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Voorwoord 

Dit afstudeerverslag is tot stand gekomen in de groep Theoretische Vaste Stof Fy
sica onder leiding van prof.dr. J.T. Devreese aan het Departement Natuurkunde van 
de Universiteit Antwerpen. Allereerst dient vermeld te worden dat het verrichte on
derzoek is gestart vanuit werknota's van prof. Devreese, dr. Brosens en dr. Peeters. 
Naast individuele gesprekken binnen de eerder vermelde staf, hebben er een aantal 
gemeenschappelijke vorderingsgesprekken over het onderzoek plaatsgevonden. 

De wetenschappelijke bijdragen, betreffende de quanturntheorie van de vaste stof, 
van prof. Devreese zelf en zijn staf zijn talrijk. Dit variërend in (bi)polaronen, Feynman
padintegralen, halfgeleiders, heterostructuren en het homogene elektrongas in al of niet 
gereduceerde dimensies. 

Aangaande het homogene elektrongas zijn studies verricht met betrekking tot de 
diëlektrische functie. Hier zijn dynamische exchange effecten, middels een tijdafhan
kelijke Hartree-Fock vergelijking, verdisconteerd via de lokale veldcorrectie. Naast dit 
driedimensionale elektrongas vormt het elektrongas in twee dimensies een belangrijk 
onderdeel van onderzoek. Zie bijvoorbeeld [1],[2],[3] en [4]. 

De staf beschikt onder andere over een tweetal IBM-RISC-computers (Reduced 
lnstruction Set Cycles). Een hedendaags adequate machine om bijvoorbeeld quanturn
structuurberekeningen mee te verrichten. De IBM-RISC-computers zijn in het verleden 
aangetrokken binnen het kader van het Alpha-project in de groep van prof. Devreese. 
Het rekenvermogen van deze machine kan het best aangegeven worden via de snelheid 
van ongeveer 7 Mflops 27 MIPS met de nieuwste POWER-processoren van IBM, terwijl 
de klokfrequentie 20 MHz bedraagt. Bij het onvermijdelijke numerieke rekenwerk zijn 
deze van dienst geweest. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Recent is er succes geboekt om met een MBE-techniek (MBE: Molecular-Beam-Epitaxy) 
een homogeen, niet-granulair, metallisch laagje tussen twee isolatoren en halfgeleidende 
substraten te groeien [5] [6] [7] [8] [9] [1 0]. Primair zijn deze ultra-dunne metaalfilms 
van interesse om transporteigenschappen [11] van metalen en halfgeleiders te combi
neren in nieuwe elektronische componenten. 

De dikte (1.5-100 nm) van dit laagje is van dezelfde orde als de De Brogliegolflengte 
(0.5 nm) van elektronen in een metaal. Dit biedt de mogelijkheid optredende quan
turneffecten ten gevolge van de eindige afmetingen (QSE: Quantum-Size-Effect) van 
het elektronensysteem te bestuderen [12]. Door alsmaar bredere metallische laagjes te 
groeien verdwijnen de quantumeffecten. 

Plasmaoscillaties zijn een essentieel onderdeel van de diëlektrische eigenschappen 
van een elektrongas, hetgeen op zijn beurt weer fundamenteel van betekenis is voor 
de respons op een elektromagnetisch veld. Over plasmonen in een metallische bulk 
(drie dimensies) is reeds een grote hoeveelheid onderzoek verricht [13][3]. Van recen
tere datum zijn experimentele en theoretische kennis over plasmonen in een quasi
tweedimensionaal elektrongas binnen halfgeleider( -isolator-) heterostructuren [14] [15]. 
De epitaxiale groeitechniek maakt het mogelijk de overgang te bestuderen van een 
quasi-tweedimensionaal naar een driedimensionaal elektrongas, louter door de breedte 
van het metallische laagje te vergroten. Anders dan bij het quasi-tweedimensionale 
elektrongas in een halfgeleider( -isolator- )heterostructuur, waar de uitgebreidheid van 
de golffuncties (mede) wordt bepaald door de penetratiediepte (orde 10 nm) in het om
ringende medium, wordt de ruimtelijke uitgebreidheid hier door de filmdikte bepaald. 
Onderzocht is welke longitudinale plasmonen kunnen voorkomen bij het verdwijnen 
van de quantumopsluiting. 

In hoofdstuk 2 zal vanuit het bandstructuurverloop door de heterostructuur heen, 
tot een model worden gekomen, waarin een elektrongas wordt opgesloten in een on
eindig diepe potentiaalput. Discretisatie van de energieniveau's laat karakteristieke 
eigenschappen als de bezetting van de toestandsruimte, de subbandenstructuur, de 
toestandsdichtheidsfunctie en het inhomogene dichtheidsverloop van het niet-wisselwer
kende elektrongas ontstaan [16] [17]. Hier worden eindig veel bezette en oneindig veel 
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onbezette subbanden mee in rekening gebracht, anders dan bij berekeningen in een 
elektrongas van een halfgeleider(-isolator-)heterostructuur [18] [19]. Voorts wordt het 
verloop van deze basiseigenschappen beschreven, wanneer de quanturnopsluiting wordt 
opgelost. Het onderscheid tussen een quasi-tweedimensionaal en een driedimensionaal 
elektrongas zal daarbij duidelijk worden. 

Elementaire excitaties in de geladen Fermivloeistof is het onderwerp van hoofdstuk 
3. De betekenis van de ééndeeltjes-overgangen komen aan de orde. Verder worden op 
de klassieke hydrodynamische wijze plasmaoscillaties behandeld, hetgeen illustratief 
van beduiding en beperkt in geldigheid is. 

Hoofdstuk 4 houdt een quanturnmechanische aanpak in van de diëlektrische eigen
schappen, van het eindig brede metallische systeem. Berekeningen vinden plaats in het 
kader van de niet-lokale RPA-benadering (RPA: Random-Phase-Approximation). Het 
ontbreken van translatie-invariantie brengt een niet-lokale diëlektrische beschrijving in 
de Fourierruimte met zich mee, anders dan in een strikt twee- of driedimensionale op
zet. De mathematische voorwaarden worden nagegaan die de dispersie van collectieve 
trillingswijzes formuleren. Vanuit de niet-lokale diëlektrische eigenschappen wordt het 
bekende lange golflengtegedrag van de plasmandispersie gevonden, behorende bij het 
quasi-tweedimensionale elektrongas. Voorts komt het depolarisatie-effect aan de orde. 

·• In hoofdstuk 5 worden plasman-excitaties onderzocht, die worden geïnduceerd door 
een snel extern elektron dat door de elektronenlaag heen schiet. De aanpak zal in 
de Bornse benadering geschieden en vindt zijn oorsprong in berekeningen van het 
energieverlies van snelle elektronen door een metaalfilm [20]. Hier zal duidelijk worden 
in hoeverre plasmanen worden geëxciteerd buiten het lange golflengtegebied. De QSE
berekeningen worden vergeleken met de hydrodynamische CSE-berekeningen (CSE: 
Classical-Size-Effect) volgens Ritchie. 

Indien alsmaar bredere laag wordt genomen, dan ontstaat een driedimensionaal e
lektrongas. Door expliciet het ontbreken van de translatie-invariantie mee te nemen 
wordt een oppervlakteplasman geconstateerd. De translatie-invariante bulklimiet voor 
de diëlektrische functie zal expliciet worden afgeleid in hoofdstuk 6. De discrete or
dening van de subbanden vloeit over tot een continuum. Wordt aan het systeem 
translatie-invariantie juist opgelegd, dan verdwijnt het fysische oppervlak en de bij
behorende plasmaneffecten aan dit oppervlak. Voorts zal het bekende bulkplasman 
aanwezig ZIJn. 

In hoofdstuk 7 zullen de gebruikte methoden een discussie ondergaan. Alle bena
deringen zullen worden aangehaald. De nadruk ligt op het kwalitatieve en illustratieve 
karakter van de berekeningen om het systeem te beschrijven met de standaardtheorie 
van het elektrongas. 

2 



Hoofdstuk 2 

Elektronische toestanden in een 
quanturnput 

2.1 Realisatie van een rechthoekige quanturnput 

·• In kristallen met een periodieke roosterstructuur ondervinden elektronen in de toestands
ruimte een energetische rangschikking volgens bandstructuren. De banden zijn geschei
den door energiegebieden waarbinnen geen elektronorbitalen kunnen bestaan. Deze 
bandgaps komen voort uit een wisselwerking tussen elektronen uit de geleidingsband 
en een op de achtergrond heersende periodieke ionische potentiaal. 

Door verschil in bandstructuur en bezetting van elektrontoestanden, binnen de 
energiebanden, tonen elektronen in metalen, isolatoren en halfgeleiders karakteristieke 
verschillen. Naar gelang de energetisch hoogst bezette banden deels of geheel gevuld 
zijn met elektronen, gedraagt een kristal zich als een geleider (metaal) respectievelijk 
een isolator. Zijn alle banden tot aan het Ferrniniveau volledig bezet, op één of twee 
banden na, dan ontstaat een halfgeleider. Juist door het verschil in grootte van de 
gap tussen de halfgeleiders (AlAs: 2.2 eV, GaAs: 1.5 eV) en het ontbreken van een 
bandgap bij metalen ontstaat een bandstructuurverloop volgens figuur 2.1. In plaats 
van een isolator (Si02 in Si) kan een halfgeleider met een (relatief) grotere bandgap 
(AlAs in GaAs) van dienst zijn. 

Een metallisch laagje tussen twee isolatoren, bijvoorbeeld NiAl tussen AlAs [5][6][7] 
[8], toont een dergelijk potentiaalverloop. Een aangrenzende gedoteerde halfgeleider, 
dient als substraat voor de heterostructuur, bijvoorbeeld n+GaAs in GaAs/ AlAs/NiAl 
f AlAs/GaAs. De isolator bezit een relatief grote gapenergie. De Fermi-energie van het 
elektronensysteem ligt in de relatief grote bandgap van de isolator, vandaar dat het 
potentiaalverloop in de overgang van metaal naar isolator als rechthoekig beschouwd 
kan worden [7] (fig. 2.1 ). 

Met een MBE-techniek kunnen metallische laagjes met een dikte groter dan w=1.5 
nm worden gegroeid [9]. In een NiAl-laagje zijn dat ongeveer vijf atoomlagen. Anders 
dan bij gesputterde metaalfilmen is de metallische laag vrij van granulaire structuren. 
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Figuur 2.1: Het verloop van de bandstructuur van een halfgeleider(s)-isolator(i)-metaal(m)
systeem. Het Ferminiveau ( EF ), alsmede de laagste geleidingsband ( Ec) en de hoogste valen
tieband (Ev) in de halfgeleider zijn aangeduid. 
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Met andere materialen zijn al quanturnstructuren van een enkele monolaag gerealiseerd. 
Deze afmeting komt qua orde grootte overeen met de De Brogliegolflengte (0.5 nm) van 
een geleidingselektron in een metaal. Aldus ontstaat een systeem waarin elektronen 
parallel aan de contactvlakken, tussen de twee isolatoren, met vrije golffuncties kun
nen worden beschreven. Loodrecht op deze vlakken bezitten de geleidingselektronen 
gelokaliseerde golffuncties. Dit in tegenstelling tot de bulk ( w --+ oo) waar, in eerste 
aanzet, voor geleidingselektronen in drie dimensies vrije golffuncties worden gebruikt. 
Door de eindige breedte van de potentiaalput expliciet in rekening te brengen ontstaat 
een discretisatie van de energieniveau's van de verschillende elektronorbitalen. 

Anders dan bij het tweedimensionale elektrongas in een halfgeleider( -isolator- )he
terostructuur [14] is het hier mogelijk vanuit een quasi-tweedimensionaal elektrongas 
( w ! 0) een driedimensionaal elektrongas ( w--+ oo) te laten ontstaan, namelijk door het 
metallische laagje te verbreden. Hierdoor verdwijnt de lokalisatie van de elektronen en 
schuiven de discrete subbanden naar elkaar toe om een continuurn te vormen. In de 
navolgende beschouwingen veronderstellen we de Schottkybarrières als oneindig hoog, 
om zo de berekeningen eenvoudig en illustratief te houden. 

Een GaAs/ AlAs/NiAl/ AlAs/GaAs-heterostructuur voorziet in elektronenopsluiting 
tot ongeveer 1.5 eV boven het metallische Ferminiveau met een subbandopsplitsing van 
ongeveer 0.9 eV rond dit Ferminiveau voor een 3.3 nm dikke film [7]. 

2.2 Elektronische toestanden binnen een oneindig 
diepe potentiaalput 

Alvorens de ongestoorde Hamiltoniaan voor een enkel elektron in het systeem wordt 
gegeven, vermelden we dat de attractieve ionische roosterpotentiaal en de repulsieve 
elektron-elektron-wisselwerkingen ondergebracht zijn in een zelfconsistente potentiaal 
die nog wordt behandeld. Verder worden veel-deeltjes-eigenschappen als exchange en 
correlatie hier buiten beschouwing gelaten (zie hoofdstuk 3). 

Voor een oneidig diepe rechthoekige potentiaalput ter breedte w, luidt de ééndeeltjes 
Schrödi ngervergelij ki ng 

met m de massa van het elektron en W(z) de potentiaalstructuur 

W(z) = { 0 als 0 < z < w 
oo anders. 

