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Samenvatting: 

Tijdens deze afstudeerstage zijn berekeningen en metingen uitgevoerd aan gatengas
sen in halfgeleiderstructuren. De onderzochte halfgeleiderstructuren zijn quanturnput
ten van GaAs en liio.1Gao.<As. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de 'ongestrainde' 
GaAs quanturnput en de 'gestrainde' InGaAs quanturnput 
De berekeningen van de Landau nivo's van gaten zijn uitgevoerd met behulp van de 
Luttinger Hamiltoniaan differentiaalvergelijkingen. Uit de berekende Landau-waaiers 
van de gaten subbanden zijn effectieve massa's bepaald. Door middel van strain blijkt 
het mogelijk de valentieband te veranderen. Uit de berekeningen bleek dat dit een 
duidelijk effect heeft op de effectieve massa. 
Vergelijking met de berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van transport experi
menten en optische experimenten. Uit Shubnikov-deHaas oscillaties zijn effectieve 
massa's bepaald als functie van het magneetveld. De effectieve massa blijkt afhanke
lijk te zijn van het magneetveld. De overeenkomst tussen berekende en gemeten 
effectieve massa is slecht, wat mogelijkerwijs komt door de axiale benadering in de 
berekeningen. 
De optische experimenten waren foto-luminescentie excitatie experimenten aan beide 
samples. De gemeten PLE energieën in het met gaten gedoteerde systeem bleken 
goed te verklaren met de berekeningen van overgangen tussen vrije gaten en vrije 
electronen. Door 'screening' zijn er geen waarneembare excitonen in de samples. In 
de circulair gepolariseerde PLE metingen komen spin-geheugen effecten voor. 
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Inleiding 

Hoofdstuk 1: Inleiding. 

Met 'Molecular Beam Epitaxy' (M.B.E.) is het mogelijk om zeer dunne halfgeleider 
materialen te groeien met zeer abrupte, atomair scherpe, interfaces. Met deze 
structuren is het mogelijk om de dimensies van de bewegingsvrijheid van ladings
dragers te reduceren. Fysische processen die hiermee samenhangen worden 
onderzocht in de groep Halfgeleiderfysica van de vakgroep Vaste Stof van de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
Veel onderzoek is gedaan aan 2 dimensionale electron gassen, in tegenstelling tot 
2 dimensionale gaten gassen. De complexiteit van de valentieband maakt het tot 
een interessant onderzoeksgbied. De valentieband bestaat uit een drietal sub
banden, terwijl de geleidingsband maar uit één electrenen subband bestaat. Dit zijn 
de zware gaten subband, de lichte gaten subband en de 'split-off' subband. Vooral 
de samenhang tussen berekeningen en metingen aan de dispersie relaties van ga
ten zal worden beschreven in dit verslag, in het bijzonder de effectieve massa. De 
effectieve massa is belangrijk voor het begrijpen van transport in halfgeleiders, 
omdat die het gedrag van ladingsdragers relateerd aan een massa. De massa 
geeft een indicatie van de valentieband structuur met zijn niet paraboliciteiten. 
Het groeien met de M.B.E. opstelling geeft de mogelijkheid om structuren te groei
en van materialen met verschillende roosterconstanten. Dit zorgt voor interne rek
en trekkrachten in de structuur, bekend onder de naam 'strain'. Deze strain heeft 
invloed op de valentieband structuur, wat vertaald wordt in de effectieve massa. De 
invloed van strain op de effectieve massa is een punt van onderzoek wat in dit 
rapport aan bod zal komen. 
De modificatie door middel van strain van de valentieband heeft technologische 
toepassingen. Gestrainde quanturnput structuren worden toegepast in geavanceer
de electronische componenten, zoals modulatoren, foto-diodes en lasers. Door 
middel van strain kan de effectieve massa van de bezette subbanden verlaagd of 
verhoogd worden. Een kleinere effectieve masra geeft een grotere mobiliteit in 
deze structuren. Een lichtere effectieve massa verlaagt d~ density of states en de 
laser bereikt de 'threshold' of inversie conditie bij lagere ladingsdrager dichtheden. 
In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 de theorie van 2 dimensionale gatengassen 
behandeld. Ook de invloed van strain op de valentieband komt daarin aan de orde. 
In het daarop volgende hoofdstuk worden de berekeningen aan de quanturnput 
structuren van GaAs en lnGaAs behandeld. In hoofdstuk 4 worden de transportme
tingen aan de GaAs put besproken en in hoofdstuk 5 de magneto-optische experi
menten aan zowel een GaAs als lnGaAs quanturnput Tenslotte worden in hoofd
stuk 6 nog enkele conclusies getrokken en aanbevelingen voor verder onderzoek 
gedaan. 

