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Samenvatting 

Om het effect van de barrièrehoogte op de verandering van de complexe brekingsindex in 

AlGaAs/GaAs hetero-n-i-p-i-structuren onder opto-optische modulatie te onderzoeken, 

hebben we een set van drie samples gegroeid met een aluminiumconcentratie variërend van 

33% tot 60%. 

Vervolgens hebben we aan de hand van modulatiefrequentie en excitatiedichtheid afhankelijke 

fotoreflectie experimenten, voor het eerst kwalitatief de invloed van de barrièrehoogte op de 

verandering van de complexe brekingsindex aangetoond. 

Door eveneens fototransmissie experimenten uit te voeren hebben tenslotte een eerste 

kwantitatieve schatting kunnen maken van de meest optimale barrièrehoogte. Deze ligt 

beneden een aluminiumconcentratie van 33%. 
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Inleiding 

Halfgeleiders spelen een zeer belangrijke rol in o.a. de (tele)communicatietechnologie. De 

laatste jaren is naast de al veel bekeken elektrische toepassing van halfgeleider structuren ook 

de optische toepassing van steeds grotere betekenis geworden. Meer en meer componenten in 

bijvoorbeeld communicatie apparatuur werken op een optische basis. Een belangrijke 

component in de optische signaalverwerking is een modulator. Zo'n modulator bestaat vaak uit 

een aantal lagen van verschillende halfgeleiders die op elkaar gegroeid zijn. Eén of meerdere 

van deze lagen vormen dan het zogenaamde modulatiegebied, het actieve gebied waar de 

modulatie plaats vindt. Een schematische weergave van zo'n modulator is geschetst in figuur 1.1. 

golfgeleidende laag 

figuur 1.1 

Schematische weergave van een modulator. De complexe brekingsindices van de 

verschillende lagen zijn zodanig gekozen, dat de EM-golf zich voornamelijk door de middelste 

laag gaat voortbewegen. Deze laag noemt men ook ·wel de golfgeleidende laag. 

Bij een modulator structuur zorgen we er nu voor dat de complexe brekingsindex van bovenste 

en onderste laag (fh) zodanig verschilt van de complexe brekingsindex in de middelste laag 

(ih), dat een elektromagnetische golf (EM-golf) zich voornamelijk door de middelste laag gaat 
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voortbewegen met een bepaalde mode (Zie figuur 1.1). Deze laag noemen wij hier de 

golfgeleidende laag. De golfgeleidende laag stellen wij hier nu voor het gemak gelijk aan het 

modulatiegebied. In de praktijk bouwt men in de golfgeleidende laag nog een "actief' gebied in 

waar de werkelijke modulatie plaats vindt. 

De optische eigenschappen van een halfgeleider worden volledig bepaald door de zojuist 

genoemde complexe brekingsindex (ft.), wat betekent dat als we deze parameter veranderen, we 

de optische eigenschappen eveneens veranderen. Dit laatste is het basis principe van een 

modulator: Variatie van de complexe brekingsindex in de golfgeleidende laag zal in dit gebied 

een verandering van de optische eigenschappen bewerkstelligen, waardoor er een modulatie 

van de fase en! of amplitude van de EM-golf optreedt. 

V oor het goed laten functioneren van een modulator is het dus, zoals uit het bovenstaande 

volgt, van belang de complexe brekingsindex goed te kennen en dan in het bijzonder de 

verandering van deze complexe brekingsindex (t1fi). Deze verandering kan op veel manieren 

worden geïntroduceerd. Een veel gebruikte methode, die wij ook hebben toegepast, is de 

variatie van een ingebouwd elektrisch veld. 

Zo'n ingebouwd elektrisch veld kan ontstaan door p-type en n-type dotering van 

respectievelijk de laag boven en onder het modulatiegebied/de golfgeleidende laag1 
. Dit 

ingebouwde elektrische veld kan dan op twee manieren worden gevarieerd: 

1. Elektrisch (elektro-optische modulatie): Hierbij leggen we een wisselspanning aan op de p

en n-gedoteerde lagen waardoor we het ingebouwde veld periodiek kunnen variëren. 

2. Optisch (opto-optische modulatie): Hierbij maken we met een laserbundelladingsdragers 

vrij. Deze zullen dan de ruimtelading in de p- en n-lagen (zie figuur 1.2) gedeeltelijk 

compenseren, waardoor het ingebouwde veld gedeeltelijk gecompenseerd wordt. Door nu 

de laserbundel periodiek te onderbreken kunnen we het veld periodiek variëren. 

Wij zullen ons nu verder concentreren op de laatste methode, de opto-optische modulatie. 

1 We zullen in het verdere verloop van het verhaal alleen maar spreken over de golfgeleidende laag, die wij 

hier dus voor het gemak indentiek veronderstellen aan het modulatiegebied. 
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De eerste optie voor een mogelijke modulator structuur met een ingebouwd elektrisch veld is 

een homo-p-i-n structuur, weergegeven in figuur 1.2a. Deze structuur bestaat uit een p- en u

gedoteerde laag met daartussen een intrinsiek gebied met dikte d. De p- en n-lagen zorgen, 

zoals al eerder gezegd, voor het ingebouwd elektrisch veld. Het intrinsieke gebied is in deze 

structuur de golfgeleidende laag (d=dgolfgeleidende laag). 

a) b) 

p n p n p 

Fermi 
E 

Fermi ~--Ev 

mimtclading 

< > < >: 
4d~ 

d ! 
go(fgeleidende laag 

d ! 
golfgeleidende laag 

figuur I. 2 

a) Een homo-p-i-n-structuur b) Een homo-n-i-p-i-structuur 

c) Een hetero-n-i-p-i-structuur 
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Het ingebouwde elektrische veld veroorzaakt het zogenaamde Franz-Keldysh effect [6]. Bij dit 

effect penetreren de golfuncties van de elektronen en gaten gedeeltelijk in de bandgap, wat 

resulteert in absorptie2 onder de fundamentele bandgap. 

Als we nu optisch gaan pompen zullen er ladingsdragers worden vrijgemaakt in het intrinsieke 

gebied. Een deel van deze ladingsdragers zal in het intrinsieke gebied recombineren onder 

uitzending van een foton, maar het grootste gedeelte zal naar de gedoteerde p- en n-lagen 

driften. Dit laatste zal resulteren in een gedeeltelijke compensatie van de daar aanwezige 

ruimtelading (zie figuur I.2a) en dus in een gedeeltelijke compensatie van het elektrische veld. 

Hierdoor wordt het Franz-Keldysh effect kleiner, wat resulteert in een kleinere absorptie en 

een verschuiving van de absorptiedrempel richting de fundamentele bandgap. Het verschil in 

absorptie wat we nu door optische pompen hebben veroorzaakt zal tevens leiden tot een 

verandering van de complexe brekingsindex2 (zie paragraaf 1.2). 

Een andere optie voor een modulator structuur met een ingebouwd elektrisch veld is een 

zogenaamde homo-n-i-p-i-structuur [1, 11, 12] (zie figuur I.2b). Deze structuur bestaat uit een 

alternerende serie van p- en n-gedoteerde lagen met daar tussen intrinsieke lagen. Het 

mechanisme waarmee we het veld en dus de complexe brekingsindex kunnen variëren is 

analoog aan dat van de homo-p-i-n-structuur. Het enige verschil is, dat het ingebouwde 

elektrische veld in een n-i-p-i veel groter is, terwijl de dikte van de golfgeleidende laag 

( dgolfgeleidende laag) gelijk is aan die van de p-i-n (zie figuur I.2). Dit is een voordeel van de n-I-p-I

structuur ten opzichte van de p-i-n-structuur, hetgeen we als volgt kunnen inzien: 

We willen een zo groot mogelijk ingebouwd elektrisch veld hebben, omdat dan de verandering 

van de complexe brekingsindex het grootst wordt. Dit is duidelijk in te zien als we kijken naar 

het verband tussen de absorptiecoëfficiënt en het elektrisch veld (figuur I.3). 

2 De absorptie hangt, zoals we later zullen zien, via de Kramers-Kronig relaties samen met de reële 

brekingsindex. Beide grootheden worden samengevat in de al eerder genoemde complexe brekingsindex. 
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···········-·-----············-------------- ·----

~at~--------------~ 

~F ~F 

>I F 
---------~ ingebouwd 

Figuur 1.3 

Het verband tussen de absorptiecoëfficiënt en het elektrisch veld 

We kunnen in deze figuur I.3 duidelijk zien, dat als we nu uitgaan van een gelijke modulatie 

van het veld (L1F), de verandering van de absorptiecoëfficiënt bij een groot ingebouwd veld 

groter is dan bij een klein ingebouwd veld. 

Kijken we nu naar de vergelijking van het ingebouwde elektrische veld in een p-i-n- of n-i-p-i-

structuur, 

Ua Eg(gedoteerde lagen) 
F = - ~ ----"--'-------'-

d d 
(I.l) 

waarin U a de ingebouwde potentiaal is die bij een typische dotering van n~p~lxl018cm·3 gelijk 

is aan de effectieve bandgap van de p- en n-gedoteerde lagen Eg (zie figuur I.2). Uit 

vergelijking I.l volgt, dat we voor een zo groot mogelijk ingebouwd veld een zo klein 

mogelijke dikte d moeten hebben. We moeten ons hier nu echter realiseren dat we spreken 

over modulatoren. Zo'n modulator is ontworpen voor een bepaalde operationele frequentie, 

OJop- Dit betekent dat de minimale dikte van de golfgeleidende laag dgolfgeleidende laag vast ligt. 

Deze dikte bepaald namelijk de zogenaamde cut-off frequentie van de golfgeleidende laag, 

Wcut-off Beneden deze frequentie "werkt" de modulator niet meer. 
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Vergelijken we nu de p-i-n en de n-i-p-i geschetst in figuur 1.2 met elkaar, dan zien dat de 

minimale waarde voor de dikte d in vergelijking 1.1 voor de p-i-n-structuur volledig bepaald 

wordt door de minimale dikte van de golfgeleidende laag, dgolfgeleidende laag· Dit betekent dat het 

maximaal in te bouwen elektrische veld in de p-i-n-structuur beperkt wordt dgolfgeleidende laag· 

Voor de n-i-p-i-structuur wordt de minimale waarde voor dikte d niet bepaald door de 

minimale dikte van golfgeleidende laag. Hierdoor kan het maximaal in te bouwen elektrische 

veld in de n-i-p-i-structuur dus veel groter worden gemaakt dan bij de p-i-n-structuur. Dit 

houdt in dat we dus een grotere verandering van de complexe brekingsindex kunnen 

verkrijgen. 

Uit figuur 1.3 volgt ook dat een grotere modulatie van het ingebouwde elektrische veld leidt tot 

een grotere verandering van de absorptie en dus van de complexe brekingsindex. Nu is echter 

het nadeel van de homo-n-i-p-i (en homo-p-i-n), dat het Franz-Keldysh effect in het algemeen 

een klein effect is en we ondanks een vrij grote modulatie van het ingebouwde veld slechts een 

kleine variatie in de complexe brekingsindex zullen zien. 

Een mogelijke verbetering hiervoor is het inbouwen van een multi-quantumput structuur in het 

intrinsieke gebied (zie figuur 1.2c). Deze structuur noemen we een hetero-n-i-p-i [11, 12, 13, 

14, 15, 16, 19]. Door het aanwezige ingebouwde elektrische veld zal dan namelijk het 

zogenaamde Quanturn Confined Stark Effect optreden (zie paragraaf 1.4 en 3 .2). Dit effect is 

veel sterker van het veld afhankelijk dan het Franz-Keldysh effect en zal dus ook bij eenzelfde 

modulatie van het veld een veel grotere verandering in de complexe brekingsindex geven. Dit is 

duidelijk te zien in figuur 1.4. 

Hiermee komen we echter op het nadeel van de hetero-n-i-p-i-structuur. Het percentage van 

het totaal aantal gecreëerde ladingsdragers dat het veld kan gaan compenseren, zal in de 

hetero-n-i-p-i kleiner zijn dan in de homo-n-i-p-i. De in het intrinsieke gebied gecreëerde 

ladingsdragers zullen namelijk grotendeels eerst worden ingevangen door de quanturnputten en 

alleen die ladingsdragers die weer kunnen ontsnappen uit de quantumputten, zullen het veld 

kunnen gaan compenseren. Dit zijn er uiteraard minder dan bij een homo-n-i-p-i-structuur, 

omdat de ladingsdragers daarin geen last hebben van een barrière die ze eerst moeten 

overbruggen. We zouden in de hetero-n-i-p-i dus meer ladingsdragers moeten creëren om 
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hetzelfde effect te verkrijgen als in de homo-n-i-p-i. Dit kan door de excitatiedichtheid bij het 

optisch pompen te verhogen. Bij een opto-optische modulator willen we echter een zo groot 

mogelijke verandering in de complexe brekingsindex verkrijgen bij een zo laag mogelijke 

excitatiedichtheid. Dit betekent dat we moeten zoeken naar een optimale hetero-n-i-p-i

structuur, waarbij zowel het Quanturn Confined Stark Effect (QCSE), als het percentage 

ladingsdragers dat kan ontsnappen uit de put, zo groot mogelijk is. 

QCSE 

~ar···································· Franz-Keldysh 

~F 

----------=::,.~ F. b 
mge ouwd 

figuur 1.4 

Het verband tussen de absorptiecoëfficiënt en het elektrisch veld vpor een homo-n-i-p-i en een 

hetero-n-i-p-i. De modulatie van het ingebouwde elektrische veld L1F is voor beide structuren 

gelijk, maar veroorzaakt in de hetero-n-i-p-i een grotere verandering in de 

absOlptiecoëfficiënt dan bij de homo-n-i-p-i. 

Hiertoe hebben we drie parameter ter beschikking; de breedte van de put (Lput) de 

barrièrebreedte (Lbarrière) en de putdiepte (Vb). We weten uit de literatuur al [3, 6] dat .1fi-L 4put· 

Over de laatste twee parameter is echter zeer weinig bekend. Het is evenwel vrij lastig om de 

invloed van de barrièrebreedte te bestuderen, omdat we de dikte van de lagen niet constant 

kunnen houden. Wij zullen ons daarom hier gaan concentreren op het effect van de putdiepte 

op de verandering van complexe brekingsindex3 
. 

3 Voor het gemak zullen we de verandering van de complexe brekingsindex ook vaak aangeven met .óiï. 
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Om het effect van de putdiepte op .1.fi te bekijken hebben we drie hetero-n-i-p-i-structuren 

(paragraaf 2.1) met een verschillende putdiepte bestudeerd. Aangezien we .1.fi niet direct 

kunnen meten hebben we fotoreflectie (M) en fototransmissie (.1.T) experimenten uitgevoerd 

(paragraaf 2.2 en 2.3). Deze geven namelijk een afspiegeling van .1.fi [7] (paragraaf 1.1). Om 

kwalitatief iets te kunnen zeggen over het effect van de putdiepte op .1.fi hebben we de 

fotoreflectie gemeten als functie van de modulatiefrequentie (paragraaf 3.2) en de 

excitatiedichtheid (paragraaf 3. 3). 