(2.1) 

(2.2) 

De oneindig diepe potentiaalput voegt aan de Schrödingervergelijking de Dirichletrand
voorwaarden 

(2.3) 

toe, in plaats van periodieke randvoorwaarden in drie richtingen zoals bij het bulke
lektrongas. De golffuncties die aan dit probleem voldoen, zijn vrije golven parallel aan 
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Figuur 2.2: De parabolische bandstructuur voor twee (/F = 2) bezette subbanden. Het Fermi
niveau EF = 6.8 · C1 is aangegeven door de gestreepte lijn. De drie grafieken hebben identieke 
ordinaten 1. 

het elektronenvlak en staande golven in de richting loodrecht daarop,volgens 

,T, ( ..,. ) J ik·p /' ( ) 
'f' 'k,t p, z = JAe '>t z . (2.4) 

De oppervlakte A stelt de grootte van het Born-Von Karmanvlak voor, waar periodieke 
randvoorwaarden aan verbonden zijn. Het gelokaliseerde gedeelte is in coördinaten 
gefactoriseerd van het vrije gedeelte, voor iedere subbandindex 1 

{ 
fisin(1rtz) alsO<z<w 

(t(z) = V-;; w 
0 anders. 

(2.5) 

De eigenwaarden (fig. 2.2) voor een quanturntoestand lf, 1) met tweedimensionale golf

vector k en subbandindex 1 zijn parabolisch volgens 

n?k2 

E~ =-+Et 
k,t 2m (2.6) 

met 
1i2 ( 1)2 Et=-~ 
2m w 

(2.7) 
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Figuur 2.3: De (k, 1)-roimte voor verschililende bezetting van de subbanden voor (a) lF = 1, 
(b) lF = 2 en (c) lF = 6; n(3D) = 5 · 1020cm-3 constant. De drie grafieken hebben identieke 
ordinaten. 

In de grondtoestand van dit elektrongas kunnen de elektronorbitalen in de reciproke 
ruimte worden voorgesteld als punten binnen Fermischijven met straal kF( 1), afhanke
lijk van de subbandindex 1. ledere toestand jf, /,a) in de reciproke ruimte ontaardt in 

twee orbitalen vanwege het spinquantumgetal a = ±!. De spinindex zal worden weg
gelaten. Naarmate de potentiaalput breder wordt, stapelen de Fermischijven op tot 
een Fermibol, hetgeen representatief is voor een bulkelektrongas (fig. 2.3). Het aantal 
elektronen per eenheid van volume n(JD) = n(2D) fw wordt bij de verbreding constant 
gehouden. De keuze voor n(JD) = 5·1020cm-3 valt tussen de dichtheden van een metaal 
en een halfgeleider-isolator-elektrongas in. Naast positieve subbandindices zijn tevens 
negatieve indices aangegeven, die gelijke golffuncties voorstellen. De bezetting van de 
toestandsruimte vormt daardoor een Fermibol in plaats van een halve Fermibol. Het 
ontbreken van de subbandindex I = 0 komt in hoofdstuk 5 aan de orde. 

De Fermi-energie (EF = IIF · t't) is direct aan de verschillende Fermigolfvectoren 
kF( 1) per bezette subband verbonden 

1i2 
EF = 

2
m k}(l) voor 1 = 1, ... , IF. (2.8) 

Anders dan bij het elektrongas in een bulk is in een opgesloten elektrongas geen unieke 
golfvectorlengte aanwezig, indien verscheidene subbanden bezet zijn. 

Door het aantal bezette elektrontoestanden (fig. 2.3) over de verschillende subban-
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Figuur 2.4: Het produkt D(2Dl(E)·9(EF- E) van de toestandsdichtheidsfunctie en de Fermi
Dimc-verdelingsfunctie naarmate de quanturnput verbreedt en het aantal elektronen in het 
volume constant blijft. De stippellijn geeft de driedimensionale toestandsdichtheidsfunctie 
weer. (a) lF = l,(b) lF = 2 en (c) lF = 6; n(JD) = 5 ·1020cm-3 constant. 

den, rekening houdend met een factor 2 voor de spinontaarding, per eenheid van volume 
( n) te sommeren 

IF } 

n(EF) = L L -, (2.9) 
1=1 ' Aw 

lc<lcF(I) 

waarm IF = Int( JE/ [1 ) de hoogst bezette subband is, vinden we de toestands

dichtheidsfunctie D(2Dl(E) = dn(E)jdE in twee dimensies 

D(2Dl(E) =~·Int ( fE) . {2.10) 
W1r1i

2 V["; 
De functie lnt(x) duidt op de gehele waarde van zijn argument x. Naarmate de quan
turnput breder wordt, nadert (2.10) tot de corresponderende bulklimiet (fig. 2.4c) 

l 

D(3Dl(E) = _I_ (2m) 2 JE {2.11) 
27r2 1i2 ' 

waarin het discrete karakter verloren is gegaan. 

Voor iedere energiewaarde E is de toestandsdichtheidsfunctie lager dan de bulkli
miet. Bijgevolg zal de Fermi-energie van het quasi-tweedimensionale systeem hoger 
zijn, omdat n(EF) =foEF dE ED(2Dl(E). 
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Een ander duidelijk verschil met de bulksituatie is het ontbreken van een homo
gene elektronendichtheid. Met de waarschijnlijkheidsinterpretatie voor de golffuncties 
l\llk 1(p,z)l2 = (1/A) · (1(z) kan de elektronendichtheid worden berekend, volgens 

' 

1 IF 
n(z) =- L 

A 1=1 
L (?(z) 

k 
k<kF(l) 

(2.12) 

De sommatie over de golfvectoren binnen de Fermischijf met straal kF( 1) wordt voor 
iedere subband 1 vervangen door het produkt van de bijbehorende oppervlakte 7rk}(1) 
en de bezettingsdichtheid 2 · A/(27r )2 in de toestandsruimte 

1 IF 
n(z) = - L k}(l) (?(z). 

27r 1=1 
(2.13) 

De sommatie over de subbanden kan expliciet worden uitgevoerd. De gekwadrateerde 
sinusfuncties worden daartoe als complexe e-machten geschreven. Het resultaat is tot 
een meetkundige reeks te herleiden met eindig veel termen, te herleiden tot 

(2.14) 

Hierin duidt liF de verhouding aan tussen de Fermi-energie en de laagste eigenwaarde 
f1. 

Alhoewel figuur 2.5 het dichtheidsverloop van een niet-wisselwerkend elektrongas 
weergeeft, zal ook met inbegrip van Coulombinteractie de dichtheid in het midden van 
de quanturnput enigszins hoger zijn dan aan de randen. Voorts zal een oscillerend 
dichtheidsverloop nabij de oppervlakken ontstaan. 

In de navolgende hoofdstukken zal het verloop van enkele fysische grootheden wor
den nagegaan bij toenemende putbreedtes. De afhankelijkheid van het aantal bezette 
subbanden versus deze breedte is in figuur 2.6 weergegeven. Het Ferminiveau liF toont 
als functie van de put breedte, voor lage bezetingsgraden (IF = 1, 2), een gering oscille
rend verloop [16] [17]. 

9 



-0 ,., -c 

' -N ........ 
c 

N 

lil 

-
lt) 

0 

. . . 
. . 
. . ...... . . . . . . 

' . 
,.~ ~·, ,· .· ........ ________ ."",. ·. ·, 

I ' ' . ' . /\ ~ L-~-------~'~ .~ .. -, 1 • • , r .. 
I ,· .: ·.. \ \ 
I i : \ \ • . ........ w= 2nm 
I i .: -·-·-· w= 4nm \ \ \ 
I i :' - - _ . w= 1 Onm \ \ \ 

I . · w=50nm • • \ 
I • • •. \ 

I_ '• • • 1 • • • 
0~~._--~--~--_.------~~--~--~--~~· 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

z/w 

Figuur 2.5: Het ongestoorde dichtheidsverloop binnen de quanturnput voor verschillende put
breedtes; n(3D) = 5 · 1020cm-3 constant. 
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Figuur 2.6: Het aantal bezette subbanden versus de putbreedte. De vulfactor Vv'F is gestip
peld; n(3D) = 5 · I020cm-3 constant. 

11 



Hoofdstuk 3 

De geladen Fermivloeistof 

3.1 Elektron-gat-paar-excitaties 

Voor dit systeem wordt de grondtoestand van de Fermivloeistof verkregen door alle 
quanturntoestanden lf, z) binnen de Fermischijven l = 1' ... 'lF te bezetten tot aan 
het Ferminiveau. Absorptie van een quantum, met energie nw en parallelimpuls nij 
induceert een transitie van een elektron vanuit een bezette toestand lf, z) naar een on-

bezette toestand Ik', l'), die boven het Ferminiveau is gelegen. Voor de achterblijvende 

toestand lf, z) ontbreekt een elektron en is een holte gevormd: het gat. Aldus is een 
elektron-gat-paar gecreëerd. Onder de parallelimpuls wordt de projectie ij= ( qx, qy) 
van de gehele impulsvector (ij, qz) op het elektronenvlak verstaan. Het uitsluiting
sprincipe van Pauli verbiedt een excitatie naar een toestand Ik', l') die reeds bezet is, 
rekening houdend met de spinontaarding. Naast absorptie kan emissie van een quanturn 
plaatshebben, dit door verval naar een energetisch lager gelegen toestand (fig. 3.1). 

Beide excitatieprocessen gehoorzamen de behoudswetten voor parallelimpuls en e
nergie. Voor behoud van parallelimpuls dient te gelden 

absorptie: k + ij - k' 
emissie: k - ft + ij (3.1) 

en voor de energiebalans 

absorptie: nw + E"k,l = Ek',l' 

emiSSie: Ek,l = nw + Ek',l' 
(3.2) 

Vanwege de discrete energiewaarden van de elektrontoestanden, is de energie nw van 
het quanturn beperkt om een excitatie te kunnen veroorzaken. De ongelijkheid lf ·ijl ~ 
kF(l) q leidt tot de onder- en bovengrenzen waarbinnen nw moet vallen. Met de notaties 
êq = 1i2q2 /2m en tll'l =El' - E1 volgt 

absorptie: êq(l - 2~) + tll'l < nw < êq(l + 2~) + tll'l 
erruss1e: -ëq(l + 2~)- ll/'1 < 1iw < -ë9(1- 2!Efl)- lll'l 

(3.3) 
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(a) (b) 

'hw,q 'hw,q 

Figuur 3.1: De Feynmandiagrammen voor ééndeeltjes-excitaties voor (a) absorptie en 
(b) emissie van een qv.antum. 
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·. " /·. 
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\ 
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{a) (b) 

Figuur 3.2: De toegestane k-toestanden na een (a) intraband- (l = 1') en (b) een interband
transitie (I < I' ~ lp) liggen in het grijze gebied. 
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Figuur 3.3: Het elektron-gat-continuurn voor twee bezette subbanden, voor (a) geen onder
scheid, (b} behoud en (c) verandering van pariteit bij een transitie. Voor de subbandopsplit
singen 3&1 , 5&1 , 8&1 , ••• nadert het Landaucontinuum de w-as. De ordinaten van de drie 
grafieken zijn identiek. 

De bandstructuur van het te beschouwen elektrongas toont verschillende subban
den, zodat intraband- en interband-transities kunnen worden onderscheiden (fig.3.2). 
Vanuit een bezette toestand lf, 1) kan een overgang plaatsvinden naar een onbezette 

toestand lf', 1'). Gegeven het quanturn hw is de subbandindex 1' aan grenzen gebonden 
volgens 

absorptie: hw + &1- e9 (1 + 2!rfl) < &11'2 < hw + &1- e9(1- 2!rfl) 

erruss1e: -hw + &1- e9 (1 + 2!.rfl) < &11'2 < -hw + &1- e9 (1 - 2!.tfl) 
(3.4) 

In het (w, q)-vlak ontstaan zo gebieden waarin ééndeeltjes-excitaties voorkomen. Fi
guur (3.3) toont deze Landaugebieden voor een elektrongas dat in de grondtoestand 
twee subbanden heeft bezet. Het Landaucontinuum nadert telkens de w-as (q = 0) 
voor de subbandopsplitsingen hw = ( 1'2 

- F)f1 met l = 1, ... , 1F en 1' = 1, 2, .... 
Achtereenvolgens zijn dit 3&1 , 5&1 , 8&1 , .•. voor lF = 2. 

Vaak kan onderscheid worden gemaakt tussen elektron-transities waarin de pariteit 
van de golffunctie wordt behouden respectievelijk verbroken, naar gelang de induceren
de Hamiltoniaan een even respectievelijk oneven verloop over het te integreren gebied 
toont. 
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De demping van plasma oscillaties staat in verband met het verval van plasmanen 
in elektron-gat-paren. Dit verval van plasmanen in elektron-gat-paren is toegestaan 
voorzover aan de wetten van behoud van energie en (parallel)impuls is voldaan: binnen 
het Landaucontinuum. 

3.2 Collectieve trillingswijzes 

Naast de creatie elektron-gat-paren zijn collectieve trillingswijzes ( plasmaoscillaties) 
een vorm van elementaire excitaties in een Fermivloeistof. Een plasmaoscillatie is een 
coherente beweging van de Fermivloeistof in aanwezigheid van een starre, tegengesteld 
geladen, achtergrond. Het plasman is het quanturn van een plasmaoscillatie. 

In een evenwichtsverdeling bezit het systeem een gelijke distributie van positieve 
(achtergrond) en negatieve (elektron)lading. Veronderstel dat deze homogene ladings
verdeling in onbalans wordt gebracht, door ergens elektronen lokaal te verplaatsen. 
Aldus ontstaat een overschot aan positieve lading in het gebied van waaruit elektronen 
zijn verwijderd. De elektronen zullen terug naar dit gebied worden gedreven, door 
de attractieve Coulombinteractie met het positieve ladingsoverschot, om over de e
venwichtsverdeling heen te bewegen, en een oscillatie te vormen. De ladingsverdeling 
beweegt in diens eigen zelf-consistente veld. De betekenis van individuele ladingsdra
gers gaat verloren. 