-----------------------------------------------------------3 



Theorie 

Hoofdstuk 2: Theorie van het 2 dimensionale gatengas. 

2.1: Quanturn put structuren. 

In de M.B.E. kunnen IIIN halfgeleiderstructuren gegroeid worden met gaten en/of 
electronen opgesloten in een 2-dimensionaal vlak. Deze halfgeleiderstructuren 
bestaan uit epitaxiaal gegroeide lagen van verschillende materialen. De structuren 
welke in dit verslag behandeld worden zijn quanturn-put structuren van GaAs met 
AlGaAs barrières en lnGaAs met AlGaAs barrières. Met behulp van 'modulation 
doping' zijn extra ladingsdragers in de structuur gebracht. Dotering met de acceptor 
Beryllium brengt gaten in de structuur. 
Door het gebruik van een materiaal met een kleinere bandafstand worden ladings
dragers in de groeirichting (z-richting) opgesloten. Hiervoor moet de put zo smal 
zijn dat de deBroglie golflengte '"A= h/mv, van de ladingsdrager vergelijkbaar of 
groter is dan de breedte van de put. In de twee richtingen daar loodrecht op kun
nen de ladingsdragers vrij bewegen en vormen een twee dimensionale gatengas 
(2DHG) of electronen gas (2DEG). In de gebruikte samples vormt het 2DHG zich 
in de GaAs laag of de lnGaAs laag. In figuur 1 staat een schematisch afgebeeld de 
AlGaAs/GaAs structuur met bijbehorende bandstructuur. 

GaAs cap 17nm 

AlGaAs 60nm 

AlGaAs 4.3nm 

I 1HiOPed (Be) 
I 

AlGaAs 25nm 

I spaeer 
El 

GaAs O.W. 9.5nm 
EO 

AlGaAs 25nm 
spaeer 

AlGaAs 4.3nm 
1Hloped (Be) 

AlGaAs GaAs AlGaAs 

AlGaAs 60nm 

AlGaAs/GaAs Snm ~I HHO 
superlatt!ce 25" -i-1 ---+-i - l.J-10 

GaAs substrata 

figuur 2.1: Schematische afbeelding van de structuur en bandstructuur van de GaAs quanturn put. 
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Theorie 

De gedoteerde AlGaAs laag en de quanturnput zijn gescheiden door een ongeda
teerde laag (spacer). Hierdoor is de verstrooiing van de ladingsdragers in de put 
aan de geïoniseerde doping-atomen verminderd. Het GaAs/AIAs superrooster dient 
ervoor om diffusie van verontreinigingen vanuit het substraat naar de quanturnput 
te voorkomen. De InGaAs/AIGaAs structuur is gelijkwaardig aan de structuur van 
figuur 1. 

De roosterconstante van GaAs en AlGaAs verschilt zo weinig dat deze zonder 
merkbare vervormingen van het kristalrooster gegroeid kunnen worden. De rooster 
constante van lnGaAs verschilt, afhankelijk van de concentratie Indium, aanzienlijk 
van (AI)GaAs. Hierdoor treden er vervormingen op in het kristalrooster van lnGaAs, 
welke invloed hebben op de bandstructuur. Op dit effect wordt in hoofdstuk 2.5 
teruggekomen. 

2.2: Effectieve massa model en de valentiebandstructuur. 

De Schrödinger vergelijking kan het gedrag van gaten in het kristal beschrijven. De 
kristalstructuur wordt als een periodieke potentiaalterm Uknstar in de Schrödinger 
vergelijking meegenomen[2

·
9

·
10l. 

