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SAMENV ATIING 

De snelheid waarmee ladingsdragers ingevangen worden in een quanturnput 

beïnvloed de drempelstroom en de maximale modulatiefrequentie van 

moderne quanturnput lasers. In dit verslag worden metingen aan dit 

invangstproces in GaAs/ AlGaAs quantumputstrukturen behandeld. De 

invangsttijd is bepaald door de stijgtijd van de quantumputluminescentie 

te meten met subpicoseconde tijdresolutie, en door de afname van het 

aantal ladingsdragers in de barrière rond de put te meten met een 

pump-probe correlatie techniek. De gemeten invangsttijd oscilleert 

tussen 3 en 20 ps als funktie van de putbreedte en komt voor het eerst 

goed overeen met de theorie. Deze oscillaties worden veroorzaakt door 

variaties in de overlap van de elektrongolffunkties in de barrière met 

de golffunkties in de put als funktie van de putbreedte. We hebben 

aangetoond dat het invangstproces gedomineerd wordt door L.O. fonon 

emissie door de invangsttijd te meten als funktie van de excitatie

energie. We concluderen verder dat het invangstproces ambipolair 

verloopt. Dit blijkt uit metingen aan samples met doteringen in de put. 

De relaxatie van de ladingsdragers in de put is onderzocht door de 

stijgtijd van de quantumputluminescentie te meten na excitatie van 

elektronen in de put in plaats van in de barrière. We hebben hiermee 

nieuwe oscillaties van deze stijgtijden als funktie van de excitatie

energie experimenteel aangetoond. 
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De kinetische energie van de elektronen is in die richting gequantiseerd 

en kan slechts een beperkt aantal discrete waarden aannemen. Zo'n 

potentiaalput wordt een quanturnput genoemd. Parallel aan de grensvlakken 

kunnen de elektronen wel vrij bewegen. Er is nu sprake van een twee 

dimensionaal elektronengas. In figuur la is een configuratie van 

halfgeleidermaterialen die samen een quanturnput vormen geschetst met 

bijbehorend potentiaalverloop. Ook de gebruikte materialen zijn aange

geven. De discrete energienivo's in de put zijn schematisch aangegeven 

met horizontale lijnen. De kinetische energie van de elektronen in de 

x-y-richting hangt in goede benadering kwadratisch af van de golfvektor 

in die riching. De periodieke roosterpotentiaal wordt verdisconteerd in 

een effektieve massa die afwijkt van de rustmassa. Elk energienivo vormt 

een subband in de E-k ruimte (k=golfvector). Zo ontstaat een bandstruk

tuur zoals geschetst in figuur lb. De halfgeleidermaterialen waaruit 

onze strukturen bestaan zijn GaAs en Al Ga As (verder AlGaAs genoemd) 
x 1-x 

en AlAs. Dit zijn directe halfgeleiders (x<0.4). Deze hebben de eigen-

schap dat het valentiebandmaximum in de E-k ruimte bij dezelfde k ligt 

als het geleidingsbandminimum, dit in tegenstelling tot indirecte 

halfgeleiders. Omdat de impuls (=hk) van een foton gelijk aan nul is, 

zijn optische overgangen in dit soort materialen makkelijker dan in een 

indirecte halfgeleider als Si. De barrière wordt omgeven door een laag 

AlAs, een materiaal met een grotere bandafstand dan AlGaAs. Daardoor 

ontstaan in de barrière ook discrete energienivo's. Een dergelijke 

struktuur heet een Seperate Confinement Heterostructure (SCH). In de 

barrière tussen de AlAs lagen kunnen één of meerdere GaAs lagen gegroeid 

zijn. In het geval van één GaAs laag (quantumput) wordt de struktuur 

Single Quanturn Well (SQW) genoemd, in het geval van meerdere quanturn

putten Multi Quanturn Well (MQW). 

1.2. Invangst van ladingsdragers 

Door absorptie van een foton kunnen elektronen vanuit de valentieband 

naar de geleidingsband geëxciteerd worden. Er is dan een elektron-gat 

paar ontstaan. Met het gat wordt de onbezette toestand in de valentie

band bedoeld, dit heeft de eigenschappen van een positief geladen 

deeltje. Als er door middel van stroominjectie of fotoexcitatie een 
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elektron-gat paar gemaakt wordt in de AlGaAs laag (de barrière) dan zal 

zowel het elektron als het gat de put in gaan, omdat dat energetisch 

gunstiger is. Dit proces wordt aangeduid met invangst (capture) van de 

ladingsdragers. In de put zullen de ladingsdr'agers eerst koelen door 

emissie van L.O. fononen en relaxeren door carrier-carrier scattering. 

Daarna recombineren de elektronen en de gaten, waarbij quanturnput 

luminescentie ontstaat. Recombinatie is ook mogelijk in de barrière. 

Figuur 2 bevat een schematisch overzicht van deze processen. 

- elektronen -
_'-...invang st 

~r-
koeling 

t- '--

"_ -
ex ei tatie recombinatie 

,...--
i-e '--

koeling 
)'l'-

I 

gaten 

Figuur 2. Schematisch overzicht van de processen die plaatsvinden 
wanneer er een elektron-gat paar gecreëerd wordt in de barrière. 

De snelheid waarmee de ladingsdragers ingevangen worden in de put kan 

van belang zijn voor de efficiëntie waarmee halfgeleiderdevices werken. 

Zo is aangetoond dat een snellere invangst van de ladingsdragers in de 

put een efficiëntere werking van multi quanturnwen lasers bewerkstelligt 

[1]. Ook wordt de maximale frequentie waarmee de lasers gemoduleerd 

kunnen worden beperkt door de invangsttijd van de ladingsdragers [2]. 

1.3. Voorgaand onderzoek 

In de eerste berekeningen van de invangsttijd van ladingsdragers in 

quanturnputten werd uitgegaan van een klassiek model [3,4]. In dit model 

diffunderen de ladingsdragers naar de put. Daarna worden de ladings-
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dragers door emissie van longitudinale optische fononen ingevangen. De 

vrije weglengte van de ladingsdragers voor L.O. fonenverstrooiing 

bedraagt ongeveer 60 A. Er werd daarom verwacht dat de invangst 

efficiënt zou verlopen bij putbreedtes groter dan 60 A. Recentere 

berekeningen gaan uit van 

invangst weer plaatsvindt 

leveren oscillaties van de 

een quanturnmechanisch model, waarbij de 

via L.O. fononemissie. Deze berekeningen 

invangsttijd op als funktie van de put-

breedte. Brum en Bastard [5] melden invangsttijden die oscilleren tussen 

50 ps en 1 ns. Babiker en Ridley [6] voorspellen een invangsttijd 

oscillerend tussen 1 en 10 ps voor een multi quanturnput struktuur. 

Het is nog niet gelukt om deze oscillaties experimenteel waar te 

nemen. De experimenten waarover in de literatuur gerapporteerd is 

leveren de meest uiteenlopende resultaten op. Zo is volgens de onder

vindingen van Feldmann et al [7] de invangsttijd kleiner dan 20 ps. 

Westland et al. [8] melden dat de invangsttijd kleiner dan 4 ps is en 

Deveaud et al. [9] kleiner dan 1 ps. In een ander artikel rapporteren 

Deveaud et al. daarentegen een invangsttijd van 260 ps [10]. Door de 

discrepantie tussen deze experimentele resultaten en de voorspellingen 

van het quanturnmechanische model onstand het idee dat de quanturn

mechanische aanpak niet gerechtvaardigd is omdat de coherentielengte van 

de ladingsdragers kleiner is dan de barrièrebreedte in de meeste 

experimenten. Er werd een model gepresenteerd [3] dat een combinatie is 

van het klassieke model en het quanturnmechanische model. Volgens dit 

model diffunderen de ladingsdragers naar de put, en in de buurt van de 

put wordt de invangst beschreven met een locale invangsttijd. Deveaud et 

al. [9] leidde af dat voor barrières breder dan 500 A de invangst 

gedomineerd wordt door diffusie, en voor barrières smaller dan 200 A de 

invangst quanturnmechanisch verloopt. 

1.4. Dit onderzoek 

Voor het optimaliseren van het invangstproces (van belang in 

bijvoorbeeld quantumputlasers) is het belangrijk of de invangst van 

ladingsdragers gedomineerd wordt door klassieke diffusie of beter 

beschreven wordt door het quanturnmechanische model. In dit onderzoek is 

de invangsttijd bepaald voor vier putbreedtes 30, 50, 70 en 90 A. Deze 
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putbreedtes zijn zo gekozen omdat volgens het quanturnmechanische model 

de invangsttijd maximaal is voor de putbreedtes 30 en 70 A en minimaal 

voor 50 en 90 A. Het klassieke model voorspelt echter een kleinere 

invangsttijd voor de putbreedtes 70 en 90 A dan voor 30 en 50 A, vanwege 

de vrije weglengte van 60 A voor de ladingsdragers. 

Er zijn twee meetmethoden gehanteerd. Ten eerste is de invangsttijd 

bepaald uit de stijgtijd van de quanturnput luminescentie na excitatie 

van elektronen in de barrière door een picoseconde laserpuls (opcon

versie). Ten tweede is de opstelling uitgebreid om de invangsttijd te 

kunnen meten met behulp van de pump-probe techniek, waarbij de afname 

van het aantal ladingsdragers in de barrière wordt gemeten. Dit is 

gedaan deels ter controle van de meetresultaten van de opconversie

metingen en deels omdat met deze methode veel directer de invangsttijd 

gemeten kan worden. 

Het invangstmechanisme is verder bestudeerd door een aantal grootheden 

te varieren zoals de excitatiedichtheid, de excitatieenergie en de 

temperatuur. 