Om kwantitatief iets te kunnen zeggen over het effect van de putdiepte moeten we .1.fi kunnen 

berekenen. Hiertoe hebben we eerst gekeken welke microscopische processen zich afspelen in 

de hetero-n-i-p-i structuur en welke parameters daarbij horen (paragraaf 1.2. t/m 1.4). Hierna 

hebben we in paragraaf 1.5 een model opgesteld dat een verband legt tussen de gemeten 

macroscopische parameters (R, M, T en .1.T) en de theoretische beschrijving van de 

microscopische parameters (a, .1.a, n en .1.n ). Door vergelijking van het model met de 

gemeten fotoreflectie en fototransmissie spectra (paragraaf 3.4) kunnen we kwantitatief iets 

zeggen over de verandering van de complexe brekingsindex als functie van de pudiepte. 

Bovendien kunnen we aan de hand van deze experimenten kijken in hoeverre ons model 

geschikt is om modulatoren op basis van dit soort hetero-n-i-p-i-structuren te gaan 

optimaliseren (paragraaf 4.1). Dit zou betekenen dat we met ons model, na invoer van meest 

belangrijke parameters van de structuur, kunnen aangeven wat de meest optimale keuze is van 

de putdiepte (of barrièrehoogte). Hierdoor voorkomen we dat we een hele serie van 

verschillende hetero-n-i-p-i-structuren moeten groeien om deze keuze te kunnen maken. 
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Hoofdstuk 1 

Theorie 

1.1 Fotoreflectie en Fototransmissie 

1.1.1 Inleiding 

Fotoreflectie en fototransmissie zijn modulatie spectroscopische technieken. In een modulatie 

spectroscopie experiment bekijkt men de afgeleide van de transmissie of reflectie ten opzichte 

van een modulatie parameter zoals bijv. een extern (elektromodulatie) of intern elektrische veld 

(fotomodulatie), de golflengte (golflengte modulatie), etc. Deze methode is zeer gevoelig voor 

overgangen bij kritische punten in de Brillouin zone. Dit heeft als resultaat dat het spectrum 

een aantal scherpe signalen met een afgeleide-karakter laat zien en geen of weinig achtergrond 

signalen. Ook zwakke signalen die in een normaal reflectie- of transmissiespectrum niet te zien 

zouden zijn, kunnen met deze methode zichtbaar gemaakt worden. 

Om een indruk te geven van de kracht van modulatie spectroscopie is hieronder (zie figuur 1.1) 

het reflectie en het elektroreflectie4 spectrum van bulk GaAs weergegeven. Het 

reflectiespectrum wordt gekenmerkt door brede pieken terwijl het elektroreflectie spectrum 

slechts enkele scherpe pieken heeft die overeenkomen met specifieke overgangen in de 

Brillouin zone. Bovendien is het erg moeilijk om een volledig reflectie spectrum te berekenen, 

terwijl het voor een modulatie spectrum mogelijk is om voor bepaalde kritische punten in de 

Brillouin zone de lijnstructuur te bereken. 

4 Bij elektroreflectie meten we de verandering van de reflectie door een extern aangelegd DC veld te 

moduleren met een exira AC veld. Bij fotoreflectie is het DC veld al in de structuur ingebouwd en moduleren 

we dit ingebouwd veld door optisch te pompen. 
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0.6 GaAs 

05 R(300K) 
0:: 

04 

03-

2 

~0 
0:: 
<J 

""' 0 
--2-

E2 
Eo (X5) 

2 3 4 5 
ENERGY (eV) 

figuur 1.1 

Het reflectie- (boven) en elektroreflectie (beneden) spectrum van GaAs. 

Zoals hiervoor al is aangegeven kan de modulatie worden ingesteld door sample parameters 

periodiek te variëren, waarna we vervolgens kijken naar de corresponderende verandering van 

de optische eigenschappen. Het aantal te variëren parameters is erg groot. Wij zijn in het geval 

van de hetero-n-i-p-i-structuur alleen geïnteresseerd in de modulatie van het ingebouwde 

elektrische veld en de hierdoor geïnduceerde verandering in transmissie en reflectie. 
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1.1.2 Fotoreflectie 

De verandering van de reflectie kan op een vrij simpele manier gerelateerd worden aan de 

verstoring van de complexe diëlektrische functie [7]: 

(1.1) 

Hierin is R de reflectiecoëfficiënt, i\e1 en L\e2 de veranderingen in de complexe diëlektrische 

functie 'i= e 1 + ie2 , en a en f3 zijn de zogenaamde Seraphin coëfficiënten die gerelateerd zijn 

aan de onverstoorde diëlektrische functie. Voor een bulk halfgeleider geldt dat rond de 

fundamentele bandgap f3 ;::; 0 is, zodat Mh ;::; ~e1 . In multilaag structuren treden echter 

allerlei interferentie verschijnselen op (zie paragraaf 1.5) waardoor de Seraphin coëfficiënten 

veranderen en beide termen dienen te worden meegenomen. De samenhang tussen de 

complexe diëlektrische functie en de complexe brekingsindex ii, waarin we uiteindelijk 

geïnteresseerd zijn, kunnen we inzien aan de hand van de volgende uitdrukkingen: 

el = n2- K2 

e2 = 211K 

n=n+iK 

(1.2) 

waarin K de absorptie-index, n de reële brekingsindex en ii de complexe brekingsindex is. We 

meten bij fotoreflectie dus indirect de verandering van de absorptie-index (en dus de 

absorptiecoëfficiënt) en de reële brekingsindex. De fotoreflectiespectra van een multilaag 

structuur geven dus een mengsel van de verandering van zowel de absorptie als de dispersie 

weer. 
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1.1.3 Fototransmissie 

Fototransmissie is in de basis analoog aan fotoreflectie. Het enige verschil met fotoreflectie is, 

dat deze methode direct de verandering van de absorptie weergeeft en niet een mengsel van de 

absorptie en de dispersie. Voor fototransmissie geldt [7]: 

!1T 

T 
(1.3) 

Hierin is d de karakteristieke dikte is van het fotogeëxciteerde gebied van het sample. Door 

dus het fototransmissie spectrum te meten kunnen we de verandering van de absorptie bepalen 

waardoor we deze factor uit het fotoreflectie spectrum kunnen elimineren en de verandering 

van de dispersie kunnen bepalen. 

1.2 Absorptie en Dispersie 

1.2.1 Interband Absorptie 

In het algemeen worden de optische eigenschappen van een materiaal volledig bepaald door de 

complexe brekingsindex (li). Deze index bestaat zoals al eerder vermeld uit twee delen, een 

imaginair deel (de absorptie-index K) en een reëel deel (de reëel brekingsindex n). 

Îi=n+iK 

4JrK 
De absorptie-index K is gekoppeld aan de absortiecoëfficiënt via a = -- . 

À 

(1.4) 

Laten we nu eens in wat meer detail naar deze twee parameters (a en n) kijken in het geval van 

een quanturnput We bekijken eerst het gedrag van de absorptie, omdat de modulering hiervan 

gemakkelijker gaat dan voor de dispersie. Als we een lichtbundel op een multi-quantumput 
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structuur laten vallen en we de absorptie van het licht meten als functie van de foton energie 

dan zouden we een spectrum meten zoals hieronder is weergegeven. 

lh-exciton 

el-lhl 
overgang 

el-hhl 

E 
foton 

figuur 1.2 

De absorptiecoëfficiënt als functie van de foton energie. 

Zoals we kunnen zien zijn er een aantal pieken te zien die gesuperponeerd zijn op stapfuncties. 

De pieken zijn afkomstig van de gebonden exciton niveaus waar we het later over zullen 

hebben (zie paragraaf 1.3). De stappen zijn afkomstig van de opgesloten energieniveaus in een 

quanturn put. Dit laatste is in te zien als we naar de toestandsdichtheid van een quanturnput 

kijken (zie figuur 1.3). 

E 
Geleidingsband 

E 

.,U .............................. . 
__ _".z 

llili>A------------------------------::::;: ~::::---------------
--~lh___J>n------------------------------;;-- --\\---------------

Valentieband 

figuur 1.3 

E 

D(E) 

Links: Quantumput met de discrete energieniveaus. Midden: Bandenstmctuur van een 

quantumput. Rechts: Toestandsdichtheid van de quantumput als functie van de energie. 
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In figuur 1.3 zien we dat de toestandsdichtheid als gevolg van de discrete energieniveaus in de 

put stapsgewijs toeneemt. Deze stappen zien we terug in het absorptiespectrum. 

De absorptiecoëfficiënt is een maat is voor de kans dat een elektron een overgang maakt van 

een begintoestand in de valentieband naar een eindtoestand in de geleidingsband. Daarom 

kunnen we met behulp van de Gulden regel van Fermi en de elektrische dipool-benadering de 

volgende algemene uitdrukking afleiden voor de absorptie van interband overgangen [3]. 

[!( &; )( 1-!( & f))- !( & f )( 1-J( &; ) ) ] 
(1.5) 

Wij zullen nu verder uitgaan van de situatie dat de begintoestand volledig bezet is (j(&J=l) en 

de eindtoestand volledig onbezet (j(&p=O). De lengteLeffis de zogenaamde effectieve lengte. 

Deze lengte is voor een perfecte heterostructuur gedefinieerd als de lengte waarover de 

energieniveaus van de heterostructuur goed gedefinieerd zijn. Een goede maat hiervoor is de 

orde van grootte van de lokalisatielengte van een toestand. De oscillatorsterkte pif is een maat 

voor de sterkte van de absorptie. n0 is de brekingsindex onder de fundamentele bandgap of in 

ons geval onder de eerste interband overgang, c is de lichtsnelheid en m0 de elektron 

rustmassa. 

Om de absorptie verder te kunnen uitwerken hebben we een model nodig dat de 

bandenstructuur beschrijft. Hiermee kunnen we namelijk een uitdrukking vinden voor het 

dipool matrixelement -
1-l& · pifl2

• Wij kiezen hier voor het Kane banden model en we schrijven 
mo 

de golffunctie als volgt: 
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lf/s(r) = us(r)fs(r) 

fs(r) = k e;i(J..;: x s(z) 

- --- -----------
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(1.6) 

Daarin is u/r) het snel variërende periodieke deel van de Bloch golffunctie (periodiek met de 

periodiciteit van het kristal) is en x s ( z) de zogenaamde envelope functie van subband s die de 

beweging van het elektron in die subband s in de z-richting beschrijft. We kunnen dan voor de 

interband overgang e1-hh1 in een type I quanturnput de volgende uitdrukking vinden voor het 

dipool element in formule (1.5) [3]: 

(1.7) 

Hierin is EP het zogenaamde Kane matrixelement, dat samenhangt met het snel variërende 

periodieke deel van de Bloch golffuncties. Dit matrixelement is als volgt gedefinieerd: 

EP =2m0 P 

-i 
P=-(SiPxyxiX,Y,Z) mo , , 

(1.8) 

Hier is S de golffunctie van de geleidingsband en zijn X, Y en Z de golffuncties van de 

valentieband5 
. p; is de impulsoperator in x, y, of z-richting. Het Kane matrixelement is voor de 

meeste III-V halfgeleider structuren ;::::22.3eV. In ons model gaan we verder uit van 

parabolische dispersie relaties voor de geleidings- en valentieband. Deze vullen we in in de 

deltafunctie van (1.5). Hierdoor krijgen we een sommatie over alle k-waarden. Uitvoering van 

deze sommatie levert ons de zogenaamde gemeenschappelijke toestandsdichtheid. De 

uiteindelijk uitdrukking voor de el-hh1 interband overgang in een quanturnput ziet er dan als 

volgt uit: 

5 S, X,Y en Z zijn eigenfunctie van !,,:
0 

+ V(r) waarin V(r) de periodieke potentiaal van het rooster is. 
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( ) 
7re

2 
EP 1 meM"" j( I )12 aHHi~Ei Efoton = & ncm tzL E m +M Xi" xt x 

0 0 eff foton e hh (1.9) 

Y(Efoton- Eg,put -EEi -EHHi) 

Hierin is de functie Y(x) de Heavyside stap functie afkomstig van de gemeenschappelijke 

toestandsdichtheid evenals het quotiënt van massa's. De massa van het zware gat (M"") moet 

hier de in-plane (hier loodrecht op de z-richting) massa zijn. Dit is een gevolg van het feit dat 

we te maken hebben met absorptie in een quasi-bi-dimensionale structuur met een quantisatie 

en dus een opsluiting in de groeirichting (z-richting). Door deze opsluiting wordt de viervoudig 

ontaarde valentieband met J = ~ opgesplitst in een Jz =±i band (zware gaten) en een 

Jz = ± t band (lichte gaten). In de x-y-richting is er geen opsluiting en in deze richting zal er 

als gevolg van onderlinge interactie van de net ontstane Jz =±i en Jz = ±! banden 

zogenaamde 'mass reversal' optreden. Dit volgt uit de Luttinger Hamiltoniaan [8]. 

Voor de e1-lh1 overgang is de uitdrukking analoog aan die voor de e1-hh1, zij het dat de in

plane massa M 1111 moet worden vervangen door de in-plane massa M 111 en het Kane 

matrixelement EP door t EP. Dit laatste volgt uit de polarisatie selectieregels van het Kane 

model. 

Om het uiteindelijke spectrum te krijgen moeten we nog corrigeren voor de verbreding van de 

energieniveaus. Door het feit dat we bij kamertemperatuur meten hebben we namelijk te maken 

met een thermische verbreding veroorzaakt door interactie tussen fononen en ladingsdragers 

(thermische verbreding) en een verbreding die door fluctuaties in de breedte van de put 

ontstaat. Deze verbredingen kunnen in rekening worden gebracht door een convolutie van het 

absorptiespectrum met de volgende functie [18]: 
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waarin: 

rl r( T) = ro + hm Ik T e w b -1 
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(1.10) 

Hierin is r 0 de inhomogene verbreding als gevolg van fluctuaties in de breedte van de put en 

r 1 de thermische verbreding, fuv w is de energie van optische fononen. De energie En is de 

energie van de gebonden toestand met hoofd quanturn nummer n. 

Met het model voor de absorptie beschreven in vergelijking 1.9, kunnen we het imaginaire deel 

van de complexe brekingsindex berekenen. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met 

het ingebouwde elektrische veld dat gemoduleerd wordt. Een elektrisch veld zal namelijk de 

energieën EE1 en EHHJ,LHI en de bijbehorende golffuncties x~ en x~ veranderen, zoals we 

straks in paragraaf 1.4 zullen bespreken. We zullen nu eerst het reële deel van de complexe 

brekingsindex, de dispersie, gaan bekijken. 

