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PHOTO-LUMINESCENTIE VAN a-GEDOTEERD GaAs 

SAMENVATTING 

In dit afstudeerwerk zijn verschillende soorten delta-structuren onderzocht, met 
behulp van Photo Luminescentie: enkele, dubbele en vijfvoudige delta's (nini's) en 
structuren met een n- én een p-type delta. 

Het probleem hierbij, het 'vastpinnen' van de Fermi-energie, is opgelost. 
Deze wordt bepaald met behulp van polarisatie. Het horizontaal gepolariseerde 
spectrum vertoont namelijk een duidelijke schouder bij Er. 
Deze methode is goed reproduceerbaar en geeft goede waarden voor vrijwel alle 
waf ers. 

De bezettingsgraden van de subbanden zijn uitgerekend en waar mogelijk met 
Shubnikov-de Haas metingen vergeleken. Voor de nini's en de enkele delta met n
type achtergrond zijn acceptabele waarden gevonden. 
De enkele delta met p-type achtergrond wijkt echter af van de SdH-meting. De 
gevonden bezettingsgraad is te laag. Een nog niet onderzochte mogelijke verklaring is 
dat dit wordt veroorzaakt door sterke bandbuiging; de gebruikte formule is dan niet 
meer geldig. 

Het probleem van de n-type, p-type delta's is opgelost. 
In eerder onderzoek bleken de ( ongepolariseerde) spectra allemaal dezelfde afkap 
energie te vertonen. Met behulp van polarisatie kan de curve echter worden 
opgesplitst. 
De spectra blijken uit drie lijnen te bestaan: een van de bulk en twee van de delta
dateringen. De nu gevonden waarden voor de afkapenergie voldoen wel aan de 
verwachting. 
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PHOTO-LUMINESCENTIE VAN ~-GEDOTEERD GaAs 

VOORWOORD 

Bij het beëindigen van een studie hoort het afstudeerwerk. 
Afstuderen dient om de studie af te ronden. 
Je maakt het af en dan ben je er van af. 
De studie is afgelopen. 

Afstuderen doe je niet alleen. 
Allerlei mensen lopen af en aan. Je begeleider, medewerkers van de afdeling, mede
studenten, familie, vrienden, bekenden ... Ik wil me er dan ook niet zomaar vanaf 
maken. 

J ohn, bedankt voor de begeleiding. 
Gerard, bedankt voor de plaatjes. 

Maar ik dwaal af. 
De bedoeling is om een tijdperk af te sluiten, door een goed stuk werk af te leveren. 
Afgezien van wat tegenslag heb ik dat met plezier gedaan. 

Afijn, 
het is AF. 
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PHOTO-LUMINESCENTIE VAN o-GEDOTEERD GaAs 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

Dit afstudeerwerk is verricht bij de afdeling Halfgeleider Fysica (HF) van de vakgroep 
Vaste Stof Fysica aan de TUE. 

Op deze afdeling wordt veel onderzoek gedaan naar 111-V-halfgeleiderstructuren. 
De structuren worden gegroeid met behulp van Molecular en Chemica! Beam Epitaxy 
(MBE resp. CBE). Hiermee is het mogelijk zeer dunne laagjes te groeien, zodat laag 
dimensionale structuren ontstaan. 
Ook elders wordt veel onderzoek verricht naar laag dimensionale structuren zoals 
Quanturn Weil en delta-gedoteerde structuren. 24

•
25

•
26

•
27

•
28

•
29

•
30

•
31 

Dit verslag betreft een onderzoek naar de Photo-Luminescentie spectra (PL) van Si ö
doteringen in GaAs. Gekeken is naar structuren met één, twee of vijf ö-lagen en 
variërende achtergrond-datering. In ö-gedoteerde structuren ontstaan meerdere 
(gevulde) sub banden. Deze subbanden worden zichtbaar in de PL-spectra. De 
resultaten kunnen worden vergeleken met Shubnikov-de Haas metingen en met 
zelfconsistente berekeningen. 

Speciale aandacht is besteed aan de polarisatie van het luminescentie-licht. 
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PHOTO-LUMINESCENTIE VAN ö-GEDOTEERD GaAs 

HOOFDSTUK 2: THEORIE 

2.1 DELTADOTERING 

Door moderne epitaxale groeitechnieken 
zoals MEE is het mogelijk laagjes te groeien 
van slechts enkele atoomlagen. Als zo'n dun 
laagje tussen twee dikkere lagen van een 
ander materiaal zit, noemen we dit een &
datering. 

/ 
GaAs 

/ 
~ Si 

In figuur 1 1 staat een schematische 
voorstelling van Si &-gedoteerd GaAS. De Si
laag is van de orde van 50Á. Als de doterings
concentratie van het Silicium hoog genoeg is 
(circa 1012 cm-2

), vormt zich een twee
dimensionaal electronen gas (2DEG) in het 
vlak van de datering. De kritieke concentratie 
waarbij dit gebeurt, is afhankelijk van de 
effectieve Bohr-straal van de (aan de Silicium 
gebonden) electronen. Voor Silicium donoren 
is de kritische concentratie 3 ·1011 cm-2• 

/ 2DEG 

Berekend volgens: 

met: nkr 
rs 

m 
me 
ao 
€r 

1 
nkr=--

rtr 2 
B 

= kritieke concentratie 

GaAs 

/ 
S-GaAs 

Figuur 1: Schematische voorstelling van 
ö -dotering. 

= de Bohr-straal in de effectieve-massa-benadering 
= aoe~e/m* 
= effectieve massa. 
= rustmassa van het electron 
= 5.2917 10-11 m 
= diëlectrische constante 

2 
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PHOTO-LUMINESCENTIE VAN ö-GEDOTEERD GaAs 

Door de Si ~-datering ontstaat een potentiaalput in de geleidingsband, loodrecht op 
het vlak van de donoratomen (de z-richting). In figuur 2 1 wordt schematisch uitgelegd 
hoe deze potentiaalput ontstaat. 

In gedachten delen we de structuur op in drie 
lagen: twee GaAs lagen met een lage 
uniforme acceptor-dotering en één GaAs laag 
met zowel deze achtergrond datering als de 
donoratomen (Si). (fig. 2) 

t 

De acceptor niveau's liggen een energie Eacc 
boven de valentieband. De Fermi-energie (Er) 
ligt, voor de twee buitenste lagen, dicht bij de 
valentieband. In de middelste laag is echter 
een gedegenereerd electronen gas gevormd 
(als gevolg van de Si-datering), zodat hier Er 
boven de geleidingsband ligt. 

Eg-1/2EAcc 
______ L ___ _ 

Plakken we de lagen vervolgens tegen elkaar, 
dan zullen electronen met een hoge 
potentiaal (in de middelste laag) diffunderen 
naar gebieden met een lage potentiaal (de 
buitenste lagen), net zolang tot in de hele 

Figuur 2: Schematische voorstelling van het 
ontstaan van een ö-put. 

structuur het Fermi-niveau op gelijke hoogte ligt. Door deze verplaatsing 
ontstaat een negatieve lading op de acceptor atomen aan weerszijden van de ~-laag. 
Er treedt bandbuiging op van zowel geleidings- als valentieband. 
Er ontstaat een potentiaalput, loodrecht op en gecentreerd rond het donorvlak (fig. 2). 

Deze potentiaalput is zeer smal, er ontstaan dus verschillende quanturn-mechanische 
energie niveau's. Het aantal gevulde subbanden is afhankelijk van de put-breedte en 
de electronendichtheid in de structuur. 

De totale ladingsverdeling in de ~-gedoteerde structuur bestaat uit drie termen: 

(2) 

De eerste term is de bijdrage van de geïoniseerde donoratomen. Doordat het Silicium 
door diffusie en segregatie nooit een zuivere Dirac delta-functie is, is deze bijdrage 
afhankelijk van z. 
De tweede term komt van de electronen zelf. Hij wordt bepaald door de 
waarschijnlijkheidsverdeling van de electronen en de bezetting van de niveau's. 
Uiteraard tellen alleen de bezette niveau's mee. 

3 



PHOTO-LUMINESCENTIE VAN ö-GEDOTEERD GaAs 

De laatste term geeft de lading van de acceptor atomen. Deze acceptor atomen 
vormen aan weerszijden van de ö -laag een depletie gebied. Buiten dit gebied zijn de 
geleidings- en valentieband weer vlak. Hier bevindt zich immers geen lading, zodat 
geen bandbuiging optreedt. In dit neutrale gebied ligt het Fermi-niveau Eaccf2 boven 
de valentieband. 

De schrödingervergelijking is nu: 

met de potentiaal U(z) uit de Poisson vergelijking: 

Deze twee vergelijkingen kunnen zelfconsistent worden opgelost. Voor verdere 
uitwerkingen en resultaten zie B.F.A. vanHesten A.P.J. Voncken. 1

•
2 

Wat is nu de toestandsdichtheid van het 2DEG in de potentiaalput? 
Deze kan als volgt worden afgeleid: 

We nemen een electron opgesloten in een vierkant met zijden L. 
De drie dimensionale Schrödinger vergelijking kan worden gesplitst in een z
afhankelijk en een (x,y)-afhankelijk deel. 

~(x,y,z) = "P(x,y)*X(z) 

Het z-afhankelijke deel levert E =Ei, de te meten waarden. 

4 



PHOTO-LUMINESCENTIE VAN ~-GEDOTEERD GaAs 

Voor het andere deel geldt: 

met als oplossingen 

rtnxX rtnl 
"'P (x,y) = Asin(--)sin(--) 

n L L 

ofwel 

met 

n 
k = +21t x,y 

x,y - L 

zoals bepaald door de randvoorwaarden. 

Hierbij is aangenomen dat een electron op de bodem van de put een potentiële 
energie gelijk aan nul heeft. 

Dan is 

en dus (in drie dimensies) 

112 4rt2 
2 2 €k=----(n +n )+E. 

