehouden met de verschuiving als gevolg van 
spanning; hier ziet men dat het mcgebonden Xz-niveau (E1) bij alle putbreedtes het laagste niveau 
is. In figuur 4.3b is dezelfde berekening uitgevoerd voor een verschuiving van 24 me V. Door de 
splitsing verschuiven de energieniveau's ten opzichte van elkaar, waardoor in brede 
quanturnputten het m1-gebonden ~-niveau (~) het laagste niveau is. Naarmate de putbreedte 
afneemt neemt de bindingsenergie van de ~-toestanden sneller toe dan die van de Xz-toestanden, 
waardoor zich bij een putbreedte van ±SOÁ een kruising voordoet. Voor putten die smaller zijn 
dan soA is het Xz-niveau het laagste niveau. Door variatie van de putbreedte als 
ontwerpparameter moet het dus mogelijk zijn om invloed uit te oefenen op de toestanden die in 
het 2DEG zullen voorkomen. 

20 



Deel 1: Theorie 

§4.4 Structuren voor onderzoek naar X-electronengassen. 

Voor het onderzoeken van X-electronengassen in AlAs quantumputstructuren zijn door middel 
van Moleculaire Bundel-Epitaxie (MBEl161

) structuren gegroeid zoals weergegeven in figuur 4.4. 

ï 
GaAsbuffer 

substraat 

Î ibaAs 22.6 À 

AlAs 11.3 Ä 

Si-8 

Fig. 4.4 Opbouw van de MEE-gegroeide lagenstructuur. 

GaAs kap 

Naar aanleinding van eerdere resultaten en berekeningenl131 zijn quanturnputten van 40Ä, SOÄ en 
60Ä gegroeid, met de verwachting dat de in de SOÀ-structuur bezetting van zowel Xz- als X,_"Y
toestanden bereikt zou worden. Om te bereiken dat de electrenen uit de ö-doteringen 
daadwerkelijk in de quanturnput terecht zouden komen in plaats van in het GaAs, is de put aan 
beide zijden omgeven door achtereenvolgens een S-perioden (GaAs)8/(AlAs)~ superrooster en 
een laag A10.37Ga0.63As van 1 OOOÄ. De ö-doteringen zijn in de GaAs-laag van de derde supercel 
gegroeid. 
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Fig. 4.5 Positie van de minima in de geleidingsbanden in AlxGa1_xAs. 
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De samenstelling van de AlGaAs-laag is zo gekozen dat deze voor X- en r-electronen een even 
grote barrière vormt; zie figuur 4.5. In deze figuur is te zien dat bij een aluminiumpercentage x 
in AlxGa1.xAs van 37% de twee geleidingsbanden elkaar kruisen. Hierdoor zullen noch X-, noch 
r -electronen deze barrière binnendringen. 
Het superrooster is ingevoerd omwille van de dotering. Bij dotering met Si in AlGaAs is het 
mogelijk dat een deel van de lading ingevangen wordt in DX-centra in plaats van in de 
quanturnput Bij dotering met Si in GaAs doet zich dit probleem niet voor, maar het aanbrengen 
van een GaAs-laag aan weerszijde van de AIAs quanturnput zou neerkomen op het maken van 
twee quanturnputten voor r-electronen in plaats van één put voor X-electronen. Daarom is 
gekozen voor een superroosterstructuur. Hierin kan door middel van een Ö-dotering in puur GaAs 
gedoteerd worden, terwijl de toestanden in de geleidingsband in het superrooster voor zowel X
als r-electronen toch hoger liggen dan de niveau's in de quanturnput 
De uiteindelijke structuur wordt afgesloten met een laag GaAs. Aan de onderzijde is dit het 
substraatmateriaal, waar de structuur op gegroeid is; aan de bovenzijde is ook nog een kaplaag 
GaAs aangebracht om oxidatie van het aluminium te voorkomen wanneer het wordt blootgesteld 
aan de buitenlucht. 
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Deel 11: Experimenten. 

Hoofdstuk 5: Transportmetingen. 

§5.1 Experimentele opzet. 

Door middel van transportmetingen is het mogelijk om veel informatie te verkrijgen over het 
gedrag van AluminiumArsenide in het algemeen, en AlAs quantumputstructuren in het bijzonder. 
In tegenstelling tot GalliumArsenide, een zeer vertrouwd materiaal in de halfgeleiderfysica, is in 
de literatuur weinig bekend over AlAs. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat het 
groeien van AlAs-structuren van goede kwaliteit aanzienlijk moeilijker is dan het groeien van 
GaAs-structuren. Hierdoor zijn weinig experimentele gegevens bekend over de indirecte 
halfgeleider AlAs. 
De anisotropie in de k-ruimte van het X-minimum van AlAs kan worden beschreven met de 
longitudinale en de transversale effectieve massa's ~ en m1. In de literatuur zijn reeds 
metingen aan Xxy-systemen gerapporteerd die waarden geven voor v'm1fi\; na berekening van m1 

wordt dan vervolgens m1 bepaald. Aangezien in de hier onderzochte structuren ook Xz-toestanden 
kunnen voorkomen, kan 11\ gemeten worden en ~ berekend worden uit m • =v' m1fi\. Deze 
experimentele bepaling van zowel m1 als m1 is in de literatuur zeer zeldzaam[231

. Aan de hand van 
de effectieve massa's kan ook worden vastgesteld bij welke quantumputbreedte overkruising van 
de niveau' s plaatsvindt. Met deze experimentele verificatie kan vervolgens worden nagegaan of 
de 24meV energiesplitsing als gevolg van strain, die als invoerparameter gebruikt wordt in de 
zelfconsistente berekeningen, correct is. 
Om de electronendichtheden, mobiliteiten en effectieve massa's in de quantumputstructuren te 
bepalen zijn de Hall-spanning en de weerstand van de structuren gemeten als functie van het 
magneetveld. In §5.2 zal worden toegelicht hoe door analyse van deze metingen de gewenste 
informatie bepaald kan worden. Voor deze metingen zijn preparaten geëtst in de vorm van een 
zogenaamde Hall-bar, zoals getoond in figuur 5.1. 
Op alle zijarmen van deze structuur worden contacten gemaakt door gedurende 1 à 2 minuten bij 

VSdH V Hall 

Fig. 5.1 Hall-bar. 
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een temperatuur van ca. 450oC kleine hoeveelheden tin (Sn) of indium (In) in te laten diffunderen. 
Door nu een stroom door de structuur te sturen van het kop- naar het staartcontact kan men een 
spanning meten over twee opéénvolgende contacten (V s&Û of over twee tegenover elkaar gelegen 
contacten (VHall). Wordt deze structuur in een magneetveld geplaatst, dan kan met deze 
contactparen respectievelijk het Shubnikov-de Haas-effect (SdH) en het Hall-effect gemeten 
worden. 
Om zeer kleine electrische signalen van ruis te kunnen onderscheiden wordt gebruik gemaakt van 
fasegevoelige detectie. Hierbij wordt voor de stroom I een wisselstroom gebruikt, en detecteert 
men met een fasegevoelige versterker alleen de spanningen die dezelfde frequentie hebben als het 
referentiesignaal dat gekoppeld is aan deze wisselstroom. Door een referentiefrequentie te kiezen 
die voldoende afwijkt van de 50Hz van het electriciteitsnet is het mogelijk een groot gedeelte van 
de ruis uit te filteren. 
Aangezien men het SdH-effect en het Hall-effect wil meten bij lage temperaturen, wordt de 
structuur in een cryostaat met vloeibaar helium ('He) afgekoeld tot 4,2 Kelvin. Door met een 
pompsysteem de dampdruk boven het vloeibaar helium te verlagen is het mogelijk om de 
temperatuur van het preparaat stapsgewijs te variëren tussen 4,2 K en 1,5 K. In dit 
temperatuurgebied, en bij magneetvelden tussen 0 en 7 Tesla, variëert de factor X uit vgl.(26) 
tussen 0 en 4; hier wordt dan ook het grootste effect verwacht van de temperatuurafhankelijkheid 

0.8 

,-... 0.6 x 
';:::' 
] 
~ 

x 0.4 

0.2 

OL_--~--~----~---L--~----~========~--~--~ 

0 2 4 6 8 10 

x 

Fig. 5.2 Gedrag van de temperatuurfactor X/sinh(X). 

X/sinh(X) in vgl.(25); zie figuur 5.2. 

Het hoofdmagneetveld wordt opgewekt door heliumgekoelde supergeleidende spoelen die 
ingebouwd zijn in de cryostaat en een maximale veldsterkte van 7 Tesla kunnen bereiken. In het 
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geval van magneetveldmodulatie (zie §2.5) wordt het oscillerende magneetveld opgewekt door 
een modulatiespoel die bij het preparaat op de preparaathouder is gemonteerd. In dit geval wordt 
geen wisselstroom door de structuur gestuurd maar een gelijkstroom, en vindt fasegevoelige 
detectie plaats met de modulatiefrequentie w (resp. 2w) als referentiefrequentie. 
De waarde van het hoofdveld wordt gemeten aan de hand van een ingebouwde Hall-structuur, 
en is geijkt aan de hand van gegevens die door de fabrikant van de cryostaat zijn verstrekt. De 
ijking van de modulatiespoel, alsmede de temperatuur- en hoofdveldafhankelijkheid van het 
modulatieveld, wordt besproken in appendix A. De temperatuursensor is geijkt met behulp van 
een dampdruktabel voor vloeibaar 4He. 
Alle te meten grootheden, te weten de magneetveld sterkte, V sdH' VH.n en eventueel ook de 
modulatiestroom, worden via analoog-digitaal converters geregistreerd op een computer, wat 
softwarematige analyse van de metingen mogelijk maakt. 