1.2.2 Dispersie 

Zoals aan het einde van paragraaf 1.2.1 al is aangegeven, kunnen we het imaginaire deel van de 

complexe brekingsindex bepalen aan de hand van de absorptie, die met een vrij simpel 

uitdrukking te beschrijven is. Voor het reële deel, de dispersie, is het echter niet zo makkelijk 

om een simpel model af te leiden. Omdat we hier echter te maken hebben met een optische 

grootheid kunnen we met de zogenaamde Kramers-Kranig relaties het verband vinden tussen 

het reële deel en imaginaire deel van een optische grootheid. Voor de dispersie vinden we dan 

de volgende uitdrukking [6]: 

( ) 
he oo a(E) 

11 Efoton =--2 f 2 2 dE 
27r 0 E - E foton 

(1.11) 
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wat dus overeenkomt met een convolutie van het absorptiespectrum met de functie: 

he 1 

2;rr 2 E2 - E;oton 
(1.12) 

De numerieke berekening van de dispersie met behulp van deze functie geeft echter een tweetal 

problemen. Allereerst we kunnen deze integraal nooit van 0 tot oo uitvoeren, omdat we het 

absorptiespectrum slechts op een beperkt energiegebied kennen. Ten tweede heeft de functie 

een tweevoudig ontaarde singulariteit bij E=Efoton· 

Het probleem van de singulariteit bij E=Efoton is op te lossen door een simpel transformatie. 

Tellen we namelijk bij vergelijking 1.11 een a(Efoton) op en trekken we er ook weer een vanaf 

dan kunnen we de integraal in vergelijking 1.11 als volgt schrijven: 

he J 1 (la(E) -a(Efoton)YÎ he J a(Efoton) 
--2 ~+--2 2 2 dE 
2;rr 0 E + Efoton E- Efoton 2n 0 E - E foton 

(1.13) 

De waarde van de tweede integraal is nul. Dit volgt uit de residustelling. De integrand van de 

eerste integraal is nu niet meer singulier in het punt E=Efoton, omdat deze in de limiet E~Efoton 

d c. 1 "d d b . ft a'( Efoton) D. . . k d. . . d e a1ge e1 e van e a sorptie gee : 
2

E . 1t 1s w1s un 1g gez1en mteraar een zeer 
foton 

elegante oplossing, maar we moeten dan wel de functie a(E) kennen. Deze kennen we 

weliswaar wel, zij het op een beperkt energiegebied, maar dan moeten we in ons geval dus een 

numeriek integratie en differentiatie uitvoeren. Als we nu echter goed naar de integrand in 

vergelijking 1.11 kijken, dan kunnen we inzien dat als de functie ook maar enigszins met het 

absorptiespectrum overlapt (<1.5meV) de zeer grote negatieve bijdrage op een afstand kleiner 

dan een AE (hier ±5 me V) links van het punt E=Efoton volledig wordt gecompenseerd door de 

zeer grote positieve bijdrage op een afstand kleiner dan een AE rechts van E=Efoton . We 

kunnen daarom de integraal in vergelijking 1.11 opsplitsen in volgende twee integralen, 
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Efoton-M 00 

f en f . Dit is wiskundig gezien misschien niet een erg elegant oplossing, maar 
0 Efoton+M 

fysische gezien wel verantwoord, gezien de afweging die we hiervoor hebben gemaakt, mits de 

LJE veel kleiner is dan het totale energiebereik dat we meenemen (L1Erataaz). 

Het probleem dat we het absorptiespectrum slechts op een beperkt energie gebied kennen, 

kunnen we oplossen door het energiegebied waarin geïnteresseerd zijn (L1Erataa1) goed te 

definiëren. Hoe we dit gebied definiëren is in te zien door te kijken naar het ideale 

absorptiespectrum in figuur 1.2. Uit deze figuur blijkt dat de absorptiecoëfficiënt tot het eerste 

exciton energieniveau nul is. Dit betekent dat we geen fout maken als we de eerste integraal 

(O .. Efaton-LJE) laten beginnen bij een energie die groter is dan nul mits ze uiteraard maar kleiner 

is dan deze exciton-energie. Voor de tweede integraal (Efaton +..dE .. co) kunnen we gebruik 

maken van het feit, dat de functie 
2 

1 
2 

zeer snel afneemt, wat betekent dat de bijdrage 
E -Efoton 

van de absorptiecoëfficiënten bij hogere energieën, voor het energie gebied waarin wij 

geïnteresseerd (.t1Erataa1=1.45 eV-1.6 eV) zijn snel afneemt6
. We kunnen de fout die we dan 

maken door slechts tot een eindige energie Emax te integreren beperken, mits 

1 1 
--=-----=-- << 2 2 . Een geheel andere oplossing voor deze tweede integraal zou 
E~1ax- ELon L1E, - Efoton 

zijn door in plaats het a-spectrum het L1a-spectrum te convolueren, omdat dan ook voor 

hogere energieën de te convolueren functie (L1a) gelijk aan nul is, waardoor het argument 

gebruikt voor de ondergrens van de eerste integraal ook voor de bovengrens van de tweede 

integraal kan worden gebruikt. \Ve hebben straks echter ook hetRenT spectrum nodig en dus 

het a-spectrum, zodat we niet alleen met deze oplossing kunnen volstaan. 

Nu kunnen we dan met enkele ingrepen de integraal bepalen en dus de dispersie bepalen aan de 

hand van het absorptiespectrum. 

6 De Yerhouding tussen de bijdrage van de functie voor de el-lhl overgang (;::::1.56 cV) vlak bij deze energie 

(± 5 me V) t.o.v. de bijdrage yan de hoogste energie (1.8 eV) is ongeveer 500:1. 
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1.3 Excitonen 

1.3 .1 Exciton Niveaus 

Zoals hiervoor al is aangeven zijn er in een absorptiespectrum van een quanturnput net onder 

de stapfunctie enkele pieken te zien. Deze zijn afkomstig van de zogenaamde exciton niveaus. 

De energie van deze niveaus wordt in het algemeen als volgt gedefinieerd: 

(1.14) 

Hierin is Ee.x,bind de zogenaamde exciton bindingsenergie, waar we m deze paragraaf in 

geïnteresseerd zijn. 

1' -+----+-E elektron 
Eex,bind -J., ___ _ -------E . 

exc1ton 

--+---+-E 
gat 

------------------~z 

figuur 1.4 

Door Coulomb interactie van sterk gelokaliseerde elektronen en gaten ontstaan er net onder 

de gewone discrete energieniveaus scherpe exciton niveaus. 

Door excitatie met een lichtbundel ontstaan er elektron-gat paren in de put. De elektronen en 

de gaten zullen elkaar aantrekken door middel van een Coulomb interactie en doordat de 

deeltjes in een type I quanturnput gelokaliseerd zijn in dezelfde laag zullen er waterstof-achtige 



Hoofdstuk 1 21 

discrete gebonden toestanden ontstaan net onder de gewone energieniveaus in de put (zie 

figuur 1.4). Deze niveaus zijn de exciton energieniveaus die we zien in het absorptiespectrum. 

De Hamiltoniaan voor een exciton in een ideale quanturnput ziet er daarom dan als volgt uit: 

(1.15) 

Hierin zijn de potentialen V., en Vh de barrièrehoogten van de put m respectievelijk de 

geleidings- en valentieband en geeft de laatste term de Coulomb interactie weer. De 

golffuncties van deze vergelijking kunnen niet echter analytisch worden gevonden maar ze 

moeten worden benaderd met bijvoorbeeld variatietechnieken. 

Voor ons zijn deze golffuncties echter van ondergeschikt belang (zie paragraaf 3 .2). Wij willen 

vooral de exciton energieniveaus (of exciton bindingsenergieën) weten. Een manier om zonder 

de golffuncties toch de niveaus te kunnen bepalen, is door uit te gaan van de vergelijkingen 

voor bulk excitonen, het pure 3D geval. Met behulp van de uitdrukking voor de exciton 

energieniveaus in bulk kunnen we namelijk, zoals we zullen zien, een uitdrukking vinden voor 

de exciton energieniveaus in een puur 2D-systeem. 

Na omschrijving naar het massa-middelpunt-systeem vinden we de volgende Hamiltoniaan 

voor een puur 3D exciton probleem in een halfgeleider [3]: 

(L_i_Jrp(r) = E rp(r) 
2f.-l KJ' ex (1.16) 

waann K de statische diëlektrische constante van de halfgeleider is en J.-1. de gereduceerde 

effectieve exciton massa. De golffunctie rp(r) is gelijk is aan: 

( -) - 1 (-la~· J 
rp r - ( ex),;. e 

1ra0 

(1.17) 
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waarbij a;: de zogenaamde effectieve (3D-)Bohr radius is. Dit is de onderlinge afstand in het 

kristal tussen het elektron en het gat die hetexciton vormen. Deze is als volgt gedefinieerd: 

ex n?K 
ao =--2 

pe 
(1.18) 

We hebben hier, zoals al eerder gezegd, te maken met een waterstof probleem wat betekent 

datE oc -..;.. . Voor de exciton bindingsenergie in het pure 3D-geval krijgen we daarom de 
n 

volgende uitdrukking: 

Raex,3D 

Eex,bind = 2 n 
(1.19) 

waann n het hoofd quanturngetal is. De bindingsenergie van de grondtoestand (n=l) 1s 
4 

Raex,JD = .U~ 2 en wordt de exciton Rydberg genoemd. 
2K fz 

Met deze uitdrukking voor een puur 3D-systeem kunnen we nu voor excitonen in een perfecte 

2D-structuur de volgende uitdrukking voor de bindingsenergie opschrijven [20, 21]: 

Rex,3D 

E =-..::....o_~ 
ex,bind ( l/)2 n- 7z 

(1.20) 

waarbij n het weer hoofd quanturngetal van het exciton is. Voor de massa van de gaten moeten 

we hier overigens, evenals bij de interband overgangen ook de in-plane massa gebruiken, 

omdat de excitonen zich in een bi-dimensionaal systeem bevinden. Uit vergelijking (1.20) blijkt 

dat de exciton bindingsenergie van grondtoestand (n= 1) in een perfect 2D-systeem ongeveer 4 

keer zo groot is als dat van een bulk exciton (3D-systeem). Deze verhoging van de 

bindingsenergie wordt veroorzaakt door het feit dat het exciton in een quanturnput evenals de 
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andere energieniveaus sterk opgesloten is, waardoor de elektronen en gaten beter gelokaliseerd 

zijn en elkaar dus sterker aan trekken. 

In de praktijk zal deze bindingsenergie echter minder dan 4 keer zo groot zijn omdat we nooit 

met een perfect 2D systeem te maken hebben. Dit kan men duidelijk zien in de figuur 1.5. 

4.--.--~-.--.--.--.--.--.--r--, 

figuur 1.5 

De exciton bindingsenergieEex,bind in termen van de effectieve 3D-Rydberg alsfunctie van de 

breedte van de quantumput Lput in termen van de effectieve 3D-Bohr radius a'(;. 

Samenvattend kunnen we dus stellen dat een exciton in een quanturnput een sterk gebonden 

elektron-gat paar is met een gemiddelde afstand van a 0 en een bindingsenergie Eex,bind' 

gekarakteriseerd door een golffunctie <p(r). 

Evenals bij de interbandovergang hebben we bij deze beschrijving van de exciton 

bindingsenergie nog geen rekening gehouden met het ingebouwde elektrische veld. We hebben 

aan het einde van paragraaf 1.2.1 al opgemerkt, dat de energieën EEJ en Enni,LHI in een 

elektrisch veld zullen veranderen (±10 meV). Nu is het zo, dat in quanturnputten met een 

Lput<100Á, de verandering van de exciton bindingsenergie voor velden tot ongeveer 150 

kV/cm kleiner is dan 1 me V. Dit betekent dat we zullen aannemen, dat de energieverschuiving 

van het exciton gelijk is aan de energieverschuiving van interbandovergangen (Eg+EE+EH). 
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Met andere woorden, Ecx,bind in vergelijking 1.14 blijft onveranderd en een verandering van 

Eexciton wordt alleen veroorzaakt door een verandering van (EE+ EH). 

1.3.2 Exciton Absorptie 

Voor de excitonen kunnen we een soortgelijke procedure volgen als we hebben gedaan voor 

de gewone interbandovergang in paragraaf 1.2. Weer uitgaande van de Gulden regel van Fermi 

en de dipool benadering kunnen we de volgende uitdrukking verkrijgen voor de absorptie van 

de e1-hh1 exciton overgang [3]. 

(1.21) 

Hierin is <P
11
(r) de golffunctie van het exciton met hoofd quanturn nummer n (zie paragraaf 

1.3.1) en is LI~PJo)l2 

de kans om een elektron en gat op dezelfde z-positie aan te treffen 
n 

(r = (xe- xhh,Ye- y"",ze- zhh) = (xe- xhh,Ye- yhh,0) ). Het element l(x7lx;tL:I~P"(üf 
n 

kan gezien worden als de oscillatorsterkte van de exciton overgang. Door de aanname die we 

aan het einde van de vorige paragraaf 1.3.1 hebben gedaan, blijft dit laatste ook geldig in een 

elektrisch veld. Voor quanturnputten met een Lput<1 OOÁ zal r namelijk bijna niet veranderen 

en daarom wordt de sterkte van de exciton overgang in een elektrisch veld alleen maar bepaald 

de door energieverschuiving van de interbandovergangen (EE+ EH) en de bijbehorende 

golffuncties x; en x~ . 

Ook voor de exciton niveaus moeten we verbreding in rekening brengen. Dit doen we door 

deze functie weer te convolueren met de lineshape functie van vergelijking 1.10. Voor het e1-

hh 1 exciton geeft dit dan de volgende uitdrukking voor de absorptie: 
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piek ( )- 4Jre21iEP 1 I h e 12 ( ) 
a HHI-4EI E foton - & ncm L a2 E (x I I x I ) x E foton' Eexciton 

0 0 elf 0 foton 

(1.22) 

Waarbij X(Eroton,Eexciton) de verbredingsfunctie uit vergelijking (1.10) is. Zoals we kunnen zien 

wordt de delta functie van vergelijking 1.21 o(Eroton-Eexciton) gewoon vervangen door de 

lineshape functie X(Eroton,Eexciton). Dit komt door het feit dat een convolutie van functie 

X(Eroton,Eexciton) met een delta functie, de functie X(Eroton,Eexciton) reproduceert [10]. Voor het 

lichte gat exciton geldt een analoge uitdrukking, zij het dat de gereduceerde exciton massa en 

het Kane matrixelement aangepast moeten worden zoals al is aangegeven voor de 

interbandovergang. 

De dispersie voor het exciton kan, evenals bij de interbandovergang, bepaald worden door de 

uitdrukking in (1.22) te convolueren met de functie in vergelijking (1.12). 

1.4 Quanturnput in Elektrisch Veld 

We zijn, zoals al een aantal keren is aangegeven, geïnteresseerd in de Llfi als gevolg van een 

modulatie van een ingebouwd elektrisch veld. In de voorafgaande paragrafen hebben we 

aangegeven dat deze Llfi gekoppeld is aan de verandering in de absorptie en de dispersie. We 

hebben in deze paragrafen ook aangegeven dat alle veranderingen worden gedomineerd door 

de veranderingen van de interbandovergangen in een elektrisch veld. Daarom zullen we nu de 

invloed van zo'n elektrisch veld op deze overgangen beschrijven. 