2m* L2 x Y ' 

5 
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PHOTO-LUMINESCENTIE VAN ó-GEDOTEERD GaAs 

De toestandsdichtheid p(E) volgt uit formule 
7. 

In de k-ruimte is er een uniforme verdeling 
van toegestane k .~.-waarden, zoals is afgeleid: 
formule 5. Dit staat weergegeven in figuur 3. 

ky 

Figuur 3: Toestandsdichtheid in de k-ruimte. 

In de figuur zijn twee iso-energie-lijnen getekend, uit formule 6 volgt de cirkelvorm 
van deze lijnen. 
Tussen de ringen met straal E en straal E +dE bevinden zich 

(8) 

'toegestane electronen'. 

De factor twee voor de integraal komt doordat voor ieder toegestaan punt in de k
ruimte er twee electronen zijn: één spin up en één spin down. 

6 



PHOTO-LUMINESCENTIE VAN a-GEDOTEERD GaAs 

Uit formule 6 kan het verband tussen dE en dkl. bepaald worden door differentiatie. 

112 
de= -k.1...dk.1. 

m 

Vullen we dit in in formule 8 dan geeft dit: 

Elke subband is gevuld van Ei tot Er. Zoals 
weergegeven in figuur 4. 

De (twee dimensionale) electronen
concentratie in de ie subband wordt dus 
gegeven door: 

7 

Figuur 4: Parabolische subbanden. 

(9) 



PHOTO-LUMINESCENTIE VAN ö-GEDOTEERD GaAs 

Voor GaAs waarin m· = 0.0671Ilo wordt dit: 

met nx,y 
E.f I, 

1\ 

= 1,2,3, .... 
= subband resp. fermi-energie in e V 
= electronendichtheid van de ie subband in cm-2 

8 



PHOTO-LUMINESCENTIE VAN a-GEDOTEERD GaAs 

2.2 WAT IS PHOTO-LUMINESCENTIE? 

Er zijn verschillende manieren om de energie-niveau's van de subbanden 
experimenteel te bepalen. Tijdens dit afstudeerwerk is dat gebeurd met behulp van 
Photo-Luminescentie (PL). 

Bij Photo-Luminescentie straal je met een laser op de structuur die je wilt 
onderzoeken. Als de energie van de laser groter is dan de bandafstand van de 
structuur, kunnen electronen geëxiteerd worden. Ze gaan dan vanuit de valentie band 
naar een lege positie in de geleidings-band. Dit is mogelijk door opname van energie 
van de fotonen. 

Ze laten hierbij gaten achter in de valentie-band. Vervolgens kunnen electronen van 
uit de (laagste subbanden in de) geleidings-band naar die gaten vallen. Hierbij neemt 
hun energie af. Dit energieverschil wordt uitgezonden in de vorm van fotonen: het 
luminescentie-licht. De energie van deze fotonen is afhankelijk van het energieverschil 
tussen begin en eind niveau van het terugvallende electron. Zie figuur 5. 

Door nu de energie van de uitkomende 
fotonen te meten, vinden we dus de afstanden 
tussen de diverse subbanden. 

In het algemeen zijn in PL-spectra geen 
sterke lijnen te zien van de energieniveau's 
boven het Fermi-niveau. Deze toestanden 
worden alleen bezet door geëxciteerde 
electronen, wat slechts een lage 
bezettingsgraad geeft. 
Als we in staat zijn het Fermi-niveau 
nauwkeurig te bepalen met behulp van het 
PL-spectrum, kunnen we de afstanden Ei-Er 
(energie van de ie-subband en het Fermi
niveau) bepalen. En vergelijken met 
berekeningen. Ook kan dan met behulp van 
formule 10 de toestandsdichtheid van de 
subbanden worden uitgerekend. 

Figuur 5: Photoluminiscentie-proces. 

Als de ladingsdragers echter niet goed zijn opgesloten lopen ze weg. Er blijven geen 
of onvoldoende ladingsdragers over om te luminesceren. Bij een ö-structuur zijn de 
electronen opgesloten in de potentiaalput Voor de gaten moet nog een extra barrière 
worden ingebouwd. 

9 



PHOTO-LUMINESCENTIE VAN ö-GEDOTEERD GaAs 

2.3 INVLOEDEN OP DE SUBBAND-CONFIGURATIE 

In deze paragraaf kijken we globaal naar de verschillen tussen de structuren. Waar 
worden de energie-niveau's door bepaald? 
Hoe makkelijk kunnen we ze zichtbaar maken? 

De groeivariabelen met grote invloed zijn natuurlijk de dikte van de &-laag en de 
doterings-concentratie hiervan. 
Een te dikke laag geeft bredere potentiaalputjes, zodat het &-effect weg gaat. Het 
wordt steeds meer een drie-dimensionale structuur. De breedte is natuurlijk niet exact 
te bepalen tijdens de groei: het Silicium diffundeert namelijk door het GaAs. 
De doterings concentratie bepaalt de dichtheid van het 2DEG. 

Een tweede factor is de achtergrond datering. Is het omringende GaAs p- of n-type of 
intrinsiek? En hoe hoog is de doteringsconcentratie? 

Eg 

·~ 

n-type p-type 

Figuur 6: ö-structuren met verschillende achtergrond-dotering. 

Zoals in figuur 6 te zien is 'lopen' de electronen (resp. gaten) weg als er een n- (resp. 
p-) type achtergronddatering om de delta-laag zit. Er kan dan geen luminescentie 
plaats vinden. Want er is dan geen overlap tussen de golffuncties van de electronenen 
de gaten. 
Voor de dubbele en vijfvoudige &-structuren is dit geen probleem: de electronen en 
gaten zitten in, respectievelijk tussen de &-lagen opgesloten. 

10 
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Voor de enkelvoudige structuren is de 
volgende oplossing gevonden. Door een 
AlGaAS laagje tussen de i- en de n-laag (p
laag) te groeien, ontstaat er een barrière, die 
de electronen (gaten) opsluit. Luminescentie 
is dan wél mogelijk. 
Bij verschillende achtergrond-doteringen is de 
'te overbruggen' energie ook verschillend. 
Zo zullen bijvoorbeeld de pieken in het PL
spectrum van een npnp-structuur bij lagere 
energie liggen dan bij een nini-structuur. 

Eg 

Ev 

Figuur 7: ö-structuur met AlGaAS barrières. 

Ook kan de positie van de subbanden beïnvloed worden door de achtergronddotering. 
Zo kan de achtergrond een nim-structuur 'scheef trekken. 
Om hier een indruk te krijgen van de invloed op de subbanden bekijken we een 
rechte potentiaalput 
Voor een rechte put geldt (met de gebruikelijke randvoorwaarden): 

Bekijken we een potentiaal put met een 
schuine bodem. 

De verstoring ten opzichte van een rechte 
bodem is: H' = ze V. (Figuur 8) 

In eerste orde benadering geldt dan: 
.::\E1 = 0 

(11) 

(Want H' is asymmetrisch 
en qr*qr = symmetrisch) 

Figuur 8: Potentiaalput met scheve bodem. 

11 



PHOTO-LUMINESCENTIE VAN ö-GEDOTEERD GaAs 

Maar de tweede orde benadering geeft: 

(12) 

Dus de twee laagste subbanden liggen verder uit elkaar dan bij de rechte put. 

Er gebeurt echter nog meer. 
In een 'vlakke' nini overlappen de golffuncties van de putjes elkaar, er ontstaat één 
'lange band'. 
In de scheve nini zijn de putjes in energie ten op zichte van elkaar verschoven. De 
subbanden van de putjes liggen niet meer op de zelfde hoogte. Er ontstaan 
gelocaliseerde niveau's. Doordat deze gelokaliseerde niveau's wel allemaal met 
hetzelfde gaten-niveau recombineren, wordt de lijnvorm van de PL-piek sterk 
verbreed. 
De andere subbanden liggen vlak bij het Fermi niveau en dus op gelijke hoogte. Hier 
is wel overlap en de lijnvorm zal niet verbreden. 

12 



PHOTO-LUMJNESCENTIE VAN 6-GEDOTEERD GaAs 

2.4 INTERPRETEREN VAN DE SPECTRA 

Het meten van de golflengtes van het luminescentie-licht gebeurt met een 
monochromator en een x-t-schrijver die de intensiteit 'noteert'. Je krijgt dan een 
zogenaamd spectrum. Figuur 9 is een voorbeeld van twee over elkaar getekende 
spectra. 

Meestal wordt langs de x-as de energie 
uitgezet, maar dat kan natuurlijk ook de 
golflengte of de frequentie zijn. 

Wat vertelt zo'n spectrum ons? Hoe lees je 
het? 
Waar 'leg' je de energieën van de 
verschillende subbanden? 
De top-posities zijn heel makkelijk af te lezen 
en goed reproduceerbaar. Maar is dit wel de 
juiste energie? 

Voor systemen met maar één gevulde 
subband is een goed model ontwikkeld.4 

Uitgaande van de twee dimensionale density 
of states (formule lOa) kan de electronen
dichtheid als functie van de energie (p(E)) 
bepaald worden. Zoals al uit figuur 4 blijkt, 
zitten er in elke subband electronen met 
energie variërend van Ei tot Er. Het 
verwachte PL-spectrum is ongeveer 
gelijkvormig met p(E). Het is dan ook een 
'blokje' van Ei tot Er (De ononderbroken lijn 
in figuur lOa). 
In werkelijkheid verloopt zo'n spectrum 
geleidelijker (Stippellijn in figuur loa). 