( 1) 

De eerste term is de kinetische energie met p de impuls operator van de ladings
drager en m0 de massa. De tweede term is de kristal potentiaal en de derde term 
is de spin-baan koppeling. De vierde term is een interne potentiaal tengevolge van 
de structuur zoals een quanturnput structuur. Oplossingen van vergelijking (1) zijn 

de Bloch functies. De Schrödinger vergelijking kan getransformeerd worden in een 
vergelijking waar alleen de periodieke delen van de Bloch functie ('Vn k=un kexp(ikr) ) 
afgesplitst worden, door gebruik te maken van p=-iliV: 

We splitsen dit als volgt: 
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(3) 

In deze vergelijking is de spin-baan koppeling de derde term. De spin-baan kop
peling zorgt voor een opsplitsing tussen J=1/2 en J=3/2. De J=112 subband is de 
'spin-split-off subband en de J=3/2 subband vormt de lichte en zware gaten sub
band. 

E E E 

J:: % 

® 

© 
E 

Ky 
------~--------

@ 

figuur 2.2: dispersie relatie voor gaten. De quanturnput potentiaal zorgt voor een opsplitsing van de 

ontaarding bij k=O (b). De k.p interactie zorgt voor de dispersie in de kv richting (c). De hogere orde 

termen leidden tot het 'anti-crossing' gedrag (d). Voor uitgebreide uitleg zie tekst. 

H0 is de bindingsenergie welke in de quanturnput voor zware en lichte gaten ver
schillend is. H1 is de zogenaamde k.p storingsterm. 
De Schrödinger vergelijking (1) is in 1955 door Luttinger11 opgelost, waarbij deze 
de golffuncties expandeert in een set band-golffuncties. Deze banden (lichte en 
zware gaten subbanden) zijn gescheiden van de overige banden, welke met behulp 
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Theorie 

van storingsrekening meegenomen worden in het Luttinger formalisme. De overige 

banden z.ijn de electronenbande'1 en de 'spin split-off band en alle hogere orde 

gaten subbanden. De berekening beperkt zich dus tot het J=3/2 multiplet, dat uit 

zware (HH) en lichte gaten (LH) bestaat. De 4x4 k.p matrix in B=O wordt gegeven 
doo~91 

P+Q R-T' -$+_1_T* T r'J:I HHÎ(Z) {3 

R*-T' P-Q -T S+-
1
-T· 'J:ILHJ.(Z) {3 

(4) 

-S*+-
1
-T -T* P-Q R+T 1 

'J:ILHÎ(Z) 
{3 

T* S *+-
1
-T R*+T1 P+Q 'Jl HHJ.(Z) 

{3 

Hierbij is de energie positief gekozen vanaf de top van de valentieband. De bete

kenis van de symbolen in de complexe en hermitische matrix is als volgt: 

(5) 

De parameters Yx zijn de Luttinger parameters en worden bepaald uit experimen
ten. De term ~ in formules voor T en T' is de lineaire k-term in de k.p storings

rekening. Deze wordt voor GaAs en lnGaAs verwaarloosd. In een isotroop media 
is y2=y3 , zodat 1.1 = 0 en dus 'warping' verwaarloosd wordt (gelijk in < 1, 0> en < 1,1 > 

richting). De bindingsenergie van de zware en lichte gaten is voor beide verschil
lend. ( zie grafiek b in figuur 2.2) De reden is dat er twee verschillende bindende 

gaten massa's zijn. (in de groeirichting z) Deze worden bepaald uit de matrix met 

~=ky=O, waardoor (4) diagonaal wordt: 
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mzwaar = 
(6) 

Hierin is m0 de rust massa van het electron. Voor k:t:O geeft (4) een oplossing met 
transport effectieve massa (.i z-richting) die voor Jz=3/2 (zwaar gat in z-richting) 
lichter is dan de oplossing voor Jz=1/2 (licht gat in z-richting). De dispersie relatie 
voor dit geval staat afgebeeld in grafiek c in figuur 2.2. Het verschijnsel dat een 
zwaar/licht gat parallel aan het interface lichUzwaar is, heet 'mass reversal effect'. 
Uit de 4x4 matrix volgt voor de transport effectieve massa, wanneer alleen de 
diagonaal termen meegenomen worden: 

(7) 

Door het 'mass reversal effect' en het feit dat banden elkaar niet mogen snijden 
volgens het Pauli principe, ontstaat er bandmixing. (zie grafiek d in figuur 2.2) Deze 
band mixing ontstaat wanneer de niet-diagonaal termen in de 4x4 matrix meege
nomen worden. Hierdoor treedt er een mixing op van het zwaar gat karakter met 
licht gat karakter en andersom van de golffunctie. De totale golffunctie kan ge
schreven worden als een spinor bestaande uit 4 componenten. De 4 componenten 
zijn de 4 toestanden bij k=O en deze mixen in de k-ruimte. In het geval van sub
band mixing is de effectieve massa m· niet meer constant in de k-ruimte, maar 
afhankelijk van k. 