De oscillatiefrequentie van het plasma zal afhangen van de elektronlading e, de 
elektronmassa m en de ladingsdichtheid en0 • De coöperatieve beweging van de elek
tronen kan beschreven worden met een tweede orde golfvergelijking [21], afgeleid uit 
Maxwellvergelijkingen en de continuïteitsidentiteit voor lading, 

Jlx n 2 .... 
dt2 + Hp X= Ü, (3.5) 

waarin x de verplaatsing is van de dichtheidsfluctuatie en de plasmafrequentie luidt 

(3.6) 

Tot nu toe is een volumeplasman klassiek (hydrodynamisch) in een homogeen geladen 
elektrongas beschreven. De collectieve beweging kan worden voorgesteld als een aantal 
tegen elkaar in oscillerende geladen vlakken (fig.3.4). De terugdrijvende kracht is onaf
hankelijk van de afstand tussen de ladingsvlakken. In de golfvergelijking vertoont de 
oscillatiefrequentie, binnen deze beschouwing, geen dispersie: de frequentie np is onaf
hankelijk van de golfvector q. Volumeplasmanen zijn zuiver longitudinale excitaties. 
Magneetveldcomponenten ontbreken derhalve en het elektrische veld kan volledig met 
een scalaire potentiaal worden beschreven. 

Plasmanen kunnen ook aan het contactvlak tussen twee media voorkomen als op
pervlakteplasmon, bijvoorbeeld nabij de overgang van een metaal naar vacuüm. Dit 
oppervlakteplasman is dan een collectieve oscillatie gelokaliseerd aan het oppervlak. 
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Figuur 3.4: Een longitudinale plasmaoscillatie. Het elektronencollectief beweegt in de aan
gegeven richtingen. 
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De amplitude van de elektronendichtheidsoscillatie vervalt exponentieel in de richting 
z loodrecht op het scheidingsvlak volgens e-qlzl. Tevens nemen de bijbehorende elek
tromagnetische velden exponentieel af. De terugdrijvende kracht is geringer in grootte, 
ten opzichte van een bulkplasmon, en de plasmafrequentie neemt af tot 

(3.7) 

het Stern-Ferrellresultaat [20] [22]. In de lange golftengte limiet (q ! 0) is er een 
dispersie die lineair is 0 3 (q) ex: q. Naarmate de golfvector q afneemt worden elektrody
namische krachten in de vorm van retardatie-effecten steeds belangrijker, vandaar deze 
lineaire dispersie. Worden retardatie-effecten verwaarloosd, dan ontstaat voor lange 
golftengtes een dispersie volgens O"(q) ex: Jq. In het navolgende wordt onder de lange 
golftengtelimiet q! 0 verstaan wfc ~ q ~ kF(I), met c de lichtsnelheid. 

In heterostucturen bestaat de mogelijkheid elektronen op te sluiten in een nauwe 
laag, met een breedte van de orde 1 nm. De opgesloten elektronen tonen longitudi
nale plasmaoscillaties die kunnen worden voorgesteld als tegen elkaar in oscillerende 
geladen draden. Tussen geladen draden is de terugdrijvende kracht omgekeerd even
redig met de afstand tussen deze draden: de golflengte. Vandaar de karakteristieke 
wortelafhankelijke dispersie 

(3.8) 

volgens Stern [23]. Stern heeft (3.8) afgeleid vanuit een strikt tweedimensionale e
lektronenlaag, zonder subbandenstructuur. De respons van de ladingslaag op een lon
gitudinaal elektrisch veld wordt aan de hand van een tweedimensionale variant voor 
de standaarduitdrukking van de Lindhardfunctie, in de niet-lokale RPA-benadering 
beschreven (hoofdstuk 4). Dit in tegenstelling tot de lokale beschrijving van het op
pervlakteplasmon. De Maxwellvergelijkingen leveren dezelfde dispersie, in de lange 
golftengtelimiet, als de tweedimensionale RPA-beschrijving (hoofdstuk 5). 
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Hoofdstuk 4 

Lineaire respons 

4.1 Polariseerbaarbeid 

De afleiding van de polariseerbaarheid, wordt gegeven aan de hand van een methode 
volgens Ehrenreich en Cohen voor het zelf-consistente veld [24], gericht op het discrete 
subbandenmodel [25]. Het resultaat staat bekend als de Random-Phase-Approximation 
(RPA) (26], en vormt sinds het pionerende werk van Lindhard, Bohm, Pines, Nozières, 
Gell-Mann, Brueckner, ... de basis voor verdere verbeteringen. Hierin worden de 
paarsgewijze wisselwerkingen tussen de individuele elektronen voorgesteld als een ef
fectieve ééndeeltjes-potentiaaL De Coulombinteractie wordt effectief meegenomen in 
een tijdafhankelijke zelf-consistente potentiaal V(r, t), die het resultaat is van collec
tieve afscherming van een externe potentiaal. Exchange en correlatiebijdragen blijven 
buiten beschouwing. Aldus is de RPA-benadering op te vatten als een dynamische 
Hartreemethode. 

De Liouvillevergelijking is de bewegingsvergelijking voor de dichtheidsoperator f! 
van de elektronen ili! e = [H, e]. ( 4.1) 

De ééndeeltjes Hamiltoniaan H = Ho+ eV(r, t) bevat Ho = ifl /2m + W als Hamil
toniaan van een vrij deeltje in de potentiaalput W. Laat ,k, z) de oplossingen en E"k,l 

de eigenwaarden zijn van de Schrödingervergelijking Ho ,k, z) = E"k,1 lk, 1), zie hoofd
stuk 2. De vergelijking van Liouville beschrijft de respons van een ge~aden deeltje op 
de tijdafhankelijke potentiaal V(r, t), hetgeen een zelf-consistent resultaat zal blijken 
te zijn. 

De dichtheidsoperator f! wordt ontwikkeld volgens g = e<0> + e(l>. !Jierin is e<0> de 
ongestoorde dichtheidsmatrix met de eigenschap e<o) ,k, z) = f 0 (E'k,l) ,k, z). De Fermi-

Diracverdelingsfunctie fo(E'k,1) = O(EF - E'k,1) geeft aan of een toestand ,k, z) wel 
(!0 = 1) of niet (!0 = 0) is bezet. De Heaviside functie () duidt op het thermisch 
absolute nulpunt. 
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Door de laatste term [e V, g<1>] te verwaarlozen in de commutatorexpansie van 

(4.2) 

ontstaat een Liouvillevergelijking waarin de storing g<t) lineair is in V en zo de grond
slag voor de lineaire responstheorie vormt. Het betreft hier een vorm van eerste orde 
tijdafhankelijke storingsrekening in de dichtheid. Met het matrixelement van de ope
rator g<t) tussen de toestanden (k + ij, 1'1 en lf, 1) volgt nu 

De zelf-consistente potentiaal V wordt, behoudens de z-richting, per Fouriercomponent 

V(r,t) = V(w,ij;z)ei(q·p-wt) (4.4) 

behandeld. Met de Ansatz dat (f +ij, l'll?<t> lf, 1) eveneens een tijdafhankelijkheid 
volgens e-iwt bezit, is dit matrixelement te berekenen. De hoekfrequentie w heeft een 
klein positief imaginair deel om zo de storende potentialen adiabatisch aan te zetten. 
De oplossing van (4.3) is dan eenvoudig 

(k+ij,l'le(l>lf,z) = J~(E;;,l~~~(;:+9',l') {w dz'(L(z')(L•(z')V(w,ij;z'). (4.5) 
w + k,l k+q,l' Jo 

De potentiaal V bestaat uit een extern gedeelte v<ext) plus een geïnduceerd gedeelte 
V(-') dat door afscherming, met geïnduceerde lading g<">, van de externe potentiaal 
ontstaat. Voor de afschermende ladingsdichtheid geldt 

l?(")(r,t) - Tr[{:l(t).ö(i:'-fe)] (4.6) 

- ~ ~ ~ (f, 1le(t) Ik', 1') ei(k'-k)·P(1(z)(1.(z). 
l,k l',k' 

Hierin is h(r-re) de elektrondichtheidsoperator, re de positieoperator voor een elektron 
en reen gespecificeerde ruimtepositie. Na Fouriertransformatie in twee dimensies volgt 

l?<">(w, ij; z) = ~ L L (k' +ij, 11l?(t) Ik', 1') (L(z)(l'(z), 
I l'.k' 

(4.7) 

waar de sluitingseigenschap 

_!_ J d2 i(k-k'-q}·p- {:~ ~ 
A pe - uk,k'+9 
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is gebruikt. Verwisseling van de subbandindices 1 en 1', de substitutie k 1--+ k' en de 
substitutie van ( 4.5) in ( 4. 7) levert de afschermende ladingsverdeling 

(4.8) 

De polariseerbaarheidsfunctie 

A ( ) 
1 ~ fo(Ek,l)- fo(Ek+fi,l') 

I ,I' W, q = - L.t 
A ~ 1iw + Ek I- Ek~+~l' 

k ' q, 

(4.9) 

is slechts afhankelijk van de grootte q = IIÏ1 van de golfvector, omdat het beschouwde 
systeem rotatie-invariant is in de quasi-tweedimensionale elektronenlaag. 

Gebruikelijk wordt de som over de tweedimensionale golfvectoren k vervangen door 
een integratie: Lk 1--+ 2A/(27r)2 J d2k, waarin de limiet A --+ oo is toegepast. Het 

rechterlid in de teller van ( 4.9) ondergaat de substitutie k +ij 1--+ k. Bovendien worden 
de subbandindices 1 en 1' verwisseld. De uitdrukking voor de polarisatie ( 4.8) blijft 
hierdoor onveranderd 

1 l (4.10) 
1iw + Ek-fi,t' - Ek,t . 

De azimutale hoek() tussen de golfvectoren ken ijverschijnt expliciet als integratieva
riabele in 

Al,l'(w, q) 
_ _1_ fkF(l) dk k {21r d() [ 1 

27r2 Jo Jo 1iw- êq- f:..1,,1- (1i2/m)kqcos0 

- 1iw + êq + f:..t',l ~ (1i 2 /m)kq cos() l· (4.11) 

De frequentie w 1--+ w + i-y bezit een klein imaginair deel, wegens het adiabatisch aan
zetten van de storende potentialen. Dit maakt het mogelijk de symbolische identiteit 
van Plemelj 

lim 
1 

. = p 
1 

- i1rb(x- xo) 
alO (x- x0) + zs x- Xo 

(4.12) 

te gebruiken, met bijvoorbeeld in de eerste integrand X - Xo = nw + êq + f:..t',l + 
(1i 2 fm)kqcos0 en s = 1i-y. De integratie die de hoofdwaarde waarde (p) bevat, levert 
(standaard) nul op, omdat de voorkomende residu's gelijk qua grootte doch tegen
gesteld qua teken zijn. Met gebruik van de ó-functie uit de identiteit van Plemelj 
wordt het eindresultaat voor de polariseerbaarheidsfunctie 1 

At,t•(w, q) = q;;~l) {K[u_(w, q, 1', 1)]- I<[u+(w, q, 1', 1)]} 
q 

( 4.13) 

1werknota's F. Brosens en J. T. Devreese 
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gevonden, met de definities 

en 

{ 

u- Ju2 - 1 

K[u] = u+ Ju2 - 1 
u- iJl- u2 

als I u I > 1 en Re (u) > 0 
als lul> 1 en Re(u) < 0 
als lul < 1 

(4.14) 

(4.15) 

Juist die {w, q)-combinaties waarvoor lu±(w, q, 1', 1)1 < 1 geven aan A1,1' een imaginai
re bijdrage en vormen het Landaucontinuum: de regio's waarin ééndeeltjes-excitaties 
kunnen optreden. Bij voortzetting van de polariseerbaarheidsfunctie voor negatieve 
w-waarden heeft deze de typische diëlektrische eigenschappen 

Re A1,1'(w, q) -

lm Al,l'(w, q) 

Re A,,,,( -w, q) 

- -Im A1,1·( -w, q). 

{4.16) 

( 4.17) 

Hier is gebruik gemaakt van u±(w) = -u:r( -w), Re K[u] =-Re K[-u] en /m K[u] = 
lm K[-u] voor reële u . 

4.2 Diëlektrische functie 

De potentiaal V is via de Poissonvergelijking 

(4.18) 

verbonden met de totale ladingsdichtheid. Zowel de totale potentiaal V als de la
dingsdichtheid (} bestaan uit een ongestoord en een geïnduceerd gedeelte. Wordt de 
ongestoorde term afgesplitst dan blijft de inductie 

{4.19) 

over. Hierin duidt 6n op de elektronendichtheid volgens ebn = f!(s). Behoudens de 
z-richting, wordt wederom een Fouriertransformatie toegepast, opdat 

{4.20) 

De operatoren van Poissonvergelijking zijn tijdsonafhankelijk. Verwaarlozing van re
tardatie-effecten geschiedt op deze plaats in de diëlektrische beschrijving. 

De Fouriertransformatie van de Poissonvergelijking in het (x,y)-vlak levert een 
tweede orde differentiaalvergelijking op. De definitie van een Greense functie Gq, vol-
gens 

{ 

(::2 - q2
) Gq(z: z') = -h(z- z') 

hmlzl-oo Gq(z, z) = 0 
(4.21) 
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heeft als oplossing 

Gq(z, z') = _1 e-qlz-z'l 
2q 

en fungeert als kern in het dynamische Hartreegedeelte van de potentiaal 

V(")(w,q;z) = Vq J dz1Ón(w,q;z')e-qlz-z'l. 

De factor Vq = 21re2 fq is de tweedimensionale Fourier-Coulombcomponent. 

Een impliciete definitie van de diëlektrische functie K luidt 

V(ext)(w,q;z) = J dz'K(w,q;z,z')V(w,lf;z') 

( 4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

Het te beschouwen systeem is invariant onder rotatie in een vlak parallel aan de e
lektronenlaag, met gevolg dat de diëlektrische functie K louter van de grootte van 
de golfvector q = lq1 afhangt. Bovendien bezit de eindig brede quanturnput geen 
translatie-invariantie in de richting loodrecht op de elektronenlaag. Bijgevolg hangt 
de diëlektrische functie zowel van z als van z' af en ontstaan door deze niet-lokaliteit 
integraalvergelijkingen in de coördinaten z en z'. 