§5.2 Analyse van transportmetingen. 

Uit vergelijking (18) volgt dat de Halldichtheid nHan te bepalen 1s uit de helling van de 
Hallspanning als functie van het magneetveld volgens 

V I 
llHa/l B =;; (31) 

De vierkantsweerstand p0 wordt berekend door de weerstand bij B=O T te delen door de lengte
breedteverhouding 1/b van de Hallstructuur. Met de Halldichtheid bepaald volgens vlg.(31) volgt 
de transportmobiliteit dan uit vergelijking (19). 
Door de magnetoweerstand in een grafiek uit te zetten tegen 1/B komen de minima en maxima 
op gelijke afstanden te liggen met periode P. Uit vergelijking (24) is dan de Shubnikov-de Haas
dichtheid nsdH te bepalen volgens 

n p=--.:_=4 836*1014 r- 1 

SclH' 1t'h ' (32) 

Door de relatieve piekgrootte l~p/p0 l van de minima en maxima op een logaritmische schaal uit 
te zetten tegen 1/B, een zogenaamde Dingle-plot, kan uit de steilheid van een rechte lijn door deze 
punten de quanturnmobiliteit J.lq bepaald worden. Uit de exponentiële term in vgl.(25) volgt 
immers dat deze rechte evenredig moet zijn met -1t/J.lq· In het geval van gemoduleerde 
magneetvelden dient de relatieve piekgrootte vermenigvuldigd met de Bessetfunctie 2J1(as) (zie 
§ 2.5) op de logaritmische y-as uitgezet te worden. 
Wanneer de piekgrootte ~p van één piek in een grafiek wordt uitgezet tegen de temperatuur, kan 
door aanpassing van de effectieve massa m· in vgl.(26) een functie X/sinh(X) worden gezocht die 
de kromme door de punten het beste benadert. Op deze wijze kan de effectieve massa van de 
electrenen in het 2DEG worden bepaald uit het Shubnikov-de Haas effect. In het geval van Xz
electronen is m· gelijk aan de 11\ vanwege m·=v(m1m1). De longitudinale effectieve massa m1 

volgt uit de effectieve massa van Xxy-electronen via m*=v'(m1m1). 
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§5.3 Resultaten van transportmetingen zonder magneetvelmodulatie. 

In figuur 5.3 zijn de resultaten van een meting aan de 40À-structuur gegeven: 
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Fig. 5.3 Metingen aan de 40À quantumputstructuur. 
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In de linker figuur zijn bij l,SK de Hall- en de SdHspanning gegeven, in de rechter figuur de 
temperatuurafl1ankelijkheid van de magnetoweerstand tussen 4,2K en l,SK. Gemeten is bij een 
wisselstroom van 1~tA (rms) en 33,7Hz. 
De oscillaties in de magnetoweerstand zijn duidelijk waarneembaar, evenals het ontstaan van een 
quanturn-Hall-plateau bij 6T. Het resultaat van de analyse van deze metingen volgens de methode 
beschreven in §5.2 is gegeven in tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Resultaten 40Ä 

nHan (cm-2) nsctH (cm-2) ~~ (cm2 /Vs) ~q (cm2 /Vs) 

0,93*1012 0 85*1012 
' 

7923 3460 

Aan de hand van deze en andere metingen is de effectieve massa bepaald van de electrenen in dit 
systeem. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 5.4. 

26 



Deel II: Experimenten 

0.8.---~---,--~----.----,---,----,---"---.----.---~--~ 

"'0.6 
"' "' a 
~ 
<!) ·..= 
(.) 

~ 
't> 

0.4 

0.2~--~--~--~~--~--~--~----~---L--~----~---L--~ 

2 4 6 8 

B (T) 

Fig. 5.4 Effectieve massa bepaald voor de 40À quantumputstructuur. 

De punten in deze figuur zijn bepaald aan de hand van de temperatuurafhankelijkheid van een 
minimum of een maximum bij een zekere waarde van het magneetveld. Het blijkt dat het resultaat 
binnen een zekere afwijking constant is wanneer pieken bij lage magneetvelden (tot ca. ST) 
onderzocht worden, maar dat zich bij grotere magneetvelden grote afwijkingen gaan voordoen. 
Dit is te wijten aan het feit dat bij grotere magneetvelden de oscillaties niet meer voldoende 
sinusvormig zijn doordat zich spinsplitsing gaat voordoen. In dit gebied is het model van vgl.(2S) 
dus niet meer geldig (zie §2.4). Wanneer de analyse beperkt wordt tot het gebied onder ST, waar 
het model wel voldoet, vindt men als gemiddelde een waarde van m·=0,30±0,0S voor de 40À
structuur. 
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In figuur 5.5 zijn de resultaten van een meting aan de 50À-structuur gegeven: 
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Fig. 5.5 Metingen aan de 50À quantumputstructuur. 
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Het resultaat van analyse van de metingen in de linkerfiguur is weergegeven in tabel 5.2. 

0 

Tabel 5.2 Resultaten SOA 

nHall (cm-2) nsdH (cm-2) f1 1 (cm2 /Vs) ~lq (cm2 /Vs) 

1 02*1012 

' 
1,03*1012 21.600 2800 

8 

In deze figuur is duidelijk te zien dat zich bij 4,5T reeds spinsplitsing voordoet: in plaats van een 
enkel maximum vindt men hier twee locale maxima van ongeveer gelijke hoogte. In het hierop 
volgende maximum bij 5,5T is de splitsing al veel groter. Ook in de Hallspanning is bij deze 
veldsterktes de quantisatie duidelijk zichtbaar in de vorm van Hallplateau's. 
In de temperatuurafhankelijke metingen aan deze structuur (rechter figuur) is eveneens het effect 
van spinsplitsing merkbaar in de vorm van een periodeverdubbeling in het maximum bij 6T. 
Analyse van deze metingen bij lage magneetvelden levert voor de effectieve massa in deze 
structuur een gemiddelde waarde van 0,28±0,05. 
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In figuur S.6 tenslotte zijn de resultaten van metingen aan de 60A-structuur gegeven: 
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Fig. 5.6 Metingen aan de 60A quantumputstructuur. 

Analyse van deze metingen levert de volgende waarden op: 

0 

2 4 

B(T) 

Tabel 5.3 Resultaten 60A-structuur. 

nHau (cm-2) nsdH (cm-2) J11 (cm2 Ns) !lq (cm2 Ns) 

1 11 *1012 
' 

0 4S*1012 
' 

16.300 3600 

6 8 

De effectieve massa is voor deze structuur erg lastig te bepalen vanwege de grote achtergrond 
waarop de oscillaties zich voordoen. Op de twee pieken waarop dit mogelijk is worden waarden 
gevonden van m'"=0,3S±O,OS en m'"=0,44±0,0S. In de oscillaties wordt tevens op het effect van 
spinsplitsing waargenomen, zoals eerder ook in de soA-structuur. 
Een belangrijk onderscheid tussen de 40A en soA-structuren enerzijds, en de 60A-structuur 
anderzijds, is de verhouding tussen de Hall- en de Shubnikov-deHaas-dichtheid. Terwijl deze 
verhouding in de eerstgenoemde structuren ongeveer gelijk is aan 1, zien we in de 60A-structuur 
een verhouding van meer dan 2. Op grond hiervan kan men vaststellen dat het 2DEG in de brede 
quanturnput bestaat uit Xl1."Y-electronen, terwijl het in de smalle structuren bestaat uit Xz
electronen. Door valleidegeneratie van de~- en de ~-toestanden vindt men als Shubnikov-de 
Haas-dichtheid de dichtheid van de afzonderlijke toestanden, terwijl in de Hall-dichtheid de totale 
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electrenendichtheid gemeten wordt. Men verwacht dus dat in een systeem met valleidegeneratie 
de Shubnikov-de Haas-dichtheid de helft is van de Hall-dichtheid (spindegeneratie is reeds 
verwerkt in het model voor het SdH-effect). In het geval van een 2DEG opgebouwd uit Xz
electronen is er geen spraken van valleidegeneratie, en zullen beide dichtheden binnen de 
meetnauwkeurigheid hetzelfde zijn. 
In bovenstaande meting blijkt het verschil tussen de Hall-dichtheid en de SdH-dichtheid meer dan 
een factor twee te zijn. Dit is een aanwijzing voor een mogelijke tweede bezette subband, de Xz
band, naast de tweevoudig gedegenereerde :X,."Y-subband. Dit vermoeden wordt ondersteund 
door een stijging van de achtergrond in deze meting, wat voorspeld wordt door klassieke 
magnetoweerstandsvergelijkingen voor het geval dat meerdere subbanden bezet zijn. Tenslotte 
zal in paragraaf 5. 6 aan de hand van numerieke simulaties aangetoond worden dat ook de 
afwijkende waarden voor de effectieve massa, alsmede de grote spreiding in de gevonden 
waarden, een kenmerk zijn van een systeem met meerdere bezette subbanden. Het vermoeden is 
dat in de 60Á quantumputstructuur zowel Xz- als X:-.-y-toestanden bezet zijn. 
Een praktisch probleem met de 60Á-structuur zijn de hoge contactweerstanden die aan dit 
preparaat gemeten zijn. Zelfs na een zeer systematisch vergelijk van verschillende 
indiffundeertijden- en temperaturen, en het uitproberen van Sn, In, en een mengsel van deze twee 
metalen, bleven de weerstanden tussen de onderlinge contacten op het preparaat in de orde van 
zo'n 100kQ bij 4,2K. Dit is een orde van grootte hoger dan de weerstanden in het 40Á-preparaat, 
waar deze weerstand waarden had tussen 1 en 10 kQ. Het preparaat met de 50Á-quantumput gaf 
waarden tussen 5 en 100 kQ. De hoge weerstanden van deze preparaten geven reden tot twijfel 
aan de gevonden waarden van de transportmobiliteit, omdat deze bepaald wordt aan de hand van 
de weerstand bij B=O. 
De grote achtergrond, die grofweg lineair stijgt met het magneetveld, geeft aanleiding tot het 
toepassen van magneetveldmodulatie. Immers, doordat bij modulatie de eerste afgeleide gemeten 
wordt (zie §2.5), zou de invloed van deze achtergrond op de oscillaties vermeden kunnen worden. 
In de volgende paragraaf worden de resultaten van deze veldmodulatiemetingen besproken. 
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§5.4 Resultaten van transportmetingen met magneetveldmodulatie. 