Een vergelijking van de experimenteel verkregen meetresultaten met de 

invangsttijden die voorspeld worden door beide modellen leert dat de 

invangst van de ladingsdragers in de quanturnput volledig beschreven 

wordt door het quanturnmechanische model met L.O. fononemissie. Het is 

voor het eerst dat de oscillaties in de invangsttijd van de ladings

dragers als funktie van de putbreedte geobserveerd zijn. Het onderzoek 

heeft dan ook geleid tot een goed begrip van het invangstproces. 
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2. THEORIE 

2.1. Overgangswaarschijnlijkheid 

De invangst van ladingsdragers in quanturnputten wordt gedomineerd door 

emissie van longitudinale optische fononen [11). Hiervan uitgaand hebben 

Brum en Bastard uitgerekend dat de invangsttijd oscilleert als funktie 

van de putbreedte en Blom berekent ook een oscillatie als funktie van de 

breedte van de barrière [12). In deze berekeningen wordt de volgende 

uitdrukking voor de overgangswaarschijnlijkheid gebruikt [11,13) 

w = h27l fdq I H (k,k') 1
2 

o(E -E -hw ) 
k,k' z eb b e f 

(1) 

waarin het matrixelement dat hoort bij de overgang van een begintoestand 

met golfvektor k naar een eindtoestand met golfvektor k' via een 

longitudinaal optisch fonon gegeven wordt door 

H (k,k') = g G(k,k') (n + _: ± _:) 
eb q q 2 2 

(2) 

waarin de plus staat voor emissie en de min voor absorptie van een 

fonon. Als de fonenbezetting 

verdeling) klein is (bijv. lage 

n (in evenwicht een Bose-Einstein 
q 

temperatuur) dan is de absorptie te 

verwaarlozen. g is een koppelingskonstante 
q 

= -4rri (e 2h ) 1/2.!.. 
gq 2rwV q 

(3) 

met V het volume waarover geïntegreerd wordt, w de frequentie van het 

fonon en r = 
G is de overlapintegraal 

</> (k ) 
bz -z 

(4) 
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Hierin is </> de envelopefunktie die hoort bij de begintoestand van de 
b 

ladingsdrager (met </> het z-afhankelijke deel hiervan) en </Je de 
bz 

envelopefunktie bij de eindtoestand. De golfvektor van het phonon wordt 

voorgesteld door q, de xy-component door q en de z-component door q . 
xy z 

De golfvektor van het elektron is k (met k de xy-component en k de 
xy z 

z-component). 

De invangstrate (of de reciproke waarde daarvan de gemiddelde 

invangsttijd) kan worden uitgedrukt in de overgangswaarschijnlijkheid : 

-
1
- = J w dk' T(k) k,k' 

(5) 

Via de overlapintegraal wordt de invangsttijd beïnvloed door de vorm van 

de golffunkties van de begin- en eindtoestand van de ladingsdrager die 

ingevangen wordt. De golffunktie hangt weer af van het energienivo 

waarop de ladingsdrager zich bevindt, en van de struktuurparameters van 

de quanturnput zoals de putbreedte. Om de putbreedteafhankelijkheid van 

de invangsttijd te verduidelijken is in figuur 3 de kans uitgerekend dat 

een elektron in het barrièrenivo met de laagste energie zich in de GaAs 

0.25 5 

> • g 0 
0.20 >-

~ -5 • >- c ..... w 
0.15 -10 

.0 
as 
.0 
0 0.10 .... 

0... 

0.05 

0.00 
0 

' ' ---~ -- -', ""'\ 
' \ ' ' Even ~Odd 

' I \ \ I 

0 50 100 
QW Thlckness (À) 

• 

)~ " I I 
I t 

I ' 
, t' ... 

50 100 

--· Odd 

-Even 

I 

' ' .. I • 
11 
tl 
tl 

•• 11 
I I 
I I 
I I 

j \_~) __ \ 
150 200 

Quanturn Weil Thickness (A) 

Figuur 3. De kans dat een elektron in het laagste barrièrenivo 
zich boven de put bevindt als funktie van de putbreedte. In de 
inset is te zien dat wanneer de putbreedte toeneemt, het laagste 
barrièrenivo overgaat in een putnivo. 
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laag, oftewel "boven" de put, bevindt. Voor een aantal putbreedtes is 

deze kans erg groot. Waar de waarschijnlijkheidsdichtheid van een 

deeltje groot is, daar is de amplitude van de bijbehorende golffunktie 

groot. Is dit het geval boven de put, dan zal de ruimtelijke overlap met 

de golffunktie van een putnivo groot zijn. De ladingsdragers worden dan 

efficiënt ingevangen. Bij de putbreedtes waarvoor dit geldt komt een 

geheel aantal maal de golflengte van de barrièregolffunktie boven de put 

overeen met de putbreedte. Dit treedt op wanneer een barrièrenivo in 

energie daalt en overgaat in een gebonden toestand in de put (aangegeven 

in de inzet van figuur 3). Er is dan sprake van een resonant nivo. In 

figuur 4 is zo'n golffunktie (resonant nivo) weergegeven. 

20 

10 - A lAs > AlGaAs CD 
E 0 
CD 
0) 

-10 ... 
CD 
c:: 
CD 

-20 
soA 

-30 
Ga s 

-600 -400 -200 0 200 400 600 

z (Ä) 

Figuur 4. Envelopefunktie bij een resonant nivo. 

Ook de energie van het barrièrenivo waar de ladingsdrager die 

ingevangen wordt zich bevindt heeft invloed op de invangsttijd. De 

overlap van putgolffunkties met golffunkties die horen bij hogere 

energienivo' s in de barrière is groter dan die met golffunkties van 

lagere barrièrenivo's. Dit is uitgerekend in figuur 5. Ladingsdragers in 

hogere energienivo's zullen daardoor dus sneller ingevangen worden dan 

ladingsdragers in lagere nivo's. Er geldt ook dat ladingsdragers 

efficiënter ingevangen worden naar een hoger gelegen putnivo dan naar 

een lager gelegen putnivo. Een gevolg hiervan is dat bij de berekening 
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Figuur 5. Overlapintegraal voor meerdere barrièrenivo's. Deze 
heeft voor hogere nivo's een grotere waarde dan voor lagere, 
waardoor elektronen uit de hogere nivo's sneller zullen worden 
ingevangen. i =rangnummer nivo, q =z-component van het fonon. 

b z 

van de totale invangsttijd van optisch of elektrisch geïnjecteerde 

ladingsdragers de verdeling van de gaten en elektronen over de verschil

lende energienivo's in de barrière van belang is. 

,...... 
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Figuur 6. De berekende invangsttijd van de elektronen als funktie 
van de putbreedte voor een hoge excitatieenergie. 
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In de berekeningen van Brum en Bastard wordt uitgegaan van een hoge 

excitatieenergie waardoor de elektronen een excessenergie krijgen die 

ruim boven de 36 meV ligt. Deze zullen dan door L.O. fononemissie koelen 

zodat alle toestanden onder de 36 meV boven het geleidingsbandminimum 

bezet zijn. De energie van een L.O. fonon bedraagt 36 meV. Aldus 

uitgevoerde berekeningen leveren het plaatje op van figuur 6 voor de 

invangsttijd als funktie van de putbreedte. 

2.2. Verstrooiingsprocessen 

Voor een goede interpretatie van de meetresultaten is het zinvol om 

een idee te hebben van de verschillende verstrooiingsprocessen die er 

zijn en de bijbehorende tijdschalen. Alle processen voldoen aan behoud 

\ \ 
\ \ 
\ \ 

-----r---------·-- ~·--- -\ .2a 

--~~r~-----\ ~\ __ -------~-. \. . 

! I I . . I I . . I 

/ij_~---_-_-_-_· 
,~-~/ 
' . 3b .,. / 

.",..,. . ....------....... .....__ . 
. /· ----·-----

/ -·- ·-. . .."... 
,/ ",.. 

/ ".. 
".. 

/' 

puttoestanden 
barrièretoestanden 

3a 

Figuur 7. Bandenplaatje van de quantumputstruktuur. Een aantal 
relevante subbanden zijn weergegeven, zowel van de put als van de 
barrière. De verschillende processen waardoor een elektron van 
energienivo kan veranderen zijn met pijltjes aangegeven : 1. a 
inter- en b intrasubband elektron-elektron verstrooiing, 2. a 
inter- en b intrasubband scattering met emissie van een longitu
dinaal optisch fonon, 3. a absorptie en b emissie van een foton, 
4. invangst. 
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van impuls in de x-y-richting en aan behoud van energie. Het is daarom 

inzichtelijk om de diverse verstrooiingsprocessen weer te geven in een 

schematische voorstelling van de bandenstruktuur in de E-k ruimte 

(figuur 7). 

Tijdkonstanten bij de verstrooiingsprocessen in figuur 4 (ordegrootten) 

la. elektron-elektron interband 

lb. elektron-elektron intraband 

2a. L.O. fonenemissie interband 

2b. L.O. fonenemissie intraband 

3. fotonemissie (rekombinatie) 

4. invangst 

20 ps (dichtheid < 3x1017 cm-3
) [14] 

1 ps (dichtheid < 3x1017 cm-3
) 

0.1-1 ps 

0.1 ps 

150-300 ps (8-77 K) 

2-20 ps 

Aan de hand van deze tijden kan een scenario geschetst worden van wat de 

elektronen gaan doen na excitatie in de barrière. Is de excitatieenergie 

zo hoog dat de elektronen meer dan 36 meV boven het geleidingsband

minimum zitten dan zullen de elektronen eerst koelen door emissie van 

L.O. fononen omdat dit het snelste proces is. Zowel inter- als intra

bandovergangen komen hiervoor in aanmerking. Als de elektronen een 

lagere energie hebben gekregen kunnen ze geen fonen meer uitzenden omdat 

hier 36 meV voor nodig is. De elektronen zitten nu willekeurig verdeeld 

over alle energienivo's tot 36 meV. Van deze situatie zijn Brum en 

Bastard in hun berekeningen uitgegaan. 

2.3. Toepassing theorie op experimentele situatie. 

In onze experimenten is een lagere excitatieenergie gebruikt zodat de 

elektronen niet kunnen koelen in de barrière door L.O. fononemissie. In 

figuur 8a staan de meest waarschijnlijke excitatieovergangen aangegeven. 

Tijdens excitatie door fotonen ontstaat daardoor de ladingsverdeling in 

de subbanden zoals geschetst in figuur 8b. Tijdens het invangstproces 

zullen de ladingsdragers binnen hun eigen subbanden een Fermi-Dirac 

verdeling aan gaan nemen door intraband carrier-carrier scattering. In 

deze subbanden zullen ze blijven zitten totdat ze ingevangen worden in 

de put omdat intersubbandovergangen door elektron-elektron verstrooiing 
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Figuur Ba. Excitatieovergangen 
met een grote overgangswaar
schijnl ijkheid. 

Figuur Bb. Plaats op de sub
banden waar de elektronen 
terecht komen door excitatie. 

te traag verlopen. Koeling door fononemissie is, zoals eerder gezegd, 

niet mogelijk. Er is duidelijk een andere verdeling van de ladings

dragers op de subbanden dan in het geval waar Brum en Bastard vanuit 

zijn gegaan. Dit zal in de berekeningen meegenomen moeten worden, omdat 

de invangsttijd afhangt van het energienivo waar de ladingsdragers zich 

op bevinden op het moment van invangst. 