Als we dit model uitbreiden naar meerdere 

100 

Figuur 9: Twee PL-spectra. 

a) 

,f 1 
Eo Er 

b) 

/f i 
l 

E2 Er 

Figuur 10: Lijnvorm van PL-spectra. 

subbanden, krijgen we een opeenstapeling van blokjes. (Figuur lOb). Deze blokjes 
worden steeds smaller daar Ei steeds dichter bij Er ligt voor toenemende i. En de 
werkelijke curve is 'vloeiend' van vorm. 
Uitgaande van deze theorie ligt het dus meer voor de hand om de 'subband
energieën' halverwege de opgaande flank te kiezen. Alleen voor het Fermi-niveau 
geldt de neergaande flank. 

13 
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PHOTO-LUMINESCENTIE VAN 6-GEDOTEERD GaAs 

Helaas is in experimentele spectra de afkap bij het Fermi-niveau zelden zo duidelijk 
te zien. Het spectrum vertoont een lange staart vooral bij hoge electronen dichtheid, 
en de Fermi-energie kan er niet uitgehaald worden. 
In paragraaf 2.7 wordt uitgelegd hoe je Er tóch met behulp van het PL-spectrum kunt 
bepalen. 

Maar er is meer uit een spectrum te halen dan alleen de energie-posities. 
De breedte van de spectra zegt iets over het aantal electronen in een subband. Een 
brede piek komt van een subband met veel electronen. Als de hoogste, gevulde 
subband dicht bij het Fermi-niveau ligt, zal hij weinig electronen bevatten en juist een 
smalle piek geven. 
Omdat vele mogelijke interacties een lijnverbreding kunnen geven, is het niet mogelijk 
een algemeen geldig quantitatief verband tussen lijnbreedte en bezettingsgraad te 
geven. In tegenstelling tot wat Brierley et al. vermelden. 22 

Als maat voor de breedte van een piek, wordt de 'breedte op halve hoogte' genomen 
(FWHM). 

Vaak zitten er in een spectrum ook nog pieken die niet van de ö-structuur afkomstig 
zijn, maar van de bulk-laag daar omheen. Bijvoorbeeld recombinerende excitonen, of 
band-band overgangen, ook de donoren/of acceptor niveau's kunnen een rol spelen. 
Soms liggen deze pieken 'over' een structuur-piek. Pas bij hogere temperaturen 
(circa 30 K) is dan de structuur goed te onderscheiden. 

14 



PHOTO-LUMINESCENTIE VAN ö-GEDOTEERD GaAs 

2.5 INVLOED VAN TEMPERATUUR EN LASERVERMOGEN 

2.5.1 TEMPERATUUR 

Zoals reeds vermeld zijn er verschillende soorten overgangen zichtbaar in het PL
spectrum. Hoe kun je die verschillende lijnen nu van elkaar onderscheiden? 
Aan de hand van één enkel spectrum kan dit niet. Door echter zowel een 
temperatuur- als vermogensafhankelijkheid te meten, zijn de diverse overgangen 
makkelijk te identificeren. 

De intensiteit van een gebonden exciton zal bij veranderende temperatuur de 
zogenaamde Arrhenius-wet volgen. De helling van het 'schuine' gedeelte van de 1/T 
versus In I grafiek is een maat voor de activerings-energie E*. Er geldt immers: 

Inl-Inlo E* 
--

1/T kB 

en dus, met T = temperatuur ten opzichte van èèn T0 (niet per sé 0 K) 

= (14) 

Voor een exciton komt deze energie overeen met de bindingsenergie van het electron
gat paar, Of met de localisatie-energie, àf met de som van deze twee. 
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Maar niet alleen de intensiteit van de exciton-overgang is temperatuur afhankelijk. 
Ook de top-positie van de lijn verschuift. De energie van het exciton is immers 
afhankelijk van de bandafstand en die is temperatuur afhankelijk volgens: 

a.~ 
E (1) = E (0)--

g g ~+T 

met: a. = 10.6 e -4 eV /K 
~ = 671 K 
Eg(O) = 1.5194 eV 

De energie van het exciton volgt deze verandering. 

(15) 

Donor-Acceptor (DA-) overgangen zijn breder dan de exciton-lijnen. De energie is 
namelijk afhankelijk van de afstand tussen de donor en de acceptor. 

Bij toenemende temperatuur schuift de 
toppositie van de DA-lijn naar lagere energie 
als gevolg van de bandkant-verschuiving. 

Bij een temperatuur van 50 à 70 K kan echter 
een sprong naar hogere energie optreden. De 
ondiepe donoren gaan dan ioniseren en 
domineren het spectrum. Dit zijn de 
zogenaamde vrije-gebonden overgangen. 
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De intensiteit van de overgangen volgt weer 
de Arrhenius-wet. Zie figuur 11 5

• Figuur 11: Arrhenius-plot van een DA-lijn. 

Een grafiek van de intensiteit tegen de temperatuur kan ons zowel de activerings
energie van de donor als die van de acceptor geven. Er geldt: 

1(1) 

1(0) 

-E * -E * 
= [1 + C1exp(-d-) + C2exp(-a-)r1 

kT kT 

Hierin vertonen Cl en C2 nog een zwakke temperatuur afhankelijkheid (-T 12
). 

16 
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Al deze bulk overgangen zijn duidelijk zichtbaar in het spectrum bij lage 
temperaturen. Al bij zo'n 30 K zijn ze bijna niet meer te zien. Dan worden de 
overgangen afkomstig van de &-structuur (die soms gedeeltelijk samenvallen met de 
bovenstaande overgangen) duidelijk zichtbaar. Deze pieken nemen minder snel af bij 
stijgende temperatuur. 

Er zijn dus twee aanwijzingen waarmee de bulk-lijnen van de &-structuur-lijnen 
onderscheiden kunnen worden. De aanwezigheid van de lijnen boven 30 K en de 
activeringsenergie van de lijnen. 

17 
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2.5.2 LASERVERMOGEN 

De intensiteit van de exciton-overgangen neemt lineair of super-lineair toe bij 
toenemend laservermogen. De top-positie is niet afhankelijk van h~t laservermogen. 

De intensiteit van de DA-lijn vertoont verzadiging. Bij toenemend vermogen raken 
steeds meer geïoniseerde donoren en acceptoren geneutraliseerd, zodat steeds meer 
overgangen tegelijkertijd plaats kunnen vinden (grotere intensiteit). Er is echter maar 
een beperkt aantal donoren en acceptoren en dus een maximaal aantal overgangen 
dat tegelijk kan plaatsvinden. 
De levensduur van deze stralende overgangen is afhankelijk van de afstand tussen 
donor en acceptor. Verzadiging zal het eerst optreden bij de ver uit elkaar gelegen 
donoren en acceptoren. De lijnvorm van de DA-overgang zal dus als functie van het 
laservermogen veranderen. De top-positie verschuift naar hogere energie voor 
toenemend laservermogen. 

Ook de intensiteit van de overgangen van de «'>-structuur is afhankelijk van het 
laservermogen. Deze vertoont geen verzadiging. 
Bij een groter vermogen worden er meer electronen geëxiteerd. Er ontstaan meer 
gaten en dus kunnen er meer overgangen plaatsvinden. De intensiteit is recht 
evemedig met het vermogen. 

18 
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2.6 OVERIGE INVLOEDEN 

2.6.1 MOSS-BURSTEIN VERSCHUIVING 

Om de electronen te exciteren moeten we 
instralen met een laserbundel met een energie 
groter dan de band-afstand. Dit is echter niet 
zondermeer de band-afstand van GaAs. 
Een effect waar we rekening mee moeten 
houden is de zogenaamde Moss-Burstein
verschuiving. 6•

7 

De electronen worden immers niet van band
kant naar band-kant geëxiteerd, maar van de 
valentieband naar de eerste onbezette 
toestand in de geleidings-band. Dat is 
natuurlijk net boven het Fermi-niveau. 
Bovendien geldt het Condon-principe: àk = 0. 

De benodigde energie is dus : 
Figuur 12: Moss-Burstein-verschuiving. 

waarbij: Eg.err = de effectieve bandafstand 
EMB = de Moss-Burstein verschuiving 

Deze schijnbare vergroting van de bandafstand noemt men de Moss-Burstein 
verschuiving. Deze hangt af van de Fermi energie en kan voor parabolische banden 
als volgt worden afgeleid: 

19 
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Stel de top van de valentieband E = 0. 
De energie van het electron- respectievelijk het gaten-niveau is dan 

E = E + Ji_k 2 

e 8 2m 'f 
e 

Het verschil is dus: 

Zodat: 

(17) 

met m = effectieve electronen massa e 

mg = effectieve gatenmassa 
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2.6.2 FERMI EDGE SINGULARITY 

Een aantal andere effecten die van invloed zijn op de metingen, zijn de zogenaamde 
many-body-effecten. Een voorbeeld hiervan is de Fermi Edge Singularity (FES). 
Dit effect treedt op bij een hoge electronendichtheid. Het is een versterking van de 
oscillatie-sterkte (Mahan exciton) voor PL-overgangen net onder het Fermi-niveau. 
(Voor PLE- en absorptie spectra bij overgangen net bóven het Fermi-niveau.) 

Dit verschijnsel is al vaak waargenomen bij 'modulation-doped Quanturn Well' -
structuren. 3

•
8

•
9
•
10 Daarbij gaat het om subband-subband overgangen bij k = 0. Een 

redelijke waarde voor FES is een versterkingsfactor 2. 8 

Hierbij zijn het vooral de niveau's vlak bij de 
Fermi energie die zichtbaar versterkt worden. 
Zie figuur 13 3

. 

De oorzaak is de totale Coulomb-interactie 
tussen de gegenereerde electron-gat paren en 
de Fermi-zee van electronen. Voor deze 
excitonische wisselwerking is het nodig dat er 
electron-gat scattering is naar lége energie
niveau's. Deze niveau's liggen boven het 
Fermi-niveau. Dus kunnen alleen de 
overgangen vanuit de niveau's vlakbij het 
Fermi-niveau versterking vertonen. 