In figuur 5.7 zijn de resultaten van transportmetingen met gemoduleerd magneetveld samengevat: 
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Fig. 5. 7 Metingen met magneetveldmodulatie. 

Naast de reeds besproken structuren is ook het resultaat weergegeven van metingen aan een 80À 
quantumputstructuur. Deze structuur komt uit een andere groeireeks en kan dus qua 
samenstelling enigzins afwijken van de andere structuren; de essentiële opbouw van het 
lagenpakket is echter wel hetzelfde (zie figuur 4.4). De karakteristieken van deze structuur in 
hoge magneetvelden waren reeds bekend uit eerder onderzoek[171; voor de volledigheid is hieraan 
een meetserie met gemoduleerd magneetveld toegevoegd. 
Het eerste wat opvalt aan de metingen is dat de signaal/ruisverhouding kleiner is dan bij de 
metingen zonder veldmodulatie. De reden hiervan is dat de gemeten spanningen bij 
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magneetveldmodulatie in de orde van microvolts liggen, terwijl er in de situatie zonder modulatie 
sprake was van millivolts. Deze spanningen zijn afuankelijk van de amplitude van het 
modulatieveld, die bij de metingen aan de 40À, 50À en 60À quanturnputten 3mT bedroeg. Tijdens 
de metingen aan de 80À-structuur was het mogelijk om een modulatieveld van 6mT aan te leggen 
(zie appendix A), wat een gunstige invloed had op de signaal/ruisverhouding. 
De sterke pieken die bij B=O te zien zijn in de metingen aan de 40À-, 50À- en 60À-structuren 
worden veroorzaakt door een inschakelverschijnsel van het hoofdmagneetveld. Wanneer een 
meting gestart wordt, verandert de afgeleide van dit veld bijna stapsgewijs van 0 naar een 
constante waarde. De respons van het systeem op deze sprong bevat een Fomiercomponent die 
past bij de referentiefrequentie, waardoor deze gedetecteerd wordt. Om deze verklaring te toetsen 
is na een meting bij stijgend magneetveld ook een meting verricht terwijl het magneetveld daalde 
van 7T naar 0. In deze meting was geen sprake van verstoringen bij B=O, wat bovenstaande 
verklaring ondersteunt. 

In §2.5 is reeds gewezen op de Bessetfuncties die zorgen voor modulatie van de oscillaties in de 
magnetoweerstand (niet te verwarren met de modulatie van het magneetveld). Het eerste nulpunt 
van de eerste Bessetfunctie (zie vgl.(29)) ligt bij B=oo. In het geval van een oscillerend 
magneetveld van 3mT en een Shubnikov-deHaas-dichtheid van 1,0*1012cm·2 ligt het tweede 
nulpunt bij 0,32T en het derde bij 0,24T. In het geval van nsdrr=0,5* 1012cm-2 liggen de nulpunten 
bij respectievelijk 0,24T en 0, 17T. De modulatie als gevolg van deze nulpunten wordt niet 
waargenomen in de metingen, omdat bij deze veldsterktes nog nauwelijks sprake is van SdH
oscillaties. De nulpunten hebben geen invloed op de bepaling van de effectieve massa, omdat deze 
bepaald wordt aan de hand van metingen bij één waarde van het magneetveld, en dus ook één 
constante waarde van de Besselfuncties. 
In het gebied tussen 0,5T en 1,5T vertoont de magnetoweerstand oscillaties die afwijken van de 
sinusvormige oscillaties die bij velden tussen 1,5T en 4,5T geobserveerd wordt. Deze hebben niets 
te maken met inschakeleffecten of nulpunten van de Besselfuncties, maar worden veroorzaakt 
door een bijdrage van r-electronen aan de geleiding. In §5.5, bij de behandeling van het effect van 
belichting, zullen deze oscillaties nader aan bod komen. 
Afgezien van de hierboven genoemde storende effecten, is duidelijk te zien dat in de metingen met 
gemoduleerde magneetvelden bij lage waarden van het hoofdveld meer oscillaties zichtbaar zijn. 
Hierdoor zijn er meer punten beschikbaar waar het model betrouwbaar genoeg is om de effectieve 
massa te bepalen. Bovendien is het beoogde effect, namelijk het elimineren van de grote 
achtergrond in de 60À-structuur, duidelijk bereikt. Deze eigenschappen maken van 
magneetveldmodulatie een zeer bruikbare meetmethode voor preparaten die met gewone 
magnetoweerstandsmetingen moeilijk te karakteriseren zijn. 
Uit de metingen in figuur 5. 7 zijn met behulp van de bekende temperatuurafuankelijkheid de 
effectieve massa's van de electrenen in het 2DEG bepaald. Dit verband is ook in het geval van 
gemoduleerde magneetvelden geldig op grond van het feit dat de temperatuurfactor binnen enkele 
milliTesla's onafhankelijk van het magneetveld blijft. In tabel 5.4 is het resultaat van analyse van 
deze metingen gegeven. 
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Tabel 5.4 Resultaten transportmetingen. 

put nsdH (cm-2) nsdH (cm-2) nHall (cm-2) 1-lq (cm2 Ns) 1-lq (cm2 Ns) 
. . 

m m 
(geenmod.) (geen mod.) (geenmod.) (geen mod.) 

40À 0,93*1012 0,85*1012 0,93*1012 1730 3460 0,26± 0,30± 
0,01 0,05 

SOA 1,02*1012 1,03*1012 1,02*1012 1840 2800 0,30± 0,28± 
0,05 0,05 

60À 0,43*1012 0,45*1012 1,11*1012 6470 3600 0,36± 0,35/0,44± 
0,04 0,05 

80À 0,52*1012 t 0,75*10 12 1,03*1012 2980 t - 0,62± to,68/ 
O,ül 0,66 

In deze tabel zijn naast de resultaten van de veldmodulatiemetingen ook de resultaten van de 
engemoduleerde metingen weergegeven_ Met 't' gemarkeerde waarden zijn afkomstig van 
Robbenr171_ De kleine afwijking in de dichtheden die uit vergelijking van deze metingen naar voren 
komt, ontstaat doordat de preparaten tussen de metingen door bij kamertemperatuur bewaard 
zijn_ Wanneer het preparaat afgekoeld wordt, zal bij de grens van zo'n 140K een gedeelte van de 
ladingsdragers ingevroren worden; hierdoor komen deze electrenen niet in het 2DEG terecht 
Wanneer het preparaat snel afgekoeld wordt, zullen meer electrenen ingevroren worden buiten 
de quantumput; de dichtheid van het electrenengas hangt dus ook af van de snelheid waarmee het 
preparaat afgekoeld wordt Aangezien deze afkoeling tot 4,2K niet nauwkeurig gecontroleerd kan 
worden, kan de dichtheid van het 2DEG per keer wat verschillen_ 

In de 40A-structuur, die Xz-electronen bevat, is de effectieve massa nauwkeurig bepaald op 
m·=0,26_ Voor de SOA-structuur is een Halldichtheid bepaald van 1, 10* 1012cm-2

, zodat op grond 
van degeneratie gesteld kan worden dat deze structuur X,,.-y-electronen bevat Voor deze 
electrenen is een effectieve massa van m·=0,62 bepaald_ Hieruit volgt dat voor de transversale 
effectieve massa geldt m1=0,26 en voor de longitudinale effectieve massa Il\=1,48_ In de 
literatuurP 81 worden hiervoor waarden gegeven van respectievelijk 0,19 en 1, L 
De onnauwkeurigheden in de effectieve massa's voor de SOA- en 60A-structuren zijn zichtbpaar 
groter dan voor de andere twee structuren_ Op grond van degeneratie zou men stellen dat de SOA 
quanturnput ~-electronen moet bevatten en de 60A quanturnput Xxy-electronen_ In §S_6 zal aan 
de hand van numerieke simulaties aannemelijk gemaakt worden dat er sprake is van het gelijktijdig 
voorkomen van beide toestanden in het 2DEG. 
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§5.5 De invloed van belichting en stroomsterkte. 