De mathematische beschrijving van een eindige quanturnput is al zeer goed beschreven in vele 

boeken zoals bijvoorbeeld in [2]. Hierbij gaat men uit van het envelope functie model. Hierin 

schrijven we de golffunctie als volgt: 

(1.23) 

waarbij we dus alleen de z-richting in acht nemen, omdat we in ons systeem alleen opsluiting in 

de z-richting hebben. Verder nemen we aan dat het eerste deel periodiek is met de 
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periodiciteit van het kristalrooster van het halfgeleidermateriaal waarin we op dat moment de 

golffunctie beschrijven. Tenslotte stellen we ook dat het langzaam variërende tweede deel van 

de golffunctie, de zogenaamde envelope functie x (z) en de afgeleide van deze functie naar z, 

continue moeten zijn bij de overgang van de ene naar de andere laag. Hierbij moeten we dan 

rekening houden met het feit dat bij een reële quanturnput de effectieve massa van de 

ladingsdragers in de put anders is dan in de barrière. 

In de structuren die we in volgende hoofdstukken zullen bespreken hebben we echter met een 

extra factor te maken, een ingebouwd elektrisch veld. Dit elektrische veld staat in onze 

structuren, zoals al blijkt uit de inleiding, loodrecht op de lagen (de z-richting) en zal daarom 

het zogenaamde longitudinale Stark effect veroorzaken. Dit effect hangt samen met het in de 

algemene inleiding genoemde Quanturn Confined Stark Effect, zoals ook in paragraaf 3.2 zal 

worden aangegeven. De bandenstructuur (of energie profiel) van een quanturnput zal als 

gevolg van dit veld veranderen (zie figuur 1.6). 

E,(z) 
----___:::;,.z 

figuur 1.6 

Bandenstructuur van een quantumput in een elektrische veld loodrecht op de lagen. 

Verder zullen door dit veld de elektronen in de negatieve z-richting willen gaan bewegen en de 

gaten in de positieve z-richting. Omdat de deeltjes echter opgesloten zijn in de z-richting 

kunnen ze niet vrij gaan bewegen (zoals wel het geval is voor het zogenaamde transversale 

Stark effect), maar zullen ze slechts over een bepaalde afstand dieper in de barrière penetreren. 
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Dit betekent dat de elektronen en de gaten nog steeds vrij goed gelokaliseerd zijn. Doordat de 

elektronen en de gaten zich nu echter meer aan de rand van de put bevinden zullen de 

golffuncties niet meer symmetrische zijn en eveneens verder in de barrière penetreren zoals te 

zien is in figuur ( 1. 7). 

---- <l>(z) met veld 

- <l>(z) zonderveld 

--------3-z 

figuur 1. 7 

Als gevolg van een elektrisch veld evemvijding aan de z-richting zullen de golffimctie 

asymmetrisch worden en dieper in de barrière penetreren. 

Het gevolg van de verschuiving van de golffunctie is ook dat de overlap kleiner zal worden, 

waardoor de oscillatorsterkte van de interband- en excitonovergang kleiner wordt. 

Een ander gevolg van deze verschuiving van de golffuncties is dat er een dipoolmoment 

D = lel(zh- ze) ontstaat [3]. Dit dipoolmoment veroorzaakt een rood verschuiving van de 

energieniveaus van de elektronen en gaten, de zogenaamde Stark Shift. 

Om deze Stark Shift te kunnen berekenen stellen we eerst een nieuwe Hamiltoniaan op, 

waarbij we de in-plane richting weer buiten beschouwing laten. 

2 

H= Pz. +V(z)+eFz 
2m 

(1.24) 

De laatste term eFz geeft de bijdrage van het veld weer. Nu zijn er twee mogelijkheden om dit 

probleem op te lossen: Storingsrekenen en Variatierrekenen. Storingsrekenen is vooral 
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accuraat bij kleine velden (het gebied van het kwadratische Stark effect; Llli-F), maar geeft 

grote afwijkingen als het veld groot wordt (het gebied van het lineaire Stark effect, waar 

&-P met a.=1..2). Bovendien hebben we bij de toepassing van storingsrekening altijd meer 

dan één gebonden toestand nodig, wat bij ondiepe putten niet altijd het geval is. Om voor een 

groot bereik van velden een vrij accurate beschrijving te geven is de variatiemethode beter 

geschikt. Het basis principe van deze methode is als volgt: De eigenenergie van een gebonden 

toestand moet worden geminimaliseerd ten opzichte van een zogenaamde variatieparameter. 

Dit betekent dat we de volgende uitdrukking moeten minimaliseren. 

(x(z)IHI x(z)*) 
(E) = (x(z)l x(z)*) ' 

(1.25) 

waarbij we voor de golffuncties x(z) een zogenaamde probeerfunctie nemen die de variatie

parameter bevat. Een goede probeerruntie voor deze variatiemethode is een Fang-Howard 

type, waarbij de onverstoorde golffucntie ;f(z) wordt gemodificeerd met een factor e-P,z 

waarin fJ de zojuist genoemde variatieparameter is en waarvoor geldt: 

f3 > 0 voor de elektronen niveaus 

f3 < 0 voor de gaten niveaus 

(1.26a) 

(1.26b) 

Noot: Uit de algemene beschrijving van de variatiemethode, zoals die bijvoorbeeld is omschreven in [9], volgt dat de 

gevonden ondergrens van de eigenenergie (E) zeer goed is en een kleinere afwijking heeft dan de bijbehorende 

eigenfunctie X ( Z) (of variatieparameter P). Dit laatste betekent voor ons dat de benaderde energieovergangen 

betrouwbaar zijn, maar dat de bijbehorende benaderde overlapmatrices een grotere afwijking hebben t.o.v. de werkelijke 

matrices. 
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Als we deze variatieberekeningen uitvoeren dan vinden we dus de nieuwe eigenenergie van de 

gebonden toestand in een elektrisch veld en de bijbehorende nieuwe (asymmetrische) 

golffi.mcties. Dit leidt, als we kijken naar de uitdrukkingen voor de absorptie (1.9 en 1.22), tot 

een verandering in deze absorptie en bijgevolg in de dispersie ten opzichte van de situatie 

zonder veld. 

1. 5 Matrixformalisme 

1.5.1 Inleiding 

We hebben nu heel in het kort en heel algemeen de meest belangrijke microscopische 

parameters besproken die een rol spelen in een hetero-n-i-p-i structuur: We kunnen de 

energieniveaus en de bijbehorende golffuncties berekenen voor een quanturnput in ieder 

elektrisch veld. Hiermee kunnen we het absorptiespectrum berekenen. Met welke we 

vervolgens middels de Kramers-Kranig relaties de dispersie kunnen bepalen. Hierdoor hebben 

we nu dus een complete en uitgebreide microscopische beschrijving van de complexe 

brekingsindex en in het bijzonder van zijn verandering bij een modulatie van het elektrisch veld. 

Zouden we deze beschrijving echter direct toepassen op de gemeten spectra van werkelijke 

structuren, dan zouden we nooit een redelijke overeenstemming vinden. We hebben namelijk te 

maken met multilaag systemen, waarin multiple reflecties en dus interferentie verschijnselen 

optreden. Het enige wat daarom nu nog rest is de relatie leggen tussen wat we macroscopisch 

meten ( M en óT) en de microscopische parameters (a, óa, n en 1:1n ). 

Schematisch stellen we ons de structuur waaraan we meten nu macroscopisch als volgt voor 

(zie figuur 1.8): 



Hoofdstuk 1 30 

I gol~gel~idende laagl 
I n-I-p-I-structuur 

1 
substraat 

figuur 1.8 

Schematische voorstelling van onze structuur. 

We hebben dus een hetero-n-i-p-i-structuur, tussen twee deklagen met daarachter een 

substraat. De n- en p-lagen zijn superroosters en de i-lagen zijn, zoals al eerder gezegd multi

quantumput systemen. De i-lagen zouden in een modulator, de in de algemene inleiding 

genoemde, "actieve' lagen zijn7
. De deklagen en het substraat zijn bulk materialen. Voor de 

verdere beschrijving delen we de hierboven geschetste structuur op in twee delen; een coherent 

en incoherent deel. Het coherente deel bestaat uit de twee deklagen en de n-i-p-i-structuur en 

het incoherente deel wordt gevormd door het substraat. We zullen nu eerst het coherente deel 

bespreken en aangeven hoe we met behulp van een matrixformalisme het hierboven aangeven 

verband tussen de microscopische en macroscopische parameters kunnen leggen. Vervolgens 

zullen we laten zien hoe we het incoherente deel inpassen in dit matrixformalisme om zodoende 

de uiteindelijk gemeten macroscopische effecten ( M?. en !!.T) te kunnen berekenen. 

7 Voor alle duidelijkheid: In onze definitie zou de n-i-p-i-structuur de golfgeleidende laag vormen en de boven

en onderlaag uit figuur I.l zou worden gevormd door de deklagen. 
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1. 5.2 Coherente Interferentie 

Het eerste deel van onze structuur, de twee deklagen en de n-i-p-i-structuur, vormen zoals 

gezegd het coherente deel van onze structuur. Een structuur wordt namelijk coherent genoemd 

in het geval dat de optische dikte van de structuur in dezelfde orde van grootte ligt als de 

coherentielengte van de gebruikte elektromagnetische straling. De EM-golven behouden bij de 

doorgang hun fase-informatie zodat Fabry-Perot interferentie en coherente multiple-beam 

reflecties optreden. De sterkte van het resulterende gemeten veld hangt af van de onderlinge 

fase en de amplitude. Als L1A.res, de spectrale resolutie van de monochromator is bij een 

golflengte À, dan is de voorwaarde voor coherentie als volgt: 

À2 
2nd~-

L1Àres 
(1.27) 

Kijken we nu naar het eerste deel onze structuur onder de experimentele omstandigheden. De 

probe bundel (zie paragraaf 2.2 en 2.3) heeft een golflengte À van 750-900 nm. De resolutie 

van onze monochromator L1Àres is typisch 0.5 nm. De karakteristieke dikte d van de lagen ligt 

in de orde van 500-1000 A, zodat we met n=3.6 kunnen inzien dat elke laag in het coherente 

deel aan de voorwaarde gesteld in vergelijking (1.27) voldoet. Bovendien volgt uit deze 

gegevens ook dat we de inwendige structuur van de verschillende lagen in de n-i-p-i buiten 

beschouwing kunnen laten, omdat de golflengte van de probe bundel vele malen groter is dan 

de karakteristieke dikte van deze lagen. Met andere woorden de probe bundel 'ziet niets' van 

de inwendige structuren. We kunnen dus elke laag (deklagen, n-, p-, en i-lagen) beschouwen 

als één enkel materiaal met een bepaalde absorptie en een bepaalde dispersie. 

We hebben hier echter wel te maken met een multilaag structuur en dus moeten we rekening 

houden met interferentie effecten, zoals in het begin van de paragraaf ook al is aangegeven. 

Doordat de lagen namelijk verschillende complexe brekingsindices hebben treden er aan de 

vlakken tussen de lagen reflecties op die van grote invloed zijn op de uiteindelijke reflectie- en 

transmissiecoëfficiënt Een manier om deze reflecties te berekenen is door middel van multi

beam interferentie [4]. Dit is echter al zeer omslachtig in het geval we slechts één laag 
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bekijken. In het geval van multilaag structuren kan beter het matrixformalisme uit [5] worden 

gebruikt. Het principe van dit formalisme is de beschrijving van de voortplanting van een 

elektromagnetische golf in een halfgeleiderstructuur, zoals deze bijvoorbeeld is geschetst in 

figuur 1.8. 

We gaan uit van een loodrecht inkomende bundel die valt op een structuur bestaande uit N 

lagen en die coherent zal gaan interfereren. De optische constanten van elke laag zijn isotroop 

en homogeen en we veronderstellen dat voor de magnetische permeabiliteit geldt: f.lmagn=l. De 

golf plant zich voort in de z-richting en verstrooiing aan het oppervlak wordt verwaarloosd. 

Voor het formalisme definiëren we evenals bij multi-beam interferentie de complexe 

Fresnelcoëfficiënten of amplitudecoëfficiënten. Deze bepalen welke fractie van de complexe 

amplitude van het elektrische veld van de EM-golf (TE-gepolariseerd) wordt getransmitteerd 

en gereflecteerd respectievelijk door en op het vlak tussen twee lagen i en i+ 1: 

2n 
t. I= I 

l,l+ n. + n 
I I+] 

(1.28a) 

- n; -ni+l 

'i,i+l = n. + n 
I J+] 

(1.28b) 

Verder definiëren we de complexe optische weglengte van een laag: A= ncd/ waardoor het 

faseverschil van een golf tussen het begin en het einde van een laag met dikte d gelijk wordt 

aan: 

- A 2Jrdiic 27rd(n- iK) 
rjJ =Jr-= =----

À À À 
(1.29) 

waarbij zowel de faseverschuiving als de absorptie van de golf in rekening worden gebracht. 

Bij de overgang van medium i naar medium i+ 1 bestaat aan beide zijden van het grensvlak een 

elektromagnetische golf (zie figuur 1.9). De relaties tussen de Fresnelcoëfficiënten die hier 

zullen worden gebruikt, zijn 
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'i,i+l = 'i+l,i 1\ ~,i+l = 1 + 1t,i+l 1\ ~+l,i = 2- f;,i+l (1.30) 

eS eS 

figuur 1.9 

Schematische beschrijving van de complexe amplitude van het elektrisch veld rond een 

grem1"lak. 

De notatie E en Ë staan voor de complexe amplitude van het elektrisch veld van een 

respectievelijk naar rechts en links lopende golf. 

Er komt nu van links een golf E; die op z=zi wordt gereflecteerd en getransmitteerd. Dit 

resulteert uiteindelijk in een Ër en een Ë1 • Door reflectie aan verder gelegen vlakken zal er 

zo ook een golf Ë; van rechts komen. De randvoorwaarde van deze twee golven aan het vlak 

z=zi ZIJn: 

Ë1 =Ë; +Ër 

Ë1 =Ë; +Ër 

(1.31a) 

(1.31b) 

Verder zijn de van rechts en links komende golven aan elkaar gerelateerd via de 

Fresnelcoëfficiënten. 
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(1.32a) 

(1.32b) 

(1.32c) 

(1.32d) 

We voegen nu op een afstand 8>0 links van het vlak alle naar links en rechts lopende golven 

samen. Hetzelfde doen we rechts van het vlak. 