Ook de lagere subbanden bevatten electronen 
met E .. Er, maar deze leveren nauwelijks een 
bijdrage tot de versterking. 
Deze electronen hebben namelijk grote k
waarden, zodat de koppeling met de k = 0 
toestanden heel zwak is. En het zijn juist die 
toestanden die bij de stralende overgangen 
betrokken zijn. 
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Figuur 13: PL-spectra bij verschillende 
temperaturen. De theoretische 
2DOS-curve is ook weergegeven. 

Het FES-effect is in een PL-spectrum te zien, doordat de betreffende overgang 
relatief veel sterker is. 
Dit verwacht je ook op grond van de overgangswaarschijnlijkheid. Maar de versterking 
is groter dan verwacht. Zo berekenden Skolnick et al. 8 een factor 11, maar vonden 
experimenteel de waarde 22. De extra factor 2 wordt veroorzaakt door FES. 
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Bovendien is de FES duidelijk te herkennen door de temperatuurafhankelijkheid te 
meten. De curve ziet er asymmetrisch uit. De intensiteit neemt sterk af met 
toenemende temperatuur en de lijnvorm verbreedt. Er vormt zich een zogenaamde 
Boltzman-staart. 
Dit proces treedt op zodra de thermische excitatie (-kT) van dezelfde orde van 
grootte is als de Coulomb-interactie-energie tussen de gegenereerde electron-gat 
paren en de Fermi-zee. 

Inmiddels is ook FES waargenomen in ö-gedoteerd GaAs. 11
•
12 

Hier treedt many-body-interactie op tussen het electron gas en de gegenereerde gaten. 
Het gaat niet alleen om de k = 0 overgangen, maar ook om indirecte àk*O overgangen. 
Zonder deze indirecte overgangen zou FES niet zichtbaar zijn. 13 

In de ö-structuren ontstaan indirecte overgangen, door de gaten op te sluiten, zodat 
effectieve recombinatie mogelijk is. 
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2.6.3 BANDGAP RENORMALISATIE 

Bij halfgeleider-structuren met een hoge datering verandert de bandafstand als gevolg 
van zogenaamde 'many-body-effects'. Deze ontstaan door de aanwezigheid van vrije 
ladingsdragers. 

Vooral de 'exchange-correlation' -correcties als 
gevolg van deze vrije ladingsdragers hebben 
een grote invloed. 
Ze zorgen voor een afname van de 
bandafstand. 

Dit wordt bandgap renormalisatie genoemd. 

Voor extrinsieke bulk-halfgeleiders is dit 
effect al onderzocht en berekend door Inkson 
14 

Hij vindt de karakteristiek weergegeven in 
figuur 14. 
De lijnen zijn voorn- en p-type GaAs (a resp. 
b) en voor een "bare exchange approximatie' 
(c). 

; '"" ~ 
.:; ., 
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Figuur 14: Bandgap renormalisatie voor bulk
halfgeleiders. 

Voor ö-doteringen is hier nog niets over bekend. 

Een idee van de bandgap renormalisatie in de gebruikte structuren krijgen we als we 
kijken naar de berekeningen van Das Sarma 15 voor Quanturn Weil Structuren. 

Hij berekent de bandgap renormalisatie als functie van de putbreedte. Zijn 
berekeningen gelden voor ongedateerde structuren. 
De bandgap renormalisatie wordt volgens Das Sarma gegeven door de sommatie van 
de zelfenergieën vanelectronenen gaten aan de band-kanten (k=O, E=O). 
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Hij heeft ook één karakteristiek berekend 
voorn-type materiaal met putbreedte 0 : 
figuur 15. 

De verschillende lijnen zijn voor verschillende 
verhoudingen tussen de electronen- en 
gatendichtheid. 
Ononderbroken lijn Nh/Ne = 1, streep-lijn 0.1 
en stippellijn 0.01. 

De structuren die in dit onderzoek zijn 
gebruikt, hebben electronen-dichtheden van 
ongeveer 1012 cm-2

• Volgens Das Sarma geeft 
dit een bandgap renormalisatie van de orde 
van 40 meV. 
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Figuur 15: Bandgap renormalisatie voor 
n-type Quanturn put. 

.... 
' 

J.J. Harris 16 maakt schattingen van de bandgap renormalisatie voor tl-structuren aan 
de hand van Inksons werk en komt tot vergelijkbare waarden. 
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2.7 POLARISATIE VAN HET PHOTO LUMINESCENTIE-LICHT 

Door de 2-dimensionale vorm van de verdeling van de ladingsdragers, is het 
luminescentie-licht gepolariseerd. Het licht van de 2-dimensionale structuur heeft een 
'voorkeurs-richting', in tegenstelling tot licht afkomstig van de (3D) achtergrond. 
Hiervan kunnen we gebruik maken tijdens de bestudering van de wafers. 

De valentieband bestaat eigenlijk uit twee banden: een voor de zware en een voor de 
lichte gaten (HH resp. LH). In twee dimensionale structuren is de ontaarding van 
deze banden opgeheven. De banden staan weergegeven in figuur 16. 
Hierdoor zijn er verschillende soorten 
overgangen mogelijk. 
Bij overgangen met k = 0 zijn alleen zware 
gaten betrokken. Overgang 1 in de figuur. 
Voor grotere k-waarden ontstaat een 
mengeling van zware en lichte gaten. 
Het is een indirect proces, met een virtueel 
electron-gat paar. Eerst de optische stap (2), 
gevolgd door verstrooing naar de top van de 
valentieband. Het PL-licht heeft een energie 
die gelijk is aan het verschil tussen begin en 
eind energie (Er + Eg). 

Dit is van grote invloed op het spectrum. 
Voor deze twee verschillende overgangen 
gelden namelijk andere selectie regels17

• Deze 
staan in de tabel op de volgende bladzijde. 
Hierbij is de z-richting de groei-richting. 

We laten het laserlicht loodrecht op de 
structuur invallen. (Zie inzet in figuur 17.) 

I 
12 I 1 

I 

~ 

Dus het gedecteerde strooi-licht beweegt in Figuur 16: Zware en lichte gaten splitsing van 
de x-richting. (Door de symmetrie zijn x en y de valentie band. 
uitwisselbaar.) 
Het xy-vlak loopt verticaal, het xz-vlak 
horizontaal. 

Het gaat om de HHn .. Em en de LHn .. Em overgangen. De overgang waarbij lichte 
gaten zijn betrokken, heeft zowel een horizontale als een verticale gepolariseerde 
component. De andere bestaat alleen uit verticaal gepolariseerd licht. 
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Bekijken we met behulp van een polarisatie filter het luminescentie-licht, dan ontstaan 
twee verschillende spectra. 
Het verticaal gepolariseerde spectrum zal slechts de zware-gaten-overgangen tonen. 
Het horizontale spectrum vertoont echter beide overgangen. 
Er komt iets 'extra's' in het spectrum: de lichte gaten- overgangen. Deze komen echter 
voornamelijk voor bij grote k-waarden. Het spectrum vertoont aan de hoge energie 
kant een schouder. Zie figuur 17. 

Electronen met grote k-waarden zitten in de 
buurt van het Fermi-niveau. De positie van de 
(de flank van de) schouder geeft dus de 
Fermi-energie. 

Met behulp van polarisatie-filters kan dus het 
Fermi-niveau bepaald worden. 

Met dit als referentie-punt, zijn de 
bezettingen van de subbanden makkelijk te 
bepalen. 
En, omdat we nu 'in' de geleidingsband 
blijven is de grootte van de bandgap 
renormalisatie niet meer van belang. 

Figuur 17: Gepolariseerde spectra. 

Tabell: Selectie regels voor de polarisatie van het luminescentie-licht. 

PL Licht Polarisatie Polarisatie Polarisatie Overgang 
parallel aan x-richting y-richting z-richting 

CJ onmogelijk 1tj../6 Z1tj../6 em .... LHn 

onmogelijk 1tj../2 verboden em .... HHn 

CJ 1tj../6 onmogelijk Z1tj../6 em .... LHn 

1tj../2 onmogelijk verboden em .... HHn 

CJ 1tj../6 1tj../6 onmogelijk em .... LHn 

1tj../2 1tj../2 onmogelijk em .... HHn 
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HOOFDSTUK 3: EXPERIMENTELE OPZET 

3.1 DE OPSTELLING 

S.,..c--------~ 

1) 

2) 
waf er 

kryostaat 

dye-laser 

3) 

photo
mulliplier 

argon laser 

dubbel

monochromator 

1) Hier kan een powermeter worden tussengevoegd. 
2) Hier kan een scrambler worden tussengevoegd. 
3) Hier kan een polarisatie-filter worden tussengevoegd. 
D: diafragma 
S: spiegel 
L: lens 

Figuur 18: Schematische voorstelling van de experimentele opstelling. 

De metingen werden uitgevoerd in bovenstaande opstelling. 

De dye-laser werd 'gepompt' door een groene argonlaser. 
Deze combinatie levert een stabiele bundel met een verstelbare golflengte. Er is 
gemeten met licht met een golflengte rond de 659 nm. Dit is voldoende om over de 
bandafstand van de wafers heen te komen. 

De laserbundel werd met behulp van spiegels en lenzen op de wafer (in de cryostaat) 
gefocusseerd. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, waren zowel de spiegels en 
lenzen als de cryostaat te verschuiven. 
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De cryostaat is een flow-cryostaat. 
De temperatuur kon met behulp van een Helium-stroom en een stook spiraal worden 
geregeld. Het bereik is ongeveer 3.8 K tot 200 K. Gemeten is tussen 4 K en 70 K. 

Het luminescentielicht werd vervolgens (met 
behulp van verschuifbare lenzen) door een 
monochromator opgevangen en door de 
photo-multiplier gedetecteerd. 
De monochromator is een dubbelrooster
monochromator en geeft een afwijking van 
minder dan 0.1 me V. 

De geometrie van de cryostaat zorgde ervoor 
dat er altijd een hoek van 90 graden tussen 
het op de wafer vallende en het gedetecteerde 
licht bestond. Zie figuur 19. 

l 

venster 

Figuur 19: Geometrie van de cryostaat. 