De potentiaal V(r) uit de Schrödinger vergelijking (3) bestaat uit een aantal bijdra
gen: 

(8) 

1) Uc is de Coulomb potentiaal veroorzaakt door een scheiding tussen de gaten en 
hun acceptoren in de halfgeleiderstructuur. Deze Coulomb potentiaal is gerelateerd 
tot de ladingsverdeling bij de Poisson vergelijking: 

i1 e e2 e2 
-

2 
Uc = -p(z) = -N2DHG(z) - -NacJ.z) 

az EoEr EoEr €oEr 

(9) 
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(1 0) 

De ladingsverdeling p(z) is afhankelijk van de golffuncties, welke oplossingen zijn 
van de Schrödinger vergelijking en ni, de ladingsdichtheid per subband i. 

2) De tweede term Uex is de exchange en correlatie potentiaal, veroorzaakt door 
veel deeltjes effecten. Deze potentiaal vindt zijn oorsprong in het feit dat door het 
Pauli principe verboden is dat fermionen zich in dezelfde toestand bevinden. 

3) De laatste bijdrage Ub is de bindingspotentiaal veroorzaakt door de stap in de 
valentieband bij een overgang van AlGaAs naar GaAs door een kleinere bandaf
stand van GaAs. 

De oplossing van de Schrödinger 
vergelijking hangt af van de totale 
potentiaal, welke weer afhankelijk 
is van de ladingsverdeling p(z). 
Hierdoor is de bindingspotentiaal 
afhankelijk van de eigenfuncties 
en eigenwaarden van de 
Schrödinger vergelijking. Dit sys
teem van vergelijkingen dient 
daarom zelf consistent opgelost 
te worden. In figuur 2.3 staat 
schematisch de quanturnput af
gebeeld. De potentiaal is gelijk 
aan V(r). De afgebeelde golffun
cities zijn de oplossingen van de 
Schrödinger vergelijking (4). HH0 

is het laagste zware gaten nivo 
(n=O) en de LH0 is het laagste 
lichte gaten nivo (n=O). HH1 is het 

170 r 

-10 L. 

0 100 200 

z [Á] 

, 

HHl 

LHO 

HHO 

300 

figuur 2.3: Schematische weergave van een quanturnput 
met enkele golffuncities. 

eerste aangeslagen zware gaten nivo (n=1). Het berekenen van eigenwaarden en 
eigenfuncties en dispersie relaties van het 2DHG in halfgeleiderstructuren is ge
daan door S. Theeuwenl21. 
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2.3: Het 2 dim. gatengas in een magneetveld: Landau opslitsing. 

2.3.1: Luttinger Hamiltoniaan in het 8-veld. 

Een magneetveld verandert drastisch de quantisatie beschreven in de vorige para

graaf. We beschouwen hier het geval van een loodrecht magneetveld op het vlak 

van het 2 dim. gatengas. De Hamiltoniaan voor parabolische banden, zonder spin

baan koppeling verandert daardoor in: 

1 H = --(p + eA)2 

2m* 
(11) 

Hier is p de impuls en A de vectorpotentiaal waarvoor geldt dat VxB=A met B het 

magneetveld. Voor de energie eigenwaarden is afgeleid[3J[
4l: 

1 
Enk = (n+-)nwc + Eno 

I Z 2 I 

(12) 

Deze energie opsplitsing in een magneetveld wordt Landau opsplitsing genoemd. 

Dit is een oplossing voor parabolische banden waar coc=eB/m* de cyclotronfrequen

tie is. 