De decompositie van de totale potentiaal V in een extern gedeelte V(e.rt) en een 
·• afschermend inductiegedeelte V(") levert 

V(w,q;z) = v<ext>(w,q;z)+vqj dz'e-qlz-z'lón(w,q;z') (4.25) 

De deeltjesfluctuatie ón = e</J> / e volgt uit de polarisatie ( 4.8). Deze polarisatie is weer 
afhankelijk van de potentiaal V, zodat formulering 

V(w,q;z) = v<ext>(w,q;z)+ fow dz' fow dz"V<c>(q;z,z")II(w,q;z",z')V(w,q,z') (4.26) 

zelf-consistent is in V. Deze zelf-consistente formulering is een Fredholmvergelijking 
van de tweede soort en wordt in het algemeen opgelost aan de hand van matrixalgebra. 
Waarin achtereenvolgens voorkomen de (irreduceerbare) polarisatie 

IF oo 

II(w, q; z", z') = L L At,l'{w, q )(t(z")(l'( z")(t( z')(l'( z') (4.27) 
l=ll'=l 

en de Coulombinteractie 
V(C)(q;z,z") = Vqe-qlz-z"l, (4.28) 

die nauw met de Greense functie Gq is verwant. Expliciet volgt nu de diëlektrische 
functie over het volledige domein van z en z', als een integraal produkt tussen de 
polarisatie IJ en de effectieve Coulombinteractie V(C). Daartoe dient onderscheid te 
worden gemaakt tussen gebied {I) alwaar 0 :5 z :5 w en 0 :5 z' :5 w, het gebied (IJ) 
alwaar z < 0 met z' < 0 of z > w met z' > w en het gebied (IJl) voor z en z' elders 
(fig. 4.1 ), volgens 

{ 

ó(z- z')- fow dz"V(C)(q; z, z")II(w, q; z", z') 
K(w, q; z, z') = ó(z- z') 

0 

22 

in (/) 
in (IJ) 
in (JJI) 

(4.29) 



.. 

0 1 2 

z/w 

Figuur 4.1: De verschillende gebieden waarin de niet-lokale diëlektrische functie verschillend 
is gedefinieerd. 
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De polarisatie TI bepaalt de dispersierelaties voor plasmaoscillaties in een systeem 
van volgens V(C) interagerende elektronen. 

De diëlektrische functie is niet alleen afhankelijk van de verschilcoördinaat z - z' 
maar ook van de somcoördinaat z + z'. Dit omdat het elektrongas niet homogeen is. 
Een Fouriertransformatie van de coördinaten z en z' is daarom weinig zinvol. Binnen 
de potentiaalput wordt de z- en z'-afhankelijkheid van de diëlektrische functie gepro
jecteerd op een basis { ên}, waarin de basisfuncties een volledig set vormen op het 
interval 0 :5 z :5 w. In plaats van een Fouriertransformatie vindt er dus een dubbele 
Fourierontwikkeling plaats. Aldus ontstaan voor de niet-lokale functies TI(w, q; z, z') en 
y(C)(q; z, z') matrices met de matrixelementen: 

IF co rw rw 
lln•m(w,q) = L L Al,l'(w,q) Jo dzê~,(z)(,(z)(,.(z) Jo dz'êm(z')(,(z')(,.(z'), 

1=111=1 ° 0 

(4.30) 

respectievelijk 

( 4.31) 

Onmiddelijk is de moeilijkheid van een geschikte basiskeuse in te zien. De irredu
ceerbare polarisatie TI bestaat uit een som van (sterk) oscillerende functies (1( z )("( z) 
terwijl de interactie V(C) een exponentiële vorm heeft die de lange Coulombdracht in 
het ( q; z, z')-domein voorstelt. In het navolgende zijn de berekeningen uitgevoerd aan 
de hand van een drietal type bases, te weten 

ên(z) - 1 ei21rnz/w 
7w n = 0,±1,±2, ... ( 4.32) 

{ I 
n=O 

ên(z) ~ ( 4.33) - I! COS 'lr:Z n = 1,2, ... 

ên(z) - .j! sin .lt!ll. n = 1,2, .... (4.34) w 

De harmonische basis ( 4.32) is van algemene toepassing en is de standaardbasis 
voor Fourierontwikkeling op een eindig interval. Deze basis zal in hoofdstuk 5 worden 
gebruikt om de diëlektrische matrix K numeriek te inverteren. De cosinusbasis ( 4.33) 
biedt analytisch de meeste voordelen, omdat 

(,(z)(i•(z) = J; [ê,_,,(z)- ê,+"(z)] , 1 =/: 1' 

(f(z) = -j: [êo(z)- -3iê21(z)] 
(4.35} 

Vanwege de eigenschap 4.35 en de orthonormaliteit van basisfuncties ontstaan op een 
eenvoudige manier Kroneckerdelta's in 4.30. In hoofdstuk 6 zal deze basis onder andere 
worden gebruikt om de bulklimiet ( w -+ oo) van het opgesloten elektrongas te bere
kenen. De sinusbasis ( 4.34) is minder geschikt om voor matrixalgebra te gebruiken. 
De polarisatie (4.27) bevat, door de produkten (,(z)("(z) en (4.35), sommen van paren 
cosinusfuncties. Via de basis ( 4.34) worden cosinusfuncties ontwikkeld in sinusfuncties, 
hetgeen betreffende convergentie niet voordelig kan zijn. Bovendien wordt de effectieve 
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Coulombinteractie (4.28) verkeerd aan de oppervlakken z = 0 en z = w beschreven. 
Een sinusfunctie als ( 4.34) dwingt de te ontwikkelen functie de waarde nul op aan de 
randen z = 0 en z = w, terwijl de Coulombdracht een exponentiële afhankelijkheid 
heeft in het ( q; z )-domein. Aan de randen zal aldus geen puntsgewijze convergentie 
kunnen optreden, dit in tegenstelling tot bij de bases ( 4.32) en ( 4.33). 

In het nu volgende wordt gebruik gemaakt van de cosinusbasis ( 4.33). 

De diëktrische matrix K kan worden weergegeven als een matrixvermenigvuldiging 
tussen de effectieve Coulombinteractie en de polarisatie 

00 

Knm(w, q) = Önm- L v~~)(q). Tin•m(w, q). ( 4.36) 
n'=O 

Het blijkt van voordeel te zijn om de tweedimensionale Coulomb-Fouriercomponent 
Vq van de Coulombmatrix (4.31) af te splitsen [18][19]. De overblijvende symmetrische 
matrix L in 

v~~)(q) = VqLnn•(q) 

bezit de dimensie van lengte met elementen 
voor n + n' even of nul 

Loo(q) - ~ { 1 + -1 
( e-qw- 1)} 

q qw 

- 2J2 1 ( -qw 1) ,n' =/- 0 
--;-q2+(n'7rjw)2 e -

- 2q {6 ,_ 1 2q (1-(-It·e-qw)} 
q2+(n'7rjw)2 nn wq2+(n7rjw)2 ' 
n =I 0 en n' =I 0 

en voor n + n' oneven 

( 4.37) 

( 4.38) 

De specifieke eigenschap ( 4.35) en de orthonormaliteit van de oplossingen (t van de 
Schrödingervergelijking geven de projectie van de polarisatiefunctie TI(w, q; z, z') op de 
basis ( 4.33). Deze polarisatieprojectie levert een symmetrische matrix met elementen 
voor n' + m even 

} /F 

- 2w ~ [At,l+m(w, q) + At,ll-ml(w, g)] (4.39) 

Tin•m(w,q) - --
2
1 

[A!n1-m! n'tm(w,q)+AIJ!..:im !n1-m!(w,q)] ,n'=/-m 
w 2'2 2'2 

( 4.40) 

en voor n' + m oneven 

Tin•m(w, q) = 0. 
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Zowel de Coulombmatrix ( 4.37} als de polarisatiematrix ( 4.40} bezitten ten opzichte 
van de basis ( 4.33) nullen voor oneven indexsommen. De oorzaak hiervoor is dat de 
effectieve Coulombinteractie binnen het elektrongas, zonder externe ladingen, geen 
virtuele overgangen kan realiseren waarbij de golffunctie van pariteit verandert. In de 
quanturnput zal intrinsiek altijd een symmetrische ladingsverdeling aanwezig zijn ten 
opzichte van het middenvlak z = w/2. De Coulombinteractie bezit dan eveneens deze 
symmetrie. Bijgevolg is de diëlektrische matrix K aan dezelfde structuur en symmetrie 
onderhevig: Knm(w, q) = 0 voorn+ m oneven. 

4.3 Dispersie van collectieve trillingswijzen 

De aanwezigheid van plasmonen is een intrinsieke diëlektrische eigenschap van een 
elektrongas. De dispersie van deze plasmonen is louter uit de diëlektrische matrix, 
behorende bij dit elektronensysteem, af te leiden. 

Een impliciete definitie van de diëlektrische matrix luidt 

v~ext)(w, q) = L Knm(w, q) { v~ext)(w, q) + V~-')(w, q)} (4.41) 
m 

Om zonder externe potentiaal, dus V(ext)(w, q; z) = 0 voor allez, toch een geïnduceerde 
potentiaal ten gevolge van plasmaoscillaties te laten bestaan, V(-')(w, ij, z) =I 0 voor alle 
z, dient noodzakerlijkerwijs de determinant van het stelsel vergelijkingen in ( 4.41) gelijk 
nul te zijn. Aldus luidt de dispersiewet voor collectieve excitaties 

det [ Knm(w, q)] = 0. ( 4.42) 

De ( w, q )-combinaties waarvoor aan de dispersiewet ( 4.42) is voldaan, vormen de disper
sierelaties voor plasmonen. 

De figuren ( 4.2} en ( 4.3) geven een inventarisatie weer van de nulpunten volgens 
de dispersiewet ( 4.42) voor verschillende lage subbandbezettingsgraden. De demping 
is in deze diagrammen exact nul genomen (T = 0). Tevens zijn in deze figuren de 
randen van het Landaudempingsgebied aangegeven. Voor grotere q-waarden zijn de 
nulpunten van de complexe determinant niet meer te achterhalen. Dit houdt verband 
met de storingen die ééndeeltjes-excitaties teweegbrengen in dit Landaucontinuum. Er 
is een kritische golfvector qc, vanwaar af de dispersiekromme dit Landaudempingsgebied 
definitief binnendringt en plasmonen vervallen in ééndeeltjes-excitaties. De leeftijd van 
een plasmon is in dit verband beperkt. 

Algemeen zijn er twee types van dispersierelaties te ontdekken. Ten eerste is er 
de dispersie w(q) ex Jq voor q l 0, hetgeen collectieve oscillaties zijn parallel aan 
het elektronenvlak. Ten tweede zijn er een aantal trillingswijzen die voor q l 0 vrij 
constant en ongelijk nul zijn. Deze laatste komen voort uit elektronen-excitaties vanuit 
bezette subbanden (1 :5 lF) naar onbezette toestanden van hogere subbanden. Deze 
intersubband-transities houden elektronbewegingen in, loodrecht op de elektronenlaag. 
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Figuur 4.2: Nulpunten van de determinant ~'>nm(w,q). Het Landaucontinuum is het grijze 
gebied, waarbinnen de rand van het emmissiegebied is gestreept. Tevens is de Stem-dispersie 
weergegeven (stip-streep); 
w = 2nm,Jï7F = 1.9;n(JD) = 5 ·1020cm-3 ,-y = 0. 
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Figuur 4.3: Nulpunten van de determinant K.nm(w, q); 
w = 3nm, ..ji7F = 2.6; n(3D) = 5 · 1020cm-3 , 'Y = 0. 
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Opvallend is het tweetal dicht bij elkaar gelegen nulpuntstakken, die een constante 
resonantiefrequentie aannemen voor q l 0. Dit zal in verband staan met het bulk
plasmon, zie hoofdstuk 5 en 7. 

De figuren ( 4.2) en ( 4.3) bevatten tevens dispersierelatie van Stern voor het strikt 
tweedimensionale elektrongas 

(4.43) 

dat voor q l 0 een exact verband is. Hierin is nC2D) het aantal elektronen per eenheid 
van oppervlakte. Stern leidde dit dispersieverband af voor een elektrongas in twee 
dimensies, zonder ruimtelijke uitgebreidheid in de richting loodrecht op dit elektronen
vlak. Deze strikt tweedimensionale beschouwing houdt geen subbandenstructuur in. 
Uit het verloop van de nulpunten van de determinant ( 4.42) blijkt dat de Stern-dispersie 
geldig blijft voor een eindig brede quanturnput in de lange golfiengtelimiet. 

Voor een gering aantal bezette subbanden, dat wil zeggen fo niet te groot, is de 
Sternse dispersie af te leiden. In de lange golfiengtelimiet, zodanig dat q ~ kF(1) = 
( 1r fw )JvF- 1, wordt de exponentiële factor e-qlz-z'l ontwikkeld naar q. De voornaam
ste term in de lengtematrix L is dan Lnn•(O) = w · Óno · Ón'O· Dit heeft een factorisatie 
van de determinantenvergelijking (4.42) tot gevolg 

{ 
1- v9wl100(w,q) = 0 ,n = m = 0 
det [hnm- Vq Ln' liffiq!O Lnn•(q) · 11n•m(w, q)] = 0 ,n =/: 0 en m =/: 0 

( 4.44) 

De eerste vergelijking in ( 4.44) levert de Stern-dispersie volgens w ex ..;q op. Onder de 
aannamen q < kp(1) en mw(hqkp(1) ~ 1 geldt u±(w, q, l, l) ~ 1. Volgens de figuren 
( 4.2) en ( 4.3) lopen de plasmontakken voor q l 0 buiten de excitatiegebieden, zodat 
de functie K uit (4.14) wordt gegeven door K[u] =u- ./u2 - 1. Essentieel is nu de 
ontwikkeling volgens K[u] = 1/2u- 1/8u3 + ... ,zodat 

Voor de lagere orden in q volgt 

met 

en 

w2 = Ct • q + c2 · q2 + ... 