Een andere aanpassing om de theorie van Brum en Bastard vergelijkbaar 

te maken met experimenten is de invoering van een ambipolair invangst

proces. Wanneer de gaten, zoals het geval voor lage energienivo's, 

sneller ingevangen worden dan de elektronen, zal in de put een overschot 

aan positieve lading ontstaan. Hierdoor zullen de elektronen aange

trokken worden en de gaten afgestoten. Wanneer de invangsttijd van de 

elektronen kleiner is dan die van de gaten, geldt uiteraard het 

omgekeerde. Dit zal de invangsttijden van beide soorten ladingsdragers 

duidelijk beïnvloeden. Door Blom is in [15] een vergelijking gevonden 

die de ambipolaire invangsttijd uitdrukt in de afzonderlijke invangst

tijden van de gaten en de elektronen : 

T 

2T T 
e h 

ambl T +T 
e h 

(6) 

De invangsttijd van de gaten varieert niet zo hard en is ongeveer 12 ps. 
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Bovendien is de coherentielengte van de gaten een stuk kleiner dan die 

van de elektronen vanwege een grotere effectieve massa. Daardoor is het 

waarschijnlijk dat in de barrière (1000 Á) de quanturnmechanische eigen

schappen niet zo goed merkbaar meer zijn. De invangsttijd van 12 ps komt 

goed overeen met de tijd die volgt uit een klassiek diffusiemodeL 

Daarom is overal in de berekeningen voor de gaten een invangsttijd van 

12 ps gebruikt. 

Uitgaande van de hierboven beschreven aanpassingen zijn de 

invangsttijden voor de samples die in dit onderzoek zijn gebruikt door 

Blom uitgerekend. Dit levert de grafiek op van figuur 9. Het ambipolaire 

model zorgt ervoor dat de gaten het invangstproces versnellen vergeleken 

met figuur 6. De oscillaties in de invangsttijd van de elektronen als 

funktie van de putbreedte zijn nog steeds zichtbaar. 

25 -0 
a. -
~ 20 
';::: -0 
Q 15 c 
CIS 
> c 
CD ... 10 
CIS 
0 
a. 5 .c 
E 
CIS 

0 
0 20 40 60 80 100 120 

putbreedte (Ä) 

Figuur 9. Berekende ambipolaire invangsttijd als funktie van de 
putbreedte. Excess energie van de elektronen na excitatie is ±35 
me V. 

2.4. Invloed van andere grootheden 

2.4.1. Excitatieenergie 

Zoals gezegd wordt de invangsttijd bepaald door de overgangswaar

schijnlijkheden van meerdere subbanden (figuur Sb), en worden de 

ladingsdragers in de hogere subbanden sneller ingevangen dan die in de 
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lagere. Gaan we de excitatieenergie verlagen, dan zullen een aantal 

hogere subbanden niet bezet raken en zal de totale invangsttijd groter 

worden. 

Het verlagen van de excitatieenergie heeft nog een ander effect. Als 

de put meerdere energienivo's bevat, dan kan de excitatieenergie zo laag 

worden dat het energieverschil tussen het hoogste bezette energienivo in 

de barrière en het hoogste nivo in de put kleiner dan 36 meV wordt. In 

dat geval is invangst in het hoogste putnivo via L.O. fonenemissie 

onmogelijk omdat de vereiste 36 meV voor het fonon niet geleverd kan 

worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een put van 50 A, omdat hier 

twee nivo's in zitten waarvan de bovenste vlak onder het geleidingsband

minimum van het AlGaAs. De invangsttijd zal drastisch toenemen wanneer 

de invangst niet meer via het bovenste nivo in de put kan verlopen. 

2.4.2. Excitati.edi.chthei.d 

De invloed van de excitatiedichtheid is alleen merkbaar wanneer de 

ladingsverdeling over de energienivo's in de barrière, voordat de 

ladingsdragers worden ingevangen, verandert door elektron-elektron 

verstrooiing. Dit gebeurt bij dichtheden waarbij de intersubband 

elektron-elektron verstrooiing belangrijk wordt. De dichtheden in onze 

experimenten zijn kleiner dan 3xl017 cm-3 en volgens Levenson [14] is de 

tijd die deze verstrooiing vergt voor deze dichtheden in de orde van 20 

ps. Tijdens het in vangstproces ( <20 ps) zullen er dus weinig elektronen 

relaxeren naar lager gelegen subbanden, zodat we geen invloed van de 

excitatiedichtheid verwachten in onze experimenten. 

2.4.3. Temperatuur 

De temperatuurafhankelijkheid zou merkbaar kunnen zijn via het aantal 

fononen dat zich in de struktuur bevindt. De elektronen (gaten) kunnen 

dan fononen absorberen, waardoor de ladingsdragers als het ware weer uit 

de put kunnen ontsnappen en weer in de barrière terecht komen. Deze 

"escape" vertaagd het netto invangstproces. De uitdrukking voor het 

matrixelement (2) bevat de fonenbezetting n . Als deze klein is dan 
q 

levert de term met de min (absorptie) bijna nul op. Dit is het geval 

voor 8 K, en zelfs nog voor 77 K, zodat in dit temperatuursgebied de 

invangsttijd ook niet van de roostertemperatuur af zal hangen. 
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3. MEETMETHODE 

detektie 

I 
cryostaat 1 

I 
sam~le 

delaylijn 2 

1 
~ I I 

delaylijn 1 

1 
~ 

I I 
I I 
I I 
I I 

-----t-----Y 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I ~------1' 
I_-----

laser- en luminescentielicht 

dye laser 

YAG laser 

--- laser- en luminescentielicht in geval van opeenversie 
------ laser- en luminescentielicht in geval van pump-probe 

Figuur 10. Schema van de opstelling. De banen waarin het laser- en 
luminescentielicht met spiegels en beamsplitters wordt geleid zijn 
aangegeven. De lenzen die gebruikt zijn om het laserlicht op het 
sample en het kristal te focusseren en om het luminescentielicht 
van het sample te collecteren en op het kristal te focusseren zijn 
niet weergegeven. Delaylijn 1 wordt gebruikt bij opconversie, 
evenals het niet lineaire kristal van Lii03. Delaylijn 2 wordt 
gebruikt bij de pump-probe metingen. De cryostaat kan gevuld 
worden met vloeibaar helium of stikstof om het sample op 8 resp. 
77 K te houden. De detektie bestaat uit een monochromator en een 
fotomultiplier. De pulsen uit de fotomultiplier worden geteld met 
behulp van een computersysteem. 
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3.1. Opeenversie 

Voor het meten van luminescentie van quantumputstrukturen is een 

subpicoseconde tijdopgeloste fotoluminescentie opstelling gebruikt. Met 

deze opstelling wordt met behulp van een picoseconde laserpuls op het 

preparaat geschoten. De luminescentie die ontstaat wordt gemengd met 

dezelfde, maar in de tijd vertraagde laserpuls in een kristal met niet 

lineaire optische eigenschappen. Hier onstaat de somfrequentie van de 

luminescentie en de laserpuls wanneer deze elkaar in de tijd overlappen. 

Deze somfrequentie wordt gedetekteerd. Door de vertraging van de 

laserpuls te varieren kan de luminescentie als funktie van de tijd 

gemeten worden. Deze meettechniek wordt opeenversie genoemd en wordt 

verder uitgebreid beschreven in ref. [16,17]. In figuur 10 is de 

opstelling schematisch weergegeven. 

3.1.1. Tijdkonstanten 

In figuur 11 en 12 staan twee voorbeelden van op deze manier verkregen 

luminescentiecurven. Met deze techniek kunnen we geen barrière lumines

centie meten, omdat dat signaal te zwak is. Bij opeenversiemetingen 

wordt altijd de quantumputluminescentie gedetekteerd. Na 

excitatie in de barrière (indirecte excitatie) wordt echter de stijgtijd 

van de putluminescentie niet alleen bepaald door de invangst van de 

ladingsdragers in de put maar ook door de relaxatie in de put. Daarom 

moet ook een meting gedaan worden waarbij alleen ladingsdragers in de 

put geëxciteerd worden (directe excitatie), omdat dan de stijgtijd van 

de putluminescentie alleen bepaald wordt door de relaxatie in de put. 

Hier kan de meting met indirecte excitatie mee gecorrigeerd worden. 

De metingen worden gedaan bij lage temperatuur (8K) omdat dan de 

fonenbezetting erg laag is en er geen fonenabsorptie optreedt, en lage 

dichtheden (lx1016 -1xl017 cm -3
) omdat carrier-carrier scattering dan een 

ondergeschikte rol speelt. Bij de meting met indirecte excitatie wordt 

de excitatieenergie zo gekozen dat de excessenergie van de elektronen 

minder dan 36 meV is om koeling in de barrière door L.O. fonenemissie te 

voorkomen. 
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Figuur 11. Meting van de quantumputluminescentie bij directe en 
indirecte excitatie aan sample w231. 't' =19.2, 't' =28.5. 
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Figuur 12. Meting van de quantumputluminescentie bij directe en 
indirecte excitatie aan sample w235. 't' =6.5, 't' =10.5. 
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3.2. Pump-probe 

Tijdens mijn afstudeerperiode is de bestaande opstelling voor 

opeenversiemetingen uitgebreid om een tweede techniek voor het meten van 

invangsttijden te kunnen gebruiken : pump-probe. Het gaat nu alleen om 

indirekte excitaties en in tegenstelling tot de opeenversietechniek 

wordt de barrièreluminescentie gedetekteerd. Deze methode is gebruikt 

ter contröle van de opconversiemetingen. Bovendien heeft de pump-probe 

techniek het voordeel dat niet gecorrigeerd hoeft te worden voor de 

koeling in de put, de invangsttijd wordt in feite veel directer gemeten. 