In figuur 5. 8 is te zien hoe de magnetoweerstand wordt beïnvloed door belichting van het 
preparaat. In de (donkere) cryostaat geschiedt dit met behulp van een LED die boven het 
preparaat is geplaatst. 
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Fig. 5.8 Effect van belichting op de magnetoweerstand. 

In deze figuur zijn een meting vóór belichting en enkele metingen na belichting gegeven. Het 
preparaat is voor de metingen gedurende 10 seconden belicht. De experimenten zijn uitgevoerd 
in een 1 OT heliumgekoelde cryostaat. 
Afgezien van het feit dat de weerstand na belichting in absolute waarde lager ligt dan voorheen, 
zijn twee belangrijke effecten waarneembaar. Tussen 0 en 3T ziet men oscillaties verschijnen die 
in de onbelichte situatie niet zichtbaar waren; bovendien is de periode van de oscillaties die wel 
eerder werden waargenomen veranderd. 
Bij belichting kunnen waarschijnlijk door absorptie van fotonen electrenen worden vrijgemaakt, 
welke persistent worden ingevangen in de quantumput. Deze electrenen kunnen afkomstig zijn 
van toestanden in de valentieband die ruimtelijk gescheiden zijn van de quantumput, maar ook van 
DX-centra van Si-atomen in AlGaAs (hoewel getracht is dit te voorkomen, zie §4.4), of door 
neutralisatie van geladen onzuiverheden in het depletiegebied. 
Door de extra lading in de quanturnput neemt de dichtheid van het 2DEG toe en wordt de SdH
periode korter. De periodeverandering in fig.5.8 wijst op een dichtheidsverandering van 
0,87*1012cm·2 tot 1.04*1012cm·2

, een verhoging met 19,5%. 
De oscillaties tussen 0 en 3T wijzen op de aanwezigheid van een subband met een bezetting van 
0,09*1012cm·2. De temperatuurafhankelijkheid van deze oscillaties is duidelijk anders dan die van 
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de oscillaties boven 4T; bepaling van de effectieve massa hieruit levert m*=0,06±0,01; de 
literatuurwaarde voor r-electronen in GaAs. Aan de hand van deze gegevens kunnen de oscillaties 
worden verklaard als een gevolg van electrenen die door belichting persistent worden vrijgemaakt 
en in de geleidingsband blijven in plaats van te recombineren met een gat in de valentieband. Door 
de belichting is dus in de GaAs kaplaag van de structuur een parallel geleidingskanaai ontstaan 
met een dichtheid van 0,09*1012cm-2

. Deze dichtheid is berekend volgens vgl.(32) voor een 
2DEG; nadere analyse moet uitwijzen of deze lading zich manifesteert als een driedimensionaal 
gas in het GaAs, of dat zich aan de GaAs/ AlGaAs heterojunctie een tweedimensionaal 
electrenengas vormt. In beide gevallen is deze lading ruimtelijk gescheiden van het 2DEG in de 
AlAs-quantumput door de 1 OOOÁ Al GaAs-barrière. In het geval dat sprake blijkt te zijn van een 
3D-gas, wordt voor de 3D-vergelijkingen die hier van toepassing zijn verwezen naar RidleyP0l. 

Zoals reeds vermeld is deze extra geleiding persistent. Het effect van belichting kan ongedaan 
gemaakt worden door het preparaat op te warmen tot boven 140K en vervolgens weer af te 
koelen, waardoor de electrenen opnieuw worden ingevroren. 

Om te onderzoeken of er sprake is van opwarming van het electrenengas bij toename van de 
stroomsterkte, zijn magnetoweerstandsmetingen uitgevoerd bij verschillende (gelijk-) 
stroomsterktes in metingen met gemoduleerd magneetveld. Het resultaat is gegeven in figuur 5.9: 

50Á, gecorrigeerde spmming. 80Á, gcmeten spmming. 
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Fig. 5.9 Invloed van de stroomsterkte. 
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In de linker figuur staat het resultaat voor de SOA-structuur. De gemeten spanningen zijn gedeeld 
door de stroomsterktes om de weerstanden te kunnen vergelijken. De oscillaties boven 3 T blijken 
een nagenoeg Ohm's gedrag te vertonen. Echter, tussen 0 en 3T verschijnt bij toenemende 
stroomsterkte een oscillatie met een zeer korte periode. Analyse van de periode en de 
temperatuurafhankelijkheid wijst uit dat het hier r-electronen betreft met een dichtheid van 
nsc~u=O, 1 * 1 012cm-2

. Vermoed wordt dat deze ladingsdragers aan de kathode worden geïnjecteerd 
in het GaAs, en zo een parallel geleidingskanaai vormen. Dit vermoeden wordt ondersteund door 
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het feit dat er geen sprake is van persistentie in dit effect: wanneer na een meting bij hoge 
stroomsterkte de stroom weer verlaagd wordt, verdwijnen de extra oscillaties ook weer. 
In de rechter figuur van fig.5.9 is het resultaat voor de 80À-structuur gegeven. Deze metingen zijn 
niet gedeeld door de toegepaste stroomsterktes, vanwege het niet-Ohm's gedrag dat 
waargenomen wordt. Het blijkt namelijk dat de oscillaties boven 3T nauwelijks veranderen bij 
toename van de stroom door de structuur; wel ontstaan ook hier de oscillaties bij lage veldsterkte. 
Analyse wijst ook hier uit dat men te maken heeft met r-electronen, die in dichtheid variëren van 
0,08* 1012cm-2 bij 1 ~A tot 0, 15* 1012cm-2 bij 5~A. Tegelijkertijd wijst de periodeverandering van 
de oscillaties die te maken hebben met de X-electronen op een toename in dichtheid van 4% op 
1,03*1012cm-2

, oplopend van 1~A tot 5~A. Ook hier wordt gedacht aan injectie van 
ladingsdragers aan de kathode. 
De uitkomst van deze experimenten verklaart de oscillaties die in figuur 5. 7 worden waargenomen 
in de 80À-structuur, en die gemeten zijn bij een stroomsterkte van 5 ~A. De extra lading is een 
gevolg van de meetmethode en dus een verstoring van de evenwichtssituatie in de structuur. Om 
het effect zo klein mogelijk te houden zou men dus bij een stroomsterkte tot 1 ~A moeten werken. 
De meeste metingen zijn echter uitgevoerd bij 5~A, omdat het te meten signaal dan groter is. 
Voor de temperatuurafhankelijkheid van de oscillaties boven 3T blijkt de stroomsterkte niet van 
belang te zijn. Dit is ook het gebied waar de analyse uitgevoerd wordt; de resultaten voor de 
effectieve massa's zijn gelijk voor metingen bij 1~A en metingen bij 5~A. Blijkbaar is hier nog 
geen sprake van significante opwarming van het electronengas, en kan bij analyse de 
roostertemperatuur aangehouden worden. 
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§5.6 Simulaties van een multisubbandsysteem. 

Om inzicht te krijgen in het effect van meerdere bezette subbanden in het systeem zijn numerieke 
simulaties van een 2DEG uitgevoerd. Hiertoe zijn de klassieke en de gequantiseerde 
vergelijkingen voor het geleidingsvermogen ingevoerd in het rekenprogramma MathCad. In dit 
model is ervoor gekozen de quanturnoscillaties te superponeren op de geleidingsvermogens die 
door de klassieke vergelijkingen voorspeld worden. Door voor verschillende subbanden de 
geleidingsvermogens op te tellen, kan op eenvoudige wijze het gedrag van de weerstand als 
functie van het magneetveld in beeld worden gebracht. De invloed van dichtheid, mobiliteit en 
effectieve massa kan onderzocht worden door de betreffende parameter aan te passen in de set 
invoerparameters van het programma. 
In figuur 5.10 is een tweetal simulaties gegeven voor een systeem met X-electronen (N1) en r
electronen (N2); links voor Xz- en rechts voor Xx'Y-electronen. 
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Fig. 5.10 Simulatie van tweesubbandsystemen met X-en r-electronen. 

10 

Uit het theoretische model volgt dat de invloed van r -electronen vooral merkbaar is bij velden 
tot zo'n 3T. Wanneer deze simulatie geanalyseerd wordt door middel van Fourieranalyse en een 
Dingle-plot, zoals dat ook bij een meting gebeurt, vindt men binnen een afwijking van 5% de 
ingevoerde dichtheden en effectieve massa's terug. 

Dit model is gebruikt om na te gaan hoe de magnetoweerstand zich gedraagt wanneer in een 
systeem ~- en X',cy-toestanden tegelijk bezet zijn. Voor de effectieve massa's zijn in deze 
simulaties waarden gebruikt van respectievelijk 0,27 en 0,60; voor de quanturnmobiliteit zijn 
waarden gebruikt van respectievelijk 2000 en 4000. De temperatuur is in 5 stappen gevarieerd van 
4,2K naar 1,5K. Resultaten van deze simulaties zijn gegeven in figuur 5.11. 
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Fig. 5.11 Simulaties aan een tweesubbandsysteem met Xz- en Xx-y-electronen. 