Vooraan in de opstelling kon met behulp van een powermeter het instralende 
vermogen gemeten worden. 

Het licht dat uit de dye-laser komt, is verticaal gepolariseerd. Bij sommige 
experimenten is daarom een scrambler tussengevoegd, om er voor te zorgen dat het 
invallende licht zowel horizontaal als verticaal gepolariseerde componenten bevatte. 

Om de polarisatie van het luminescentie-licht te bepalen kon een polarisatie-filter 
worden tussengevoegd, vlak voor de monochromator. De monochromator heeft voor 
lineair gepolariseerd licht een 'hoek-afhankelijke gevoeligheid'. Om dit probleem te 
vermijden werd er een scrambler aan de polarisatie-filter bevestigd. 
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3.2 ONDERZOCHTE STRUCTUREN 

Er is met vier soorten wafers gewerkt. 

Ten eerste wafers met slechts één ~-laag. 
Hiervan zijn er twee onderzocht: één met een p-type achtergrond en één met een n
type achtergrond. 
Beide bevatten AlGaAs-barrières om de gaten op te sluiten. 

Daarnaast is er gemeten aan twee soorten dubbele ~·s. 
Wafers met twee Si ~-lagen en wafers met één Si en één Be ~-laag. 
Van beide zijn series met verschillende spaeer-dikte onderzocht. 

Bij de Si-Be-~'s waren er twee series, één met een lage en één met een hoge 
doteringsconcentratie. 
Aan deze wafers is al eerder onderzoek gedaan. 18 Er werd een model gezocht voor 
de lijnvorm. Hierbij stuitte men echter op een probleem. De theoretische lijnvorm 
bleek de lage energie-flank goed te reproduceren. Aan de hoge energie-kant zou het 
spectrum echter abrupt moeten afkappen, bij een energie bepaald door de 
spacerdikte. Dit bleek niet niet geval. De afkap energie was hetzelfde voor alle 
onderzochte wafers. 

Als laatste is er gekeken naar vijfvoudige ~·s. 
Eén met een intrinsieke achtergrond (nini), één met een p-type achtergrond (npnp) 
en een zogenaamde 'scheve' nini. 
Helaas bleek het PL-licht van de npnp-structuur buiten het bereik van de 
monochromator te vallen. 

In appendix A staan de groei-schema's van de gebruikte wafers weergegeven. 
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HOOFDSTUK4:RESULTATEN 

4.1 ENKELE DELTA 

Onderzocht zijn twee verschillende wafers: een met een p-type achtergrond (W261) en 
een met een n-type achtergrond (W256). 

De resultaten staan in onderstaande tabel. • 
Tabel 2: Energieën en bezettingsgraad van WUJ5 en WUJl. 

Wafer E. I EcEï ~ E* nSdH 

I W256 I 1,4655 61,5 1,72 14,3 

~ 1,5120 14,0 0,39 16,6 6 

I W261 I 1,492 34,0 0,95 1,8 ~ 1,515 11,0 0,31 4,1 1 

Ei (de PL-energie behorend bij de ie subband)in e V, 
E* (de activeringsenergie) en EcEi in me V, 
ni ( electronendichtheid ie sub band) in 1012 cm·2• 

Eerste drie kolommen de experimentele waarden. De laatste kolom zijn waarden van 
een Shubnikov-de Haas meting (na belichting). Weer in 1012 cm·2 

Verder is: W256: Er = 1,527 e V 
W261: Er = 1,526 eV. 
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Voor W256 komen de gemeten waarden voor de eerste subband redelijk overeen met 
de Shubnikov de Haas meting. De tweede subband is een factor 2 te groot. 

Er waren ook subbanden berekend met respectievelijk ni = 1.77 en 0.30 1012 cm-2
• 

De twee experimenteel gevonden waarden zijn hiermee in goede overeenstemming. 

W261 

De bezettingsgraad van de eerst subband is veel te laag. Blijkbaar is het eerste 
energie-niveau omhoog gekomen. De tweede subband geeft een betere waarde, maar 
ook deze ligt te laag. Het gevonden Fermi-niveau ligt vrijwel op dezelfde positie als 
bij W258. 
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4.2 Dubbele delta 18 

Helaas gaven deze PL-spectra geen subbanden te zien, slechts (meervoudige) exciton
lijnen. 
Waarschijnlijk komt dit doordat de ontstane barrière tussen de twee delta's te laag is. 
De electronen worden aan geslagen door een bundel van 659nm. Dit komt overeen 
met 1,8816eV. De bandgap van GaAs is slechts 1,52 eV, er is dus dus 0,36 eV 
kinetischa energie beschikbaar voor het gevormde electron en gat. De gaten die 
tussen de twee ö-putten zitten, hebben nu een zo grote energie, dat ze makkelijk over 
de barrières heen kunnen komen. 
De gaten zijn dus niet voldoende opgesloten: Photo Luminescentie is onmogelijk. 

In appendix B staat de putvorm van deze wafers weergegeven. Hierin is een stralende 
overgang aangegeven. 
Er zijn geen tabellen of grafieken in dit verslag opgenomen. 
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4.3 Vijfvoudige delta 

Tabel 3: Energieën en bezettingsgraad van W258 en W260. 

Wafer Ei Er-Ei ni (1012 
(eV) (me V) cm-2) 

I W2581 
1,460 65,0 1,82 

1,514 11,2 0,31 

I W260 I 1,459 61,5 1,72 

*1,520 8,0 0,22 

Ei (de Pl- energie behorend bij de ie subband 
E* (de activeringsenergie) en Er-Ei in me V, 
ni ( electronendichtheid ie sub band) in 1012 cm-2

• 

Er W258: 1,525 e V 
W260: 1,520 e V 

E* 
(me V) 

2,50 

7,50 

6,28 

6,07 

in eV, 

Bij deze Wafers kon geen Shubnikov-de Haas meting gedaan worden, vanwege 
aanwezigheid van het n +substraat. 
Er zijn (nog) geen berekeningen voor gedaan. 

W258 

De totale electronendichtheid komt goed overeen met de bedoelde waarde 
2,13 resp. 2 1012cm-2

• 

Vergelijken we de gevonden waarden met die van de enkele delta (W256), dan 
vertonen die een grote gelijkenis. 

Dezelfde Ferrni-energie. 
De subbanden liggen bij energieën van dezelfde orde. 
En dus dezelfde electronen dichtheden. 
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De vorm van de potentiaal-putten in W258 zijn dus vrijwel gelijk aan die in W256. 
Het kleine verschil zou veroorzaakt kunnen worden, doordat de werkelijk gegroeide 
doteringsconcentratie iets verschilt. (Dat blijkt uit ntot·) Bij W256 is deze hoger, zodat 
er sterkere bandbuiging optreedt. 

De intensiteiten van de spectra zijn lastig te vergelijken. De wafers blijken namelijk 
niet mooi homogeen te zijn. Je vindt verschillende intensiteiten als je op verschillende 
delen van de wafer instraalt De posities van de lijnen zijn wel goed reproduceerbaar. 

W260 

De waarde • komt uit een spectrum dat bij hogere temperatuur genomen is. De piek 
ligt namelijk onder een exciton-lijn, pas bij hogere temperatuur wordt de lijn van de 
structuur duidelijk zichtbaar. 

De totale electronen dichtheid is 1.94 1012 cm-2
, dit klopt goed met de bedoelde 

do tering. 

Vergelijken we deze wafer met W258 dan liggen de subbanden bij vrijwel gelijke 
energieën. 
De verwachte verschuiving van de subbanden (zie §2.3) is niet waargenomen. Wel is 
de lijnvorm van de eerste subband sterk verbreed. Zaols verwacht (zie paragraaf 2.3). 
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4.4 N- EN P-TYPE ö 

Van deze wafers is de polarisatie onderzocht bij verschillend vermogen. 

In een eerder onderzoek 19 was de lijnvorm van deze luminescentie-spectra bepaald, 
naar analogie van de afleidingen van Osipov en Foigel en van Williams voor drie 
dimensionale structuren. 20

•
21 

Ze voldoen aan: 

met: R = 
ad = 
na = 
c = 
p = 

( 2R 2 exp -- -7tnfl ) 

l(R) 
a = CR3 d 

2R 
exp(--)+p 

ad 

afstand tussen donor en acceptor 
straal van de donor 
acceptor-concentratie 
een constante 

(18) 

de som van alle paraHele recombinatie-processen, uitgezonderd 
de stralende recombinatie tussen donoren en acceptoren met 
separatie R. p wordt als een constante beschouwd. 

De R in formule 18 kan theoretisch nooit kleiner zijn dan de spaeerdikte R0• Het 
spectrum zou dus een afkap moeten vertonen bij R0: de minimale afstand tussen 
donor en acceptor. 
(Formule 18 houdt daar geen rekening mee.) 
Doordat beide doteringsvlakken wat diffunderen verwacht je een iets kleinere afstand. 

Vreemd genoeg gaven alle eerder gemeten spectra dezelfde waarde voor R0• 

In het voorgaande onderzoek is van drie wafers met behulp van de spectra bij laag 
vermogen de concentratie geïoniseerde deeltjes bepaald. En daar mee is de te 
verwachten afkap energie berekend (verder aangeduid als theoretische waarde). 