3 h2 L::~l k}( /) 
c2 = 4-m-2 ="--;.;IF;;;;;.:._k...:..2_.;.(....:..l)' 

L."/=1 F 

hetgeen voor de laagste orde in q gelijk is aan (4.43) , met 

1 lp 
n(2D) = w. n(JD) =-L k}(l). 

27r 1=1 
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( 4.45) 

( 4.46) 

(4.47) 

( 4.48) 

(4.49) 
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Het zij met nadruk opgemerkt dat hier verschillende bezette subbanden verdisconteerd 
zijn. De in feite irrelevante volgende orde correctie in q is voor 1F > 1 verschillend van 
het Sternse resultaat. Voor één bezette subband (lF = 1) verdwijnen de sommaties over 
machten van kF(1) en ontstaat louter een factor kF(1)2

, overeenkomstig het resultaat 
van Stern. 

De subbandindex 1 komt in u±(w, q, l, 1) als argument tweemaal voor. Daardoor 
blijven intersub bandtransities buiten beschouwing en beschrijft ( 4.46) de dispersie van 
plasmaoscillaties parallel aan het elektronenvlak. In feite is slechts de leidende term 
van de orde O(qt) in (4.46) van belang, omdat kan worden aangetoond dat de RPA
benadering voor hogere orden faalt [27]. Wordt in deRPA-beschouwing gebleven, dan 
blijkt dat een hogere orde correctie 0( q! ), volgens ( 4.46), een positieve bijdrage is. Dit 
integenstelling tot de resultaten uit de figuren ( 4.2) en ( 4.3). 

S. Das Sarma [28] geeft als verklaring voor de dispersieafwijking van het intra
bandplasmon een trillingswijze-koppelings-effect tussen intraband- en intersubband
plasmonen. Het resultaat van Stern en de ontkoppelde dispersiewet 4.46 brengen im
mers slechts intra( sub )band-effecten in rekening. Das Sarma schrijft de de dispersie
relatie van het intraband-plasmon als 4.43 met de effectieve plasmonmassa m( q) ~ 
m(1 +a · n<2D)q) afhankelijk van de golfvector [15]. Overigens bevatten de bereke
nigen van Das Sarma slechts twee subbanden, waarvan qe laagste deels is bezet met 
elektronen. 

Het type oplossingen van de determinantenvergelijking ( 4.42) dat voor q l 0 een 
constante frequentie (ongelijk nul) aanneemt, zijn de oplossingen van (4.44) voorn# 0 
en m # 0. 

Voor één bezette subband (fig. 4.2) (/F = 1) zouden elektronen overgangen kunnen 
aangaan naar subbanden met een hogere index 1 > 1F. Bijvoorbeeld van de eerste 
subband 1 = 1F = 1 naar de tweede 1' = 2, en vervolgens naar de derde subband 
1' = 3. Het aantal intersubband-plasmonen dat wordt aangetroffen stemt qua aantal 
overeen met het aantal virtuele subbanden l' dat mee in rekening wordt gebracht. 
De resonantiefrequenties liggen echter duidelijk niet bij de subbandopsplitsingen maar 
hoger. De reden voor deze afwijking is tweeledig. 

Ten eerste zijn de energieniveau 's [1 eigenwaarden van een vrij elektrongas in een 
oneindig diepe potentiaalpuL In de corresponderende Schrödingervergelijking ont
breekt de Coulombinteractie. Deze is zelf-consistent in de Liouvillevergelijking ver
werkt. De werkelijke energieniveau 's î{ volgen uit het Hartreeprobleem. De ééndeeltjes
golffuncties Ç1(z) # (l(z) zijn daarin oplossingen van een zelf-consistent probleem waar
in een Schrödinger- en een Poissonvergelijking door de iteraties zelf-consistent worden 
opgelost. De Schrödingervergelijking bepaalt de oplossingen Ç1(z), van waaruit de la
dingdichtheidsverdeling wordt berekend om vervolgens de effectieve Coulombpotentiaal 
uit de Poissonvergelijking te achterhalen. Eenmaal nadat deze effectieve Coulombpo
tentiaal is berekend, fungeert deze als potentiaalterm in de Schrödingervergelijking. 

Ten tweede zullen de plasmafrequenties, volgens de dispersiewet ( 4.42), ook niet ove
reenkomen met de subbandopsplitsingen Ä/,1 = î{,-îf die uit het opgeloste Hartreepro
bleem volgen. D. Dahl en L. Sham hebben dit aangtoond in een quasi-tweedimensionaal 
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Figuur 4.4: De resonantiefrequenties bij ééndeeltjesovergangen als functie van de dichtheid. 
Voor de gestreepte lijn zijn slechts de naaste subbanden in rekening gebroekt: ll' - ll :$ 1; 
q = 0, w = 2nm, .;vF = 1.9, ; = 0. 

elektrongas is een halfgeleider-isolator-heterostructuur [19] voor één bezette subband. 
S. Allen Jr., D. Tsui en B. Vinter gingen deze berekeningen voor, in een model met 
één bezette subband en slechts twee of drie onbezette subbanden [18]. De resonantie
frequentie blijkt ook hier telkens hoger te liggen dan de subbandopsplitsingen die uit 
het Hartreeprobleem volgen. De reden hiervoor is dat een exciterend elektron uit het 
systeem niet het externe veld voelt, maar een toegevoegde afschermende werking van 
het omringende elektronencollectief: het depolarisatie-effect. Figuur 4.4 laat zien in 
hoeverre deze verschuiving van de elektronendichtheid afhankelijk is. Voor een kleine 
dichtheid verdwijnt bet depolarisatie-effect en komen de resonantiefrequenties overeen 
met de subbandopsplitsingen van een vrij elektrongas. De invloed van hogere subban
den blijkt gering te zijn voor kleine IF-waarden, zoals in halfgeleider-heterostructuren 
van toepassing is. 

Dit depolariserende effect is voor het eerst aangetoond door W. Chen, Y. Chen en 
E. Burstein [29] in een eenvoudig trillingswijzel van een plasmalaag. De resonantie
frequenties voor elektronbeweging in de richting loodrecht op de elektronenlaag luidt 

(4.50) 

waarin de plasmafrequenties 
( 4.51) 
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de correctie op de subbandopsplitsingen 6/1, volgens het Hartreeprobleem zijn. De 
oscillatorsterkten fll' volgen uit de dispersiewet (4.42). 

De vorm van vergelijking (4.50) is te begrijpen door in de Lindhardfunctie de limiet 
q l 0 te nemen 

kF(/) 2 
f:.l'l 

All'(w, 0) = -- (h )2 "2 . 
7r w -u,,, ( 4.52) 

De q-afhankelijkheid is nu volledig ontnomen uit de tweede ontkoppelde determinan
tenvergelijking (4.44), omdat de meedingende matrixelementen in L minstens van de 
eerste orde in q zijn en wegvallen ten opzichte van de tweedimensionale Coulomb
Fourierfactor vq. 

Resumerend worden twee types van collectieve trillingswijzes aangetroffen. Ten 
eerste is er het intraband-plasmon, hetgeen elektronbewegingen parallel aan de elek
tronenlaag zijn. De dispersierelatie wijkt buiten de lange golflengte limiet af, in de zin 
dat het w(q)-verband lager is dan bij de Sterns-dispersie. Naast dit intraband-plasmon 
zijn er intersubband-plasmonen: elektronbewegingen loodrecht op de elektronenlaag. 
De intersubband-plasmonen verhogen de energie om louter een elektron een ééndeeltjes
excitatie te laten ondergaan. Deze depolarisatie-verschuiving ligt ten grondslag aan de 
Coulombinteractie met de omringende elektronen van het eindig brede elektrongas. 
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Hoofdstuk 5 

Plasmon-excitaties door snelle 
elektronen 

5.1 Het energieverlies van een snel elektron 

De diëlektrische functie K kan worden gebruikt om verstrooiing van snelle elektronen 
aan het elektrongas te berekenen. Wanneer een extern elektron een voldoende hoge 
(niet-relativistische) snelheid v heeft, zodanig dat 

(5.1) 

dan is de Bom-benadering geldig. Het snelle elektron wordt dan voorgesteld als een 
ladingsverdeling 

e(r, t) = e 8(r- vt). (5.2) 

De Born-benadering beschrijft het snelle elektron als een klassieke puntlading met een 
goed gedefinieerde baan. Voorzover de relatieve veranderingen in energie en impuls 
gering zijn, kan hiermee worden volstaan. In het kader van plasmonbepalingen gaat de 
interesse uit naar impulsoverdrachten, van het externe elektron naar het elektrongas, 
louter in het lange golflengtegebied: q < kp(l ). Bijgevolg blijven eventuele reflecties 
van het elektron aan het oppervlak buiten beschouwing. 

In de elektronenlaag zal het externe elektron via zijn ongeretardeerde tijdsafhanke
lijk Coulombveld 

V (e)( 7 t) - e 1
' - 1.... ....I r - vt 

(5.3) 

met het elektrongas interageren. Het veld (5.3) dient te worden opgevat als zijnde 
een storing binnen het elektrongas. De storing laat ten eerste elektronen vanuit de 
Fermizee transities ondergaan naar onbezette quantumtoestanden. De daarvoor beno
digde hoeveelheid energie nw en parallelimpuls nq zal aan het externe elektron worden 
onttrokken. Ten tweede kunnen plasmonen worden geëxciteerd. De plasmafrequen
tie w = w( q) vormt de dispersierelatie. Het externe elektron zal een corresponderend 
energie- en impulsverlies ondergaan. 
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De geïnduceerde ladingsfluctuatie in het elektrongas laat het snelle elektron een 
kracht-V V(ind)(r', t) ondervinden, hetgeen een energieverlies dA per baanlengte-eenheid 
lvldt veroorzaakt volgens 

dA = ev · vv<ïnd>(r, t) dt. (5.4) 

Eenmaal de elektronenlaag gepasseerd, bedraagt het totale energieverlies 

r'v [.... ] A= e Jo dt v. V'V(ind)(r', t) r=iJt' (5.5) 

waarin s de totale baanlengte door de elektronenlaag is ( s ~ w ). Conform de geometrie 
van de elektronenlaag wordt parallel (x, y) aan het elektronenvlak Fouriertransformatie 
en loodrecht ( z) hierop Fourierontwikkeling toegepast 

y(ind)(r', t) = L: J d2q J dwVJind)(w, q)ei(q.p-wt)ên(z). 
n 

(5.6) 

Hierin wordt als volledige basis { ên} op het interval 0 :::; z :::; w 

ên(z) = .)wei 21rnz!w n = 0, ±1, ±2, ... (5.7) 

genomen. De reden voor deze keuze is dat het discrete argument 21rnjw in de limiet 
w -+ oo een continu argument wordt, overeenkomstig een Fouriertransformatie. 

De integrand uit (5.5) wordt na partiële integratie over de drie ruimtecoördinaten 

v. [vv<ind)(r', t)]r=vt = L: j d2q j dwVJind)(w, q}ei(q.iJJ.-w)t 
n 

X [iq· V.Lên(Vzi) + :tên(vzt)], (5.8) 

met de ontbinding van de snelheidsvector v = (v.L, vz). De tweedimensionale compo
nent v.l = ( vx, vy) geeft de projectie van v op de elektronenlaag aan, en wordt derhalve 
aangeduid als de parallelle component. Nadat de tweede term binnen de vierkante 
haken een stap partieel wordt geïntegreerd volgt voor het energieverlies (5.5) 

A = eL: j J2q j dwVJind)(w, q) (5.9) 
n 

[ 
fw/v. ·c ~ ~ > 1 { ·c ~ ~ > I }] X iw lo dte-1 w-q•VJ. tên(Vzt) + Vw f-1 w-q·VJ. W v.- 1 • 

Verdere uitwerking van de integraal tussen de vierkante haken in (5.10) geeft 

(5.10) 
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De geïnduceerde potentiaal volgt uit de geïnverteerde diëlektrische matrix K-
1 in 

(4.41) 

v.(ind)( ;;--. "" [ -1 ( ;;--. c ] V.(ext)( ;;--. n w, q, = L..J "nn' w, q, - 0 nn' n' w, q }• ( 5.11) 
n' 

Als externe bron dient hier het dynamische Coulombveld (5.3) van het snelle elektron 
dat na Fouriertransformatie over de drie ruimtecoördinaten r = (x, y, z) kan worden 
geschreven als 

{5.12) 

De transformatie van (5.6) levert voor de Fouriercomponenten van de externe potentiaal 

x 21rnjw- (w- q · VJ.)/vz · 
{5.13) 

Met de diëlektrische matrix in {5.11) volgt voor het totale energieverlies 

A = 81re
2 ""j 2 j . [ _1 ] 1 - cos(w- q · ih)wfvz 

{2 )3 L..J d q dw ZW Knn'(w, q) - bnn' 2 2 ( ........ )2 
W 7r nn' q Vz + W- q · Vj_ 

[
Vz 1 ] 1 

X ~ + 21rnjw- (w- q · VJ.)/vz 21rn' /w- (w- q · VJ.)/vz · 
{5.14) 

Het energieverlies A is een reële grootheid. Vanwege de zuiver imaginaire factor iw, is 
alleen het imaginaire deel van K-

1 noodzakelijk om het energieverlies reëel te houden. 
Het imaginaire deel van de diëlektrische functie is een oneven functie in het frequen
tiedomein, vandaar dat de integraal over het frequentiegebied beperkt kan worden tot 
w ~ 0 volgens 

(5.15) 

met de definitie van de functies P± volgens 

e2 
- 2 L [-lmK;~,(w,q)] 
W7r nn' 

(5.16) 

1-cos(w=t=q·vl.)w/vz 1 

x q2v; + (w =F q· v1.)2 . 2Trn'jw + (=Fw + q· VJ.)/vz 

[ 
Vz 1 l x±-+ .... .... . 
w 21rnjw + (=Fw + q · VJ.)/vz 

Door het elektron langs de z-as de elektronenlaag te laten binnendringen levert de 
hoekintegraal in {5.15) eenvoudig een factor 27r op. Volgens deze configuratie v = Vz 
en VJ. = 0 is de integrand in {5.15) te schrijven als 

P(w,q) = P+(w,q) +P-(w,q) (5.17) 
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met de absorptiefunctie 

'"( ) --=.:_1-cos(wwjv)~[-I -1( )] (5.18) 
r w, q = 2 2 2 2 LJ m 1\,nn' w, q 

W11" q V + W nn' 

x( 1 . 1 + 1 . 1 ) 
211"n'/w-wjv 21rnjw-wjv 211"n'/w+wfv 211"n/w+wfv · 

Deze absorptiefunctie 'P(w, q) geeft een waarschijnlijkheid per tijdseenheid aan, op
dat de externe lading parallelimpuls 1iij en energie 1iw overdraagt aan het elektrongas. 
Voor passende ééndeeltjes-excitaties zal deze functie pieken in het (w, q)-vlak vertonen. 
Tevens zal absorptiefunctie 'P( w( q), q) voor de plasmondispersierelatie w( q) pieken ver
tonen. In het homogene elektrongas duiden de pieken van 

(5.19) 

de dispersierelatie w( q) aan van een geëxciteerde plasmon. Hierin is K(JD) de driedi
mensionale diëlektrische functie van een homogeen oneindig uitgestrekt elektrongas en 
q de lengte van de driedimensionale golfvector. 