In deze figuur staat N1 voor de dichtheid van de Xz-electronen en; N2 stelt de dichtheid voor van 
de Xx-y-electronen. 

0 0 

Uit deze simulaties blijkt dat het mengen van de toestanden, zoals dat in de SOA- en 60A
quantumputten kan voorkomen, de oscillaties in het Shubnikov-deHaaseffect sterk beïnvloedt. Er 
treedt modulatie op in de oscillaties van de verschillende subbanden, die sterk afhangt van de 
dichtheidsverhoudingen. Dit is te zien aan de grote verschillen die in de eerste drie grafieken 
optreden wanneer de dichtheid gevarieerd wordt. 
Wanneer de dichtheden precies gelijk worden gekozen (zie de laatste grafiek in fig. 5.11) treedt 
geen modulatie op omdat de SdH-periode van de beide oscillaties dan gelijk is. De effectieve 
massa's die in al deze simulaties gevonden worden na analyse variëren echter tussen 0,25 en 0,50. 
De gevonden waarde is afhankelijk van de gekozen dichheidsverhouding, maar ook nog 
verschillend voor analyse aan twee verschillende pieken binnen één simulatie. 

38 



Deel II: Experimenten 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de betekenis van de effectieve massa in een 
tweesubbandsysteem erg twijfelachtig is. Wel kan een afwijkende effectieve massa, alsmede het 
optreden van modulatie-effecten in de meting, een aanwijzing zijn voor het naast elkaar 
voorkomen van twee subbanden. 
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Hoofdstuk 6: Optische metingen. 

§6.1 Fotoluminescentie-spectroscopie. 

Nadat door analyse van de transportmetingen vast is gesteld welke gebonden toestanden zich 
voordoen in de verschillende quantumputstructuren, is bepaald hoe de energieniveau' s van deze 
toestanden liggen ten opzichte van de valentieband. Hiertoe zijn door middel van 
fotoluminescentie-spectroscopie de emissiespectra van de structuren gemeten. Gebruik is gemaakt 
van een 10mW CW helium-neon laser met een fotonenergie van 2,09eV (golflengte 594nm). De 
intensiteit van de laserbundel is te verlagen door geijkte filters in de bundel te plaatsen. 
De preparaten zijn gekoeld in een heliumgekoelde cryostaat waarin door continue heliumstroom 
temperaturen tot zo'n 4K bereikt kunnen worden. Door middel van een stookweerstand, bestuurd 
door een teruggekoppeld regelsysteem, kan de temperatuur van het preparaat gestabiliseerd 
worden op willekeurige temperaturen tussen 4K en kamertemperatuur. 
Het meten van het emissiespectrum geschiedt met behulp van een detectiesysteem dat bestaat uit 
een monochromator en een fotondetector. Via analoog-digitaalconverters is de uitvoer van de 
detector gekoppeld aan een meetcomputer voor digitale opslag en analyse van de metingen. 
Om de intensiteit van de laserbundel ter plaatse van de quanturnput te vergroten, is de GaAs
kaplaag van 1 OOOÄ (zie figuur 4.4) verwijderd. Dit gebeurt door middel van een 19:1 
H20 2 :N2H40H oplossing. Deze oplossing is een selectief etsmiddel ten aanzien van het Al
percentage in A1GaAs[191

, in de zin dat de etssnelheid voor GaAs een factor 10 hoger ligt dan voor 
Al0.33Ga0.67As. Met dit etsmiddel is het mogelijk om in ca. 7 seconden de GaAs-kaplaag op te 
lossen en nagenoeg de hele AlGaAs-laag intact te houden. Deze bewerking levert een winst in 
intensiteit van een factor 100 in de emissielijnen van de quanturnput en het superrooster, maar is 
er tevens oorzaak van dat de goed bekende GaAs-emissielijn volledig uit het spectrum verdwijnt. 
Aangezien juist deze lijn vaak gebruikt wordt bij de uitlijning van de optische elementen in de 
meetopstelling, kan dit complicaties geven bij preparaten waarvan nog niets bekend is over het 
emissiespectrum. Metingen aan ongeëtste preparaten hadden echter al uitgewezen bij welke 
golflengtes de emissielijnen van deze structuren liggen, zodat op deze lijnen uitgelijnd kon 
worden. 
Het effect van oxidatie van de AlGaAs-laag, de oorspronkelijke motivatie voor het aanbrengen 
van de GaAs-kaplaag, is onderzocht door een meting onmiddelijk na het etsen te vergelijken met 
een meting aan hetzelfde preparaat nadat het twee weken aan de buitenlucht was blootgesteld. 
Deze metingen blijken goed vergelijkbaar, waaruit geconcludeerd kan worden dat oxidatie geen 
invloed heeft op het emissiespectrum van de quanturnput en het superrooster. 
In de reeks fotoluminescentie-experimenten zijn allereerst twee lege quantumputstructuren 
bekeken. Deze preparaten zijn gegroeid met een te lage doteringsgraad, waardoor er effectief 
geen 2DEG gevormd wordt. In transportmetingen zijn deze preparaten door het ontbreken van 
geleidingselectrenen onbruikbaar. In een fotoluminescentie-experiment kunnen ze echter wel 
informatie geven over de ligging van de energieniveau' s, omdat het experiment juist gebaseerd 
is op de excitatie van electrenen uit de valentieband. Na de analyse van deze metingen zullen de 
structuren aan bod komen die ook in de transportexperimenten zijn gebruikt. 
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Uit de literatum·l21 is bekend dat de laagste X-toestanden in de geleidingsband een combinatie zijn 
van atomaires-toestanden van het groep Hl-atoom (Ga of Al) en p-toestanden van het groep IV
atoom (As), terwijl der-toestanden worden opgebouwd uitdes-toestanden van beide atomen. 
Wanneer in een quanturnput Xz-electronen gebonden zijn, is dep-bijdrage aan de golffunctie in 
de z-richting gericht; in het geval van )(,_1'-electronen ligt de oriëntatie van de p-toestand in het xy
vlak. 
Stralende overgangen tussen de verschillende niveau's moeten voldoend aan de selectieregels uit 
de quantummechanica. Wanneer in de structuur sprake is van een tweedimensionaal systeem door 
quantisatie in de z-richting, zijn de hoogste niveau's in de valentieband de zware gaten met p
toestanden 1=1 en lll_j=±3/2; voor de lichte gaten geldt lll_j=±1/2. Door het tweedimensionale 
karakter hebben de p-toestanden een vaste ruimtelijke oriëntatie. 
Recombinatie van een s-toestand in de geleidingsband, 1=0 en lll_j=± 1/2, met een zwaar gat is een 
ó.m=±1 overgang, met circulair (a) gepolariseerd licht. Recombinatie van een p-toestand in de 
geleidingsband met een zwaar gat is een ó.m=O overgang, met lineair (n) gepolariseerd licht. De 
polarisatierichting van dit licht wordt bepaald door de oriëntatie van de p-toestand. Hierdoor is 
te verwachten dat Xz-overgangen een lineaire polarisatie in de z-richting vertonen, terwijl voor 
Xxy-overgangen de polarisatie in het xy-vlak zou moeten liggen. Door middel van 
polarisatiemetingen zal in §6.4 worden getracht de Xz-overgangen te onderscheiden van de X,."Y
overgangen aan de hand van de polarisatierichting van de emissie. 

Op grond van werk van Dawsonr2o1 aan GaAs/ AlAs superroosters kan een schatting worden 
gemaakt voor de te verwachten piekenergieën in het emissiespectrum. Voor het superrooster met 
een AlAs-periode van 28Á rapporteert Dawson emissie bij 1830meV. Aangezien de 
superroosterperiode in de quantumputstructuren korter is (22,6Á GaAsi11,3Á AlAs), wordt de 
piek in de te meten emissiespectra bij een energie hoger dan 1830meV verwacht. Voor een AlAs
periode van 68Á wordt emissie gerapporteerd bij 1780meV; de luminescentie van de 
quanturnputten ligt naar verwachting ook bij deze energie. 

Recombinatie van een electron in het X-punt van de geleidingsband van het AlAs met een gat in 
het r-punt van de valentieband van het GaAs is een type 11 indirecte overgang. Dit wil zeggen dat 
de overgang niet alleen indirect is in de k-ruimte, maar ook in de reële ruimte doordat het electron 
(in het AlAs) ruimtelijk gescheiden is van het gat (in het GaAs). De overgangswaarschijnlijkheid 
voor een type 11 indirecte overgang is erg klein, zodat nauwelijk luminescentie te verwachten is. 
Het feit dat toch emissielijnen worden waargenomen, wordt verklaardl201 als een gevolg van 
menging in de geleidingsband van de X-toestanden met de r -toestanden. Deze menging doet zich 
voor aan de overgang van AlAs naar GaAs, en maakt van de type II indirecte overgang een 
pseudo-indirecte overgang. De koppeling metder-toestanden is sterker voor Xz-toestanden dan 
voor Xxy-toestanden. Dit zal nader toegelicht worden in paragraaf 6.5, waar der/X-menging 
behandeld wordt. 
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§6.2 Fotoluminescentie van lege quantumputstructuren. 

In figuur 6.1 zijn de gemeten emissiespectra van de lege quantumputstructuren afgebeeld: 
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Fig. 6.1 Emissiespectra van lege quantumputstructuren. 