Uit de gepolariseerde spectra blijkt dat er meerdere lijnen in het spectrum zitten. 
Een van de bulk en twee van de doteringsvlakken. Dit is goed te zien, doordat de 
twee laatste duidelijk gepolariseerd zijn. De lijnen afkomstig van het drie
dimensionale materiaal, hebben geen voorkeursrichting. Ze komen zowel in het 
horizontale als in het verticale spectrum (even sterk) voor. 
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De eerder gevonden 'afkap' is niet afkomstig van de 2D-structuur, maar van de (3D) 
achtergrond. Deze achtergrond is bij alle vijf de wafers hetzelfde. Zodat je 
logischerwijze dezelfde waarden voor R0 vindt. 
Splitsen we het spectrum echter op, dan blijkt de afkap van de 2D-lijn bij de 
verwachte waarde te liggen. (Zie appendix B) 

Om de drie lijnen goed 'uit elkaar te halen', moet ook op de 3D-lijn een curve-fit 
worden toegepast. Hiervoor geldt: 

2R 4 3 
exp( --- -rcnaR ) 

4 ad 3 l(R) = CR __ .....:;..__ __ _ 
2R 

exp(--)+p 
ad 

De 3D-lijnen zijn afkomstig van 'losse' donor-acceptor overgangen en van donor
valentieband overgangen. 

(19) 

De fit wordt toegepast op gepolariseerde spectra, omdat hier de verschillende lijnen 
goed te zien zijn en dat vergemakkelijkt het fitten. 

Voor W260 wordt voor de afkap energie de waarde 1.4618 eV gevonden, theoretisch 
is dit 1,462. Ook voor W307 vinden een we waarde die overeenstemt met de theorie: 
1,4628 respectievelijk 1,4631. En voor W308 vinden we 1,463 eV. Hiervoor is geen 
theoretische waarde bekend. 
De fit-procedure geeft dus goede overeenstemming. 

Ook in de wafers met hogere datering zijn geen subbanden te zien. Blijkbaar is de 
datering nog niet hoog genoeg. 
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HOOFDSTUK 5: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het bepalen van het Fermi-niveau met behulp van polarisatie blijkt een zeer goede 
methode. Voor vrijwel alle gebruikte structuren vinden we op deze manier 
acceptabele waarden voor de bezettings-graden. Bovendien is de methode zeer 
eenvoudig. Het is veel sneller en makkelijker dan door middel van Shubnikov-de Haas 
meting. En er is geen (dure) laser met verstelbare golflengte voor nodig, zoals bij 
Photo Luminescentie Exitatie. 

Bij alle spectra werd Er duidelijk zichtbaar en het reproduceert goed. 
Door pech met het materiaal is van een aantal gepolariseerde spectra geen 
temperatuur afhankelijkheid gemeten. Het verdient aanbeveling om dit alsnog te 
doen. 

De nauwkeurigheid van de metingen is hoog, de gevonden posities reproduceren heel 
goed. De afwijkingen liggen in de orde van 0,5 me V. De fout in de berekende 
bezettingsgraad is dus circa 0,05 1012 cm-2

• 

De bezettinggraad van de &-structuur met p-type achtergrond wijkt flink af van de 
verwachte waarden en de subbanden liggen bij hogere energiëen dan bij een n-type 
achtergrond (W256). Vooral de eerste subband is flink verschoven (26,5 me V). 
Door de p-type achtergrond is de bandbuiging sterker. De put wordt smaller. Dit 
verklaart de verschuiving naar hogere energie. 
De vraag is nu, of formule 10 nog wel geldig is. Deze is namelijk afgeleid voor 
parabolische subbanden. Als de ontstane bandvorm te veel hiervan afwijkt, levert deze 
formule de verkeerde waarden. 
Ook bestaat de mogelijkheid dat de afwijking juist in de de Shubnikov-de Haas 
metingen zit. De nauwkeurigheid van deze metingen is minder dan van de PL
metingen. Bovendien is het vreemd dat de SdH-meting voor W256 en W261 vrijwel 
dezelfde bezetting vindt. 

Deze structuur moet zeker nog eens bestudeerd worden. Met speciale aandacht voor 
de aanloop van het spectrum. En, bij verdere berekeningen, voor de bandbuiging. 
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De gevonden waarden voor de enkele delta met n-type achtergrond en de nini's 
voldoen goed aan de verwachting. 
De gevonden bezettingsgraad van de enkele delta komt overeen met de Shubnikov-de 
Haas meting. 
De verwacht verschuiving van W260 ten opzichte van W258 is niet waargenomen. 
Wel is de lijnvorm van de laagste subband duidelijk verbreed, als gevolg van de 
gelocaliseerde niveau's. 

De dubbele delta's zullen opnieuw bekeken moeten worden. Hierbij moet dan wel de 
golflengte van de laser worden aangepast, om te voorkomen dat de gaten weer over 
de barrière heen weg kunnen. 

Bij de n-type - p-type delta's is het probleem van de afkap energie opgelost. 
Door van het PL-licht de polarisatie te bekijken, vonden we dat het spectrum uit drie 
lijnen bestaat. Slechts twee hiervan hebben te maken met de twee dimensionale 
doteringsvlakken. 
Het fitprogramma is hier op aan gapast zodat de échte afkap energie hieruit gehaald 
kan worden. De gevonden waarden komen goed overeen met de verwachting. 
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APPENDIX 

De appendix bevat de groeischema's van de wafers, enkele spectra, tabellen en 
grafieken van de metingen. 

In deze tabellen zijn alleen de relevante lijnen (afkomstig van de delta's) vermeld. De 
diverse bulk-lijnen zijn weggelaten. De toekenning 'ö-lijn' of 'bulk' is gemaakt met 
behulp van de activeringsenergieën en de aanwezigheid van de lijnen in spectra bij 
hoge temperaturen, 

In de tabellen staat 
de temperatuur T (K), 
het laservermogen P (mW), 
de polarisatierichting R (0 ongepolariseerd, H horizontaal en V verticaal 
gepolariseerd) , 
de posities van de lijnen E ( e V), 
intensiteit van de lijnen I ( arbitrary units), 
de FWHM van de lijnen b (me V) als die bepaald kon worden. 

Voor de posities is de 'opgaande flank op halve hoogte' genomen. 
Behalve voor die van het Fermi-niveau (Er), dit is juist de neergaande flank. 

Door storingen in de spectra kunnen soms enkele waarden ontbreken. 
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APPENDIX A: OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE STRUCTUREN 
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ENKELVOUDIGE DELTA'S 

W256 
Een enkelvoudige Si &-datering in een 2 !J.m dikke GaAs laag. 

- 1.0 j.J.m n-GaAs 
- 100 Á i-A10.3Gao.7oAs 
- 600 Á i-GaAs 
- Si &-datering 
- 600 Á i-GaAs 

N = 2·1012 cm-2 
don 

- 100 Á i-A10.3Gao.7oAs 
- 1.0 IJ.m n-GaAs N ,.. 5·1016 cm-3 

don 
- SI-substraat 

W261 
Een enkelvoudige Si &-datering in een 3 IJ.m dikke, licht p-gedoteerde GaAs laag. 

- 1.5 j.J.m p-GaAs met BE datering Nacc = 1·1015 cm-3 

- 300 Á i-GaAs 
- 100 Á i-A10.3Gao.7oÄS 
- 600 Á i-GaAs 
- Si &-datering 
- 600 Á i -GaAs 

N = 2·1012 cm-2 
don 

- 100 Á i-A10.3Gao.7oÄS 
- 300 Á i -GaAs 
- 1.5 j.J.m p-GaAs met BE datering Nacc = 1·1015 cm-3 

- SI-substraat 
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DUBBELE DELTA'S 

DUBBELE Si-LAAG 

W295 
Dubbele Si-ö in 3 IJ.ITI licht p-type GaAs. 

- 1.5 IJ.ITI p-GaAs 
- 1000 Á i-GaAs 

N = 1·1015 crn-3 (Be) ace 

- Si-ö Ncton = 2.5·1012 crn-2 

- 20 Á i-GaAs (spacer) 
- Si-ö Ncton = 2.5·1012 crn-2 

- 1000 Á i-GaAs 
- 1.5 IJ.ITI p-GaAs Nacc = 1·1015 crn-3 (Be) 
- SI-substraat 
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Si- EN Be-LAAG 

W305 
Een Silicium en een BerilHum delta, met i-GaAs spacer. 

- 0.2 ~m i-GaAs 
- Be ö-laag Nacc = 1.8·1011 cm-2 

- 200 Á i-GaAs (Spacer) 
- Si ö-laag Ndon = 1.8·1011 cm-2 

- 0.2 ~m i-GaAs 

-50 Á AlGa 25 maal 
-50 Á GaAs 

- 0.2 ~m i-GaAs 
- SI-substraat 

W308, als W305 maar met Ndon = 1.8·1012 cm-2 

W310, als W306 ........................ . 
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VIJVOUDIGE DELTA'S 

W258 
n-i-n-i-structuur. 

- 1.0 ~m n-GaAs 
- 100 Á i-A10.3Gao.7oAs 

- 1000 Á i-GaAs 
- Si ö-dotering 
- 1000 Á i-GaAs 

- 100 Á i-A10.3Ga0.7oAs 
- 1.0 ~m n-GaAs 
- n +-substraat 

W260 
Scheve n-i-n-i-structuur. 

- 0.2~m i-GaAs 

- 0.2 ~m i-GaAs 
- Si ö-dotering 
- 0.2 ~m i-GaAs 

N = 2·1012 cm-2 
don 

N = 2·1012 cm-2 
don 

- 0.2 ~m n+ -GaAs Ndon = 2·1018 cm-3 (Si) 
- SI-substraat 

5 maal 

5 maal 
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Tabel 4: W256, ongepolariseerd. 