De snelheid van het externe elektron bedraagt v = J1000 · EF/m, zodat ruim aan 
de voorwaarde van Born (5.1) is voldaan. In de figuren (fig. 5.la) tot en met (fig. 5.1d) 
is de absorptiefunctie 'P(w, q) weergegeven als functie van de frequentiewen de projec
tie q van de goffvector op het elektronenvlak. In alle grafieken is de driedimensionale 
elektronendichtheid n(JD) = 5 · 1020cm-3. De bulkplasmafrequentie Op en de Fermi-
golfvector k~D) dienen hier als schalingsgrootheden. Beide grootheden np en k~D) zijn 
bulkwaarden voor een homogeen elektrongas, met eenzelfde gemiddeld aantal elektro
nen per volume-eenheid n(3D), zie hoofdstuk 2. Figuur (5.1a) toont voor één bezette 
subband ( ..;vF = 1.4 < 2) een .Jq-achtig verband tussen w en q en twee andere pieken. 
De andere pieken zijn de twee laagste ééndeeltjes-overgangen 1' = 2 en 1' = 3 die niet te 
onderscheiden zijn in het absorptiespectrum. Deze ééndeeltjes-overgangen gaan verge
zeld van het depolariserende effect. Naarmate voor de quanturnput grotere afmetingen 
worden genomen (fig. 5.1a tot en met 5.ld) en meer subbanden worden bezet, schuiven 
de resonantiefrequenties van de ééndeeltjes-excitaties ononderscheidbaar naar elkaar 
toe maar blijven hoger dan de bulkplasmafrequentie. 

Figuur (5.2) toont de functie 'P(w, q) bij vaste q = 0.1 k~D). De excitatie van het 
tweedimensionale plasmon, met de dispersieafhankelijkheid volgens Stern, lijkt aan 
intensiteit te winnen bij grotere putbreedten. De dispersierelatie van het tweedimensi
onale plasmon gaat over in de dispersierelatie van een oppervlakteplasmon. Dit opper
vlakteplasmon is immers eveneens een plasmaoscillatie in een vlak. Vanaf zes bezette 
subbanden (fig.5.3) ontstaat er een extra piek, die in frequentie lager dan de opeen
hoping van ééndeeltjes-excitaties en hoger dan de bulkplasmafrequentie ligt. Bij nog 
meer bezette subbanden reduceert de piek van de ééndeeltjes-excitaties in hoogte en 
treedt het bulkplasmon met frequentie np steeds meer op de voorgrond door de toe
nemende piekhoogte. Tevens manifesteert zich het longitudinale oppervlakteplasmon, 
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(a) 

(c) 

Figuur 5.1: De absorptiefunctie P(w,q) voor 

(a) w = 1.5nm .fiiF = 1.4 
(b) w = 2nm .jiiF = 1.9 
(c) w = 5nm .fiiF = 4.2 
(d) w = lOnm ,fiiF = 8.1; 
n<3D) = 5 · 1020cm-3 , 1 = 0.1n,. 
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Figuur 5.2: De absorptiefunctie P(w, q) bij vaste q = O.lk?D). De piek van het tweedimen
sionale plasmon is vergroot in fig. 5 . ../; 
n<3D) = 5 ·1020cm-3 , "Y = 0.111p. 
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Figuur 5.3: De absorptiefunctie 'P(w, q) bij vaste q = O.lk~D); 
n(3D) = 5 ·1020cm-3 , '"Y = O.Hl". 

met de asymptotische Stern-Ferrellfrequentie Os = 0"/ .J2, steeds meer, zie volgende 
paragraaf. 

De pieken van de absorptiefunctie 'P(w, q) blijken in de limiet q ! 0 te corresponde
ren met nulpunten van de determinant van de diëlektrische matrix Knm(w, q) (fig.4.2 en 
4.3). De twee dicht bij elkaar gelegen nulpuntskrommen van de determinant blijken de 
voornaamste ééndeeltjes-overgang (1 = 1 en 1' = 2, 3) en het bulkplasmon te vormen. 
Voorts blijkt dat excitaties naar hogere subbanden vrijwel onwaarschijnlijk zijn, omdat 
de piekhoogte relatief kleiner wordt. Slechts voor de energetisch laagste nulpuntstakken 
van de determinant ontstaan immers zichtbare pieken in de absorptiefunctie. 

Het zij vermeld dat bij de berekeningen gebruik is gemaakt van een constante 
demping 1i'"Y = 0.1 . n~JD) in de diëlektrische matrix. Bij het achterwege laten van 
demping b = 0) zijn de resonantiepieken strikt gezien polen voor het tweedimensi
onale plasmon, en bijgevolg numeriek niet waarneembaar. Buiten het Landauconti
nuum heeft de diëlektrische functie geen imaginair deel. Het dispersieverband, voor dit 
intraband-plasmon, bevindt zich immers ook in het (w, q )-domein buiten het Landau
dempingsgebied. 

Uit de (w,q)-afhankelijkheid van 'P (fig. 5.1a tot en met 5.1d) blijkt tevens dat van 
plasmaoscillaties met relatief grote golfvector ( q > 0.5 · k~D)) nauwelijks sprake kan 
zijn. Plasmonen met relatief grote golfvectoren vervallen ééndeeltjes-excitaties. 

Figuur (5.4) toont het gedrag van de absorptiefunctie in vergelijking met determi-
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Figuur 5.4: De absorptiefunctie P(w,O.lk~D)) en de complexe determinant van de diëlektri
sche matrix Knm(w,q) bij vaste q-waarde. Links boven zijn de pieken van het tweedimensionale 
plasmon vergroot weergegeven. De moeilijkheid voor het bepalen van de (complexe) nulpunten 
van de determinant ligt aan het (sterk) oscillerende gedrag; n(3D) = 5 · I020cm-3 , 'Y = O.Hlp· 
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Figuur 5.5: De pieken van de absorptiefunctie versus de putbreedte bij vaste q = O.lk~D); 
n(3D) = 5 · 1020cm-3 , i = O.OH1". 
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nant van de diëlektrische matrix. Duidelijk is te zien dat P(w, O.lk~D)), dan en slechts 
dan, pieken toont wanneer zowel het reële deel als het imaginaire deel van de deter
minant gelijk nul zijn. Nulpunten van bijvoorbeeld het reële deel van de determinant 
gaan in de regel vergezeld van pieken in het imaginaire deel, en omgekeerd, hetgeen 
het typische diëlektrische gedrag is. 

De wijzing van de pieken van de absorbtiefunctie, naarmate de put breder wordt, is 
in figuur 5.5 geïnvertariseerd. Duidelijk is het asymptotische gedrag te herkennen voor 
respectievelijk het bulk- en het oppervlakteplasmon. Voor de ééndeeltjes-excitaties zijn 
vanaf zekere putbreedtes geen onderscheidbare pieken meer te ontdekken, omdat deze 
qua frequentie opeenhopen. 

5.2 Hydrodynamische beschrijving van plasmanen 

Vanuit gelineariseerde Blochvergelijkingen zal het gedrag van elektronendichtheidsfluc
tuaties, ten gevolge van een snel extern elektron, worden beschreven. Hier zal geen 
gebruik worden gemaakt van de quanturnmechanisch afgeleide diëlektrische functie 
( 4.29). In plaats daarvan zal de diëlektrisch actieve elektronenlaag aan de hand van 
het Blochmodel worden beschreven, hetgeen een goede benadering is voor een oneindig 
uitgestrekt vrij elektrongas. De plasmaresonanties binnen de dunne elektronenlaag zijn 
voor het eerst afgeleid door Ritebie [20]. 

De opgesloten elektronen wordt beschreven door een dichtheidsverdeling n(T, t) en 
een gemiddelde snelheid V(r, t). In de hydrodynamische aanpak worden geen individu
ele ladingsdragers maar ladingsverdelingen beschreven, als zijnde een geladen vloeistof. 
De hydrodynamische vergelijkingen zijn een continuïteitsvergelijking 

en een krachtvergelijking 

on ... ... 
-+V'·(nV)=O at 

av ~ ... .... .... ... { ... } mn ot +(V· V')V = -V'p- n\7~. 

(5.20) 

(5.21) 

Hierin is p de elektronendruk en ~ de scalaire elektrische potentiaal. De elektronen
druk geeft de verhouding aan van energiedaling en volumetoename voor een constant 
aantal elektronen, analoog aan samendrukbare vloeistoffen. Door het ontbreken van 
een magneetveld kunnen niet-rotationele bewegingen worden verondersteld. Aldus is 
het zinvol een snelheidspotentiaal \}1 volgens 

V(r,t) = -V\ll(r,t) (5.22) 

te definiëren. Louter fluctuaties "P, 4> en 'fJ in de grootheden \}1 = \ll0 +t/J, ~ = ~o+4> en 
n = n0 + 'fJ ten opzichte van een ongestoorde situatie worden beschouwd. Worden deze 
fluctuaties in (5.20) en (5.21) tot in de eerste orde gehandhaafd, dan ontstaan lineaire 
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vergelijkingen in deze fluctuaties. Gecombineerd met de Poissonvergelijking (5.25) voor 
de potentiaal <P leveren deze de gelineariseerde Blochvergelijkingen voor 0 $ z $ w 

/tP + 81/J = J._</J +_I_ (8p) Tl 
8t m mno 8n 0 

a." = no \121/J 
8t 

\12</J = -47re2."- 47re2ó(z- vt)h(x)h(y). 

(5.23) 

(5.24) 

{5.25) 

De term /tP in de bewegingsvergelijking (5.23) is toegevoegd om schematisch de dem
ping van het externe elektron met ladingsverdeling eó(z- vt) mee in rekening te bren-

gen; n0 is de ongestoorde elektronendichtheid. De grootheid (~) 0 is de drukveran

dering per eenheid van dichtheidsverandering in het ongestoorde elektrongas volgens 
(~) 0 = 2EF/3 en is klein ten opzichte van andere termen [20]. 

Buiten de elektronenlaag ontbreekt de dichtheidsfluctuatie Tl en voldoet de scalaire 
potentiaal <P = <Po aan 

\12</Jo = -411'e2ó(z- vt)h(x)h(y) (5.26) 

voor z $ 0 of z ~ w met de randvoorwaarden <Po --+ 0 als Ir- vt I --+ oo . 

De randvoorwaarden van de gekoppelde set van differentiaalvergelijkingen zijn dat 
de potentiaal <P en de normaalafgeleide 8<P/ 8z een continu verloop hebben aan bei
de oppervlakken. In de hydrodynamische beschrijvingswijze fungeert vaak als extra 
randvoorwaarde dat geen ladingsstroom door de oppervlakken heen mag vloeien: 

iz(z, t) = no(z) Vz(z, t) = -n0 (z)! 1/J(z, t) = 0 (5.27) 

voor z = 0 en z = w. 

De lineaire Blochvergelijkingen (5.23), (5.24) en (5.25), samen met de Poissonver
gelijking (5.26), kunnen eenvoudig worden opgelost door op </J, t/J en Tl Fouriertransfor
matie uit te voeren, naar de variabelen x, y en t, volgens 

(5.28) 

Ritchie loste de set van gekoppelde differentiaalvergelijkingen op door in de oplos
singen voor <P termen tot in de eerste orde van ( 8pj 8n )0 te handhaven. Dit is van belang 
omdat deze term de voortplanting van storingen door het plasma heen beschrijft. 

Conform de uitdrukking (5.5) bedraagt het energieverlies van een snel elektron dat 
langs de z-as de elektronenlaag binnendringt 

A= loo dt V [j__</J(ind){r, t)] ' -oo 8z x=y=O,z=vt 

(5.29) 

waarin <P(ind) de potentiaal representeert in het medium minus de vacuümpotentiaal 
van de binnenkomende lading. Hierin wordt een Fouriertransformatie van <!J(ind) over 
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drie ruimtecoördinaten x, y en z evenals over het tijdsdomein gebruikt, zodat 

(5.30) 

De integraal over het gehele tijdsdomein levert een h-functie op volgens 

(5.31) 

De qz-afhankelijkheid wordt weer teruggetransformeerd naar het z-domein 

A=; j d2q.1 j dw iw j dze(-iwz/v)rP(ind)(w, ih_; z), (5.32) 

waarin de zeefeigenschap van de h-functie is gebruikt. Met de samenstelling rP(ind) = 
rP - rPo geldt voor het totale energieverlies 

(5.33) 

met 'P(w, q.1) de absorptiewaarschijnlijkheid van een quanturn met energie nw en pa
rallelimpuls nih_. Met de definitie 

'P(w,q) = w'P:X,(w,q) + 'Pb(w,q), (5.34) 

volgt voor de absorptiefunctie in een oneindig uitgestrekt elektrongas per lengte-eenheid 
volgens Ritebie 

'P~(w,q) = (~)2 (-/m~) 2f ! 2 
11"V { W V + q 

(5.35) 

en 

als correctie op w'P:X, vanwege de randeffecten. In geval van een bulk ( w -+ oo) is de 
randcorrectie 'Pb ten opzichte van w'P:X, te verwaarlozen. Conform ( 5.19) is nu weer de 
notatie q = q.l gehanteerd. Verder is de notatie { = 1 - n;; ( w2 + Ï/W) gebruikt. 