Links: Ë(z;- o) = Ëi 

Ë(z; -o)=Ë1 +Ër 
Rechts: Ë(z; + o) = Ë; 

Ë(z; +o)= Ë1 +Ër 

We gaan nu op zoek naar een matrix G zodanig dat 

Ë(z;- o) = g11 Ë(z; + 0) + g12Ë(z; + 0) 
Ë(z; -o) = g21Ë(z; +o) + g22Ë(z; +o) 

Uit vergelijking 1.30 t/m 1.33 volgt nu 

Ë(z; -o) = Ë1 -Ër 
=Ë(z; +o)-Ër -Ër 
= Ë(z; +o)+Ë(z; +o)-Ë1 -Ër 
= Ë(z; +o) +Ë(z; +o)- t;+ 1,;Ë(z; +o)- ?;',i+IË(z; -o) 

(1-?;',i+I)Ë(zi -o) = t;,i+IË(z; -o) 

=Ë(zi +o)+(1-t;+1,;)Ë(z; +o) 

= Ë(zi +o) -?;'+1,;Ë(zi +o) 

(1.33) 

(1.34) 

(1.35) 
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Dit geeft 

1 r I · - - z+ ,l g !I = -;::::;--- Î\ g 12 = - -;::::;---
~J~ ~j~ 

Bovendien geldt: 

zodat, 

Ë(z; -8) = Ër +Ër 

r;,i+IE( Z; - 8) + Ët 

~,i+IË(z;- 8) = ~,i+lr;,i+IÊ(z;- 8) + ~.i+IËr 
= r;,i+!Êt + ~,i+!Ët 

= r;,i+i [ E( Z; + 8)- Er]+ ~,i+ I ~+l,iË( Z; + 8) 

= r;,i+IÊ(z; + 8) + [~,i+l~+l,i- r;,i+lr;+,,i]Ë(z; + 8) 

35 

(1.36) 

(1.37) 

(1.38) 

Deze elementen vormen nu de matrix G die we zochten. Aangezien deze matrix de overgang 

van het vlak tussen laag i en i+ 1 beschrijft noemen we deze matrix een Grensvlak matrix. 

1 ( 1 
Gi,i+l = -;::::;--- -

ti i+l 'Î,i+l 
(1.39) 

De relatie tussen de complexe amplitude voor en na dit (grens)vlak wordt nu als volgt 

beschreven. 
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(1.40) 

De verandering van de complexe amplitude van het elektrisch veld als de EM-golf zich 

verplaatst tussen twee grensvlakken kan ook worden beschreven door middel van een matrix. 
' 

Dit wordt de zogenaamde Volume matrix V genoemd: 

Op een afstand 8>0 rechts van het vlak z=z; bewegen de golven Ë( zi + 8) en Ë( zi + 8) en op 

8>0 links van het vlak z=z;+ 1 bevinden zich Ë( zi+l -8) en Ë( zi+l - 8), zoals is weergeven in 

figuur 1.1 0. De onderlinge relatie tussen de golven is. 

Ë(zi+l - 8) = e+i~; Ë(zi + 8) 

Ë(zi + 8) =e-i{; Ë(zi+l- 8) 

figuur 1.10 

(1.41a) 

(1.41b) 

Schematische weergave van de complexe amplitude van het elektrisch veld in het volume 

tussen tlvee grensvlakken 

waann ~ = 
2
; Îiidi en di = zi+l - zi. De volume matrix ziet en er dan als volgt uit 
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(1.42) 

De relatie tussen de complexe amplitude van het elektrisch veld voor en nadat de EM-golf het 

volume tussen de twee grensvlakken heeft gepasseerd is nu 

(1.43) 

Met behulp van het zojuist beschreven matrixformalisme kunnen we nu heel eenvoudig de 

totale transmissie en reflectie van een multilaag structuur met een totale dikte d berekenen. (zie 

fig 1.11) 

E. 
I 

E 
r 

figuur 1.11 

Schematische weergave van de beschrijving van een EM-golf door een multilaag structuur. 
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(1.44) 

De complexe amplitudes van de inkomende, gereflecteerde en getransrnitteerde golf hangen nu 

als volgt samen: 

[E;] [Et] Er = Mo,l, ... ,i,i+l O (1.45) 

Waarbij we dus aannemen dat er vanuit het oneindige geen golf komt. Door normering van de 

complexe amplitude van het elektrisch veld op 1 kunnen we vergelijking 1.45 omschrijven tot: 

(1.46) 

Uit de elementen van de matrix M 0•1 •.. ,i,i+l volgt dan heel eenvoudig voor de 

amplitudecoëfficiënten van het gehele coherente systeem 

(1.47a) 

(1.47b) 

Uiteraard is de matrixvoorstelling voor een doorgang van rechts naar links is gelijk aan de 

inverse van de bovenstaande matrix , Mi+l,i,i-l, ..• 1.o = (M 0•1,2,.;,;+1 )"
1 

• 

Met de vergelijkingen 1.47a en 1.47b voor de amplitudecoëfficiënten hebben we nu een 

verband gelegd tussen onze macroscopische parameters R en T die direct samenhangen deze 

amplitudecoëfficiënten (zie vergelijking 1.48) en de microscopische parameters (zie 

vergelijking 1.28a en 1.28b ). 
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We zullen nu dit coherente deel gaan koppelen aan het incoherente deel (het substraat) door 

ons matrixformalisme enigszins aan te passen, zodat we het uiteindelijk verband tussen de 

macro- en microscopische parameters kunnen leggen. 

1.5.3 Incoherente Interferentie 

In de voorgaande paragraaf zijn we ervan uit gegaan dat de lagen zo dun waren dat er 

coherente interferentie optrad. Achter deze dunne lagen bevindt zich echter een substraat dat 

zo dik is dat de optische dikte groot is ten opzichte van de coherentielengte van de gebruikte 

EM-straling8
. De resulterende golf bestaat daarom uit incoherente multiple-beam reflecties en 

de sterkte van het resulterende gemeten veld hangt slechts alleen af van de intensiteiten en niet 

meer van de fase. Deze intensiteiten zijn als volgt gedefinieerd: 

1\j = ~(~f 
Rji=rA0J 

Re(nJ _(_). 
T = t t 

IJ R (-) IJ lj e n; 

Re(nJ _ (- )* 
T = ( ) t t )I R - )I )I e n1 

(1.48) 

waarbij r en T de hiervoor genoemde Fresnel- of amplitudecoëfficiënten zijn. Laten we nu eens 

kijken hoe het matrixformalisme uit paragraaf 1.5.2 kan worden aangepast voor een simpele 

incoherente structuur die vrij goed overeenkomt met onze simpele voorstelling van de 

structuur in figuur 1.8. De structuur, of beter gezegd het systeem bestaat uit lucht-epitaxiale 

film lagen-substraat-lucht, aangeduid met 0-1-S-2. De coherente matrix voorstelling van 0-1-S, 

8 Voor onze sample geldt dat d.ubstraat =0.5 mm, n~3.6, ).~750-900 nm en ~A.=0.5 nm waaruit volgt dat 2nd 

ongeveer 3 keer zo groter is dan J.-:'IL1l zodatdevoonvaarde gesteld in vergelijking 1.26 niet meer geldig is. 
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een coherente film tussen een halfoneinding substraat en een halfoneinding lucht, wordt 

gegeven door Mo1s zoals algemeen beschreven is in paragraaf 1.5.1. Er geldt dus: 

(1.49) 

· d · 1 M d · M ·· -coh -coh -coh -coh f 1 Ult e matnxe ementen ij van e matnx 018 ZIJn r01 s , rs01 , t01s , ts10 a te ezen 

reflectie in lucht aan film 

-coh nz,2 
rSIO = -- reflectie in substraat aan film 

nlll 

-coh 1 
/DIS =-

(1.50) 

transmissie door film vanuit lucht 
nlll 

transmissie door film vanuit substraat 

Nu schrijven we deze coherente matrix om naar een incoherente pseudo-grensvlak matrix. 

Deze matrix beschrijft dan de overgang van het pseudo-grensvlak tussen (lucht-film) en het 

substraat. Om deze incoherente pseudo-grensvlak matrix te verkrijgen schrijven we de 

Fresnelcoëfficiënten uit de bovenstaande coherente matrix om naar de intensiteitscoëfficiënten 

zoals die gedefinieerd zijn in vergelijking 1.48. De nieuw (pseudo-)grensvlak matrix gaat er 

dan als volgt uitzien: 

Mincoh = _1_( 1 
DIS l'o,s Ro1s 

(1.51) 

De resulterende incoherente matrix N van het systeem bestaat uit deze incoherente pseudo

grensvlak matrix lucht-film-substraat (0-1-S), een incoherente volume matrix van het substraat 

en een incoherente grensvlak matrix substraat-lucht 
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(1.52) 

De resulterende transmissie- en reflectiecoëfficiënten ZIJn als volgt af te lezen uit deze 

uiteindelijke matrix N: 

1121 R =-o!s2 
11 11 

1 
1: =-

OIS2 1l 
11 

reflectie in de lucht (0) aan de structuur 

(1.53) 
transmissie door de structuur vanuit de lucht (0) 

Deze incoherente transmissie- en reflectiecoëfficiënten zijn voor ons van belang, omdat het 

deze coëfficiënten zijn die we hebben gemeten in de fototransmissie en de fotoreflectie 

experimenten. De koppeling met de microscopische parameters a, ~a, n en ~n (en dus fi en 

~fi) wordt gelegd via de matrixelementen n11 en n21 . (zie ook vergelijking 1.28). 
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Hoofdstuk 2 

Experimentele Opzet 

2.1 Sample Karakterisatie 

De structuur van de hetero-n-i-p-i's die successievelijk zijn bestudeerd met fotoreflectie en 

fototransmissie experimenten, is hieronder schematische weergegeven in figuur 2.1. 

Intrinsiek gebied met 
AlGaAs/GaAs (50Á/50Á) 

MQW structuur (1 Ox) 

Intrinsiek gebied met 
AlGaAs/GaAs (50Á/50Á) 

MQW structuur (IOx) 

> 

\]/ GaAs deklaag 170 A 

figuur 2.1. 

<E:-<-- AIAs(17 Á)/GaAs(17 Á) 
superrooster n-type 

superrooster n-type 

Al 0_pa
0
_ls ets-stop laag 1.5 ~m 

GaAs Substraat 0.5 mm 

De schematische weergave van de hetero-n-i-p-i-structuur. 

Op het GaAs substraat is allereerst een AlGaAs ets-stop laag gegroeid. Dit is gedaan omdat we 

voor onze fototransmissie experimenten het substraat moeten wegetsen, omdat anders het 

transmissiesignaal volledig wordt geabsorbeerd door het substraat. Vervolgens is daarop de 
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n-i-p-i-structuur gegroeid. De p- en n-gedoteerde lagen ZIJn 17 Á/17 A AIAs/GaAs 

superroosters, die door hun datering van ±2x1018cm-3 zorgen voor het ingebouwd elektrisch 

veld. De keuze voor de verhouding 17 Á/17 A is gemaakt, omdat dan de eerst overgang ( e 1-

hhl) in het superrooster groter is dan de excitatie energie (644 nm~l.92 eV). Hierdoor 

voorkomen we dat we in het superrooster en dus direct in de ruimtelading, ladingsdragers gaan 

exciteren. Dit zou namelijk tot gevolg hebben dat we het veld continu compenseren, waardoor 

dus alle effecten als gevolg van een wisselend elektrisch veld zouden verdwijnen. 

Het intrinsiek gebied tussen de superroosters is een SOÁ/SOA AlxGal-xAs/GaAs multi

quantumput structuur. Om de invloed van de putdiepte (of barrièrehoogte) op opto-optische 

modulatie te bestuderen, hebben we drie samples ontworpen met verschillende aluminium-

percentages in de barrière (x); 33% (W569), 45% (W570) en 60% (W568). 

Tenslotte is op de n-i-p-i structuur nog een GaAs deklaag gegroeid. Deze heeft echter geen 

invloed op de metingen en berekeningen aan deze structuren. 

2.2 Fotoreflectie 

Zoals al vermeld kunnen we de verandering van de complexe brekingsindex van de hetero-n-i

p-i structuren niet direct meten. Daarom meten we fotoreflectie en fototransmissie spectra 

omdat deze indirect de verandering van de complexe brekingsindex weerspiegelen. De opzet 

voor de fotoreflectie experimenten is weergegeven in figuur 2.2. 
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detector 

De probe bundel: De halogeen lamp dient als lichtbron voor onze probe bundel. Met de 

monochromator kunnen van het continue spectrum van de halogeen lamp een golflengte 

selecteren met een resolutie van typisch 0.5 nm. De bundel die uit de monochromator komt 

wordt vervolgens middels een aantal spiegels en lenzen op het sample gefocusseerd. Hierbij 

maken we met het objectief een tussenafbeelding, omdat we anders teveel signaal verliezen. De 

gereflecteerde bundel die van het sample komt wordt op een detector gefocusseerd waarna het 

signaal (een spanning) met een lock-in wordt versterkt. De frequentie van de chopper dient als 

referentie voor de loek-in. 

De pomp bundel: De DCM-laser levert de pomp bundel en is ingesteld op een golflengte van 

644 nm (1.92 eV). De laser bundel wordt via spiegels door een stabilisator gestuurd om 
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fluctuatie in de bundelintensiteit te corrigeren. Vervolgens wordt de bundel op het sample 

gefocusseerd, zodanig dat de laserspot en de spot van de probe bundel elkaar overlappen. 

Zoals we kunnen zien staat ons sample onder een hoek van 45°. Dit is gedaan om te 

voorkomen dat er teveel fotoluminescentie-signaal (PL-signaal) op de detector valt. Het 

ongewenste PL-signaal heeft namelijk dezelfde frequentie als het fotoreflectie signaal, 

waardoor het eveneens wordt versterkt. Een tweede mogelijkheid om het ongewenste PL

signaal te elimineren is door de laserbundel iets achter het sample te focusseren. Hierdoor zal 

het PL-signaal dat richting detector gaat, anders gefocusseerd worden door de lenzen voor de 

detector dan het probe licht, waardoor we het ongewenste PL-signaal met een pin-hole kunnen 

tegenhouden. 

De pomp bundel zal nu, zoals in de algemene inleiding al uitgebreid is besproken, in het 

intrinsiek gebied van de hetero-n-i-p-i's (de MQW-structuur) ladingsdragers creëren. Deze 

ladingsdragers zullen eerst door de quanturnputten worden ingevangen. Vervolgens zal een 

deel hiervan weer uit de putten ontsnappen en naar de gedoteerde p- en n-lagen driften, alwaar 

ze de ruimtelading geheel of gedeeltelijk compenseren. Dit resulteert in een volledig of 

gedeeltelijke compensatie van het elektrische veld. Door de laser bundel nu periodiek te 

onderbreken met behulp van een chopper (zie figuur 2.2) zal er dus een periodieke 

compensatie van het veld optreden (de veldmodulatie). Het gedeelte van de ladingsdragers dat 

achterblijft in de quanturnputten zal het zogenaamde bandfilling effect veroorzaken. Dit effect 

is voor ons echter een neveneffect (zie paragraaf 3 .2) en zal dus verder niet uitgebreid worden 

toegelicht en we volstaan hier met een verwijzing naar o.a. referentie [17]. Door de modulatie 

van het veld zal de probe bundel een periodiek verandering van de reflectie (&) en dus de 

complexe brekingsindex zien. Door nu de probe bundel met behulp van de monochromator 

langs het spectrum te laten scannen kunnen we de verandering in reflectie als functie van de 

golflengte (of energie) meten. 