I 
W256 30m 

I T 
11 

E I I I I E I I I b 

3,85 1,4519 2,17 1,5129 30,6 6,21 

7,15 1,4535 1,78 1,5127 26,55 6,59 

11,55 1,4577 1,88 1,5130 21,6 6,99 

23,6 1,4592 1,20 1,5118 19,4 8,54 

31,0 1,4604 1,20 1,5095 15,4 8,92 

34,1 1,4586 0,30 1,5091 13,1 9,72 

I 
W256 4K 

I p 
11 

E I I I b I E I I I b 

32,0 1,4655 1,9 6,25 1,5133 9,2 5,88 

30,0 1,4651 1,05 5,48 1,5123 16,8 5,47 

28,0 1,4655 1,65 6,24 1,5119 15,0 6,24 

22,0 1,4651 1,4 6,24 1,5119 12,45 6,24 

16,0 1,4651 1,1 6,24 1,5123 9,7 5,46 

7,0 1,4653 0,45 5,82 1,5133 4,7 5,44 

6,0 1,4651 0,27 4,7 1,5123 2,75 5,49 

4,9 1,4650 0,26 5,44 1,5123 1,35 5,44 

1,95 1,4645 0,13 5,47 1,5123 1,2 5,47 

1,6 0,1 1,5125 1,38 5,07 

1,2 1,4648 5,46 1,5119 1,16 6,23 
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W256, 30 mW 
Intensiteit-Inverse temperatuur 
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Grafiek 1: W256, arrhenius plot van E0• 
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Grafiek 2: W256, arrhenius plot van E1• 
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Tabel 6: W261, Ongepolariseerd. 

I 
W261 4,2K 

I p 
11 

E I I I b I E I I I b 

53 1,4919 31,2 4,86 1,5141 24,9 2,24 

50 1,4919 25,5 4,29 1,5136 18,9 1,95 

45 1,4920 30,6 5,44 1,5134 26,1 2,13 

40 1,4920 25,8 4,68 1,5133 16,5 1,95 

35 1,4918 30,6 4,87 1,5132 13,3 2,34 

23 1,4921 25,8 1,5130 6,4 

12 1,4917 22,5 4,28 1,5120 4,8 2,34 

7 1,4917 15,4 4,66 1,5120 2,5 

4 1,4921 12,4 3,11 

I 
W261 3mW 

I T 
11 

E I I I b I E I I I b 

4,0 1,4923 15,4 5,46 

10,0 1,4926 14,2 5,24 1,5131 19,8 3,49 

20,0 1,4924 11,9 5,84 1,5136 16,4 3,12 

30,1 1,4916 7,0 6,62 1,5138 10,1 1,56 

35,2 1,4946 3,6 6,63 1,5123 12,5 2,72 

40,7 1,4916 1,5 5,46 1,5133 10,5 3,12 

50,3 1,4908 0,95 10,06 1,5083 9,0 4,68 

62,5 1,4900 0,87 1,5092 7,6 4,90 

65 1,5050 4,0 5,43 
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Tabel 7: W261, gepolariseerd. 

W261 55mw 

T R Er I E I b 

I 4,1 I o I 1,5115 8,8 7,0 

4,1 H 1,5266 0,20 1,5114 0,71 7,79 

4,1 H 1,5274 0,36 1,5099 2,55 7,79 

4,1 H 1,5213 4,9 1,5113 8,2 6,97 

35,0 H 1,5196 3,0 1,5085 3,6 6,64 

4,1 V 1,5119 0,33 5,43 

4,1 V 1,5132 1,62 6,96 

4,1 V 1,5106 2,8 6,60 

35,0 V 1,5090 2,8 7,02 
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intensiteit versus inverse temperatuur 
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Grafiek 4: W261, arrheniusplot van E0• 

intensiteit versus inverse temperatuur 
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Grafiek 5: W261, arrheniusplot van E1• 
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W261, P=38mW 
Energie versus temperatuur 
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Grafiek 6: W261, energie versus temperatuur, E0 en EL 
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B.2 DUBBELE DELTA'S 

Aan de putvorm is te zien dat hier de overgangen 'recht' verlopen. 
Bij de andere series liepen de overgangen 'schuin' doordat electronen en gaten 
verschillend gelocaliseerd waren. -

Potentiaal van dubbele SI-öelta, met stralende overgang. 
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B.3 VIJFVOUDIGE DELTA'S 
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Spectra van W260. 
P= 40mW. 
Ongepolariseerd. 
Bovenste spectrum T= 7,3K. 
Onderste spectrum T= 42,3K. 
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Tabel 8: W258, ongepolariseerd. 

I 
W258 68mW 

I T 
11 

E I I I b I E I I I b 

9,14 1,5138 4,59 7,8 1,460 1,11 

11,8 1,5138 4,20 7,85 1,4662 1,14 25,0 

17,7 1,5121 3,35 8,64 1,4662 1,05 25,1 

23,2 1,5121 2,94 8,62 1,4612 0,93 26,6 

34,4 1,5111 2,61 8,58 1,4604 0,75 

36,3 1,5104 2,16 9,33 1,454 0,63 

39,0 1,5099 1,83 10,13 1,4597 0,48 

42,7 1,5098 1,68 11,73 1,4492 0,39 

45,3 1,5091 1,47 11,7 1,4409 0,33 

47,7 1,5089 1,44 11,67 0,30 
f--· 

55,5 1,5078 1,26 12,4 0,21 

I 
W258 T=3,9 

I p 
11 

E I I I I E I I 
42 1,5097 11,9 1,4588 

34 1,5096 5,8 1,4636 

32 1,5110 9,8 

30 1,5110 8,8 1,4592 

15 1,5115 5,6 1,4559 

7 2,2 

7 1,5114 2,15 

2,25 0,51 1,447 

1,9 1,5026 0,5 1,454 

0,55 1,5045 0,14 

0,18 0,07 
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Tabel 9: W258, horizontaal gepolariseerd. 

I 
W258 horiz. Pol. 

I T (K) 
11 Er I E I I I b I E I I 1 b 

9,8 1,5056 1,86 17,5 1,469 0,06 15,6 

17,4 1,5251 1,5041 1,62 17,9 1,469 0,05 15,6 

25,0 1,5243 1,5041 1,59 17,1 1,4713 0,03 14,0 

39,2 1,5238 1,5041 1,55 15,0 1,4682 0,03 20,8 

45,0 1,5255 1,5941 1,64 17,1 1,4702 0,035 14,8 

50,3 1,5224 1,5034 1,55 16,3 1,4709 0,04 13,2 

67,0 1,5256 1,5019 1,32 11,2 1,4697 0,025 

90,0 1,5228 1,4939 1,02 10,0 0,015 11,2 

128,0 1,5287 1,4927 0,35 15,5 0,02 
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W258, T=3.9K 
Energie versus vermogen 
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Grafiek 7: W258, energie versus temperatuur, E0 en E1• 

W258, 68mW 
Intensiteit versus inverse temperatuur 
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Grafiek 8: W258, arrheniusplot van E0• 
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W258, P=68mW 
Lnl versus inverse temperatuur 
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Grafiek 9: W258, arrheniusplot van E1• 
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Tabel 10: W260, ongepolariseerd. 

I 

W260 42m 

I T IIE I I I b I E I I 

3,91 1,4585 4,5 

7,14 1,5181 74 2,34 1,4594 4,0 

9,14 1,5172 54,2 2,8 1,4551 4,85 

11,8 1,5173 35,1 3,13 1,4559 4,5 

15,2 1,5158 19,95 3,11 1,4547 3,75 

17,7 1,5154 12,8 3,12 1,4547 3,7 

23,2 1,5154 7,4 3,51 1,4544 3,2 

32,8 1,5144 4,9 3,87 1,4586 2,64 

39,0 1,5143 3,89 1,4555 2,34 

42,7 1,5108 3,51 4,67 1,4520 1,17 

63,3 1,5104 1,75 6,23 1,4384 

W260 T=4K 

p E I E 
54 1,5147 11,35 1,453 

35 1,5138 5,9 1,4519 

25 1,5146 3,96 1,4502 

24,5 1,5150 3,24 1,4514 

17,5 1,5143 1,89 1,4487 

15 1,5147 0,93 1,4482 

10 1,5143 1,65 1,4447 

9 6* 
' 

1,509 0,33 1,4383 

8 6* 
' 

1,5041 0,48 1,4506 

61* 
' 

1,5026 0,19 

2,85 1,5033 0,15 

2 6* 
' 

0,15 
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Opmerking bij tabel 10. 
De met een· gemerkte rijen hebben afwijkende waarden voor E1. Dit komt doordat 
naast deze lijn ook nog een DA-lijn ligt en deze relatief groter werd bij lager 
vermogen. Daardoor was het lastig de 'flank-op-halve-hoogte' te bepalen. Het zijn 
schattingen. 
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Tabel 11: W260, gepolariseerd. 

I 

4,2K 

I PI R 
11 

Er I I I E I I I b I E I I I E I I I b 

50 0 1,518 6,7 1,5118 8,6 5,85 1,468 0,4 

50 V 1,5118 6,2 6,23 1,460 0,3 

50 H 1,520 8,9 1,5122 10,1 7,38 1,491 0,8 1,465 0,5 7,09 

50 H 1,520 9,2 1,5122 10,5 7,79 1,490 0,9 1,465 0,5 9,5 

54 H 1,520 10,0 1,5126 10,9 7,4 1,489 0,9 1,465 0,5 

54 H 1,520 10,0 1,5122 16,0 7,2 
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W260, T=4K 
Energie versus vermogen 
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Grafiek 10: W260, energie versus vermogen, E0 en E1• 

W260, P=42mW 
Energie versus temperatuur 
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Grafiek 11: W260, energie versus temperatuur, E0 en E1• 
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W260, 42mW 
Intensiteit-Inverse temperatuur 
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Grafiek 12: W260 arrheniusplot voor E0• 
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8.4 N- EN P- TYPE DELTA'S 

I 

I 

l ,,_L~ 

Spectra van W305. 
T= 4,25K. 
P= 44mW. 

i 

t441L eV 
I 

Bovenste spectrum is horizontaal gepolariseerd. 
Onderste spectrum is verticaal gepolariseerd. 

I" 
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Tabel 12: Verwachte afkap energie voor de verschillende wafers 

I Wafer I R0 (Á) Etheo Erit 

(eV) (eV) 

W306 120 1,4619 1,4618 

W307 90 1,4631 1,4628 

W308 200 1,4630 

(De dotering van W308 is een factor 10 groter dan van de andere twee!) 