Studie van de absorptiefunctie 'P(w,q) leert dat deze polen heeft voor de w(q)
relaties identiek 

{ 
t(w)=O 
[t(w)- 1]2 

e-qw = [t(w) + 1] 2 
eqw • 

(5.37) 

Deze dispersievergelijkingen geven respectievelijk als oplossing een bulkplasman 

(5.38) 
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en twee oppervlakteplasmonen 

(5.39) 

en 

(5.40) 

Voor qw --+ oo ontaarden de dispersies van beide longitudinale oppervlaktetrillingswij
zen in de Stern-Perreilrelatie 

(5.41) 

In de lange golflengtelimiet volgt voor de dispersie van de twee longitudinale opper
vlakteplasmonen 

en 
limw_(q) = np f7iW2w' 
qlO V2 

(5.42) 

(5.43) 

hetgeen respectievelijk het bulkplasmon en het tweedimensionale plasmon (Stern). In 
figuur 5.6 is expliciet het dispersiegedrag van de tweedimensionale plasmaoscillaties 
weergegeven naarmate de quanturnput breder wordt. Hier zijn de piekposities, in het 
(w, q)-gebied, van de absorptiefunctie 'P(w, q) weergegeven voor w < np. Duidelijk 
(fig. 5.7) is te herkennen hoe het dispersieverband volgens Stern over gaat naar de 
asymptotische relatie (5.40) van Ritchie. Een opsplitsing in de trillingswijzes w+ en w_ 
is niet te herkennen. 

Het numerieke resultaat blijkt voor grotere put breedtes w > 1 Onm enigszins hoger 
te liggen dan de frequentie n", omdat een monotoon stijgende functie w(q) voor w < 
10nm van boven (w > n") afbuigt naar de horizontale asymptoot. De dempingskeuze 
(1 =f 0) blijkt hierop een (geringe) invloed te hebben. De figuren 5.5 en 5.7 zijn 
begripsmatig verschillende figuren, alhoewel de dispersierelatie w(q) voor w < np qua 
verloop overeenstemmen in beide diagrammen. 
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Figuur 5.6: Het verloop van de dispersie van het tweedimensionale plasmon bij toenemende 
putbreedtes; n(JD) = 5 ·1020cm-3, -y = O.Hlp. 
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Figuur 5.7: De dispersiewijziging van het tweedimensionale plasmon naar het oppervlakte
plasmon, bij toenemende putbreedtes. Tellens zijn de dispersierelaties van Stern (gestippeld) 
en de w_ -trillingswijze (gestreept) aangeduid; 
n(3D) = 5 ·1020cm-3 ,-y = O.Hlp. 
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Hoofdstuk 6 

De limiet naar een 
driedimensionaal elektrongas 

Naarmate een steeds bredere potentiaalput wordt beschreven, waarbij de elektronen
concentratie (n(3D)) constant blijft, ontstaat de limiet voor een bulkelektrongas. Bij 
voortdurend bredere quanturnputten raken steeds meer subbanden bezet en stapelen de 
Fermischijven meer en meer dichter op elkaar om een Fermibol te vormen. De opeenvol
gende discrete energieniveau 's ft verschillen dan steeds minder van elkaar. Essentieel 
daarbij is dat een sommatie over verschillende subbanden l vervangen kan worden door 
een integratie over deze index. 

De afleiding van de driedimensionale limiet ( w -+ oo) zal geschieden met gebruik 
van de volledige basis ( 4.33). Deze basis biedt analytisch het voordeel de produkt
golffuncties (t(l' te ontleden in een som van twee basisvectoren, volgens (4.35). Aldus 
ontstaan op een eenvoudige wijze Kroneckerdelta's in de matrixelementen voor de po
larisatie. 

6.1 Bulklimiet voor de Coulombmatrix 

Beschouw de matrixelementen ( 4.37) van de effectieve Coulombinteractie. De breedte 
w van de potentiaalput verschijnt in de lengtematrix op twee manieren. Ten eerste 
als discreet golfvectorgetal van de vorm m1r jw, dat als een continue variabele kan 
worden beschouwd naarmate de breedte w groter wordt.. De combinatie (ij, m1r I w) 
vormt dan een driedimensionale golfvector. Ten tweede is er een term van de orde 
Ilw die verdwijnt naarmate de breedte w toeneemt. Deze beschouwingen van de 
matrixelementen ( 4.37) leveren als driedimensionale limiet 

(3D) . ( ) 2q 
Lnn' (q) = hm Lnn' q = 2 ( I )2 Ónn'· 

w-oo q + n7r w 
(6.1) 

Concluderend wordt de Coulombse lengtematrix in de bulklimiet diagonaal. De 
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effectieve Coulombinteractie luidt nu 

(C,3D) 41re2 

vnn' (q) = 2 ( I F énn' = VccTm•tw) énn'· q + n1r w ' 
(6.2) 

De combinatie (ij, n1r Jw) wordt hier als een continue driedimensionale golfvector be
schouwd en geeft als resultaat de driedimensionale Coulomb-Fouriercomponent \t(cj,mr/w) 

voor de effectieve Coulombinteractie in de bulk. 

6.2 Bulklimiet voor de polarisatiematrix 

Beschouw de matrixelementen ( 4.40) van de polarisatie. Alle niet-diagonaalelementen 
zijn van de orde 1/w en verdwijnen in de bulklimiet, omdat deze geen sommatie over 
de subbanden bevatten. De diagonaalelementen daarentegen, lijken slechts van de orde 
1/w te zijn. Door de sommatie over de subbandindices 1 blijken deze juist van de orde 
1 te zijn. 

Met de uitdrukking voor de Lindhardfunctie A in ( 4.10) volgt voor de matrixele
menten op de diagonaal 

IInn(w,q) = 1 

(6.3) 

1 

hw - 112 (k · q ... - l!!.nl) + E m w2 q,n 

+ h2 ... 1 2 - h2 ... 1 2 l· 
hw + -;;(k ·ij+ ~nl)- Eq,n hw- -;;(k ·ij+ ~nl) + Eq,n 

De eerste term binnen de vierkante haken ondergaat de substitutie k ..-. -k. In de 
eerste en de tweede term worden de subbandindices volgens I.-. -l vervangen. 

} IF [ 1 
IInn(w,q) = -- L L 2 ... 2 

2wA I=-IF r hw + ~ (k ·ij+ : 2 nl)- Eq,n 
lo:<lo:F(I) 

1 l + h2 ... ... ".2 
-hw + -;;(k · q + w2 nl)- Eq,n 

1 [ 1 1 l --- I: h2... + h2 ... 
2wA k hw + -;;k ·ij- Eq,n -hw + -;;k ·ij- Eq,n 

k<kF(O) 

(6.4) 
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Het domein van de Fermigolfvectoren kF(l) = ( 1r fw )VvF- [2 is hierin veralgemeend tot 
alle gehele waarden voor de indices l (fig. 2.3). De laatste sommatie in (6.4) corrigeert de 
eerste sommatie over de fictieve Fermischijf met index l = 0. Doch deze correctiebijdrage 
is van de orde 1/w, omdat de sommatie louter gaat over tweedimensionale k-vectoren 
en niet over subbandindices. Dientengevolge verdwijnt deze term in de limiet w --+ oo. 

Voor de limiet w --+ oo naar de bulk is het nu zinvol driedimensionale golfvectoren 
volgens 

(6.5) 

te definiëren, in plaats van tweedimensionale golfvectoren in combinatie met indices n 
in n1r fw. Voor de hand ligt dan het scalarprodukt 

... (7r)2 k · q = k · q + ; nl (6.6) 

en de relatie voor de energie 

(6.7) 

In de limiet w --+ oo wordt de stapeling van de Fermischijven zo dicht, dat een 
sommatie over deze schijven vervangen kan worden door een integratie: 

1 IF 1 11rlF/W - L 1-+- dkz 
W 1=-IF 7r -1rlF/w 

(6.8) 

De afstand tussen twee opeenvolgende Fermischijven bedraagt 1r /wen gaat in de driedi
mensionale limiet naar nul. In de substitutie (6.8) wordt de derde golfvectorcomponent 
kz aangetroffen. In het bulkelektrongas is dit een geschikt quanturngetaL Dit in te
genstelling tot het elektrongas in een eindig brede potentiaalput. De vrije oplossingen 
van de Schrödigervergelijking zijn geen vrije golven met de in drie dimensies scherpe 
impuls hk, maar vrije golven in twee dimensies, namelijk in het vlak loodrecht op de 
putstructuur, met de scherpe impuls hk. In de coördinaatrichting z, zijn de oplossingen 
gelokaliseerde golffuncties met golfquantumgetallen 1rljw, hetgeen een interferentie in
houdt van twee vrije golven met tegengestelde golfvectorcomponenten 1rljw en -1rljw. 

Nadat de derde golfvectorcomponent als integratievariabele is ingevoerd, ontstaat 
een integratievolgorde conform een cylindersymmetrie. De uitwerking kan plaatsvinden 
door over te gaan op bolcoördinaten. De dichte stapeling van Fermischijven levert 
immers een Fermibol op, met straal kF = kJ;Dl: 

kF = lim 7r/F = ~37r2n(3D) 
W-+00 W 

(6.9) 

als driedimensionale limiet. Als bulklimiet voor de elementen van de polarisatiematrix 
ontstaat 

rr*<3D)( ) - h, . _2_ f dk( 1 
n'm w,q nm (27r)3 Jikl<kF (h2/m)k·q-Eq+hw 
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1 ) + 2 . 
(li fm)k·q-Eq-liw 

(6.10) 

Na uitvoering van deze integratie, conform de bolsymmetrie over de Fermibol met 

straal kF = .j2mEF/n?, volgen de matrixelementen 

*(3D)( ) nn'm w,q = (6.11) 

met daarin de Fermisnelheid VF gedefinieerd volgens likF = mvF. Met in achtname 
van het adiabatisch aanzetten van de storingen dient te worden gerealiseerd dat de 
substitutie w 1-+ w + i-y de polarisatiematrix tot een complexe grootheid maakt. 

6.3 Bulklimiet voor de diëlektrische matrix 

De diëlektrische matrix 11: is samengesteld uit het produkt van de polarisatie en de 
effectieve Coulombinteractie, volgens 

00 

Knm(w, q) = Önm- L v~;)(q). Tin•m(w, q). (6.12) 
n'=O 

Zowel de matrix voor de polarisatie als voor de effectieve Coulombinteractie nemen 
een diagonale structuur aan in de limiet w -+ oo. Bijgevolg zal de diëlektrische matrix 
eveneens diagonaal worden (fig. 6.1): 

(6.13) 

Hierin duidt ~~:<3D)(w, lql) op de translatie-invariante diëlektrische functie van een elek
trongas in een bulk [30]. 

In de limiet 1 l 0, waarbij demping verdwijnt, bedraagt de diëlektrische functie van 
het elektrongas in een bulk 
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Figuur 6.1: De limiet van het diagonaalelement Koo(w, 0.2k~Dl). Voor bredere putten buigen 
de pieken van Koo naar hogere frequenties voor één bezette subband. Naarmate meer subban
den worden bezet, onstaan oscillaties in het matrixelement Deze oscillaties zijn gericht op 
convergentie naar de bulklimiet. De vette lijn geeft deze bulklimiet aan. In de figuur rechtsbo
ven blijkt dat het element Koo voor elke putbreedte w hetzelfde nulpunt heeft als de bulklimiet; 
"f = 0 en n(JD) = 5 · I020cm-3 . 
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voor lql < 2kp 

hlqlvp- Eq > hw > 0 

hlqlvF + Eq > hw > nlqlvF- Eq 

hw > nlqlvF + Eq 
(6.15) 

voor jqj > 2kp 

JmK(3D)(w,lql) 7rqfpkF [1 (hw-Eq)2] 
= 2lql2 jqj - hjqjvp 

(6.16) 

, hjqjvp + Eq ;?: hw;?: -hlqlvF + Eq. 

Hierin is q}F = 61r2 e2n(3D)/EF de (driedimensionale) Thomas-Fermigolfvector. In 
tegenstelling tot het reële gedeelte van de diëlektrische functie is het imaginaire gedeelte 
niet te formuleren in een enkele uitdrukking in het (w, jql)-vlak. 

Het is eenvoudig in te zien hoe het imaginaire gedeelte van K(3D) ontstaat. Vanuit 
de definitie in de bulk 

(6.17) 

volgt met de symbolische identiteit van Plemelj (4.12) in de uitdrukking (6.10) 

V(C,3D)(jqj) k 
lm K(3D)(w, jql) = 27r dk (6.18) 

(27r )3 jkj<kF 

x [ 6 ( ~ k · q - Eq + hw) - 6 ( ~ k · q- Eq - hw)] , 

gelet op het geringe positieve imaginaire deel van w. 