Blokkeren we nu de pomp bundel en plaatsen we de chopper in de probe bundel dan kunnen 

we het reflectiespectrum R(.A) meten. We moeten namelijk om de verandering van de complexe 

brekingsindex te meten niet het L1R maar L1RIR spectrum hebben zoals indirect uit vergelijking 

1.1 volgt. Naast deze reden is er ook nog een technische reden waarom we &(.A)IR(.A) meten. 

Dit is in te zien als we naar de volgende vergelijkingen kijken: 
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(2.1) 

De factor 10 bevat een aantal parameters waar we in ons experiment geen invloed op kunnen 

uitoefenen. Zo heeft de halogeen lamp niet dezelfde intensiteit voor elke golflengte en is 

gevoeligheid van de detector golflengte afhankelijk. Al deze parameters zitten opgesloten in de 

factor 10 . Door nu &?.(À)IR(À) te bepalen elimineren we al deze parameters. 

2.3 Fototransmissie 

Zoals in paragraaf 1.1 al is aangegeven meten we bij fotoreflectie experimenten een mengsel 

van absorptie en dispersie. Om deze twee bijdrage van elkaar te kunnen onderscheiden voeren 

we ook fototransmissie experimenten uit. De fototransmissie spectra geven namelijk alleen de 

verandering van de absorptie weer, zodat we deze bijdrage apart kunnen bekijken. De 

afwijkingen in de berekening van onze absorptiespectra t.o.v. de werkelijke spectra, kunnen we 

op deze manier apart afschatten en eventueel beperken. Dit laatste houdt dan ook in dat we 

afwijkingen in de berekening van de dispersie eveneens apart en beter kunnen afschatten, 

omdat we weten waar ze eventueel vandaan komen. 

De opstelling voor fototransmissie experimenten is nagenoeg identiek aan die van fotoreflectie 

(zie figuur 2.3). Het enige verschil is dat de detector nu achter het sample is opgesteld, omdat 

we het verschil in doorgelaten intensiteit als gevolg van het optisch pompen, willen meten. 

Bovendien is bij de samples, zoals in paragraaf 2.1 al opgemerkt, op verscheidene plaatsen het 

substraat weggeëtst, omdat dit anders het probe signaal volledig absorbeert. 
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figuur 2.3 

Experimentele opzet voor transmissie en fototransmissie experimenten. 

Een nadeel van deze opstelling is dat we vrij veel last hebben van fotoluminescentie. Aangezien 

het grootste deel van dit signaal loodrecht van het sample komt, valt dit dus ook op de 

detector. De oplossingen aangedragen voor fotoreflectie helpen hier niet. Het enige wat men 

kan doen is het fotoluminescentie signaal met de lock-in versterker op nul instellen of met 

behulp van een dubbel chopper zowel de probe als de pomp bundel choppen en op de verschil 

of som frequentie meten. 

Naast de fototransmissie spectra meten we ook de transmissie spectra. Dit doen we door, 

evenals bij de fotoreflectie experimenten, de pomp bundel te blokkeren en de chopper in de 

probe bundel te plaatsen. De redenen waarom we ook het transmissie spectrum meten is 

analoog aan die voor de fotoreflectie experimenten. Uit vergelijking 1.3 volgt namelijk dat 

L1T(1) IT(l) het verschil in absorptie weergeeft en daarnaast elimineren we op deze manier ook 

de al eerder genoemde factor Io. 
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Hoofdstuk 3 

Resultaten en Discussie 

3.1 Inleiding 

In de onderstaande figuur 3.1 is een fotoreflectie spectrum weergegeven van het sample W569 

(x=33%). In het spectrum kunnen we duidelijk een aantal karakteristieke pieken zien. 
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Een fotoreflectiespectrum van het sample W569 bij een modulatiefrequentie van70Hz en een 

excitatiedichtheid van 140 m W!cm2
• 

Bij een energie van ongeveer 1.424 eV zien we een piek die afkomstig is van het GaAs

substraat. De grote piek rond de 1.508 eV is afkomstig van de el-hhl overgang en de kleine 

piek daarnaast, bij 1.535 eV is afkomstig van de el-lhl overgang. De pieken tussen de 

energieën 1.660 eVen 1.740 eV zijn afkomstig van een mengsel van de miniband formatie van 
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het hh2- en hh3-niveau. Deze minibanden ontstaan in deze structuur, doordat bij een 

aluminiumpercentage van 33% en een breedte van de put van ±50 A, het hh2 en hh3-niveau 

slecht gebonden zijn. Dit betekent dat de golffuncties van deze niveaus slecht gelokaliseerd zijn 

in de quanturnput en de staart hiervan ver in de barrière zal doordringen. Hierdoor zullen 

verschillende quanturnputten gaan koppelen, wat resulteert in de vorming van minibanden. Dit 

effect is voor ons nu niet van belang, maar is zeer interessant als we de invloed van de 

barrièredikte zouden willen gaan bestuderen. Wij zullen ons nu verder concentreren op het 

energiegebied van 1.45 eV tot 1.6 eV, omdat hierin de voor een modulator twee belangrijkste 

pieken liggen, de el-hhl en de el-lh overgang. 

3.2 Modulatiefrequentie Afhankelijkheid Fotoreflectie 

Zoals we in de algemene inleiding al hebben aangegeven, zijn we geïnteresseerd in de invloed 

van de putdiepte van hetero-n-i-p-i-structuren op de verandering van de complexe 

brekingsindex bij opto-optische modulatie. Om kwalitatief iets over deze invloed te kunnen 

zeggen hebben we het fotoreflectie signaal gemeten als functie van de modulatiefrequentie en 

de excitatiedichtheid (zie paragraaf3.3). 

Allereerst kijken we naar de verandering van het fotoreflectie signaal als functie van de 

modulatiefrequentie. Dit stelt ons namelijk in staat de twee effecten die een bijdrage leveren 

aan het fotoreflectie signaal van elkaar te onderscheiden. Deze twee effecten zijn 

respectievelijk het Quanturn Confined Stark Effect (QCSE) en het bandfilling effect (of 

screening). Voordat we de resultaten van de metingen zullen bekijken lichten we eerst deze 

twee effecten wat verder toe. 

Het QCSE hangt samen met de eerder besproken Stark Shift. Als de n-i-p-i niet belicht wordt 

met een laser bevinden de quanturnputten zich in een elektrisch veld en zullen de discrete 

energieniveaus in de putten verschoven zijn over een bepaalde energieafstand &srark t.o.v. de 

energieniveaus van een quanturnput zonder elektrisch veld. Creëren we nu ladingsdragers in 

het intrinsiek deel van de n-i-p-i, dan zullen deze eerst ingevangen worden door de 

quantumputten. Vervolgens zal een deel van deze ladingsdragers (verder de n-i-p-i-
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ladingsdragers genoemd) ontsnappen uit de put en richting gedoteerde p- en n-lagen driften, 

waardoor een deel van het elektrisch veld zal worden gecompenseerd (zie algemene inleiding 

en paragraaf 2.2). Deze afname van het elektrisch veld veroorzaakt een afname in de Stark 

Shift. Deze verandering in de Stark Shift zal zich uiten in een verschil in de absorptie en de 

dispersie en dus in de reflectie (zie paragraaf 1.5). De tijdschaal waarop dit effect plaats vindt 

(Tn;p;) wordt o.a. bepaald door de ruimtelijke scheiding van de n-i-p-i-ladingsdragers. 

Het bandfilling effect wordt volledig bepaald door de ladingsdragers die na invanging in de 

quanturnputten blijven. De aanwezigheid van deze ladingsdragers in de put heeft twee 

consequenties: Screening [ 17] en een afname in de kans een onbezette toestand in de 

geleidingsband te vinden, m.a.w. in vergelijking 1.9 geldt nu f(e;)>O. Deze beide effecten 

resulteren in een afname van de absorptie en de dispersie en dus ook weer in de reflectie. De 

tijdschaal waarop dit effect plaats vindt wordt volledig bepaald door de recombinatie tijd van 

de ladingsdragers in de put (Tree). 

Om het effect van beide bijdragen (QCSE en bandfilling) tot het fotoreflectie signaal nog wat 

verder te verduidelijk zijn ze in figuur 3 .2 schematische weergegeven. Hierbij is als maat voor 

het fotoreflectie signaal de piekhoogte van de e 1-hh 1 overgang genomen. 
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figuur 3.2 

De opbomv van de modulatie frequentie afhankelijkheid van het fotoreflectie signaal van de 

hetero-n-i-p-i-structuren. 
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Zoals we kunnen zien is de bijdrage van het bandfilling effect klein en frequentie onafhankelijk 

Dat het bandfilling effect klein is wordt veroorzaakt door het feit dat de recombinatietijd van 

de ladingsdragers (Tree) veel groter is dan de tijd die ze nodig hebben om te ontsnappen uit de 

quanturnput (Tese). De ladingsdragers hebben dus genoeg tijd om te ontsnappen uit de put, 

voordat ze recombineren. Het bandfilling effect is frequentie onafhankelijkheid, omdat de 

recombinatie tijd van de ladingsdragers (Tree) veel kleiner is dan modulatiefrequentie 

(JIO.Jmod=Tmod). 

De bijdrage van de QCSE daarentegen is sterk frequentie afhankelijk en bij lage frequentie 

overheersend. Bij zeer hoge frequentie verdwijnt de bijdrage van het QCSE echter volledig en 

zien we alleen nog het bandfilling effect. Bij deze hoge frequentie moduleren we het veld 

namelijk zo snel dat de n-i-p-i-ladingsdragers geen tijd krijgen om te recombineren 

( Tmod< < Tn;p;). Hierdoor blijft het veld dus continu in de gedeeltelijk gecompenseerde positie 

staan. In zo'n "statisch" veld krijgen we geen verandering meer in de Stark Shift en dus geen 

verandering meer in het QCSE. Het bandfilling effect heeft zoals gzegd een veel kleinere 

karakteristieke tijd en zal dus nog wel een bijdrage aan het signaal kunnen geven. Bij zéér lage 

frequentie blijft het signaal overigens ook weer constant. Dit komt doordat de modulatie van 

het veld nu zo traag gaat, dat alle n-i-p-i-ladingsdragers kunnen recombineren, voordat het 

veld weer opnieuw gecompenseerd wordt. Hierdoor blijft de bijdrage van het QCSE constant. 

Kijken we nu naar modulatiefrequentie afhankelijkheid van het fotoreflectie signaal van onze 

drie samples W569 (x=33%),W570 (x=45%) en W568 (x=60%). Hierbij is, evenals bij de 

schets in figuur 3.2, de piekhoogte van de el-hhl overgang als maat voor het fotoreflectie 

signaal genomen en uitgezet als functie van de modulatiefrequentie. 
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De modulatiefrequentie afhankelijkheid van de piekhoogte van de el-hhl overgang van de 

drie hetero-n-i-p-i structuren bij een excitatiedichtheid van 140 m W!cnl. 
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We zien dat het signaal voor alle drie de sample bij lage frequenties sterk daalt en vervolgens 

bij hoge frequentie constant blijft. Dit is consistent met de hiervoor gegeven uitleg over de 

twee verschillende bijdrage: Bij lage frequentie overheerst het sterk frequentie afhankelijke 

QCSE en bij zeer hoge frequentie is dit effect volledig verdwenen, zodat we alleen nog het veel 

kleinere bandfilling effect zien. Bij zéér lage frequentie blijft het signaal echter niet constant, 

zoals we zouden verwachten uit de schets in figuur 3.2. De conclusie die we hieruit kunnen 

trekken is dat we voor onze drie sample te maken hebben met een zeer lange recombinatie tijd 

van de n-i-p-i-ladingsdragers ( Tn;p;). Deze tijd hangt namelijk samen met de frequentie van het 

zogenaamde 3dB punt; T";pi = 1/f . Dit 3dB punt zouden kunnen we bepalen als we weten 
/ j3dB 

bij welke frequentie het fotoreflectie signaal (hier de piekhoogte van de el-hhl overgang) twee 

keer zo klein is geworden. Hiertoe moeten we echter wel weten wat het maximum signaal is en 

waar het signaal gaat inzakken en dat kunnen we met deze samples niet zien. We kunnen 

slechts concluderen dat dit 3dB punt bij zeer lage frequentie ( <20 Hz) ligt en dus in de orde 

van 50 ms ligt. 

Een tweede interessant kenmerk van de samples is, dat het punt ~aar de bijdrage van de QCSE 

ondergeschikt wordt aan dat van de bandfilling voor alle drie de sample gelijk is (±100Hz). Dat 

dit punt voor alle sample bij dezelfde frequentie moet liggen is als volgt in te zien: De n-i-p-i 

ladingsdragers die het veld compenseren kunnen op twee manier recombineren; in de 

gedoteerde lagen zelf met een donor (elektron) of acceptor (gat) ( n) of met een ladingsdrager 

aan de andere kant van het intrinsieke gebied (een elektron uit het n-gedoteerde gebied met een 

gat in het p-gebied) ( T2l. Voor alle sample is de dopingconcentratie gelijk evenals de dikte van 

het intrinsieke gebied. Dit houdt in dat combinatie van TI en T2 voor alle samples gelijk is. 

Hieruit volgt dat de totale Tnipi, die bepaald wordt door deze twee recombinatie tijden TI en T2, 

(1/Tnipi=l/TI+ lh2) eveneens voor alle sample gelijk is. 

9 Naast deze twee recombinatie mechanismen treedt er ook diffusie van de ladingdragers op, maar ook dit 

effect is voor alle samples identiek. 
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Dit laatste resultaat toont nu heel mooi aan, dat de frequentie waarmee we complexe 

brekingsindex (ft) van onze hetero-n-i-p-i-structuur kunnen moduleren, niet beïnvloed wordt 

door de putdiepte, maar volledig wordt bepaald door de onderliggende homo-n-i-p-i-structuur. 

3.3 Excitatiedichtheid Afhankelijkheid Fotoreflectie 

De tweede parameter die het fotoreflectie signaal beïnvloed en aan de hand waarvan we 

kwalitatief is kunnen zeggen over het effect van de putdiepte op L\ft, is de excitatiedichtheid. 

We verwachten bij de excitatiedichtheid afhankelijke fotoreflectie metingen, in tegenstelling tot 

bij de modulatiefrequentie afhankelijke metingen, dat de wijze waarop het fotoreflectie signaal 

afhangt van de excitatiedichtheid duidelijke zal worden beïnvloed door de diepte van de 

quantumputten. Dit is als volgt in te zien: Door het optisch pompen ontstaan er ladingsdragers. 