1850 1900 

De emissiepiek die in beide structuren wordt waargenomen bij 1850meV (gemarkeerd met SL) 
wordt op grond van de schatting in paragraaf 6.1 toegewezen aan het superrooster; de pieken bij 
1770meV en 1778meV zijn afkomstig van de niveau's in de quanturnput Het tweedimensionale 
karakter van de superrooster-en quantumputniveau's wordt bevestigd door de resultaten van de 
polarisatiemetingen die in paragraaf 6.4 zullen worden gepresenteerd. 
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40Á In een meting aan het lage-energiedeel 
van de superrooster-piek (fig. 6.2) 
worden emissielijnen waargenomen die 
door Dawson[201 gerapporteerd zijn als 
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Fig. 6.2 Identificatie van fononreplica's. 
(49meV). De meting is uitgevoerd met 
een 300 maal grotere gevoeligheid dan de 
metingen in fig. 6.1. 

De luminescentie die in de 40À-structuur wordt waargenomen bij een energie van 1778me V is 
afkomstig van het Xz-niveau in de quanturnput In de 60À-structuur is deze terug te vinden naast 
de luminescentie van het X,.."Y-niveau bij een energie van 1770me V. De intensiteit van de Xz-piek 
in de 40À-structuur is aanzienlijk groter dan die van de X,.."Y-piek in de 60À-structuur, doordat de 
koppeling van de Xz-toestanden metder-toestanden veel beter is dan de koppeling van de X,..-y
toestanden met der-toestanden. 
Het energieverschil van 8meV tussen deze twee niveau's is groter dan de 4meV die voorspeld 
wordt door Dawson voor een AlAs-breedte van 60À. Het verschil kan verklaard worden door aan 
te nemen dat de werkelijke breedte van de put iets kleiner is dan 60À, waardoor het Xz-niveau wat 
omhoog schuift ten opzichte van het X""Y-niveau. Overigens is de berekening van Dawson 
gebaseerd op een superrooster in plaats van een enkelvoudige quantumput, waardoor ook 
afwijkingen te verwachten zijn. 
In figuur 6.3 is te zien hoe de X,.."Y- en Xz-pieken zich gedragen als functie van de intensiteit van 
de laserbundeL 
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Fig. 6.3 Intensiteitsafuankelijkheid van het emissiespectrum van de 60À-structuur. 

In de rechterfiguur zijn de metingen genormeerd op de X,."Y-piek bij 100% intensiteit. Het valt op 
dat bij toenemende excitatie-intensiteit de Xz-piek naar hogere energie schuift, terwijl de X""Y-piek 
op dezelfde plaats blijft liggen. De verhouding tussen de X""Y- en de Xz-piek blijft nagenoeg gelijk, 
ongeacht de intensiteit waarmee geëxciteerd wordt. 
Het is vooralsnog onduidelijk hoe dit gedrag geïnterpreteerd moet worden. Aanvankelijk werd 
gedacht aan het effect van bandvulling; hierbij zou echter de relatieve intensiteit van de Xz-piek 
toe moeten nemen. Het modelleren van het systeem is erg gecompliceerd doordat er sprake is van 
meerdere niveau's bij vrijwel gelijke energie. Hoe deze niveau's elkaar beïnvloeden bij verandering 
van de bezettingsgraad is nog niet voldoende bekend. 
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§6.3 Fotoluminescentie van gevulde quantumputstructuren. 

In figuur 6.4 zijn de gemeten emissiespectra van de gevulde quantumputstructuren afgebeeld: 
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Fig. 6.4 Emissiespectra van de gevulde quantumputstructuren. 
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De luminescentie die wordt waargenomen boven 1850meV kan aan de hand van het werk van 
Dawsonr2oJ worden toegeschreven aan de verschillende X-toestanden in het superrooster. In de 
40Á-structuur, waarvan door middel van transportmetingen is vastgesteld dat deze Xz-gebonden 
electrenen bevat, is emissie waargenomen bij een energie van 1797meV met een intensiteit die een 
factor 10 hoger is dan in de lege structuur. De luminescentie van de 60Á-structuur heeft een 
maximum bij een energie van 1789meV. Uit de transportmetingen is gebleken dat deze 
hoofzakelijk van Xxy-toestanden afkomstig is. Het verschil in bindingsenergie tussen de 40Á- en 
de 60Á-structuur is in overeenstemming met het verschil dat voorspeld wordt door de 
zelfconsistente berekeningen in paragraaf 4.3, fig. 4.3b. De intensiteit van deze emissielijn is een 
factor 100 groter dan in de lege structuur. 
Aangezien van de 80Á-structuur vaststaat (ook op grond van de transportmetingen) dat deze een 
puur X,.1'-electronengas bevat, is het emissiespectrum van deze structuur gemeten om uitsluitsel 
te geven over de piekenergie van )("1'-overgangen. In de meting is te zien dat de luminescentie van 
de quanturnput een maximum heeft bij een hogere energie dan zowel de 60À- als de 40Á
structuur, terwijl voor de bredere put juist een lagere bindingsenergie verwacht mag worden. Ook 
blijkt de superroosterstructuur in dit preparaat naar een hogere energie verschoven te zijn. 
Aangezien dit preparaat afkomstig is uit een andere groeireeks dan de 40Á en 60Á 
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quantumputstructuren, is het vermoeden dat deze structuur door afwijkende groeiomstandigheden 
en groeisnelheid niet dezelfde samenstelling heeft als de andere structuren. Hierdoor is het niet 
mogelijk de niveau's in de 80Á quanturnput te relateren aan die in de 60Á quantumput. 

Van alle pieken in deze metingen is de temperatuurafhankelijkheid bekeken. De verwachting was 
dat bij hogere temperatuur door thermische activatie ook luminescentie van de hogere niveau's 
waargenomen zou worden. Het resultaat van de analyse is afgebeeld in figuur 6.5, waarin de 
genormeerde intensiteit logaritmisch is uitgezet tegen de reciproke temperatuur. 

Lege structuren. Gevulde structuren. 
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Fig. 6.5 Temperatuurafhankelijkheid van de emissielijnen. 

In de emissiespectra blijken bij hogere temperaturen geen nieuwe lijnen naar voren te komen. Ook 
lijkt het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen verschillende toestanden op grond van hun 
temperatuurafhankelijkheid. Bovenstaande metingen wijken bovendien sterkafvan metingen aan 
dezelfde structuren waarvan de GaAs-kaplaag niet verwijderd is. Het thermisch gedrag van de 
luminescentie een ingewikkeld proces; de verantwoordelijke mechanismes en hun onderlinge 
wisselwerking in deze structuren is nog niet goed begrepen. Er zullen dan ook vooralsnog geen 
conclusies worden getrokken uit de temperatuurafhankelijkheid van de emissielijnen. 
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Deel II: Experimenten 

Door middel van 'kliefvlak' -fotoluminescentie
experimenten[211 is de polarisatie van de emissielijnen 
bestudeerd. Hierbij valt de laserbundelloodrecht in op het 
preparaat en wordt emissie vanuit het kliefvlak van het 
preparaat gedetecteerd; zie figuur 6.6. In de detectielijn 
wordt een polarisatiefilter geplaats, waardoor alleen licht 
met dezelfde lineaire polarisatie als het filter gedetecteerd 

•-~......:.l::::.as:::.:e::.:r_ wordt. Op deze manier kan polarisatie in de z-richting 
onderscheiden worden van polarisatie in de x-richting. 

Fig. 6.6 'kliefvlak' -configuratie. 

De experimenten zijn uitgevoerd aan de twee pieken in de 
lege 60Á-quantumputstructuur die in paragraaf 6.2 aan 
respectievelijk X:>..-y- en Xz-toestanden zijn toegeschreven, en 
aan de superroosterpiek Het resultaat van dé 
polarisatiemetingen is afgebeeld in figuur 6.7. 

Het blijkt dat de beide emissielijnen van 
de quanturnput en de lijn van het 
superrooster dezelfde polarisatierichting 
hebben, en wel in het vlak van het 
2DEG. In dit geval zou de intensiteit 
volgens een cosinus van de hoek af s'" 
moeten hangen. De metingen volgen 
inderdaad ook een cosinus, zij het met 
een achtergrond; bij een hoek van 90 o 

verdwijnt de intensiteit niet volledig. 
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Fig. 6.7 Polarisatieafhankelijkheid van de emissielijnen. 
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Het feit dat de intensiteit niet gelijk wordt aan nul wanneer het polarisatiefilter loodrecht op het 
vlak van het 2DEG staat heeft twee mogelijke oorzaken. Ten eerste is de intensiteit van de 
luminescentie op zich erg laag, zodat er een grote achtergrond van ruis is. Ten tweede is het 
mogelijk dat een deel van het licht, dat een langere weg aflegt door het preparaat, door interne 
reflecties een polarisatiedraaiing ondergaat. Dit heeft een zekere mate van depolarisatie van de 
luminescentie tot gevolg. 
De polarisatie van het uitgezonden licht toont aan dat het afkomstig is van een tweedimensionaal 
systeem (zie §6.1 ). Het ontbreken van enig onderscheid in de polarisatie van de Xxy- en )Ç
emissielijnen is een aanwijzing voor het feit dat de recombinatie niet plaatsvindt vanuit het X-punt 
in het AlAs, maar vanuit het r-punt in het GaAs door menging van de golffuncties. Omdat deze 
golftimeties opgebouwd zijn uit s-toestanden, wordt de emissie circulair gepolariseerd in het vlak 
van het 2DEG. Van deze polarisatie wordt alleen de component in de x-richting gedetecteerd. Dit 
effect van menging van de golffuncties wordt in de volgende paragraaf besproken. 