In het magneetveld is k geen goed quanturngetal meer en wordt dit vervangen 

door de k operator. Bij een magneetveld in de z-richting, kan een Hamiltoniaan 

verkregen worden door in vergelijing (4) de componenten van de golfvector te ver
vangen door de operator:[9U101

[
271

[
281 

k ---/(' 
a a (13) 

en door het toevoegen van de K termen. Deze K termen geven de interactie van 

magneetveld met spin-baan magnetisch moment weer. Aa. zijn de componenten 

van de vector potentiaal. De Hamiltoniaan wordt geschreven in ladder operatoren 

voor de harmonische oscillator met frequentie coc=eB/m* en cyclotron baan 

Ie ="(11/eB): 

/c k' a=-
[2 

(14) 

Voor de totale Hamiltoniaan Ht=H0 + V(r) geldt: 

10 
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-P-Q--KB 

2 
-R s 

-R+ 1 0 -P-+Q+-KB 
2 

H
0
(a,a +,k) 

1 s+ 0 -P-+0---KB 
2 

0 s+ -R+ 

Voor de symbolen in de matrix geldt: 

P = ~(k'; +2coca +a -f(J)c) 
2 

Q = "!.2( -k 'z2 +2co a +a -f(J) ) 2 c c 

R = -/3rcoca 2
, S = .f6y 3k'zcoca 

- 1 
Y = tr 2-t'f 3) 

Theorie 

0 

-s 
(15) 

-R 

-P-Q+~ 
2 

(16) 

De oplossing kan geschreven worden in termen van de harmonische oscillator 

functies un(x,y):[e][101 

ljr HHT,n(:z)un-2 

ljr LHI,n(i)un 
lp. = 

,,n ljr LHT,n(i)un-1 

ljr HHI,n(i)un+1 

(17) 

Deze golffunctie bestaat uit 4 componenten. Component 1 is de zware gaten spin

op component (HHt), twee is de lichte gaten spin neer component LHL, drie is LHt 

en vier is HHL. Alleen bij B=O hebben de golffuncties nog een volledig HH of LH 

karakter. De golffuncties mengen sterk in het magneetveld. Dit is vergelijkbaar met 

de oplossing voor k=O in de vorige paragraaf. De benaming voor de totale golffunc

tie blijft degene die het karakter bij B=O beschrijft. Door het sterk opmengen van de 

verschillende componenten in het magneetveld is de valentieband sterk niet para

bolisch. 

11 
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2.3.2: Verbreding van het Landaunivo. 

Voor een 2 dimensionaal systeem met één constante effectieve massa per sub
band (parabolische subbanden) geldt voor de Density of States (DOS) zonder mag

neetveld: 

(18) 

De Density of States geeft de dichtheid van het aantal beschikbare ladingsdragers
toestanden weer per energieintervaL 
De Fermi energie is de energie waar de Fermi-Dirac verdeling (formule 20) een 1/2 
is. Als het aantal gaten in de potentiaalput n20HG bekend is, kan het Fermi nivo Et 

met behulp van de toestandsdichtheid DOS20 en de Fermi-Dirac verdeling f(E,Et,T) 
berekend worden: 

fo"' DOS(E,B)f(E,E" 1)dE = N2DHG (19) 

f(E,Et,T) is de Fermi-Dirac verdeling en DOS(E,B) is de toestandsdichtheid. De 
Fermi-Dirac verdeling wordt gegeven door: 

1 
f(E,E" 1) = --[ -E--E-] 

1+exp--' 
kbT 

(20) 

Deze verdeling geeft de evenwichtsverdeling van de toestanden over DOS. Voor
waarde voor de geldigheid van de Fermi-Dirac verdeling is dat er voldoende snelle 
elastische ladingsdrager - ladingsdrager verstrooiings processen plaats vinden, 
zodat het 2DHG in thermodynamisch evenwicht is. 

De Landau quantisatie verandert de 'Density ~f States' (DOS20 = m ·/(27tr?) in een 
serie van discrete ö-functies op een afstand van 'hroc . De totale dichtheid blijft 
gelijk en per Landau nivo per spintoestand wordt de dichtheid: 

1 m* eB n = --'h<.o> =-
I 2 1tfl2 c h 

(21) 

De vulfactor v per spintoestand, het aantal gevulde Landau nivo's, is gelijk aan: 

12 
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n1 n/J 
V=-

n, eB 
(22) 

Met nt de totale gatenconcentratie per spintoestand. De energieopsplitsing tussen 

de Landau nivo's is evenredig met het magneetveld. Deze schuiven naar hogere 

energiën bij toenemend magneetveld, maar ook de dichtheid per Landau nivo 

neemt toe met het magneetveld. De Fermi energie is afhankelijk van het magneet

veld zodat de totale concentratie onafhankelijk van het magneetveld is. 