De delaylijn dient nu om met een instelbare vertraging, nadat een 

laserpuls op het preparaat is gevallen, een tweede puls op het preparaat 

te laten vallen. De eerste puls noemen we de pomppuls en de tweede de 

probepuls. Beide pulsen komen van dezelfde laser af (zie figuur 10) en 

hebben dus dezelfde golflengte en pulsbreedte. De pump-probe techniek is 

gebaseerd op verzadiging van de barrièrenivo's. De pomppuls creëert een 

aantal elektron-gat paren in de barrière. De energienivo's in de 

barrière zijn nog (gedeeltelijk) bezet wanneer de probepuls op het 

sample arriveert. De absorptie van de probepuls wordt hierdoor belemmerd 

omdat hij niet zoveel elektron-gat paren kan creëren (Pauliverbod). Is 

het tijdsinterval tussen de pomp- en de probepuls groter, dan zijn een 

aantal van de elektronen en gaten, die door de pomppuls gekreëerd zijn, 

al ingevangen in de put, en is de verzadiging minder op het moment dat 

de tweede puls arriveert. De probepuls kan nu meer elektrongatparen 

maken. Totaal zijn er dus bij een grotere vertraging meer vrije ladings

dragers gecreëerd dan bij een kleine vertraging. Dit zal in het eerste 

geval meer barrièreluminescentie geven over de tijd geïntegreerd dan in 

het tweede geval. De excitatiedichtheden liggen rond de 3x10
17 cm -3

• De 

verzadiging die hiermee wordt bereikt ligt in de orde van 15 '7.. Ook nu 

wordt de excitatieenergie zo gekozen dat de excessenergie van de 

elektronen onder de 36 meV blijft, om dezelfde reden als dat bij de 

opeenversiemetingen gedaan wordt. De temperatuur waar de samples op 

gehouden worden is weer 8K om het aantal fononen klein te houden. In 

figuur 13 is deze tijdsgeïntegreerde luminescentie gemeten als funktie 

van het tijdsinterval tussen de pomp- en de probepuls. Dit levert een 

e-macht op met als tijdkonstante de invangsttijd T • De variaties in de 
c 
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absorptie zijn ook merkbaar in de transmissie. Het laserlicht na de 

heterostruktuur zal afnemen als funktie van de vertraging. Dit kan 

gedetekteerd worden door bijvoorbeeld het luminescentielicht van het 

bulk GaAs te meten (dit ligt achter de putstruktuur). Uit deze afval kan 

wederom de invangsttijd gefit worden. 
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Figuur 13. Pump-probe meting aan sample w240. Barrièreluminescen
tie als funktie van de vertraging. -r =16.1 ± 3 ps. 
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Figuur 14. Pump-probe meting aan sample w240. Bulkluminescentie 
als funktie van de vertraging. T =13.5 ± 3 ps. 
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Dit is gedaan in figuur 14. De tijdkoostanten die uit beide metingen 

rollen zijn aan elkaar gelijk. Dit duidt erop dat in figuur 10 (de 

absorptiemeting) inderdaad absorptie gemeten is, en geen ander effect. 

In figuur 12 is schematisch de excitatie en detektie aangegeven in de 

quantumputstruktuur. 

4 • ~ 

• • 
• • . 
• • • • • • • pump • • .__ • • • : • . 

laser ------) probe lum. detektie 

AIAs AlGaAs GaAs AlGaAs AIAs GaAs 

Figuur 15. Schema van de bandstruktuur met daarin aangegeven waar 
geëxciteerd en gedetekteerd wordt in het geval van een pump-probe 
meting. Zowel detektie van de barrièreluminescentie (figuur 13) 
als van de bulkluminescentie (figuur 14) is aangegeven. 

3.3. Samples 

Omdat we onder andere geïnteresseerd zijn in de putbreedte

afhankelijkheid van de invangsttijd is aan samples met verschillende 

putbreedtes gemeten. De putbreedtes zijn zo gekozen dat volgens de 

berekeningen twee samples een invangsttijd hebben in het minimum van de 

oscillatie en twee in het maximum (zie figuur 9). Ook is er aan een 

sample gemeten met donoren en aan een met acceptoren in de put. Het 

verschil met ongedateerde samples is dat er dan extra elektronen in de 

geleidingsband respectievelijk gaten in de valentieband zitten. De 

metingen aan deze samples zijn gedaan ter controle van het model van 

ambipolaire invangst. Hier volgen de struktuurparameters en enige andere 

relevante eigenschappen van de onderzochte samples. 
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sample putbreedte CA) Al percentage bandafstand (eV) dope 

w231 30 29.5 1.887 

w235 50 35.5 1.961 

w240 70 36.5 1.977 

w234 90 30.0 1.875 

w254 30 39.5 2.002 

w272 30 38.5 1.999 p 

w273 30 38.5 1.999 n 

AlGaAs A lAs 

/ r-"'-...;.......11 

GaAs 

~ 10 maal een SCH single quanturn well superrooster bulk 

Figuur 16. Geleidingsbandstruktuur van de samples. 

De breedte van de AlGaAs laag aan weerszijde van de put is telkens 500 

A. In elk sample zijn 10 van deze AlGaAs-GaAs-AlGaAs strukturen achter 

elkaar gegroeid, telkens gescheiden door een laag AlAs van 100 A. De 

geleidingsbandstruktuur van de samples is geschetst in figuur 16. Zo is 

elk sample te beschouwen als 10 identieke SCH single quantumwells die 

onafhankelijk van elkaar werken. Dit levert veel meer signaal dan een 

preparaat met slechts een quantumput. Er is echter wel een beperking aan 

het aantal single quantumwells die op deze manier achter elkaar gezet 

kunnen worden. Na elke put is het laserlicht iets zwakker ten gevolge 

van absorptie. Des te meer SQW' s we in het preparaat achter elkaar 

zetten, des te groter zal het verschil in excitatiedichtheid in de 

voorste en de achterste put zijn. Het is uiteraard de bedoeling dat 

tijdens een meting de omstandigheden in alle putten iedentiek zijn, 

vooral wanneer de invloed van de excitatiedichtheid op grootheden als de 

invangsttijd en de relaxatietijd van de ladingsdragers onderzocht wordt. 

Met behulp van de absorptiecoëfficiënten van de relevante materialen is 

uitgerekend dat de excitatiedichtheid in de laatste put hooguit een 

factor twee minder is dan in de eerste put in het geval van 10 SQW' s. De 

excitatiedichtheden zijn dus in orde van grootte aan elkaar gelijk. 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1. Invangst 

4.1.1. Putbreedte 

Om de berekende oscillaties van de invangsttijd als funktie van de 

putbreedte ook experimenteel te bepalen is van vier samples de invangst

tijd gemeten, zowel met opeenversie als met pump-probe techniek. In elk 

sample heeft de put een andere breedte. De excitatieenergie is bij elk 

sample zo gekozen dat de elektronen een excessenergie hebben (=hoeveel

heid energie gerekend vanaf het geleidingsbandminimum) van 30-35 meV, 

zodat de elektronen niet naar een andere subband in de barrière kunnen 

relaxeren door L.O. fonenemissie voordat ze ingevangen worden. In 

onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. 

sample L ( Á) invangsttijd T 
c 

(ps) 

opeenversie pump-probe 

absorptie transmissie 

w231 30 19.0 ± 4 20.7 ± 5 

w235 50 5.7 ± 2 7.0 ± 3 

w240 70 15.2 ± 3 14.8 ± 3 13.5 ± 3 

w234 90 3.5 ± 3 < 4 

L = putbreedte. 
16 -3 

De dichtheid bij de opeenversiemetingen ligt rond de 3x10 cm , 
17 -3 

voor de pump-probe metingen rond de 3x10 cm . 

In figuur 17 is dezelfde theoretische curve als in het hoofdstuk theorie 

(figuur 9) te zien : de oscillatie van de ambipolaire invangsttijd als 

funktie van de putbreedte. De gemeten invangsttijden uit bovenstaande 

tabel zijn hier bijgevoegd. De overeenkomst met de theoretische curve is 

goed, de afwijkingen liggen binnen de fouten in de metingen. Het is voor 

het eerst dat deze oscillaties experimenteel zijn aangetoond. 
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Figuur 17. Berekende ambipolaire invangsttijd en metingen van de 
invangsttijd als funktie van de putbreedte. 

Met de pump-probe techniek is het niet mogelijk om invangsttijden 

kleiner dan 4 ps te meten. Er zijn geen meetpunten te krijgen bij een 

vertraging tot 2 à 3 ps, omdat de twee laserpulsen dan interfereren. De 

bovengrens van de invangsttijd is dan wel bekend : 4 ps. 

4.1.2. Excitatiedichtheid 

De verschillen in de invangsttijden verkregen met opeenversie en 

pump-probe liggen voor elk sample ruim binnen de fout. Ondanks het feit 

dat de excitatiedichtheden bij de pump-probe metingen een faktor 10 

hoger liggen dan bij de opeenversiemetingen komen de resultaten van de 

verschillende meettechnieken overeen. Om de resultaten die verkregen 

zijn met opeenversie en pump-probe te kunnen vergelijken is de invloed 

van de excitatiedichtheid op de invangsttijd met opeenversiemetingen 

onderzocht. Dit levert het resultaat op van onderstaande tabel. 

-3 n (cm ) T 
c 

6.6x10
15 

15.8 ± 5 

6.6x10
16 

19.0 ± 3 

2.6x10
17 

18.2 ± 3 

4.9x10
17 

17.0 ± 3 
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Uit dit resultaat blijkt dat de invangsttijden binnen het gebruikte 

dichtheidsbereik niet afhangen van de excitatiedichtheid. Dit is op 

grond van de beschouwing in het hoofdstuk theorie ook niet te 

verwachten. De resultaten van de opconversie- en de pump-probe metingen 

kunnen dus zonder problemen door elkaar gebruikt worden. 

4.1.3. Invangst via L.O. fononemissie 

Teneinde te controleren of het belangrijkste proces voor invangst van 

de ladingsdragers in de put inderdaad L.O. fononemissie is werd de 

invangsttijd bepaald als funktie van de excitatieenergie voor sample 
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Figuur 18. Pump-probe meting aan sample w235. Detektie van de 
barrièreluminescentie bij twee verschillende excitatieenergien. 
T (2.001 eV) = 5.6 ps, T (1.995 eV) = 23.0 ps 

c c 

w235. In figuur 18 staan twee pump-probe metingen weergegeven bij twee 

verschillende excitatieenergieën. Er is duidelijk verschil in invangst

tijd. In figuur 19 staat de berekende ambipolaire invangsttijd uitgezet 

tegen de excessenergie ( = excitatieenergie min bandafstand van het 

AlGaAs) voor hetzelfde sample. Deze afhankelijkheid is alleen goed te 

meten als de excessenergie van de elektronen kleiner is dan 36 meV. Dan 

is koeling van de ladingsdragers door fonenemissie niet mogelijk en 

bovendien verandert de invangsttijd bij hogere energieën nauwelijks 

meer. Met behulp van de pump-probe techniek is voor vijf excitatie

energieën de invangsttijd bepaald. Deze metingen zijn in figuur 19 bij 
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Figuur 19. Berekende ambipolaire invangsttijd als funktie van de 
excitatieenergie voor een putbreedte van 50 A met pump-probe 
metingen van de barrièreluminescentie aan sample w235. 

de berekeningen weergegeven. De afwijkingen zijn binnen de meetonnauw 

keurigheden, de experimentele waarden komen dus goed overeen met de 

theorie. Zowel de berekende curve als de metingen in figuur 19 laten 

zien dat de invangsttijd bij excessenergieën groter dan 34 meV veel 

kleiner wordt. De put bevat in dit geval (putbreedte is 50 Á) twee 

energienivo's, waarvan er één vlak onder het geleidingsbandminimum van 

het AlGaAs zit. Dit bovenste nivo heeft een veel betere overlap met de 

golffunkties in de barrière dan het onderste putnivo en de elektronen 

zullen dus efficiënter door het bovenste nivo ingevangen worden. Als de 

invangst daadwerkelijk gepaard gaat met L.O. fonenemissie is dat niet 

mogelijk wanneer de excessenergie van de elektronen te laag is. Als het 

energieverschil tussen het barrièrenivo waar de elektronen zich na 

excitatie bevinden en het bovenste putnivo kleiner is dan 36 meV (de 

energie die nodig is voor een L.O. fonon) kunnen de elektronen alleen 

naar het onderste nivo. De invangst gaat dan trager. Verloopt de 
t. 

invangst ook via andere processen, dan zou de .narkante stap in de 

invangsttijd bij 34 meV niet optreden. Dit effect vloeit puur voort uit 

de kenmerkende energiestap van 36 meV die hoort bij het L.O. fonon. 