Deze zullen eerst worden ingevangen door de quantumputten. Vervolgens zal een deel van 

deze ladingsdragers weer ontsnappen uit de quanturnputten en naar de gedoteerde p- en n

lagen driften, waardoor het elektrisch veld geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd. De 

hoeveelheid ladingsdragers die kan ontsnappen uit de quanturnputten is echter afhankelijk van 

de putdiepte. Hoe dieper de put is hoe moeilijker het voor de ladingsdragers is om hieruit te 

ontsnappen. Dit betekent dat als we starten met dezelfde hoeveelheid ladingsdragers in de put, 

er voor een diepe put minder ladingsdragers weer kunnen ontsnappen om het veld te 

compenseren. 

Bekijken we nu het fotoreflectie signaal als functie van de excitatiedichtheid voor de drie 

samples W569 (x=33%), W570 (x=45%) en W568 (x=60%) bij een modulatie frequentie van 

70 Hz10 
. Als maat voor het fotoreflectie signaal is hier, evenals bij de modulatiefrequentie 

afhankelijkheid, de piekhoogte van de el-hhl overgang genomen. Het resultaat is weergegeven 

in figuur 3. 4 

10 Bij deze modulatiefrequentie is de bijdrage van het QCSE al twee tot drie keer zo groot als het bandfilling 

effect, zodat we de verandering in de fotorcfelectie bijna helemaal aan dit effect kunnen toeschrijven. 
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De excitatiedichtheid afhankelijkheid van de piekhoogte van de el-hhl overgang van de drie 

hetero-n-i-p-i structuren bij een modulatiefrequentie van 70Hz. 
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Zoals we kunnen zien neemt het signaal toe als we de excitatiedichtheid verhogen. Dit is ook te 

verwachten, omdat we bij toenemende excitatiedichtheid meer ladingsdragers vrijmaken, 

waardoor er ook meer ladingsdragers zullen ontsnappen uit de quanturnputten en het elektrisch 

veld dus sterker gecompenseerd kan worden. Bij hoge excitatiedichtheden blijft het signaal 

echter constant. Dit komt omdat er bij een bepaalde excitatiedichtheid zoveel ladingsdragers 

uit de putten ontsnappen, dat het veld volledig wordt gecompenseerd. Als we dan nog meer 

ladingsdragers vrijmaken zullen deze geen invloed meer hebben op een verdere compensatie 

van het veld en is het effect van het QCSE eveneens al maximaal. 

De invloed van de putdiepte op het fotoreflectie signaal is ook heel mooi en duidelijk te zien in 

figuur 3.4. De excitatiedichtheid waarbij het veld volledig wordt gecompenseerd neemt 

namelijk toe voor hoger aluminiumpercentages (een hoger aluminiumpercentage in de barrière 

geeft een grotere effectieve opsluitenergie) 

W569: x=33% ~ 100 mW/cm2 

W570: x=45% ~ 300 mW/cm2 

W568: x=60% ~ 1500 mW/cm2 

Hiermee is dus voor het eerst kwalitatief aangetoond, dat de grootte van de modulatie van 

complexe brekingsindex (Mi) in onze hetero-n-i-p-i-structuur, sterk afhankelijk is van de diepte 

van de quantumputten: Hoe dieper de put hoe meer ladingsdrager we nodig hebben om 

dezelfde veldmodulatie te verkrijgen. Met dit resultaat in het achterhoofd gaan we nu kijken 

naar de Lla en Lln voor de verschillende putten om de optimale putdiepte te vinden. 



Hoofdstuk 3 57 

3.4 Modelberekeningen 

3 .4 .1 Inleiding 

We hebben in de vonge paragrafen voor het eerst heel duidelijk kwalitatieve de invloed 

aangegeven van de diepte van de quanturnputten op L1fi in een hetero-n-i-p-i-structuur: De 

putdiepte heeft geen invloed op de frequentie van de modulatie van fi, waar wel op de grootte 

van de modulatie van fi (L1n). Zoals we in de algemene inleiding al hebben aangegeven willen 

we ook kijken of we kwantitatief iets kunnen zeggen over de invloed van de putdiepte op L1n 

aan de hand van een modelberekening. 

Hiertoe bekijken we voor alle drie de sample een fototransmissie en fotoreflectie spectrum 

gemeten onder identieke omstandigheden, namelijk bij een modulatiefrequentie van 70 Hz en 

excitatiedichtheid 140 mW/cm2
. Bij deze waarden hebben we goede fototransmissie en 

fotoreflectie spectra gemeten voor alle samples. Bovendien is bij een modulatiefrequentie van 

70 Hz voor alle samples het QCSE ongeveer 2 tot 3 keer groter dan het bandfilling effect, 

zodat we ons volledig zullen richten op QCSE en bandfilling (of screening) buiten 

beschouwing kunnen laten11
. 

Aan de hand van deze spectra en ons model, opgebouwd uit de modellen omschreven in 

paragraaf 1.2 t/m 1.5, willen we kijken in hoeverre we de twee bijdragen tot L1n, L1a en L1n, uit 

de spectra kunnen extraheren, zodat we een kwantitatieve schatting kunnen maken van L1fi als 

functie van de putdiepte. Verder kunnen we dan ook inzien of ons model geschikt is om 

modulatoren op basis van dit soort hetero-n-i-p-i-structuren te gaan optimaliseren. 

11 We zullen straks in paragraaf 3.4.2 wel aangeven wat de invloed zou zijn van het bandfilling effect op onze 

modelberekeningen, maar hieruit zal dan direct volgen dat dit effect door ons ook op een andere manier (indien 

nodig) kan worden meegenomen. 
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3.4.2 De Invloed van Parameter Variatie op de Berekende Spectra 

Voordat we het uiteindelijke resultaat geven van de vergelijking van ons model met de 

gemeten fototransmissie en de fotoreflectie spectra en daaruit conclusies trekken, zullen we 

eerst aangeven wat in ons model de belangrijkste variabele parameters zijn en wat het effect 

van deze parameters is op de uiteindelijk berekende fototransmissie en fotorefelectie spectra. 

Dit zijn: De breedte van de put L, de inhomogene verbreding r 0 , de verandering van de 

overgangs matrixelementen ~~(x e ( z) J x hh,lh ( z) )1
2 

, de modulatie van het elektrische veld M', de 

effectieve in-plane massa m •in-ptane en ladingsdrager dichtheid in de putten p. We zullen nu 

steeds één van deze parameters variëren en kijken naar het effect op de spectra. De andere 

parameters hebben op dat moment dan hun uitgangswaarden die als volgt zijn: 

Tabel I: Uitgangssihmtie voor parameter variatie 

L (Á) ro (meV) flj(x. ( z) I x hh,lh (z) )J
2 

L1F(kV/cm) p (cm-2
) 

• 
nl in-plane 

hh lh 

52 1 2.5 2 0.581 0.531 3 1504 os 2D 6 

waarbij de volgende toelichting: 

2 

3 

4 

Deze waarde voor de breedte van de put is genomen naar aanleiding van de PL

metingen aan onze samples. 

Deze verbreding is een maat voor de ruwheid van de wanden van de quanturnput 

Dit is een maat voor de verandering van de oscillatorsterkte van de interband- en 

exciton overgangen voor en nadat het veld gemoduleerd is. 

150 kV/cm: We nemen hier voor de dikte van het intrinsieke gebied 1000 A aan en 

voor de effectieve bandgap van de gedoteerde lagen 1.50 eV (zie vergelijking I.1). 

Veder gaan we ervan uit dat het veld bij het pompen in eerste instantie volledig wordt 

gecompenseerd. 
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5 

6 

We verwaarlozen in eerste instantie eventuele screening effecten. 

We gaan uit van een perfect 2D-systeem. 
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Het aluminiumpercentage in de barrière is bij deze berekeningen 33%. Verder merken we ten 

aanzien van het elektrische veld nog het volgende op: De modulatie van het elektrische veld 

(~F) ontstaat doordat een deel van de in het intrinsieke gebied gecreërde ladingsdragers naar 

de gedoteerde p-en n-lagen drift. We kunnen daarom aan de hand van de waarde van ~ 

bepalen welk gedeelte van de ruimtelading (n) wordt gecompenseerd voor de gewenste 

compensatie van het veld. Hierbij zullen we uitgaan van een dopingconcentratie in de p- en n

lagen van typisch 1 x 1018 cm"3 en nemen we aan dat alle donoren en acceptoren volledig 

geïoniseerd zijn (n= Ndta) 

Breedte van de put 

Hieronder in figuur 3.5 ZIJn drie verschillende gesimuleerde fototransmissie spectra en 

fotoreflectie spectra van een hetero-n-i-p-i geven voor drie verschillende breedten van de put: 

40 A, 52 A en 60 A. 

Fototransmissie 
- L=40A 

r\ 

! I 
I I ! 
I I ! 
I I ! 

I I ! 
I I / 

I 1/ 
/ .-1 

J\ 
I I 
I\ I 
1\ I 

--------- L=52 A 

! ' \ / 
I 
I 
I 

I I 
I I 
I I 
I I 
\I 

\! 

1.50 1.55 

Foton Energie (eV) 

--- L=60A 

Putbreedte 

1.60 

-- L=40A 

..-.. g 
! /1 

I I ' 

Fotoreflectie 
---------- L=52 A 

~ I I i c I I ! .V\\ 
oo 1 I ; A 

ëil 1 I! 1\ I 
~ ----~-=----r_-+,~+4~~-~ 
~ \ 1 ---- .. 1 I \-·· 

'-.1 \._l · .. -./ 

1.45 1.50 1.55 

Foton Energie (eV) 

figuur 3.5 

--- L=60 

De gesimuleerde fototransmissie (links) en fotoreflectie spectra (rechts) voor putbreedte van 

40A, 52 A en 60A. 

1.60 
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Zoals we kunnen zien schuift het hele spectrum bij toenemende breedte op naar lagere 

energieën en wordt de afstand tussen de el-hhl en de el-lhl overgang kleiner. Het eerste 

effect volgt uit het feit dat bij toenemende breedte van de put de opsluitenergie kleiner wordt 

en we dus een kleinere bindingsenergie krijgen van onze discrete niveaus (inclusief de exciton 

niveaus). Het tweede effect, het verschil tussen de afname van de el-hhl en el-lhl overgang, 

wordt veroorzaakt door het verschil in effectieve massa van het zware en lichte gat. 

Inhomogene Verbreding 

In onderstaande figuur 3.6 zijn drie verschillende gesimuleerde fototransmissie en fotoreflectie 

spectra weergegeven voor de drie verschillende inhomogene verbredingen ro, 1.0 meV, 2.5 

meV en 5.0 meV. 

Inhomogene Verbreding 
Fototransmissie Fotoreflectie 

f_O==l meV f _0==2.5 me V --- f _0=5 me V r_0=1meV r_0=2.5meV f_O=SmeV 

1.50 1.55 1.60 1.45 1.50 1.55 

Foton Energie (eV) Foton Energie (eV) 

figuur 3.6 

De gesimuleerde fototransmissie (links) en fotoreflectie spectra (rechts) met inhomogene 

verbredingen van 1.0 meV, 2.5 me V en5.0 me V. 

1.60 
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Zoals we konden verwachten zal bij een toename van de inhomogene verbreding de piek 

breedte toenemen en de piekhoogte afnemen. Dit volgt direct uit de vergelijkingen voor de 

absorptiecoëffciënt (1.9), (1.10) en (1.21) 

Overgangs Matrixelementen 

In figuur 3. 7 ZIJn drie verschillende gesimuleerde fototransmissie spectra en fotoreflectie 

spectra geven voor de drie verschillende overgangs matrixelementen, Yz~j(xe(z)lxhh,zh(z)t, 

X ~l(xe(z)ix hh,z"(z)t en~l(x e (z)lx hh,zh(z)t 

Fototransmissie 
Overgangs Matrixelementen 

Fotoreflectie 
- M=M -----···· y..-Jn*M --------- J.f .. lf2"'N 

--------~ \f\1' 
':./ 

1.45 1.50 1.55 1.60 1.45 150 155 

Foton Energie (eV) Foton Energie (eV) 

figuur 3. 7 

De gesimuleerde fototransmissie (links) en fotoreflectie spectra (rechts) met overgangs 

1.60 
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Zoals we kunnen zien heeft deze verandering tot gevolg dat de pieken evenredig variëren met 

de fractie van de berekende matrixelementen ~l(xe(z)Jxhh,rh(z)f wat eveneens rechtstreeks 

volgt uit de vergelijkingen voor de absorptie (1.9), (1.21). 

Elektrisch Veld 

Vervolgens hebben we het elektrisch veld laten variëren tussen 150 kV/cm en gedeeltelijk 

gecompenseerde velden van 100 kV/cm en, 50 kV/cm en een volledig gecompenseerd veld 

(0 kV/cm). Het resultaat voor de gesimuleerde fototransmissie en fotoreflectie spectra is 

hieronder in figuur 3. 8 weergegeven. 

Fototransmissie 
Elektrisch Veld Fotoreflectie 

- M=50kV/cm --------- M=100 kV/cm --- M=150 kV/cm 
-- ~F=50kV/cm ----····--· M=IOO kV/cm --- M=150kV/cm 

1.45 

,...., 
ei 
::I 

-e .. 
'-' 
....,; .. 
Sb ·o;; 

ct! 
~ 

1.50 1.55 1.60 
1.45 1.50 1.55 

Foton Energie (eV) Foton Energie (eV) 

figuur 3. 8 

De gesimuleerde fototransmissie (links) en fotoreflectie spectra (rechts) waarbij het 

elektrische veld variëert van 150 kV/cm tot gedeeltelijk gecompenseerde velden van 

100 kV/cm en 50 kV/cm en een volledig gecompenseerd veld, 0 kV/enz. 

Uit deze spectra volgt dat hoe minder het veld gecompenseerd wordt hoe kleiner het 

fotoreflectie en fototransmissie signaal wordt. Bovendien zien we als gevolg van een 

afnemende veld modulatie een verschuiving naar een lagere energie. De maten waarin het veld 

1.60 
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gecompenseerd wordt, hangt af van de hoeveelheid ladingsdragers die vanuit de 

quanturnputten richting gedoteerde lagen zal driften. Dit betekent dat we de bovenstaande 

figuur ook kunnen toelichten in termen van ladingsdragerdichtheden. De dopingconcentratie 

die nodig om een bepaald ingebouwd elektrisch veld te verkrijgen kan bepaald worden door 

berekening van de zogenaamde quasi-Fermi niveaus [6, 11, 12] bij verschillende 

dopingconcentratie. Uit de verandering van deze quasi-Fermi niveaus kunnen we dan de 

verandering van het elektrisch veld bepalen. Als we uitgegaan van de situatie dat we voor een 

ingebouwd veld van 150 kV/cm een dopingconcentratie van 1x1018cm·3 nodig hebben, dan 

volgt na berekening van de quasi-Fermi-niveaus, dat we voor 100 kV/cm, 50 kV/cm en 

0 kV/cm respectievelijk, 1x1014cm·3
, 1x109cm·3 en uiteraard 0 cm·3 als concentratie van de 

resterende (niet gecompenseerde) acceptoren en donoren moeten hebben gekregen. Hieruit 

kunnen we dan dus bepalen hoeveel ruimtelading we moeten compenseren in de p- en n-lagen 

om deze concentratie te bereiken. Op deze wijze zullen we straks ook in paragraaf 3.4.3 naar 

de modulatie van het elektrisch veld kijken. 