In werkelijkheid zijn de Landaunivo's natuurlijk geen ö-pieken maar verbrede nivo's. 

De verbreding in de Landaunivo's treedt op door verstrooiingsprocessen van de 
ladingsdragers. De dominante processen zijn:[SJ[SJ 

-Verstrooiing aan akoestische en optische fononen veroorzaakt door de deformatie

potentiaal en akoestische fononen veroorzaakt door de piezo electrische verstrooi

ing. 

-Verstrooiing aan geladen onzuiverheden. Deze onzuiverheden zijn vaak de doping 

in het materiaal. In het geval van gatengassen gaat het om acceptoren en bij 

electrongassen om donoren. 

-Verstrooiing aan neutrale oppervlakte ruwheden. 

Bij lage temperaturen van het 2DHG speelt vooral de verstrooiing aan geladen 

onzuiverheden een belangrijke rol. Bij de afleiding van de formules voor het Shub

nikov-deHaas effect is uit gegaan van de aanname dat alleen geladen onzuiverhe
den een rol spelen. De gekozen strooipotentiaal is stationair en Gaussvormig:[SJ[SJ 

V(r,Z) 

V(Z) exp -r
2

] 
d2 (23) 

Hierin is Z de afstand van het 2DHG tot de geladen onzuiverheid, ris de afstand in 

het x,y vlak (2DHG) tot de loodlijn. De dracht ('range') van de strooipotentiaal d 

nadert naar nul in het geval van korte dracht verstrooiers. De potentiaal nadert dan 

naar delta pieken met sterkte V(Z). De verbreding r van de Landau nivo's is dan 

niet afhankelijk van de dracht van de strooipotentiaal maar vooral van de botsings

tijd t tussen twee verstooiingsprocessen. In dit geval is de magnetische lengte I (I = 
(tJeB)112

), de klassieke straal van de kleinste cyclotronbaan, groter dan de dracht d. 

13 
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In het geval van lange dracht verstrooiing is de straal van de cyclotronbaan veel 
kleiner dan de dracht van de strooipotentiaaL De verbreding r van het Landaunivo 
kan beschreven worden als een variatie in de strooipotentiaal en onafhankelijk van 
de strooitijd 1:. 

Als gevolg van de onzuiverheden ontstaan er potentiaal fluctuaties, die ladings
dragers kunnen localiseren. Deze zogenaamde gelocaliseerde toestanden zijn 
ladingsdragers die op equipotentiaal lijnen rond bewegen. Deze ladingsdragers 
dragen niet bij aan de geleiding in tegenstelling tot de ladingsdragers in de gelei
dende toestanden. In figuur 2.3a staat schematisch equipotentiaal plaatje afge
beeld. Hier zijn gesloten equipotentiaal lijnen gelocaliseerde toestanden. 
Figuur 2.3b geeft de toestandsdichtheid, zowel voor geleidende alswel voor gele
caliseerde toestanden. De verbreding van de gelocaliseerde toestanden is groter 
dan de verbreding van de geleidende toestanden. De hier gebruikte beschrijving 
van geleidende- en gelocaliseerde toestanden is één van de vele mogelijke be
schrijvingen. De hier gebruikte beschrijving blijkt goed te werken bij de bereke
ningen die in hoofdstuk 3.3 worden besproken. 

D.O.S. 

geleidend 

(n+112)l\(o) 

figuur 2.3a: equipotentiaal plaatje van de geleidende en gelocaliseerde toestanden. 

2.3b: Toestandsdichtheid beschreven met een Gaussisch profiel, zowel voor de geleidende 

toestanden als de gelocaliseerde toestanden. 