Hiermee is bevestigd dat de invangst van ladingsdagers in de put 

inderdaad via L.O. fonon emissie verloopt. 
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Figuur 20. Opconversiemetingen van de invangsttijd als funktie van 
de excitatieenergie aan sample w231. Ter vergelijking is het 
berekende verloop van de ambipolaire invangsttijd als funktie van 
de excitatieenergie voor een putbreedte van 30 A weergegeven. Ook 
is de "effectieve invangsttijd" (gecorrigeerd voor in de put 
geëxciteerde ladingsdragers, zie tekst) weergegeven. 

Met opeenversie is geprobeerd de excitatieenergieafhankelijkheid van 

de invangsttijd te meten aan sample w231. De meetpunten zijn weergegeven 

in figuur 20. Hierin is een tegenovergestelde trend te zien de 

invangsttijd stijgt als funktie van de excitatieenergie. De interpreta

tie van deze metingen behoeft echter een kanttekening. Met opeenversie 

is de invangsttijd voor lage excessenergieën niet te bepalen. Bij elke 

indirecte excitatie worden er ook een aantal elektron-gat paren in de 

put gemaakt, ondanks het feit dat de excitatieenergie groter is dan de 

bandafstand van het AlGaAs. Dit is geschetst in figuur 21. De absorptie

meting in figuur 22 kan ook nog verduidelijking brengen. Hierin is te 

zien dat de luminescentie bij excitatie vlak boven de AlGaAs bandkant 

voor een groot deel afkomstig is van ladingsdragers die in de put zijn 

geëxciteerd in plaats van in de barrière. Daardoor zal de luminescentie

curve een te kleine stijgtijd hebben (in de put gecreëerde ladings

dragers kunnen eerder luminescentie produceren dan in de barrière 

gecreëerde ladingsdragers) en hierdoor is de invangsttijd die uit de 

meting gefit wordt te klein. Deze tijd noemen we de effectieve invangst

tijd. Met behulp van het absorptiespectrum (figuur 22) is de verhouding 
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van de in de barrière gegenereerde vrije elektronen en die in de put te 

bepalen. Nu is met behulp van deze verhouding en de berekende ambi

polaire invangsttijd de effectieve invangsttijd te bepalen. Deze 

berekende effectieve invangsttijd staat ook uitgezet in figuur 20. De. 

overeenkomst met de metingen duidt erop dat de geopperde oorzaak voor 

het te laag uitvallen van de gemeten invangsttijden goed is. Ter 

vergelijking is ook de theoretische ambipolaire invangsttijd in de 

figuur uitgezet. Vanaf een excessenergie van ongeveer 35 meV is de 

invloed van de in de put geëxciteerde elektronen verwaarloosbaar, omdat 

de absorptie in de barrière dan voldoende is toegenomen. De twee curves 

komen hier bij elkaar. 

Theoretisch is het omgekeerde van het bovenstaande verhaal ook 

mogelijk. Het is mogelijk te corrigeren voor het gedeelte van de elek

tronen dat direct geëxiteerd wordt. Gegeven de verhouding direct en 

indirect geëxciteerde elektronen, dan is uit de gefitte effectieve 

invangsttijd de echte invangsttijd te bepalen. Maar in de praktijk is 

voor kleine excessenergieën de onnauwkeurigheid in de metingen te groot 

om dit te kunnen doen, en bij de meest gebruikte excessenergie ("'35 meV) 

is het verschil dat deze correctie oplevert kleiner dan de meetonnauw

keurigheid. 
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4.1.4. Temperatuur 

Ook de temperatuurafhankelijkheid van het invangstproces is onder

zocht. De grafiek in figuur 23 stelt een opeenversiemeting met directe 

en indirecte excitatie voor aan sample w231 (putbreedte 30 Á) bij een 

temperatuur van 77 K. De excitatieenergie is weer zo gekozen dat de 

elektronen na excitatie 30-35 meV boven het geleidingsbandminimum 

zitten. De overige omstandigheden zijn dezelfde als bij de metingen bij 

8 K, zodat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. De 

relaxatietijd werd bepaald op 6. 0±2 ps, de in vangsttijd op 17. 7±2 ps. De 

invangsttijd is (binnen de meetonnauwkeurigheid) hetzelfde gebleven. 
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Figuur 23. Meting van de quantumputluminescentie bij directe en 
indirecte excitatie. T=77K, T =6.0±2 ps, T =17.7±2 ps. 

r c 

Fonenabsorptie blijkt nog niet zo vaak voor te komen dat dit merkbaar is 

in de invangsttijd. De relaxatie is een stuk sneller bij deze hogere 

temperatuur, omdat door de grotere thermische beweging van de ladings

dragers allerlei verstrooiingsprocessen vaker voorkomen. 

4.1.5. Controle ambipolair model 

Om het model van ambipolaire invangst te controleren is gemeten aan 

drie samples : een sample met een n gedoteerde put, een met een p 

gedoteerde put en een sample zonder dateringen. De breedte van de putten 
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is 30 A. De invangsttijd, bepaald met opconversie, is 11.8 ± 2 ps voor 

de put met n datering, 10.1 ± 2 ps voor de put met p datering en 10.6 ± 

2 ps voor het ongedateerde sample. Het verschil tussen deze tijden is 

kleiner dan de absolute fout in de metingen. De doteringen hebben 

blijkbaar geen invloed op de invangsttijd. Hieruit is op te maken dat de 

elektronen even snel worden ingevangen als de gaten. Het idee uit 

hoofdstuk 2 dat de invangst van de ladingsdragers ambipolair geschied 

wordt door dit resultaat gerechtvaardigd. 

4.1.6. Meting van het Ferminivo in de barrière 

In het voorgaande zijn pump-probe metingen gedaan bij verschillende 

excitatieenergieën om te kijken of de elektronen in de diverse energie

nivo's in de barrière verschillende invangsttijden hebben. Het is met de 

gebruikte opstelling ook mogelijk om de energie waarop gedetekteerd 

wordt te varieren. Het detektievenster wordt dan kleiner gemaakt 

(±3meV). In figuur 24 zijn twee pump-probe metingen weergegeven waarbij 

op twee verschillende energieën gedetekteerd wordt. Er is in figuur 24 

weer een stijgende luminescentie te zien als funktie van de vertraging, 
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Figuur 24. Twee pump-probe metingen aan sample w235 (L=SOÁ) bij 
verschillende detektieenergieën. De stijgtijden Z!.Jn zichtbaar 
verschillend. De excitatieenergie is 2001 meV. T (628nm) = 8.7 ps, 
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alleen is er een duidelijk verschil in stijgtijd. Hieronder volgt een 

tabel met gemeten stijgtijden bij vier verschillende detektieenergieën. 

E (eV) T(ps) 
det 

1971 26.7 

1974 17.3 

1977 8. 7 

1980 7.9 

De tabel laat een daling van de stijgtijd zien als funktie van de 

detektieenergie. Bij de vorige pump-probe metingen werd de stijging van 

de barrièreluminescentie verklaard door een afname van de verzadiging 

van de barrièrenivo's als funktie van de vertraging. Dit is hier ten 

dele ook zo, de stijgtijd die hierbij hoort is 8 ps. Maar bij lagere 

detektieenergie is de stijgtijd groter. Er moet dus nog een ander effect 

zijn waardoor de luminescentie stijgt als funktie van de vertraging. De 

energie waarop gedetekteerd wordt kan immers geen invloed hebben op de 

absorptie. 

Dit andere effect vindt zijn oorsprong in het feit dat de elektronen 

in de hogere energienivo's in de barrière sneller ingevangen worden dan 

die in de lagere energienivo's. Wanneer elektronen naar de geleidings

band geëxciteerd worden stijgt uiteraard het aantal elektronen in de 

barrière. We nemen nu aan dat er zich binnen een aantal picoseconden een 

"quasi" Fermi-Dirac verdeling instelt. Dit is redelijk, omdat bij 
17 -3 dichtheden van SxlO cm elektron-elektron scattering (ook interband) 

al belangrijk gaat worden. Quasi, omdat er geen sprake is van evenwicht, 

er verdwijnen steeds elektronen door ingvangst en recombinatie. Om het 

verhaal duidelijk te houden wordt de ladingsdragerstemperatuur 0 K 

verondersteld, zodat alle nivo's tot de Fermienergie gevuld zijn, en de 

nivo's daarboven onbezet. Het Ferminivo daalt na de excitatie weer 

langzaam omdat de elektronen verdwijnen door invangst in de put. Door 

alleen de luminescentie van een bepaalde golflengte te detekteren wordt 

in feite het aantal elektronen met een bepaalde excessenergie gemeten. 