§6.5 r -X menging aan GaAs-AIAs overgang. 

In paragraaf 6.2 is reeds gewezen op het feit dat recombinatie van een electron met een gat in de 
GaAs/AlAs-structuren een type 11 indirecte overgang is. Niet alleen is er een afstand in de k
ruimte tussen het electron in het X-punt en het gat in het r-punt, maar ook in de reële ruimte is 
er een afstand doordat het electron zich in het AlAs bevindt en het gat in het GaAs; zie de 
schematische voorstelling in figuur 6.8. 
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·····························~ . . . . . . . . 

.· ......... . . . 
i------; //_------,,:x r-----, 
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I ! // ',,,, I I 
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................. •.-··-· . .·· :··. ..··: . . . . . . 
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hh hh 

A lAs 
GaAs GaAs ex: X-electron 

hh: zwaar gat (heavy hole) 

Fig. 6.8 Voorstelling van de situatie in een type 11 indirect systeem. 

Alleen wanneer er overlap is tussen de golffuncties van het electron en het gat, kan een overgang 
plaatsvinden. Als gevolg hiervan zal recombinatie hoofdzakelijk aan de overgang van de AlAs 
quanturnput naar de eerste periode GaAs van het superrooster plaatsvinden. 
Voor de overgangswaarschijnlijkheid is de mate van overlap van de golffuncties van het electron 
met het gat van belang. In het AlAs dempt de golffunctie van de gaten in de valentieband zeer snel 
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uit, zodat er nauwelijks sprake is van overlap met de X-toestanden in de geleidingsband. De 
golffunctie van de electronen in het AlAs koppelt met de r-toestanden in de GaAs
geleidingsband[22l, waardoor deze verder het GaAs binnendringt dan zou volgen uit exponentiële 
uitdemping van de golffi.mctie. Hierdoor is er sprake van een grotere overlap met de golffuncties 
van de gaten in de GaAs v~lentieband. Door dit mechanisme zijn directe, niet-fanongeassisteerde 
overgangen mogelijk in een systeem dat op het eerste gezicht indirect is. 
De koppeling metder-toestanden is voor ~-electronen beter dan voor X>-'Y-electronen omdat bij 
een koppeling sprake moet zijn van behoud van impuls in het xy-vlak. Dit is in te zien door te 
kijken naar de projecties van de equi-energieoppervlakken op het xy-vlak in figuur 6.9 . 

. :::::'':'·, De projectie levert voor Xz-electronen een cirkel met kleine waarden :·::·:· ... k 
x lJ~';-:' ·-:::·:, v van 1<" en ky rond het punt k=O, waar zich ook de kx en ky van der-

X v t. .!ij' toestanden bevinden. Xz-electronen kunnen dus gemakkelijk 
Xx z~,::";::i::::~~::i:i::::,,,,, koppelen met d~ r-toe~tanden. ~e mogelijke k-vectoren voor ~ ... 'Y-

~ ~~~~~':~o~~~~~~e~p:~~~i:: ve::p;:nr ~~ng~:~::::~~~n v~n d~-~: 
'''''';:::!ij:jj.!:;,'::::' kx ruimte kan de overlap van equi-energievlakken bereikt worden die 
iW\1!\: nodig is voor impulsbehoud. Deze spreiding kan zijn oorsprong 
:11\ _}jjj: vinden in verstrooiing, en in localisatie van de toestanden als gevolg 
-=:@}f van potentiaalfluctuaties door oppervlakteruwheid aan de 

Fig. 6.9 GaAs/ AlAs overgang. Door deze localisatie wordt de positie van het 
Projecties in dek-ruimte. electron in zekere mate vastgelegd en volgt de spreiding in de k-

ruimte uit de onzekerheidsrelatie. 
De betere koppeling van de Xz-electronen is de verklaring voor de gelijktijdige waarneming van 
de ~'Y-en de ho&,er gelegen Xz-niveau's in de lege 60Á. De aanzienlijke luminescentie-intensiteit 
in de gevulde 60A-structuur kan verklaard worden door de potentiaalfluctuaties veroorzaakt door 
geladen Si-atomen, die ontbreekt in de lege structuur. 
Door Sun[22l is een zelfconsistent model ontwikkeld waarmee berekeningen kunnen worden 
gedaan aan structuren waarin de r-X koppeling van belang is; hier wordt volstaan met de 
kwalitatieve beschrijving van het effect. 
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Deel 111: Conclusies en aanbevelingen. 

Hoofdstuk 7: Conclusies. 

Uit transportmetingen aan AlAs-quantumputstructuren is gebleken dat in brede 
quantumputstructuren (80À) ~-electronen gebo~den worden met de transversale effectieve 
massa II\=0,26ffio. In een smalle quanturnput ( 40A) worden Xz-electronen gebonden met de 
longitudinale effectieve massa. Uit het verband m'"=v'm,mt is deze berekend op m1=1,48ffio. 
Metingen van de electrenendichtheid van het tweedimensionaal electrenengas leveren waarden 
van n::::: 1 *1012cm-2

. Hieruit blijkt dat bij lage temperaturen de helft van de aangebrachte dotering 
gebonden wordt in de AlAs quanturnput Zowel qua dichtheid als qua mobiliteit zijn deze 
structuren vergelijkbaar met eerder gegroeide structuren waar de ö-dotering in de tweede 
superroosterperiode aangebracht wasP3

•
171. Belichting van de structuren heeft een toename van 

de X-electronendichtheid van ca. 20% ten gevolg, doordat electrenen persistent worden 
vrijgemaakt uit andere gebonden toestanden die ruimtelijk gescheiden zijn van de quanturnput 
Tevens opent belichting een parallel geleidingskanaai voor r-electronen, waarvan niet zeker is of 
er sprake is van een 2DEG aan de GaAs/AlGaAs heterojunctie ofvan een 3DEG in het GaAs. 

Het verloop van de magnetoweerstandsmetingen aan de 60À quanturnput voldoet niet aan het 
eenvoudige één-subbandmodel voor het Shubnikov-de Haas-effect (vgl.25). Door middel van 
numerieke simulaties is aangetoond dat deze afwijking het gevolg kan zijn van gelijktijdige 
bezetting van beide mogelijke 
toestanden in het tweedimensionaal 
electronengas. Deze bewering wordt 
ondersteund door de meting van de 
totale electrenendichtheid in de 60À-

0.8 

structuur door middel van het Hall- ex 0.6 
effect. Deze meting wij st op een ~ 

-~ relatieve bezetting van ~-toestanden .: 
van 77%. Dit is in overeenstemming "'!! o.4 

met zelfconsistente berekeningen[141 

(fig. 7.1) waarbij een energiesplitsing 0.2 

van 18me V van de niveau' s 

o---<> 18meV 

C3··-··0 20meV 

e----• 22meV 

/ 

• / 

/ 

I / 
' ' / 

i p' / 

/ 

0 

als gevolg van roosterspanning is 
opgenomen. Overkruising van de 
energieniveau's van de Xz- en 
~-electronen vindt plaats bij een 
quantumputbreedte tussen soA en 6oA. 

,/ '' // 

/ :' / 
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Fig. 7.1 Relatieve bezetting van ~-toestanden. 

De magnetoweerstandsmetingen zijn zowel direct als bij gemoduleerde magneetvelden uitgevoerd. 
De metingen bij gemoduleerde magneetvelden blijken in de gebruikte meetopstelling bij deze 
structuren meer oscillaties te tonen die geschikt zijn voor analyse dan de directe metingen. Dit 
geldt met name voor systemen waarin de weerstand een grote achtergrond vertoont. Wel is bij 

50 



Deel III: Conclusies en aanbevelingen 

magneetveldmodulatie sprake van een kleinere signaal/ruisverhouding, doordat de te meten 
signalen drie ordes van grootte lager liggen dan bij de continu stijgende velden. De signaalsterkte 
neemt toe wanneer de modulatieveldsterkte vergroot wordt en wanneer de stroomsterkte vergroot 
wordt. Het opvoeren van de modulatieveldsterkte wordt beperkt door de constructie van de 
modulatiespoeL Wanneer de gelijkstroom door de Hall-structuur opgevoerd wordt boven I )lA 
kan zich parallelle geleiding door r-electronen voordoen. Dit effect is niet persistent en heeft geen 
aantoonbare consequenties voor de gevonden waarden van de effectieve massa. 
Voor beide meetmethoden is vastgesteld dat het model voor het Shubnikov-de Haas-effect alleen 
geldig is voor magneetveldsterktes waarbij nog geen sprake is van periodeverdubbeling van de 
oscillaties door spingesplitste Landau-niveau's. Gevonden waarden voor de effectieve massa zijn 
dan ook alleen betrouwbaar indien de analyse in dit gebied uitgevoerd is. In de praktijk komt dit 
erop neer dat oscillaties in de magnetoweerstand tot 4T bruikbaar zijn voor analyse. 
Het probleem van de hoge, niet-Ohmse contactweerstanden op deze structuren bleek niet op te 
lossen door het optimaliseren van de indiffundeertijden en temperaturen, noch door het toepassen 
van indium in plaats van tin of een mengsel van deze metalen. Het achterliggende mechanisme van 
metallische contacten in halfgeleiderstructuren is nog niet voldoende begrepen om dit probleem 
te kunnen verklaren. 