Effectieve In-Plane Massa 

Zoals in paragraaf 1.3.1 al voor excitonen is aangegeven gaan we in eerste in stantie uit van 

een perfect 2D-systeem. In de praktijk zal dit echter nooit het geval zijn. Een gevolg hiervan is 

dat o.a. onze aanname voor de in-plane massa's niet volledig correct is. De in-plane massa 

voor de zware en lichte gaten zullen ergens tussen de perfecte 2D (in-plane) en perfect 3D 

(bulk) massa in liggen. Dit betekent dat de effectieve massa voor de zware gaten iets groter en 

voor de lichte gaten iets kleiner kan zijn dan bij een volledige mass-reversal zoals die volgt uit 

de Luttinger Hamiltoniaan [8]. 

Het effect van de in-plane massa's op de fototransmissie en fotoreflectie spectra is in figuur 3.9 

te zien, waarbij we voor de zware en lichte gaten de volgende massa's aannemen: 
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Tabel II: relatieve waarden van de effectieve in-plane massa 

1.45 

MIIIFQ.J1 
MJh=().21 

m;,( .3774 (3D) .1500 .1117(2D) 

mi, .0905 (3D) .1500 .2105 (2D) 
mo 

Fototransmissie 
Effectieve In-Plane Massa 

1.50 

Mh!F0.15 
Mlh=0.15 

1.55 

Foton Energie (eV) 

Mhh91.37 
Mlh=-1J.09 

1.60 1.45 

figuur 3.9 

Mhb=(J.J I 
MJh=().21 

1.50 

Fotoreflectie 
Mhb=().15 
MJh=().15 

1.55 

Foton Energie (eV) 

Mhb=().37 
--- MJh=().09 

Het effect van de in-plane massa's op de fototransmissie (links) en fotoreflectie (rechts) 

spectra. 

Als we van een perfect 2D-systeem naar een perfect 3D-systeem overgaan, zien we dat de piek 

van de e1-hh1 overgang groter wordt en naar lagere energieën verschuift en de piek van de 

e1-lh1 piek het tegenovergestelde gedrag vertoont: Verlaging van de piekhoogte en 

verschuiving naar hoger energieën. 

1.60 
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Ladingsdragerdichtheid in de put 

Tenslotte hebben we gekeken naar het effect van ladingsdragers in de put. Het effect van deze 

ladingsdragers (het bandfilling effect) op de fototransmissie en fotoreflectie spectra is te zien in 

figuur 3.10 waarin deze spectra zijn weergeven voor ladingsdragerdichtheden van 0 cm·2, 

10x109 cm·2 en 100x109 cm-2
. 

Fototransmissie 
Ladingdragerdiclztlzeid in de put 

Fotoreflectie 
-- n=Ocm"2 ···------- n=lOxlO gcm ·l --- n=lOOxlO 

9 
cm ·l 

- n=Ocm-2 --------- n=l0xl0
9 

cm·
1 

--- n=IOOxto' cm"1 

~ vv~--: __ , 

·-· 

1.50 1.55 1.60 1.45 1.50 1.55 

Foton Energie (eV) Foton Energie (eV) 

figuur 3.10 

Het effect van bandfilling op de fototransmissie (links) en fotoreflectie (rechts) spectra. 

Zoals we kunnen zien heeft bandfilling vooral effect op de piekhoogte en verandert er verder 

weinig aan de positie van de spectra. Dit betekent dat we eventuele correctie op de piekhoogte 

ook kunnen uitvoeren door de overgangs matrixelementen aan te passen. Dit laatste is te 

verantwoorden door het feit, dat de verandering in de absorptie a.g.v. het bandfilling effect 

mede verklaart kan worden door een afname in de kans op een overgang in termen van de 

bezettingsgradenf( eJ enf( ej) (zie paragraaf 3 .2). 

1.60 
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3.4.3 Vergelijking van de Modelberekening met de Gemeten Spectra 

Nu we weten wat voor effect de verschillende variabelen omschreven in paragraaf3.4.2 hebben 

op de gesimuleerde spectra, kunnen we ons model gaan vergelijken met de gemeten 

fototransmissie en fotoreflectiespectra. 

De uiteindelijke waarden voor de in paragraaf3.4.2 omschreven variabelen zijn: 

Tabel III: gegevens van de modelparameters 

Sample L (Á) ro (meV) m" in-plane L1F (kV/cm) ill(z .(z)ixhh,lh (z)t 

hh lh hh lh 

W569 (x=33%) 51 1 0.112 0.160 75 0.265 0.264 

W570 (x=45%) 47 1 0.112 0.160 40 0.243 0.235 

W568 (x=60%) 47 1 0.112 0.160 30 0.234 0.221 

Voor de relatieve effectieve in-plane massa van het lichte gat is een kleiner waarde genomen 

dan de waarde in een perfect 2D-systeem. Een reële quanturnput is namelijk niet een perfect 

2D-systeem en dus zal de waarde van de effectieve in-plane massa van de gaten in 

werkelijkheid ergens tussen de 2D- en de 3D-waarde liggen. De zware gaten zijn echter vrij 

sterk gebonden en dus nemen we aan dat deze zich wel in een perfect 2D-systeem bevinden, 

terwijl we voor de veel minder sterk gebonden lichte gaten een waarde voor de massa moeten 

kiezen die al meer richting 3D-waarde ligt. 

De fluctuaties in de breedte van de put t.o.v. de gewenste 50 A zijn minimaal en inherent aan 

het feit dat we nooit expitaxiale filmlagen kunnen groeien met een afwijking ::;; 1 :ML. 

De meest interessante parameter in tabel III is de variatie in het elektrisch veld. We zien dat 

we de variatie (of modulatie) van het veld moeten laten afnemen als de putdiepte toeneemt. Dit 

is al een zeer duidelijke aanwijzing dat ons model kwalitatief goed werkt, want we verwachten 
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deze afname ook op grond van hetgeen we in paragraaf 3.3 hebben geconstateerd met 

betrekking tot de excitatiedichtheid afhankelijkheid. 

In de voorgaande paragrafen is al meerdere keren aangegeven dat de compensatie van het veld 

afhangt van het aantal ladingdragers dat de p- en n-laag bereikt om daar vervolgens een deel 

van de ruimtelading te compenseren. Dit betekent dat we de variatie van het ingebouwd 

elektrisch veld evenals m paragraaf 3.4.2 ook kunnen beschrijven m termen 

ladingsdragerdichtheden. Dit doen we weer door de quasi-Fermi niveaus te berekenen. Bij een 

concentratie van ±2x1018cm"3 hebben we in onze structuur het maximale ingebouwde 

elektrische veld van 175 kV/cm. Uit berekening van de quasi-Fermi niveaus volgt, dat we voor 

een elektrisch veld van 100 kV/cm (W569, 9=75 kV/cm), 135 kV/cm (W570, 

9=40 kV/cm) en 145 kV/cm (W568, L1F=30 kV/cm) respectievelijk lxl011cm"3
, lxl014cm·3 

en lxl015cm"3 als "nieuwe" concentratie in dep- en n-lagen moeten hebben. 

Voordat we nu verdere conclusies kunnen trekken zullen we eerst kijken naar het uiteindelijke 

resultaat voor de berekende fototransmissie spectra, uitgaande van de gegevens in tabel III, ten 

opzichte van de gemeten spectra. De spectra zijn weergegeven figuur 3 .11. De berekende 

fototransmissiespectra zijn al vermenigvuldigd met een dikte d van het fotogeëxciteerde gebied 

(PT=.:1axd zie vergelijking 1.3). Deze diktedis :=:dx10"7m, wat goed in overeenstemming is 

met de werkelijke waarde van deze dikte (d=d;ntrinsiek=l.05x10"7m). 
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figuur 3.11 

De gemeten en gesimuleerde fototransmissie spectra 
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Zoals we kunnen zien is de e 1-lh 1 overgang m de gemeten fototransmissie spectra niet 

zichtbaar. Dit kan veroorzaakt zijn door het feit dat het signaal van de e1-hh1 exciton 

overgang al zo zwak is dat de e 1-lh 1 exciton overgang zeker niet meer te zien is. De 

verhouding tussen de e1-hh1 en e1-lh1 exciton overgang is namelijk ongeveer 3:1. Wat we wel 

kunnen zien is dat, uitgaande van gegevens die goed in overeenstemming zijn met de 

werkelijkheid, de berekende fototransmissie spectra zeer goed overeenkomen met de gemeten 

spectra. 

Met de hierboven berekende absorptiespectra (die achter de fototransmissie spectra zitten, 

PT=LJ.axd) kunnen we nu direct met de functie in vergelijking (1.11) de dispersie berekenen. 

Aan de hand van het matrixformalisme beschreven in paragraaf 1.5 kunnen we dan uiteindelijk 

de reflectiecoëfficiënten bepalen om zodoende het fotoreflectiespectrum berekenen. Het 

resultaat hiervan staat in de onderstaande figuur 3.12. 
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figuur 3.12 

De gemeten en berekende fotoreflectie spectra 

70 



Hoofdstuk 3 71 

In dit figuur kunnen we z1en dat ook de berekende fotoreflectiespectra goed in 

overeenstemming zijn met de gemeten spectra. We kunnen hieruit concluderen dat ons model 

goed te gebruiken is voor de simulatie van fotoreflectie en fototransmissie spectra. Wat dus 

betekent dat we vrij goed indirect de verandering van de complexe brekingsindex uit dit soort 

spectra kunnen halen. 

Waar we uiteindelijk naar toe willen is om kwantitatiefiets te kunnen zeggen over de optimale 

putdiepte, door met ons model de grootste verandering van de complexe brekingsindex te 

bepalen als functie van deze putdiepte. Dit kunnen we nu door de maximale waarde van de 

door ons berekende Aa en An uit te zetten tegen het aluminiumpercentage in de 

barrière (x). Het resultaat staat in figuur 3.13. 
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figuur 3.13 

De maximale 1vaarde van A a en An als junctie van het aluminiumpercentage in de 

barrière (x). Het punt bij x=O% is afkomstig van referentie [11}. 
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In figuur 3.13 zijn ook L1a en L1n aangegeven voor een homo-n-i-p-i (x=O). Het intrinsiek 

gebied bestaat dan uit bulk GaAs en dus speelt alleen het Franz-Keldysh effect [6] een rol. Dit 

laatste punt laat overigens duidelijk zien, dat het Franz-Keldysh effect inderdaad een veel 

kleiner effect is dan het QCSE. 

We hebben hiermee nu voor de eerste keer zeer duidelijk ook kwantitatief het verband tussen 

de putdiepte en ~fi (in termen van ~a en ~n) aangetoond en we kunnen uit de figuur 3.13 de 

conclusie trekken, dat de optimale waarde van de putdiepte uitgedrukt m 

aluminiumpercentages ligt beneden de 33%. 
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Om het effect van de putdiepte op de verandering van de complexe brekingsindex L\fi in 

AlxGa1.xAs/GaAs-hetero-n-i-p-i-structuren onder opto-optische modulatie te bestuderen, 

hebben we drie samples met verschillende barrièrehoogten ontworpen: W569 (x=33%), W570 

(x=45%) en W568 (x=60%). Met deze samples hebben we vervolgens fotoreflectie en 

fototransmissie experimenten uitgevoerd om L\fi (in termen van L\a en L\n) te meten. Hierbij 

hebben we gekeken naar de invloed van de modulatiefrequentie en de excitatiedichtheid op L\fi. 

Uit deze experimenten volgt dat, 

• Het Quanturn Confined Starlc Effect in een hetero-n-i-p-i-structuur een veel groter effect is 

dan het bandfilling effect. 

• De frequentie waarmee we de complexe brekingsindex kunnen moduleren, niet beïnvloed 

wordt door de diepte van de quantumputten, maar volledig bepaald wordt door de 

onderliggende homo-n-i-p-i-structuur. 

• De karakteristieke tijd van de hetero-n-i-p-i-structuren 'tnipi daarom voor alle samples gelijk 

is en ongeveer 50 ms bedraagt. 

• De grootte van de modulatie van de complexe brekingsindex in onze hetero-n-i-p-i

structuur sterk afhankelijk is van de diepte van de quantumputten. Dit volgt direct uit het 

feit, dat de excitatiedichtheid waarbij het ingebouwde elektrische veld volledig wordt 

gecompenseerd, hoger ligt als de putdiepte groter is, want bij een hogere barrière kunnen 

de ladingsdragers minder makkelijk ontsnappen uit de putten en dus hebben we voor 

eenzelfde modulatie van het veld meer ladingsdragers nodig als de put dieper is. 
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Vervolgens hebben we een model opgesteld waann we interband overgangen en exciton 

effecten in een quanturnput onder invloed van een elektrisch veld beschrijven en waarmee we 

a.(E), ~a.(E), n(E) en ~n(E) kunnen berekenen. Met deze parameters hebben we vervolgens 

middels een matrixformalisme de gemeten grootheden R, ~R, T en ~ T berekend en vergeleken 

met een fotoreflectie- en fototransmissie spectrum van ieder sample, gemeten onder identieke 

omstandigheden. Hieruit bleek dat ons model goed overeenstemt met de gemeten spectra. 

Tenslotte hebben we aan de hand van de met ons model berekende ~a. en ~n, een 

kwantitatieve schatting gemaakt van de optimale barrièrehoogte (~fi maximaal) in termen van 

het aluminiumpercentage in de barrière. Deze ligt beneden de 33%. 

4.2 Aanbevelingen 

• Om de optimale barrièrehoogte nog beter te bepalen zouden we nog een set van samples 

kunnen groeien met aluminiumpercentages beneden de 33%. 

• Om nog wat meer inzicht te krijgen in de dynamica van de hetero-n-i-p-i-structuren zouden 

we de karakteristiek recombinatie tijden ( Tn;p; en Tree) moeten meten. Hiermee kunnen we 

namelijk afschatten hoeveel ladingsdragers er bij een bepaalde excitatiedichtheid in totaal 

gecreëerd worden en hoeveel er hiervan het ingebouwde elektrische veld compenseren. 

Met deze karakteristieke tijden zouden we bovendien in staat zijn om enkel op grond van 

onze modelberekeningen de optimale barrièrehoogte te bepalen. 

• We hebben al aangegeven dat er naast de breedte van de put (Lput) en putdiepte (Vb). nog 

een derde optimaliserings parameter is, namelijk de barrièrebreedte (Lbarrière). Het is 

uiteraard ook interessant om de invloed van deze parameter te gaan bestuderen, vooral ook 

omdat hierbij extra effecten zullen gaan optreden, zoals o.a. de vorming van mini-banden. 
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