Het aantal elektronen dat zich, geïntegreerd over de tijd, in het 

detektievenster bevindt (zie figuur 25) wordt gedetekteerd. Stel dat 
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2
te mJlen worden alleen rekombinaties van elektronen die 

zich in het detektievenster (gestreept) bevinden gedetekteerd. 

door de eerste puls de Fermienergie stijgt tot E . Er zijn nu twee 
Fl 

gevallen te onderscheiden. Het eerste geval is een grote vertraging, 

voor het gemak zo groot dat op het moment dat de tweede puls arriveert 

de barrière al leeg is (alle elektronen zijn ingevangen of gerekombi

neerd). De linker schematische voorstelling in figuur 25 komt hiermee 

overeen. De tijd die verstrijkt voordat de Fermienergie gedaald is tot 

onder de detektieenergie E noemen we 
det 

hierna komt, zorgt er ook voor dat er 

elektronen in het detektievenster bevinden. 

nu t . De tweede puls, die 
1 

zich gedurende een tijd t 
1 

Totaal zal er dus gedurende 

een tijd 2t luminescentie gemeten worden. Het tweede geval betreft een 
1 

kleine vertraging, voor het gemak 0 ps. Op het moment dat de tweede puls 

komt is er dus nog geen lading uit de barrière verdwenen. Daardoor 

bevinden zich twee keer zoveel elektronen in de barrière dan na één puls 

(het verschil in absorptie wordt nu even verwaarloosd). De hoogte van de 

Fermienergie op dat moment noemen we E . De tijd die nodig is om de 
F2 

Fermienergie te laten dalen van E naar E 
F2 F1 

noemen we t . Er zullen 
2 

zich dus gedurende een tijd t + t in plaats van 2t 
1 2 1 

elektronen in het 

detektievenster bevinden en zolang zal er luminescentie gemeten worden. 

Omdat de ekektronen in de hogere energienivo's sneller ingevangen worden 
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dan die in de lagere nivo' s geldt : t <t . Daardoor zal bij een kleine 
2 1 

vertraging gedurende een kortere tijd luminescentie gemeten worden dan 

bij een grote vertraging. Vandaar de stijging van de luminescentie in 

figuur 24, zelfs met een grotere stijgtijd dan op grond van absorptie 

verklaard kan worden. Als de detektieenergie verhoogd wordt, dan zal 

hierdoor t kleiner worden. Dit was immers de tijd die de Fermienergie 
1 

nodig had om te dalen van E naar E . t blijft gelijk. Op het moment 
Fl det 2 

dat t
1 

gelijk is aan t
2 

is het effect verdwenen. Alleen de stijging van 

de luminescentie ten gevolge van een stijging van de absorptie als 

funktie van de vertraging blijft over (stijgtijd 8 ps}. 

Het is wel zo dat de dichtheden, waarbij hier gemeten is, niet zo hoog 

zijn dat zich onmiddelijk een Fermi-Dirac verdeling insteld. Ook is de 

roostertemperatuur 8 K en de elektronentemperatuur nog hoger in plaats 

van 0 K, waardoor de verdeling van de elektronen iets anders is. De 

absorptie is verwaarloosd in bovenstaande beschouwing, maar die speelt 

alleen een rol in de eerste 8 ps, terwijl bij lage detektieenergie een 

stijgtijd van 26.7 ps wordt gemeten. Dit alles zal de stijgtijden wel 

beïnvloeden, maar kwalitatief blijft bovenstaande verklaring wel 

kloppen. 

Het lijkt nu alsof de pump-probe metingen hun geloofwaardigheid hebben 

verloren, omdat het afhangt van de detektieenergie wat voor invangsttijd 

er gevonden wordt. Maar dit is niet zo. Wanneer de totale luminescentie 

gemeten wordt (veel breder detektievenster}, wordt puur de toename van 

de absoptie gemeten, en dus de invangst. Dit blijkt ook uit de figuren 

13 en 14, waar ook, door detektie op de luminescentie van het bulk GaAs, 

dezelfde tijdkonstante gevonden wordt voor de transmissie als voor de 

absorptie van het laserlicht waarmee geëxciteerd wordt. 

4.1.7. Opeenversie versus pump-probe 

De twee meettechnieken die gebruikt zijn om de invangsttijd te bepalen 

hebben beide hun voor- en nadelen. Een voordeel van pump-probe metingen 

is dat de invangsttijd zonder omwegen gemeten wordt, terwijl er twee 

opeenversiemetingen voor nodig zijn omdat eerst de relaxatietijd en de 

levensduur bepaald moeten worden. Een nadeel van opeenversie is dat er 

twee relatief lange tijden (de stijgtijden van de twee opconversie

metingen} van elkaar afgetrokken moeten worden. Dit is onnauwkeurig. 
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Bovendien kan de invangsttijd bij een excitatieenergie vlak boven de 

bandafstand van het AlGaAs niet met opeenversie gemeten worden, zoals in 

paragraaf 4.2.2. (figuur 20) is te zien. Voor pump-probe metingen ligt 

hier echter ook een (lagere) grens, omdat bij excitatieenergieën te 

dicht boven de bandafstand van het AlGaAs de absorptie te klein wordt en 

het luminescentiesignaal te zwak. 

Een nadeel van pump-probe is dat deze alleen bij hoge dichtheden 

(>lxl017 cm-3
) gedaan kunnen worden (de techniek is immers gebaseerd op 

verzadiging van de barrièretoestanden). 

Van het sample w234 met put van 90Á breed is het niet mogelijk de 

invangsttijd met behulp van de pump-probe techniek te bepalen, omdat die 

te klein is. Er zijn namelijk geen meetpunten te krijgen in het gebied 

waar de vertraging kleiner is dan twee picoseconden omdat de pump en de 

probe puls elkaar dan overlappen in de tijd. Hierdoor ontstaat inter

ferentie van de twee laserbundels die het meten onmogelijk maakt. Dit is 

een nadeel van de pump-probe techniek. 

Voor het meten van invangsttijden van ladingsdragers vormen de pump

probe en de opeenversie techniek een goed duo omdat ze een aantal van 

elkaars tekortkomingen compenseren. In de situaties dat beide gebruikt 

zijn leveren ze dezelfde resultaten op, hetgeen erg bevorderlijk is voor 

het vertrouwen in de verkregen meetresultaten. 

4.2. Koeling 

De stijgtijd van de putluminescentie na excitatie in de barrière wordt 

veroorzaakt door de tijd die de invangst van de ladingsdragers in de put 

vergt, maar ook door de relaxatietijd in de put. Daarom is het nodig om 

de stijgtijd van de putluminescentie te bepalen uit een tweede 

opeenversiemeting waarbij alleen vrije ladingsdragers in de put 

gecreëerd worden. Om de invangsttijd te bepalen zal deze stijgtijd 

afgetrokken moeten worden van de stijgtijd van de indirecte meting. 

Belangrijk is om te weten of de stijgtijd van de putluminescentie bij 

een meting met directe excitatie afhangt van de excitatieenergie. Als 

dit zo is, dan wordt van belang welke energie de ladingsdragers hebben 

nadat ze, na indirecte excitatie, ingevangen zijn in de put. De 

excitatieenergie bij de meting met directe excitatie zal daarmee overeen 
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moeten komen. Anders bestaat het gevaar dat de relaxatietijd bij directe 

excitatie niet dezelfde is als die bij de indirecte excitatie. De 

excitatieenergieafhankelijkheid van de stijgtijd bij directe excitatie 

is daarom onderzocht. Behalve deze praktische motivatie kan hierdoor 

wellicht meer inzicht in het relaxatieproces in de put ontstaan. Figuur 

26 is een afbeelding van twee metingen met directe excitatie bij twee 

verschillende energieën. De stijgtijden zijn duidelijk verschillend. 
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Figuur 26. Metingen met fit van de putluminescentie als funktie 
van de tijd bij twee verschillende directe excitatieenergieën aan 
sample w231. De stijgtijd is zichtbaar anders : T =32.0 ps bij 
E = 1.892 meV en T = 27.4 ps bij E = 1.877 meV. r 

exc r exc 

4.2.1. Oscillatie 

Er zijn meer curves zoals in figuur 26 gemeten bij verschillende 

excitatieenergieën en daar zijn stijgtijden uit gefit. Deze tijden staan 

uitgezet in figuur 27 voor sample w231. Het energiebereik waarover 

gemeten is werd beperkt door het golflengtebereik van de dyelaser. Om 

het verband tussen de excitatieenergie en de stijgtijd beter te kunnen 

zien is sample w254 gegroeid. Dit sample heeft een hoger aluminium

percentage in de barrière waardoor de bandafstand van het AlGaAs groter 

wordt. Hierdoor werd het mogelijk om over een groter energiebereik 

elektronen in de put te exciteren. De metingen aan dit sample staan 

uitgezet in figuur 28. Duidelijk zichtbaar is dat de stijgtijd 

oscilleert als funktie van de excitatieenergie. 

34 



34 Direct Excitation 

- M-SCHSOW 30 A OW (/) 

0.. 32 -CD 
E 30 
1-
CD 
(/) 

28 a: 
E 26 ::J 

...J 

24 

1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 

Excitation Energy (eV) 

Figuur 27. Gemeten luminescentiestijgtijden bij directe excitatie 
als funktie van de excitatieenergie aan sample w231. Excitatie
dichtheid 7x1d6cm-3

, putbreedte 30 A, Al gehalte 29.5%. De 
absolute fout in de metingen is 2 ps. De lijn door de meetpunten 
fungeert als een "guide for the eye". 
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Figuur 28. Idem als figuur 27, behalve Al gehalte 39.5%, sample 
w254. 

4.2.2. Mechanisme 

Aan de hand van een vrij eenvoudig model kan dit resultaat verklaard 

worden. In figuur 29 is schematisch de bandenstruktuur in de put 
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Figuur 29. Bandstruktuur van een put met een nivo (schematisch). 
Ldingsdragers gaan na excitatie koelen met stappen van 36 meV. Dan 
volgt recombinatie (2), of, zo nodig, eerst relaxatie door 
elektron-elektron scattering (1). 

weergegeven (er is maar één subband in een put van 30 A breed). De 

voorstelling is puur schematisch, in werkelijkheid kunnen deze situaties 

niet tegelijk voorkomen. In de figuur zijn de relevante relaxatieproces

sen weergegeven. Door absorptie van fotonen worden elektronen zowel uit 

de lichte als uit de zware gatenband geëxciteerd naar de geleidingsband. 