Verstrooiers zorgen ervoor dat transport van ladingsdragers bemoeilijkt wordt. Er is 

14 
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dus een verband tussen verstrooiing en mobiliteit. Het verband tussen mobiliteit en 

botsingstijd wordt in het Drude model (parabolische banden) gegeven door 

1-Ji=(e/m}ti. De botsingstijd -ri kan op verschillende manieren gedefinieerd worden.!71 

Voor een sterk gedegenereerd gas geldt dat de mobiliteit bepaald uit het Hall effect 

gelijk is aan de transport mobiliteit. De transport botsingstijd wordt bepaald door de 

moment overdracht in de richting van het electrisch veld en is daarom afhankelijk 

van de strooihoek: 

(24) 

Pk,k' is de waarschijnlijkheid om te verstrooien van toestand k in k'. De quanturn 

verstrooitijd is gedefinieerd als de verstrooiingskans ongeacht de strooihoek. Het 

gaat bij de botsing er alleen om dat de fase van de golffunctie van de ladings

drager verandert: 

1 i2n - = pk,k-de 
't 0 q 

(25) 

Doordat de strooihoek hierbij geen rol speelt kan de quanturn mobiliteit kleiner zijn 

dat de transport mobiliteit. De verhouding IJ/1-Jq is afhankelijk van de ladingsdrager

dichtheid in het 2 dim. vlak en van de afstand tot de geïoniseerde verontreinigin
gen.r81 

De verbreding van het Landau nivo wordt gekoppeld door de onzekerheidsrelatie 

van Heisenberg (~E~t ~ 11) aan de quanturn verstrooitijd -rq: 

(26) 

:::-·is de verbreding van het Landau nivo. De minimale eis voor het observabel zijn 

van Land au nivo's is: roe 't ;::: 1 of 1-JB ;::: 1. 

2.4: Electrisch transport van een gatengas in een magneetveld. 

2.4.1: Klassieke magneto-weerstand. 

Wanneer de Landau opsplitsing te verwaarlozen is, is er sprake van klassiek mag

neta-transport en gelden de volgende vergelijkingen voor de geleidingstensar voor 

een bezette subbandr21: 

15 
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(27) 

(J = xy 

Voor het bepalen van de soortelijke weerstand in de stroomrichting geldt de vol
gende vergelijking: 

(28) 

2.4.2: Het Shubnikov-deHaas effect. 

Wanneer de Landau opsplitsing groter is dan de verbreding van de Landau nivo's 
treden er oscillaties op in de magnetoweerstand. Deze oscillaties worden Shubni
kov-deHaas oscillaties genoemd. Deze oscillaties ontstaan door een veranderende 
'density of states' (DOS) van de Landau nivo's bij het Fermi nivo. Elke bezette sub
band heeft zijn eigen periode in de oscillaties, afhankelijk van de dichtheid van de 
betreffende subband. 
Wanneer het Fermi-nivo in de gelocaliseerde toestanden ligt zullen er geen la
dingsdragers beschikbaar zijn voor de geleiding en zal de geleiding crxx gelijk zijn 
aan nul. Dit treedt alleen op wanneer kbT « "hCDc , zodat er geen thermisch geacti
veerde verstrooiing van gevuld naar leeg Landau nivo mogelijk is. Voor de gelei
ding crxx geldt[51 : 

(29) 

D(E) is de toestandsdichtheid van de geleidende toestanden en f(E) is de Fermi
Dirac verdeling. 
Geleiding kan voorgesteld worden als een kansverdeling voor excitatie van een 
gelocaliseerde toestand naar een geleidende toestand. 
Als de verbreding van de Landau nivo's Gaussisch is, geldt voor de geleiding 
cr XX: [5][6] 
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e2 .. df rN - N 

[ 
tr~ ( ( E E )2]] axx = h2LN fo -dE rN exp -2 rN dE 

(30) 

Deze vergelijking is afgeleid onder de voorwaarde dat r N/'hroc < 1 is wat overeen

komt met 1J8>1. 
De term (r N tr Ir N)2 is een factor die afhankelijk is van de dracht van de strooi poten

tiaal. r N is de breedte van het Landau-nivo N. Deze breedte is gerelateerd aan de 

breedte r die bepaald wordt met de Born benadering voor delta-vormige strooipo
tentialen. (geldig in lage magneetvelden.): 

r ~ M ~ 28 
m* 1t!Jq 

(31) 