Plasmonen zijn excitaties die slechts voorkomen voor kleine waarden van jqj < 2kp. 
Vandaar dat de limiet jql! 0 van de diëlektrische functie in de bulk 

lim Re K(3D)(w, jql) = 1-~ {1 + ~ [~lql 2v}- E~/n2] + ... } 
jqj!O W W 5 

(6.19) 

wordt vermeld, met daarin de bulkplasmafrequentie n; = 47re2n(3D) fm. De ontwikke
ling in 1/w2 heeft hier plaatsgevonden in de veronderstelling Eq ~ hw en jqjvp ~ w. 
In deze lange go1flengte limiet jqll 0 is de dispersierelatie voor plasmonen te berekenen 
uit lm K(3D)(w, lql) = 0 en Re K(3D)(w, jql) = 0. Binnen de regio van het (w, lql)-vlak 
waar K zuiver reëel is, en dus geen Landaudemping plaatsvindt, volgt uit ( 6.19) de 
dispersierelatie 

( 
3 v} 2 ) w = np 1 + 10 n~ lql +... . (6.20) 

Binnen de Landaugebieden is het mogelijk dat plasmonen vervallen in ééndeeltjes
excitaties. Het resultaat van de dispersierelatie voor bulkplasmonen is exact in de 
limiet lql! 0. 
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Hoofdstuk 7 

Besluit 

Van een elektrongas in een ultra-dunne metaalfilm, kunnen een aantal quanturnmecha
nische kenmerken worden geconstateerd, anders dan in een homogeen bulkelektrongas 
met eenzelfde gemiddelde elektronendichtheid [16] [17]. Indien de De Brogliegolflengte 
van de elektronen dezelfde orde-grootte heeft als de afmetingen van de niet-granulaire 
metaalfilm, dan treden QSE-effecten op, bijvoorbeeld in een GaAs/ AlAs/NiAl/ AlAs/
GaAs-heterostructuur. 

In een model wordt het elektrongas opgesloten in een oneindig diepe rechthoeki
ge potentiaalpuL Het belangrijkste aspect van deze elektronenopsluiting is het ont
staan van discrete energieniveau 's en lokalisatie van de elektrongolffuncties loodrecht 
op de elektronenlaag. De bezetting van de toestandsruimte bestaat uit een stapeling 
van Fermischijven (l) met verschillende Fermigolfvectoren kF(l). Deze geometrische 
quantisatie brengt een lager verloop van de toestandsdichtheidsfunctie voort, dan in 
een bulkelektrongas dat correspondeert met eenzelfde aantal elektronen per volume
eenheid. Als gevolg ontstaat een hoger Ferminiveau. Tevens ontstaat, met name nabij 
de oppervlakken, een inhomogene dichtheidsverdeling. Naarmate de putbreedtew gro
ter wordt, stapelen de Fermischijven steeds dichter op elkaar om uiteindelijk ( w -+ oo) 
een Fermibol te vormen. 

Anders dan in tot op heden onderzochte subbandstructuren, binnen halfgeleider
heterostructuren, zijn een in principe onbeperkte hoeveelheid bezette en onbezette 
subbanden mee in rekening gebracht, om zo aan de driedimensionale limiet te geraken. 

Inherent aan de geometrische quantisatie van het elektronensysteem is het ont
breken van translatie-invariantie verbonden, loodrecht op de elektronenlaag. In de 
Fomierruimte is de diëlektrische functie (RPA) niet lokaal te formuleren. Dit omdat 
de diëlektrische functie zowel van het coördinatenverschil z - z' als -som z + z' zal 
afhangen. Algemeen is daarom een niet-diagonale responstheorie van toepassing. 

Onderzocht zijn de longitudinale plasmonen, die in het opgesloten elektrongas aan
wezig zijn. De dispersierelaties van de plasmonen komen voort uit numerieke nul
puntsberekeningen van de determinant van de diëlektrische matrix. Algemeen blij
ken er intraband- en intersubband-plasmaoscillaties op te treden. Allereerst is er een 
intraband-plasmon dat louter voor de laagste orde in q de dispersie volgens Stern volgt. 
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Voor grotere golfvectoren blijken de plasmonfrequenties lager te liggen dan het cor
responderende resultaat van Stern. Dit is een gevolg van een koppelings-effect tussen 
intraband- en intersubband-plasmonen [28]. Voorts treden er een aantal intersubband
plasmonen op, die een constante resonantiefrequentie bezitten in de lange golftengte
limiet q l 0. Deze interband-plasmonen zijn het gevolg van een afschermende Cou
lombinteractie tussen een exciterend elektron en het omringende elektonencollectief. 
De benodigde excitatie-energie voor deze ééndeeltjes-excitatie ligt daardoor hoger dan 
de corresponderende opsplitsing van de subbanden en vormt de depolarisatieverschui
ving [14]. In de limiet waarvoor de elektronendichtheid naar nul gaat, verdwijnt het 
depolarisatie-effect en corresponderen de resonantiefrequenties met de interbandop
splitsingen 

Een andere manier om dispersie van longitudinale plasmonen te achterhalen, is het 
energieverlies van een snel elektron, dat de elektronenlaag binnendringt, te bereke
nen. De integrand van de energieverliesintegraal: de absorptiefunctie 'P(w, q), toont 
pieken in het (w, q)-domein waarvoor plasmaoscillaties worden geëxciteerd. De pieken 
van de absorptiefunctie corresponderen met sommige nulpuntstakken van diëlektrische 
determinant. Het feit dat niet alle nulpunten van de determinant een piek in de ab
sorptiefunctie veroorzaken geeft aan dat sommige excitaties relatief onwaarschijnlijk 
zijn. Verder blijkt dat plasmaoscillaties met grotere golfvectoren q > 0.5 · kF(I) in 
waarschijnlijkheid betekenisloos zijn. 

Door alsmaar een bredere potentiaalputten ( w -+ oo) te nemen en het aantal e
lektronen per volume-eenheid constant te houden, ontstaat de bulklimiet. Het disper
sieverband van het intraband-plasmon verandert in deze bulklimiet naar de dispersie
relatie van een oppervlakteplasmon. Onbelangrijk is dat het verband w oe vq blijft 
bestaan in de lange golftengtelimiet, omdat deze relatie bij inbegrip van retardatie 
verandert. Wel belangrijk is het ontstaan van de Stern-Ferrellrelatie w = fl'P/ J2 beho
rende bij dit oppervlakteplasmon, alhoewel dit plasman sterk aan demping onderhevig 
is voor grotere q-waarden. De aanwezigheid van het oppervlakteplasmon is een gevolg 
van expliciet rekening te houden met de translatie-invariantie van het systeem. Voorts 
blijkt dat de ééndeeltjes-resonantiefrequenties opeenhopen, omdat de subbandopsplit
singen verkleinen. Naarmate de breedte w toeneemt verliest de absorptiepiek voor 
ééndeeltjes-excitaties aan intensiteit en treedt het bulkplasmon meer en meer, als bron 
van energieverlies, op de voorgrond. 

Behoudens deze quanturnmechanische diëlektrische RPA-beschrijving kan een klas
sieke hydrodynamische aanpak van dienst zijn op het eindig grootte elektronensysteem. 
CSE-berekeningen volgens Ritebie [20] blijken naarmate de putbreedte toeneemt o
vereenstemming te geven met QSE-berekeningen. CSE-beschouwingen houden wel 
rekening met de eindige afmetingen van het elektrongas, maar niet met de discrete 
quantisatie van de energieniveau's en de golffuncties. 

Het potentiaalverloop van de Schottkybarrière wordt als rechthoekig en oneindig 
hoog beschouwd. In werkelijkheid dient het potentiaalverloop zelfconsistent doorgere
kend te worden en levert naar verwachting een verloop volgens figuur 2.1 [7]. Door 
de relatief grote bandgap van een isolator lijkt de rechthoekige benadering in eerste 
aanzet correct. De hoogte van de Schottkybarrière lijkt eerder een reden tot discussie. 
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Een eindig diepe potentiaalput heeft penetratie van de golffuncties in het omgevende 
medium tot gevolg. De discretisatie van de energieniveau 's en de lokalisatie van de 
golffuncties blijven kwalitatief gehandhaafd tot op een zekere subbandindexhoogte 1, 
waarboven een continuurn aan quanturntoestanden aanwezig zal zijn. Uit de absorp
tiefunctie blijkt dat excitaties naar relatief hoge subbanden onwaarschijnlijk is. Van 
belang is dat door intersubband-transities te verdisconteren een niet-diagonale respons 
op een elektrisch veld ontstaat. Als bijvoorbeeld slechts één of twee onbezette sub
banden in rekening worden gebracht, zoals S. Allen Jr., D. Tsui en B. Vinter [18] 
of S. Das Sarma (28] in een halfgeleider{-isolator-}heterostructuur hebben uitgevoerd, 
ontstaat reeds kwalitatief het getoonde diëlektrische gedrag. De invloed van hogere 
(1' > 2} virtuele subbanden is gering, omdat een overgang naar een relatief hogere 
subband onwaarschijnlijk is. 

Betreffende de niet-translatie-invariante diëlektrische functie kan worden vermeld, 
dat optische eigenschappen van ultra-dunne metaalfilms in de diagonale responstheo
rie worden beschreven. Voor optische elektromagnetische velden, met elektrische veld
componenten parallel aan het vlak, wordt namelijk de limiet q l 0 genomen, waarin 
de diëlektrische matrix een diagonale vorm aanneemt. Dit correspondeert met de ver
waarlozing van ruimtelijke variatie van het veld over de metaalfilm. Voorzover de dikte 
van de metaalfilm klein is ten opzichte van de golflengte van het loodrecht invallende 
licht, voldoet deze benadering. De overeenstemming tussen theoretische en experi
mentele transmissie- en reflectiespectra blijkt QSE-afwijkingen op CSE-resultaten te 
ondersteunen (12]. Alleen voor niet-loodrecht invallende lichtstralen kunnen elektron
gat-paren en plasmanen worden geëxciteerd en is de niet-diagonale responstheorie van 
toepassing. 

Alle berekeningen hebben plaatsgevonden met een temperatuur T = 0 I<. Met 
name in halfgeleider-heterostructuren is het voor realistische systemen van belang ver
schijnselen bij eindige temperatuur te beschouwen. De in hoofdstuk 4 toegepaste Fermi
Diracverdelingsfunctie wordt, in plaats van een Heavisidefunctie, een temperatuursaf
hankelijke verdeling: 

{7.1) 

waarin ks de constante van Boltzmann is. De chemische potentiaal p, kan achterhaald 
worden door deze conform het deeltjesaantal per volume-eenheid te kiezen: 

fEF 
n(EF)= Jo dED(E)J(T,E}, (7.2} 

zie hoofdstuk 2. 

Kwantitatief zullen eveneens veranderingen optreden indien het omringende me
dium diëlektrisch mee in rekening wordt gebracht. De intrinsieke Coulombinteractie 
moet dan aangevuld worden met potentiaaltermen die de inductieladingen aan de con
tactvlakken vertegenwoordigen. De aard van de plasmandispersies zal daardoor niet 
veranderen, evenals de corresponderende bulklimieL Quantitatief zullen de plasman
frequenties verlagen, omdat de diëlektrische constanten K8 =f 1 van de omringende 
media in rekening moeten worden gebracht. 
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Het ontbreken van exchange en correlatie is een beperking die aan de RPA ver
bonden kan zijn, betreffende de effectieve potentiaal voor de ééndeeltjes Liouville
vergelijking. Als zodanig zijn de gedane berekeningen op te vatten binnen het ka
der van een dynamische Hartreemethode. Desondanks is er experimentele overeen
stemming voor de plasmonbeschrijving in een eindig driedimensionaal [13](31](32] en 
een quasi-tweedimensionaal elektrongas [15] in de laagste orde van q. Principieel be
schrijft RPA in eerste aanzet ééndeeltjes-eigenschappen en longitudinale collectieve 
trillingswijzen correct. Te verwachten is dat in een overgangssysteem, tussen een 
quasi-tweedimensionaal en een driedimensionaal elektrongas, eenzelfde overeenstem
ming wordt bereikt. Een eerste uitbreiding vandeRPA-aanpak zou een lokale exchange
correlatieterm volgens Ando [14)[34] of verder een dynamische Hartree-Fockberekening 
[33] zijn. 

De dynamische Hartreebenadering overschat de Coulombrepulsies binnen het elek
trongas. Inbegrip van exchange en correlatie zal de effectieve Coulombrepulsie vermin
deren. Naar verwachting zal de depolarisatieverschuiving bij een ééndeeltjes-excitatie 
verlagen, indien exchange en correlatie in rekening worden gebracht. Een geëxciteerd 
elektron zal immers een wisselwerking hebben met het gat van een lager niveau, om 
aldus een exciton te vormen. Bijgevolg zal dit excitonachtige effect de ééndeeltjes
resonantiefrequenties verlagen ten opzichte van het zuiver depolariserende effect. Door 

·• T. Ando zijn deze berekeningen uitgevoerd in een halfgeleider-isolator-heterostructuur 
[14]. 

Infrarood-absorptie-experimenten (q l 0} blijken de berekeningen in [18] voor een 
halfgeleider-isolator-heterostructuur tot op zekere hoogte te ondersteunen. De experi
menten [35](36] wijzen het bestaan van twee subbanden aan. Hogere subbanden, die 
in de theoretische berekeningen voorkomen, zouden onderhevig kunnen zijn aan toe
nemende niveauverbreding. Zo zou per subband l een afzonderlijke verbreding 1i/r1 
aanwezig kunnen zijn, om zo hogere subbanden minder scherp gedefinieerd te laten 
zijn. Dit werkt tevens de overgang van discrete naar continue quanturntoestanden in 
de hand. De afzonderlijke verbredingen blijken echter onwaarschijnlijk qua grootte te 
ZIJn. 

Behoudens energieverlies-experimenten met snelle elektronen, wordt juist verwacht 
dat deze infrarood-absorptie-experimenten mogelijkerwijze de overgang van een discrete 
subbandenstructuur naar een quasi continuurn te ondersteunen. De dispersieverande
ring van het tweedimensionale plasmon zou wellicht via een aangebrachte roosterelek
trode kunnen worden waargenomen in de transmissiespectra [15]. 
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