De spreiding in energie van de fotonen is klein (laser), zodat de 

spreiding in de energie van de ladingsdragers in de subbanden (en dus 

ook de spreiding in de impuls c.q. golfvektor) klein is. De elektronen 

zijn nu geconcentreerd op twee energieën in de subband en de gaten op 

een specifieke energie in de zware en één in de lichte gatenband. 
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Afgezien van rekombinatie (typische tijdkonstante 200-400 ps) zijn nu 

twee processen belangrijk. Ten eerste koeling van de ladingsdragers 

onder uitzending van L.O. fononen. Hierdoor komen de "plukjes lading" 

als geheel met stappen van 36 meV lager in de subband terecht. De 

tijdschaal waarin dit proces plaatsvindt ligt in de orde van 0.1 ps. Ten 

tweede carrier-carrier scattering. Hierdoor wisselen de ladingsdragers 

energie en impuls uit, en wordt de impulsverdeling breder. Daarom is het 

belangrijk dat de excitatiedichtheden zo laag zijn (dwz < 1d7 cnï3
) dat 

dè diffusie in de impulsruimte door carrier-carrier scattering trager 

verloopt dan het koelproces waarbij L.O. fononen uitgezonden worden. Dit 

is schematisch weergegeven in de figuur door de gestippelde verdeling 

onder in de geleidingsband. Voordat de elektronen en gaten de kans 

krijgen een andere impulsverdeling aan te nemen zullen ze L.O. fononen 

uitzenden totdat ze zover onder in de subband zitten dat ze geen 36 meV 

over hebben en dus geen fonen meer uit kunnen zenden. Omdat de ladings

dragers met stappen van 36 meV koelen (dit is de energie van een L.O. 

fonen) wordt de plaats waar ze uiteindelijk terecht komen in de sub

banden puur bepaald door de plaats op de subbanden waar ze bij de 

excitatie zijn neergelegd (en ook door de vorm van de subbanden, maar 

die wordt hier parabolisch verondersteld). Dit wordt bepaald door de 

excitatieenergie. Het idee is nu dat de tijd die verstrijkt voordat 

rekombinatie optreedt afhangt van de overlap van de golfvektoren van de 

elektronen en de gaten. We laten in het midden of dit komt doordat er 

overlap nodig is voor rekombinatie omdat er bij emissie van een foton 

geen impuls verloren gaat of doordat een goede overlap in de k-ruimte de 

vorming van excitonen versneld die vervolgens rekombineren. De figuur 

laat zien dat er in situatie 1 meteen overlap in de k-ruimte tussen de 

gaten en elektronen is omdat er al gaten en elektronen boven elkaar 

zitten na de fononemissie. De luminescentiestijgtijd zal nu klein zijn. 

In situatie 2 is dat niet zo. Door carrier-carrier scattering moeten de 

ladingsdragers eerst een andere impulsverdeling aannemen (de gestippelde 

verdeling in figuur 29 : uitsmeren in de impulsruimtel om te kunnen 

rekombineren. De putluminescentie zal nu langzamer stijgen dan in het 

geval van situatie 1. 
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4.2.3. Simpel model 

Bovengeschetst mechanisme is in een simpel model te vatten. De overlap 

van de elektronen en de gaten in de k-ruimte wordt gezien als een maat 

voor de luminescentiestijgtijd. Deze overlap wordt dan als funktie van 

de excitatieenergie uitgerekend. Er wordt hierbij de aanname gedaan dat 

de subbanden parabolisch zijn. Dit kan, vooral in het geval van de 

lichte gatenband, voor flinke afwijkingen zorgen. De bandgap is bekend, 

met de effectieve massa's en de aanname hierboven ook de E-k relatie (de 

vorm van de subbanden) en hiermee kan voor elke excitatieenergie 

uitgerekend worden waar de ladingsdragers in de subbanden terecht komen. 

Dan is ook uit te rekenen waar de ladingsdragers terecht komen onder in 

de subbanden na emissie van L.O. fononen door van de energieën zo vaak 

36 meV af te trekken tot dit niet meer kan. We gaan er van uit dat deze 

situatie instantaan na de excitatie ontstaat, waarmee we dus de tijd die 

de ladingsdragers nodig hebben om fononen uit te zenden (0.1 ps) 
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Figuur 30. Bandstruktuur van een put met een nivo (schematisch). 
De mate van overlap in de k-ruimte van de elektronen en gaten 
verdeling op de subbanden wordt voorgesteld door de afstanden fik. 
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verwaar lozen ten opzichte van de tijdschaal waarop relaxatie door 

carrier-carrier scattering plaatsvindt. Nogmaals, deze benadering gaat 

alleen op voor excitatiedichtheden onder de 1017 -3 cm . In figuur 30 is 

wederom de situatie weergegeven die dan is ontstaan voor een wille-

keurige excitatieenergie. Er kan nu een àk gedefinieerd worden zoals 

aangegeven in de figuur. Elke àk stelt de afstand voor in de k-ruimte 

die de elektronen en de gaten moeten overbruggen door carrier-carrier 

scattering (het uitsmeren van de ladingsdragers in de impulsruimte) 

voordat ze kunnen recombineren. Er moet dan ook een àk' gedefinieerd 

worden. Door de impuls en energie overdracht tussen de ladingsdragers 

kunnen een aantal elektronen een excessenergie krijgen (de energie die 

ze boven het bandminimum zitten) die groter is dan 36 meV, zodat ze 

boven de L.O. fonondrempel komen, instantaan een L.O. fonon uitzenden en 

in het bandminimum terecht komen. Hier kunnen ze weer verder relaxeren 

tot ze kunnen recombineren of een exciton vormen. Deze afgelegde weg in 

de k-ruimte wordt voorgesteld door àk', en is ook in de figuur weer

gegeven. Er zijn vlak na excitatie twee energieën bezet door elektronen 

in de geleidingsband en twee door gaten in de valentieband. Er zijn 

daardoor vier kombinaties mogelijk van gaten en elektronen die kunnen 

overlappen, en derhalve ook viermaal een àk en een àk'. Voor elke 

kombinatie wordt de kleinste van de àk en de àk' genomen. Dit is een 
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Figuur 31. Berekening met een simpeL modeL van de stijgtijd van de 
putLuminescentie bij directe excitatie aLs funktie van de 
excitatieenergie. 
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maat voor de tijd die verstrijkt voordat de overlap van deze elektronen 

en gaten in de k-ruimte voldoende is toegenomen. De totale L'lk is 

uitgezet langs de y-as in figuur 31 tegen de excitatieenergie op de 

x-as. De waarde langs de y-as is dan een maat voor de luminescentie

stijgtijd. 

Er is inderdaad een min of meer oscillerend gedrag te zien met een 

periode van ±14 meV tegen ±18 meV voor de periode in de meting in figuur 

28. Het verschil in de periode en de plaats van de pieken kan te wijten 

zijn aan het feit dat de subbanden niet parabolisch zijn. Bovendien is 

er in het model uitgegaan van het symmetrisch uitsmeren van de ladings

dragers, dwz dat door carrier-carrier scattering de ladingsdragers naar 

een symmetrische energieverdeling gaan rond de energie waar ze na 

fonenemissie terecht kwamen. Ook is verwaarloosd dat de impulsuitwis

seling tussen de gaten sneller gaat dan tussen elektronen vanwege de 

grotere effectieve massa. Het model is simpel, maar verschaft toch een 

goed inzicht in het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de oscillatie 

van de stijgtijd als funktie van de excitatieenergie. 

4.2.4. Beter model : Monte Carlo berekeningen 

Bovenstaand model duidt erop dat relaxatie in de put door carrier

carrier scattering een belangrijke rol speelt. Om dit in te bouwen zijn 

Monte Carlo berekeningen uitgevoerd. Wederom uitgaande van de posities 

van de ladingsdragers op de subbanden na fonenemissie kan de relaxatie 

door carrier-carrier scattering uitgerekend worden. Uitgaande van een 

levensduur van 1000 ps van de ladingsdragers in de put is de 

luminescentie als funktie van de tijd uitgerekend voor verschillende 

excitatieenergieën. De luminescentie is een maat voor de overlap van de 

elektronen en de gaten in de k-ruimte. Er wordt bij deze berekeningen, 

in tegenstelling tot het vorige model, wel rekening gehouden met het 

feit dat de impulsuitwisseling tussen de gaten sneller gaat dan tussen 

de gaten. Ook het "uitsmeren van de plukjes lading", oftewel de diffusie 

van de ladingsdragers in de impulsruimte, wordt nu goed beschreven. Deze 

berekenigen zijn uitgevoerd door van Hall [18] en zijn weergegeven in 

figuur 32. Ook dit model laat een oscillatie als funktie van de 

excitatieenergie zien. De afstand tussen de pieken (dalen) komt niet 

overeen met die in de meting van figuur 28. Wellicht is dit te wijten 
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aan het feit dat de parabolische benadering van de subbanden te onnauw

keurig is. 
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Figuur 32. Monte Carlo berekeningen van de putluminescentie als 
funktie van de tijd bij verschillende directe excitatieenergieën, 
uitgevoerd door van Hall. 

4.2.5. Controle van het mechanisme 

Er zijn een aantal experimenten gedaan om te verifiëren of het 

hierboven geschetste mechanisme inderdaad verantwoordelijk is voor de 

oscillaties in de luminescentiestijgtijd. Het laservermogen op het 

preparaat is verhoogd om een hogere excitatiedichtheid te krijgen en er 

is gemeten aan een preparaat met donoren in de put en één met accep

toren. 

• Hoge dichtheid 

De excitatiedichtheid 17 -3 is verhoogd tot ±7x10 cm (ongeveer een faktor 

10 hoger dan bij de metingen in de figuren 27 en 28). Als de elektronen

en gatenconcentratie in de put hoger is, zal de relaxatie door carrier

carrier scattering sneller gaan omdat er meer botsingen tussen ladings

dragers per tijdseenheid voorkomen. De ladingsdragers krijgen tijdens 

het koelen door fononemissie al de kans om een bredere verdeling in de 

impulsruimte aan te nemen, zodat bij aankomst onder in de subbanden 

meteen luminescentie kan ontstaan. Daardoor is te verwachten dat de 

amplitude van de oscillatie in de luminescentiestijgtijd kleiner wordt 
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of zelfs geheel verdwijnt. In figuur 23 zijn de metingen van de stijg

tijden tegen de excitatieenergie uitgezet. De stijgtijden zijn duidelijk 

sneller dan bij het ongedateerde sample. De variaties in de stijgtijd 

zijn bovendien van dezelfde grootte orde als de meetonnauwkeurigheid. 

Dit duidt erop dat de pieken in figuur 28 inderdaad veroorzaakt worden 

doordat de relaxatie door carrier-carrier scattering traag verloopt. 
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Figuur 33. Gemeten luminescentiestijgtijden bij directe excitatie 
als funktie van de excitatieenergie aan sample w231. Excitatie
dichtheid 7xld

1 
cm-

3
, putbreedte 30Á, Al gehalte 30%. De absolute 

fout in de metingen is 2 ps. 