In het eerder onderzoek werd voor W305, W306 én W310 waarden van circa 1.49e V 
voor de afkap-energie gevonden. Dit komt overeen met R0 = 34Á. 
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CURVE FIT VOOR W306 

Ho tizontaal gepolariseerd 

300~----------------------------------, 
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Figuur : Curve fit voor W306 
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Figuur : Curve fit voor W307. 
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W308 CURVE FIT 
Horizontaal gepolariseerd 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

• ~ 

1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.58 

Ener•i.• (eU) 

.; 20 + 20 30 0 FIT 

Figuur : Curve fit voor W308. 

1.52 

De belangrijkste fit-parameters van de eerste 2D-curve zijn hierbij: 

Parameter W306 W307 W308 

ad 14 16 15 

Erg 0,07 0,07 0,07 

Width 610S 610S 610S 

Eafkap 1,4618 1,4628 1,4630 

ad = donorstraal, bepaalt vooral de helling van de curve 
Er~ = 'condensator shift energy', bepaalt 'positie' van de curve 
W1dth = bepaalt de breedte van de curve 
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APPENDIX C: ARTIKEL VOOR PHYSICAL REVIEW B, RAPID 
COMMUNICATIONS. 
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DIRECT SPECTROSCOPie DETERMINA TION OF THE FERM I EDGE IN A 

TWO-DIMENSIONAL ELECTRON GAS CONT AINING MORE THAN ONE OCCUPIED 

SUBBAND. 

J.C.M.Henning,P.M.Koenraad,D.M.N.van Hoof,A.C.L.Heessels,W.C.van 

der Vleuten and J.H.Wolter 

Physics Department,University of Technology,5600 MB Eindhoven, 

The Netherlands. 

ABSTRACT 

It is suggested that the pos i ti on of the Fermi edge in 2DEG 

systems with more than one occupied subband can be extracted from 

photoluminescence spectra by monitoring the horizontal (p) 

polarization component.This proposal has been verified by an 

experiment on a si delta-doped GaAs sample.The subband populations 

obtained from the PL spectra agree with Shubnikov-de Haas 

measurements. 

The electronic structure of a two-dimensional electron gas 

(2DEG) is commonly studied by means of electrical transport 

measurements.The Shubnikov-de Haas method is particularly useful 

since it provides both the accupation numbers and the mobilities 

of the separate subbands.Recently attempts have been made to 

complement the traditional electrical characterization with 

spectroscopie data [ 1-9]. Photoluminescence ( PL) is a convenient 

1 



and sensitive technique to acquire information about the energies 

of the subbands.There are,however,several problems in extracting 

this data from the PL spectra.One of the major difficulties is the 

determination of the Fermi level which is badly needed as a 

reference point for the subband energies .At very high electron 

densities bandgap renormalization,caused by many-body 

interactions,hampers a direct confrontation of PL data with 

theory and wi th Shubnikov-de Haas resul ts [ 5]. In this paper we 

address the Fermi edge problem. 

It has been known for some time that an exciton-like 

enhancement of the PL intensity ("Mahan exciton'') may occur at the 

Fermi edge in 2DEG systems with not too high electron density and 

wi th sufficient hole localization [ 10-13]. The theoretically 

predicted lineshape has indeed been observed in some selected 

systems,containing only one occupied subband [14].If the electron 

density is increased to an amount such that two or more subbands 

are occupied the enhancement at the Fermi edge disappears as a 

consequence of the increased screening.In these systems Ef can no 

longer be directly determined from a conventional PL spectrum 

[1-S].It will be shown below that this problem can be evereome by 

monitoring the state of polarization of the PL light. 

In order to discuss the polariza t ion of a en -? v 

trans i ti on, where en is the n-th subband of a 2DEG and v is a 

generic indication for hole states near the top of the valenee 

band,we consicter a geometry in which the k1 vector of the 

luminescence light is in the plane of the 2DEG.In a conventional 

set-up the exciting light is then applied at right angles to the 
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2DEG plane.The low energy threshold of the PL profile originates 

from k = 0 transitions.In 2DEG systems the degeneracy of the hole 

states at k=O is commonly lifted and we are left with a heavy hole 

(HH) and a light hole (LH) branch,characterized by angular 

momenturn components J
2 

= ±3/2 and J
2 

= ±1/2,respectively.Let us 

~ suppose that HH is the hole ground state .At K. =0 the selection 

rules for the en~HH transition imply a circular (~+ and ~-) 

polarization in the 2DEG plane [ 15]. Looking along kf, as defined 

above,we merely see a vertical (s) component of the 

polarization.The situation is dramatically different at the high 

energy side of the spectrum. Electrans near the Fermi level have 

k~ 0 and the radiative recombination with holes near the top of 

the valenee band inval ves a two-step process consisting of a 

vertical (Ak=O) radiative transition and a scattering step.An 

interesting indirect process involves a vertical recombination of 

an electron with a virtual hole at kf,followed by hole(k=kf)-hole 

(k =0) scattering.The virtual hole,created at kf,has a mixed HH,LH 

character [ 16]. This means that the polarization selection 

rule,derived for k=O is relaxed,and that the luminescence contains 

an additional rr-polarized component.It is thus expected that the 

Fermi edge can best be studied by monitoring the horizontal (p) 

component of the luminescence. 

We have verified these ideas by studying the PL spectrum of a 

GaAs sample containing a single delta-doped plane of Silicon 

donors.The holes are confined near the donor plane by two 

0.3 0.7 
barriers symmetrically placed at a distance of 60 nm Al Ga As 

from the delta layer.To ensure a flat band structure the complex 
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consisting of the delta well plus barriers is embedded in n-type 

GaAs ( n=5 x10 16 cm-3
). This precautiön facili tates the calculation 

of the energy levels.The band structure is sketched in the insert 

of Fig .1. The nominal Si doping concentratien is Nd=3x1012Cm-2
• Both 

Shubnikov-de Haas measurements and calculations show that two 

subbands ( E ,E ) are occupied in this structure ( see Table I). The 
0 1 

conventional unpolarized PL spectrum (Fig.1) shows three 

peaks,labeled E ,eA,E ,when it is recorded at low temperatures.The 
0 1 

peak labelect eA decreases rapidly with increasing temperature;the 

corresponding act i vation energy EA =27 mev resembles the Carbon 

acceptor ionization energy.The speetral position,27 meV below the 

band edge (1.519 eV),combined with the above-mentioned activatien 

energy strongly suggests an assignment to a conduction 

band-tc-acceptor transition.The remaining peaks E and E persist 
0 1 

up to the highest temperatures (60 K) used in our experiments.They 

are attributed to the e ~HH and e ~HH trans i ti ons of the 
0 1 

delta-doping structure.The linewidth of E increases by 50% when T 
1 

is increased from 4 K to 34 K.This suggests that the Fermi level 

is slightly higher than the secend subband E , since 
1 

a streng 

temperature broadening by electron-electron interaction requires 

sufficient population of the subband [1]. 

Figure 2 shows that the horizontally (p) polarized PL 

spectrum exhibits an additional shoulder at the high-energy side 

of E .This shoulder is absent in vertical (s) polarization and is 
1 

therefore attributed to electron-hole recombinations near the 

Fermi edge.The location of the Fermi level is thus sharply 
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fixed. Since an accurate lineshape theory is still lacking we 

arbitrarily follow refs.[5,l4] assigning the midpoints of the 

low-energy edges of the peaks E and E to the bottoros of the 
0 1 

first and the second subband, respectively. We estimate that the 

error made by following this procedure will not exceed ±3 meV. We 

are then in a pos i tion to make a detailed comparison between 

electrical, spectroscopie and theoretical data. They are collected 

in Table I. The energy differences Ef - Ei obtained from the PL 

spectra can be translated into subband populations using the 

simple expression 

( 1 ) 

which holds in a parabol ie band approximation. Here m· is the 

effective mass of the 1-conduction band (m* = 0.067 m ) • 
0 

Al though the nominal doping concentra ti on is as high as 3xl012 

cm-2
, Shubnikov-de Haas measurements show that the effective 

number of carriers is much lower: n = 
tot 

-2 cm Th is 

reduction is thought to be due to gettering of electrans by deep 

eentres in the AlGaAs barriers, that were grown at relatively low 

temperature (480 °C) .The calculated energies and subband 

populations were obtained from an iterative salution of the 

Schroedinger and the Poisson equations.In these calculations the 

total electron density was taken as -2 cm . The best 

agreement with PL and Shubnikov-de Haas experiments was obtained 

if the square donor distribution had a width of about 2 nm. The 

above mentioned gettering effect has been included in the 

calculations. It gives rise to a steepening of the upper part of 

the delta potential well and raises the subband energies with 

5 



respect to the bottorn of the well. The overall consistency of 

electrical, spectroscopie and theoretical results is satisfactory. 

Apparently, many-body effects are relatively unimportant for 

electron concentrations as low as 2xl012 cm-2
• 
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TABLE I 

Comparison of electrical,spectroscopic and theoretical results. 

Shubnikov Photolumin. Theory 
·-·---~--------

·I 

Ef - EO 61.2 me V 63.4 mev 

Ef - El 13.9 mev 10.6 meV 

n 2.00 x 1012 1. 71 x 1012 1.77 x 1012 cm-2 
0 

n 0.16 x 1012 0.39 x 1012 
1 

n 2.16 x 1012 2.10 x 1012 
tot 

The Shubnikov-de Haas resul ts , obtained in the dark and after 

illumination were identical. 
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FIGURE CAPTIONS 

Figure 1 Unpolarized PL spectrum of si ö-doped GaAs. 

T = 30 K; laser energy hv = 1.92 eV. 
p 

Figure 2 Detail of the PL spectrum: s and p polarized 

components of the E transition at T = 30 K. 
]_ 
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