Uit optische karakterisatie door middel van fotoluminescentie-spectroscopie blijkt dat het 
energieniveau van Xz-electronen in de gevulde 40À quantumputstructuur 1797meV boven de 
gatenniveau's ligt. In de gevulde 60À-structuur ligt het Xxy-niveau op 1789meV boven de 
gatenniveau's. Dit energieverschil van 8meV is in overeenstemming met het verschil dat voorspeld 
wordt door zelfconsistente berekeningen. 
In een 80À-structuur uit een andere groeireeks zijn zowel de X-luminescentie als de 
superroosterluminescentie verschoven naar hogere energie. Hieruit blijkt dat gelijke 
groeiomstandigheden essentieel zijn om verschillende structuren met elkaar te kunnen vergelijken. 

Het verwijderen van de GaAs-kaplaag van de structuren door middel van selectief etsen blijkt het 
mogelijk te maken een hogere excitatie-intensiteit ter plaatse van de AlAs-quantumputten te 
verkrijgen. Dit heeft tot gevolg dat de intensiteit van de luminescentie toeneemt met twee ordes 
van grootte. De verhoogde intensiteit maakt observatie van een niet eerder waargenomen effect 
mogelijk: bij voldoende hoge excitatie-intensiteit blijken in de lege 60À-structuur zowel de Xz
als de ~-niveau' s bij te dragen aan de luminescentie. In het emissiespectrum van deze 60À
structuur blijkt de ~-emissielijn niet te verschuiven als functie van de intensiteit, terwijl de Xz
emissielijn bij toenemende excitatie-intensiteit naar hogere energie schuift; de intensiteits
verhouding tussen deze lijnen blijft hierbij gelijk. Het is vooralsnog niet bekend welk mechanisme 
hieraan ten grondslag ligt. 

Op grond van polarisatiemetingen door middel van 'kliefvlak' -fotoluminescentie is vastgesteld dat 
de recombinatie van de X-electronen in de geleidingsband met de gaten in de valentieband een 
pseudo-directe overgang is, die verloopt via koppeling van de X-toestanden in de AlAs 
quanturnput metder-toestanden in het GaAs van de eerste superroosterperiode. Hierdoor is het 
niet mogelijk de luminescentie van respectievelijk Xxy- en ~-overgangen te onderscheiden op 
basis van de polarisatierichting van de emissie. 
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In een kwalitatieve beschrijving is beargumenteerd dat, op grond van behoud van impuls in het 
xy-vlak bij koppeling in de z-richting, de rJX-koppeling in het geval van Xz-toestanden beter is 
dan in het geval van ~-toestanden. }\'iet deze beschrijving kan verklaard worden waarom de 
emissie van de Xz-toestanden in de 40A quantumputstuctuur een grotere intensiteit heeft dan de 
60A quantumputstructuur bij gelijke excitatie-intensiteit. 

Tenslotte is gebleken uit de goede overeenkomst tussen de experimentele resultaten en de 
voorspellingen door berekeningen, dat het zelfconsistente model met een 18me V energiesplitsing 
voor de roosterspanning voor deze structuren een correcte beschrijving is. 

Hoofdstuk 8: Aanbevelingen. 

Om uitsluitsel te kunnen geven over het vermoeden dat de soA en 60A quantumputstructuren 
twee afzonderlijke gebonden toestanden bevatten is het nuttig om cyclotronresonantiemetingen 
uit te voeren. Hierbij wordt de absorptie van fotonen met een bekende energie als functie van het 
magneetveld gemeten. Deze absorptie is maximaal op de resonantievoorwaarde 'hwc=Efoton· Met 
deze vergelijking en vgl.(6) kan uit de magneetveldwaarde van de piek de effectieve massa 
bepaald worden. In tegenstelling tot SdH-metingen verwacht men hier geen mengingseffect, maar 
twee afzonderlijke pieken voor de verschillende effectieve massa's m1 en fi\. 
Door SdH-metingen waarbij het magneetveld onder een hoek staat met de groeirichting van het 
preparaat, in plaats van loodrecht zoals in de hier besproken metingen, kan informatie verkregen 
worden over het tweedimensionale karakter van het systeem. Met name voor de parallelle 
geleiding door r -electron en na belichting kan dit uitwijzen of er sprake is van een 2DEG of een 
3DEG in de structuur. Dit geeft informatie over de bandenstructuur ter plaatse van de 
GaAs/ AlGaAs heterojunctie. 
Om de signaal/ruisverhouding in de metingen met gemoduleerd magneetveld te verbeteren zou 
men een grotere amplitude van het modulatieveld willen. Door na te gaan tot welke veldsterktes 
de modulatiespoel te gebruiken is zonder schade op te lopen, of door de ontwikkeling van een 
krachtigere spoel, kan dit bereikt worden. 
Voor de interpretatie van de fotoluminescentiespectra is uitgebreider intensiteits- en 
temperatuurafhankelijk onderzoek van de lege en de gevulde structuren wenselijk. Ook het gedrag 
van de soA quantumputstructuur dient hierbij bestudeerd te worden. Fotoluminescentie-excitatie
experimenten (PLE) kunnen leiden tot een beter begrip van de onderlinge wisselwerking tussen 
de energieniveau's, maar deze experimenten zullen niet eenvoudig zijn doordat de niveau's erg 
dicht bij elkaar liggen. 
Voor de verdere ontwikkeling van AIAs quantumputstructuren is het interessant om structuren 
te groeien met een ingebouwde gate. Door het aanleggen van een spanningsverschil tussen het 
substraat (de onderkant van de structuur) en een gate boven de quanturnput kunnen de 
energiebanden scheefgetrokken worden zodat de effectieve putbreedte variabel is. De verwachting 
is dat in een dergelijke structuur invloed kan worden uitgeoefend op de wijze waarop electrenen 
gebonden worden (m1 ofm,) door de gate-spanning te veranderen. 
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A endix 

Appendix: 
Experimentele opzet voor magneetveldmodulatie. 

Voor het opwekken van het modulatieveld is op de preparaatstok een modulatiespoel geplaatst, 
zodanig dat het preparaat zich in het midden van de spoel bevindt. De spoel is aangesloten 
volgens het schema in fig. Al: 

Audio
versterker 

LF-synthesizer 
ref 

spoel 

Fig. A.l Aansluitschema modulatiespoeL 

De LP-synthesizer genereert een sinusvormig 
signaal met instelbare frequentie en 
amplitude. Omdat het vermogen van de 
synthesizer klein is, dient dit signaal versterkt 
te worden met een audioversterker. De 
weerstand van 1 Ohm is in het circuit 
opgenomen om met een lock-in versterker de 
stroomsterkte door de spoel te meten. 

Door op de positie van het preparaat een testspoeltje (piek-up) te monteren is het modulatieveld 
gekarakteriseerd. In figuur A.2 is de gemeten waarde van het modulatieveld weergegeven als 
functie van de uitgangsspanning van de LF -synthesizer bij 3 3, 7Hz. 
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Fig. A.2 Grootte van het modulatieveld als functie van LF-uitgangsspanning. 

Tot 6mT blijkt het modulatieveld lineair toe te nemen met de aangelegde spanning. Bij V u=O, 12V 
bedroeg de stroomsterkte 95mA. Hogere waarden zijn niet gemeten omdat niet bekend is of 
boven 1 OOmA beschadiging van de spoel optreedt. 
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De invloed van het hoofdmagneetveld op de stroom door de modulatiespoel en op het piek-up 
signaal, alsmede de temperatuurafhankelijkheid van beide grootheden, zijn bestudeerd en 
weergegeven in figuur A3: 
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Fig. A.3 Invloed van hoofdveld en temperatuur op het modulatieveld. 

De temperatuurafhankelijkheid blijkt tussen 4,2K en 1,5K verwaarloosbaar te zijn. Wel blijkt de 
grootte en de fase van het modulatieveld beïnvloed te worden door het hoofdmagneetveld als 
gevolg van een magnetoweerstandseffect in de modulatiespoeL Dit kan gevolgen hebben voor de 
grootte van het SdH-signaal, maar bij analyse beïnvloedt het de SdH-dichteid en de effectieve 
massa niet. De SdH-dichtheid wordt bepaald uit de periode van de SdH-oscillaties, die niet 
afhangt van de grootte van het signaal. De effectieve massa wordt bepaald bij één waarde van het 
magneetveld, zodat alle metingen dezelfde invloed ondergaan van de grootte van het 
modulatieveld. 
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In de metingen in dit werk is gedetecteerd met de modulatiefrequentie (lt) als referentie voor de 
fasegevoelige versterker. Uit figuur A4 blijkt dat detectie bij dubbele frequentie (2t), dus het 
meten van de tweede afgeleide, wel mogelijk is maar nauwelijks bruikbaar is voor SdH-analyse. 
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Fig. A.4 Detectie bij lfresp. 2f 
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