• N-dope 

Donoren in de put zullen er voor zorgen dat er altijd elektronen voor 

handen zijn in het geleidingsbandminimum. Zou de hierboven geschetste 

verklaring van de oscillatie in de stijgtijd juist zijn, dan is ·te 

verwachten dat de aanwezigheid van donoren in de put invloed heeft op de 

stijgtijd bij een aantal excitatieenergieën. Om dit te controleren is 

gemeten aan een sample met n-dope in de put. Alleen de put is gedoteerd 

omdat datering in de barrière bandbuiging veroorzaakt, hetgeen de 

invangsttijd beïnvloed. In figuur 34 is wederom als funktie van de 

excitatieenergie de luminescentiestijgtijd gemeten bij directe excita

tie. Vergelijken we figuur 34 met figuur 28, dan valt op dat er twee 

pieken zijn verdwenen. Bij de verklaring hiervan kan de schematische 

voorstelling in figuur 29 wellicht verhelderend werken. In het geval van 
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Figuur 34. Gemeten luminescentiestijgtijden bij directe excitatie 
als funktie van de excitatieenergie aan sample w273. Excitatie
dichtheid 7xld6 

cm -
3

, putbreedte 30Á, Al gehalte 38.5%. De abso
lute fout in de metingen is 2 ps. In de put zijn donoren aanwezig. 

een excitatieenergie waarbij de gaten, na fononemissie, exact in het 

maximum van de zware gatenband terecht zijn komen, maar de elektronen 

niet in het geleidingsbandminimum, dan is voor het ongedateerde sample 

de stijgtijd langzaam. Dit komt ook overeen met situatie 1 in figuur 29. 

In het geval van een sample met donoren in de put zijn er echter wel 

direct elektronen aanwezig in het geleidingsbandminimum. De luminescen

tiestijgtijd zal nu veel kleiner zijn dan voor het ongedateerde sample 

bij de corresponderende excitatieenergie. Inderdaad zijn in de meting 

aan het n-gedoteerde sample (figuur 34) twee pieken verdwenen ten 

opzichte van de meting aan het ongedateerde sample (figuur 28). De 

grafieken in de figuren 28 en 34 zijn ± 10 meV over de x-as verschoven 

ten opzichte van elkaar. Dit komt doordat de putbreedte niet evengroot 

is en hierdoor het energienivo in de put een beetje anders ligt. 

• P-dope 

Ook een p-dotering in de put zal invloed hebben op de stijgtijden. Nu 

zijn er gaten aanwezig in het maximum van de geleidingsband. Tot hoever 

de geleidingsband is gevuld is niet bekend, omdat niet bekend is of er 

acceptoren uit de put gediffundeerd zijn tijdens het groeien. De 
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Figuur 35. Gemeten luminescentiestijgtijden bij directe excitatie 
als funktie van de excitatieenergie aan sample w272. Excitatie
dichtheid 7x10

16 
cm -

3
, putbreedte 30A, Al gehalte 38.5%. De abso

lute fout in de metingen is 2 ps. In de put zijn acceptoren 
aanwezig. 

metingen van de stijgtijden aan het sample met p-dotering staan uitgezet 

in figuur 35. De variaties in de stijgtijden zijn nagenoeg verdwenen. De 

gatenband is relatief vlak door de grote effektieve massa. Hierdoor zal 

de spreiding in de golfvektor van de gaten die van de acceptoren 

afkomstig zijn zo groot zijn, dat elk elektron met een excessenergie 

kleiner dan 36 meV meteen zal kunnen rekombineren. Het trage proces van 

carrier-carrier scattering is minder belangrijk en alle pieken van de 

metingen aan het ongedateerde sample zijn verdwenen. 

4.2.6. Consequenties voor het bepalen van invangsttijden 

Bij het bepalen van invangsttijden uit metingen met indirecte 

excitatie wordt, zoals in hoofdstuk 3 uitgelegd is, de luminescentie

stijgtijd gebruikt die bepaald is uit een meting met directe excitatie. 

Deze stijgtijd blijkt nu echter af te hangen van de plaats op de 

subbanden waar de elektronen en gaten worden geëxciteerd. Dus moet bij 

elke indirecte excitatie een meting gedaan worden met een directe 

excitatieenergie die de ladingsdragers op dezelfde positie neerlegt op 
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de subbanden als waarop ze arriveren na invangst. De fotonenergie, 

oftewel de golflengte van het laserlicht waarmee geëxciteerd wordt, is 

dus van belang bij de directe excitatie. Hier is dan ook rekening mee 

gehouden bij de opeenversiemetingen die tijdens dit onderzoek zijn 

gedaan. Bij hoge dichtheden (> 7x1017 cm-3
) maakt het niet uit welke 

excitatieenergie gebruikt wordt omdat dan bij directe excitatie de 

excitatieenergie niet meer de luminescentiestijgtijd beïnvloed. 
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5. CONCLUSIE 

5.1. Invangst 

5.1.1. Putbreedte 

De onder andere door Brum en Bastard [5] voorspelde oscillaties van de 

invangsttijd als funktie van de putbreedte zijn in dit onderzoek 

experimenteel aangetoond. De gemeten invangsttijden komen volledig 

overeen met berekeningen door Blom en varieren van 3 tot 20 ps. Er zijn 

twee meettechnieken gehanteerd opeenversie en pump-probe. Bij 

opeenversie wordt de invangsttijd bepaald uit de stijgtijd van de 

putluminescentie en bij pump-probe uit de verandering van de barrière

of bulkluminescentie ten gevolge van verzadiging van de barrièrenivo's. 

De resultaten van deze twee meetmethoden komen goed overeen. 

5.1.2. Invangst via L.O. fonenemissie 

Er wordt bij de berekeningen in het verslag van uit gegaan dat de 

invangst van de ladingsdragers gebeurd door fononemissie, en niet 

bijvoorbeeld door carier-carrier scattering. Gezien het feit dat de 

berekeningen goed overeen komen met de metingen, is deze aanname 

terecht. Vooral de observatie van de L.O. fonen drempel van 36 meV 

(figuur 19) bevestigt dit. 

5.1.3. Ambipolaire invangst 

Een aanname die is gedaan bij de berekeningen is dat de invangst van 

de gaten en elektronen gelijk verloopt. Metingen aan een sample met 

donoren en een met acceptoren in de put laten dezelfde invangsttijden 

zien als een ongedateerd sample. Dit is een overtuigend bewijs voor het 

ambipolaire verloop van de invangst. 

5.1.4. Temperatuur en excitatiedichtheid 

De invangsttijd is ook bij 77K bepaald. Dit leverde geen verschil op 

met de metingen bij 8K. Er werd ook geen afhankelijkheid van de 
15 17 -3 

excitatiedichtheid gevonden in het gebied van 2x10 tot 2x10 cm . 

Dit komt overeen met de theoretische verwachtingen. 
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5.2. Relaxatie 

De stijgtijd van de luminescentie bij directe excitatie en bij lage 

dichtheden oscilleert als funktie van de excitatieenergie. Een eenvoudig 

model en Monte Carlo berekeningen laten zien dat de overlap in de 

k-ruimte de snelheid beïnvloed waarmee de elektronen met de gaten 

rekombineren na excitatie in de put. Experimenten met doteringen in de 

put bevestigen dit. Experimenten bij hoge excitatiedichtheid (7xld7 cm-3 

i.p.v. 7xl016cm-3
) laten zien dat de verbreding in de impuls door 

carrier-carrier scattering in de put belangrijker wordt en sneller 

verloopt bij hogere vrije ladingsdragersdichtheden. 

5.3. Aanbevelingen 

Een onderzoek is nooit af. Hoewel de invloeden van veel fysische 

grootheden op de invangsttijd uitgebreid onderzocht zijn en de overeen

komst van de meetresultaten met de theorie goed is kunnen er nog een 

aantal interessante dingen onderzocht worden. 

In verband met lasers en andere opto-elektronische devices is 

onderzoek naar de invangst van ladingsdragers bij kamertemperatuur 

zinvol. De vraag is of dit met de opeenversietechniek kan, omdat het 

signaal waarschijnlijk te zwak is. Misschien lukt dit toch bij hoge 

excitatiedichtheden en een efficiënter niet lineair kristal voor de 

somfrequentieopwekking. Met de pump-probe techniek zal dit beter gaan, 

omdat deze techniek gevoeliger is, vooral bij hoge excitatiedichtheden. 

Door spectraal opgeloste opeenversiemetingen aan de putluminescentie 

te doen kan de ladingsdragersverdeling in de put en dus de ladings

dragerstemperatuur en Ferminivo als funktie van de tijd bepaald worden. 

Pump-probe metingen met twee dyelasers (één voor de pomp- en één voor 

de probepuls) kunnen ook interessante metingen opleveren. Door bij een 

vaste excitatieenergie van de pompbundel op verschillende energieën met 

de probepuls te exciteren in de barrière kan de ladingsdragersverdeling 

in de barrière en dus ook weer de ladingsdragerstemperatuur en ligging 

van het Ferminivo als funktie van de tijd gemeten worden. 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de oscillaties in de stijgtijd van 
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de putluminescentie bij directe excitatie en lage dichtheid als funktie 

van de excitatieenergie samenhangen met variaties in de overlap van de 

gaten en de elektronen in de impulsruimte na fononemissie. Waar dit 

verband door komt is niet onderzocht. Het idee is dat deze overlap 

wellicht invloed heeft op de tijd die nodig is voor de vorming van een 

exciton, en dat de luminescentie die gedetekteerd wordt geproduceerd 

wordt door excitonrekombinatie. Misschien kan aan de hand van tijds

opgeloste spectra van de putluminescentie met een goede spectrale 

resolutie (orde 1 meV) een uitspraak gedaan worden over de intensiteit 

van de bandkantluminescentie ten opzichte van die van de excitonpiek. 

5.4. Slot 

Zoals in dit onderzoek is gebleken hangt de invangsttijd van ladings

dragers in SCH-SQW strukturen van verschillende parameters af. De 

discrepanties tussen de gerapporteerde gemeten en berekende invangst

tijden zijn dan ook voornamelijk te wijten aan onzorgvuldig vergelijken 

van meetresultaten van verschillende strukturen met elkaar en het 

vergelijken van meetresultaten met berekeningen aan andere strukturen. 

In dit onderzoek is aangetoond dat de theoretische aanpak van Brum en 

Bastard een goede is. Met een aantal aanpassingen en verbeteringen door 

Blom et al. Cambipolaire invangst, verdeling van de ladingsdragers over 

de barrière nivo's) levert de theorie resultaten op die door metingen 

gereproduceerd worden. Het is voor het eerst dat er overeenstemming is 

tussen theorie en experimenten. Het onderzoek heeft dan ook geleid tot 

een goed begrip van de invangst van ladingsdragers in een quantumput. 
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