Deze verbreding is onafhankelijk van Landau index, maar wel van de quanturnmo

biliteit en het magneetveld. De breedte r N is afhankelijk van de breedte voor delta

vormige strooipotentialen r volgens: 

(32) 

In deze formules is a gedefinieerd als d/1. De term is dus afhankelijk van de dracht 

d van de strooipotentiaal en de magnetische lengte I. 
r N tr heeft een minder duidelijke fysische betekenis, maar is een soort energie

breedte. Voor de term (r N tr Ir N)
2 is een analytische uitdrukking afgeleid[61 : 

[ r~r = 2N+1 + L~=1 [~2 a.4k-2((2(N-k)a.2-2k) 

r N (a.2+1 )2N+2 
(33) 

Een formule voor de soortelijke weerstand Pxx kan afgeleid worden onder de voor

waarde dat Ef/'hroc » 1. De weerstand bestaat uit de klassieke geleiding en uit een 

oscillerende term. De oscillerende term ontstaat door de oscillerende toestands

dichtheid, wanneer de botsingsverbreding van de Landaunivo's wordt meegeno
men:[11][12J 

~Pxx = 41:'"' exp[ -1tS]cos[ 21ts(E,-E) -1tsl (s.X) (34) 
Po s=1 1-Lq,!J 'h<a> 0 Jsinh(s.X) 
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waarbij X=2n:2kb Tm*/lieB en IJ de quanturn mobiliteit. De temperatuursafhankelijk
heid zit in de term (sX)/sinh(sX) en ontstaat door de temperatuursafhankelijkheid in 
de Fermi-Dirac verdeling. De twee vergelijkingen voor de oscillerende magneta-

weerstand (27) en (31) moeten in het gebied 1..JB~1 gelijke waarden opleveren. 

2.4.3: Het Quanturn-Hall effect. 

Het evenwicht dat ontstaat tussen de Lorentzkracht en electrische kracht door la
dingsophoping aan de rand van het sample wordt het Hall-effect genoemd. De 
Hall-weerstand wordt gedefinieerd als: 

(35) 

Hierbij is nH de Hall-dichtheid. De gaten bevinden zich echter in Landau nivo's. 
Wanneer het Fermi-nivo zich tussen twee Landau nivo's bevindt, (En <Et<En.1) dan 
zijn alle toestanden onder het Fermi nivo bezet en hebben de gaten een energie 
licoc nodig om naar het volgende Landau nivo te verstrooiien. In dit geval is de 
vulfactor een integer en volgt voor het magneetveld B = (nh)/(eu). Samen met (35) 
levert dit voor de Hall weerstand de volgende vergelijking op, indien er sprake is 
van volledig bezette Landau nivo's: 

(36) 

waarbij i een integer is. Voor i=1 is Rh gelijk aan 25,812 kn. 

Het bovenstaande kan niet de eindige breedte van het Hall plateau verklaren. Als 
er geen toestanden tussen de Landau nivo's zijn zal het Fermi nivo springen van 
ene Landau nivo naar het Landau nivo eronder. Dit probleem wordt opgelost door 
de invoering van geleidende en gelocaliseerde toestanden (zie 2.3.2). Zolang het 
Fermi-nivo in de gelocaliseerde toestanden ligt, zal het aantal geleidende toestan
den constant zijn en zal Pxy constant blijven. Gelocaliseerde toestanden zijn dus 
nodig om de plateu's in de Hall spanning te kunnen verklaren. Dit ontstaan van 
plateau's in de Hall spanning heet het Quanturn Hall effect. 
Om de verdeling van de ladingdragers in gelocaliseerde en geleidende toestanden 
mee te nemen in de Hall spanning wordt bij simulaties gebruik gemaakt van de 
volgende vergelijkingl141

. In deze formule is L het Landau nivo nummer voor de 
betreffende subband N. r is de Gaussische verbreding van de geleidende toe-
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standen: 

8 
Pxy = 

e~ s !. EL,N+r Dgeleidend f(E) dE 
L.N L.N E r L.N L,N-

(37) 

sl,N is de 'speed-up factor'. Ondanks dat het aantal vrije ladingdragers kleiner is 
dan het totale aantal ladingdragers geeft het Q.H.E. de totale concentratie, zodat 
het lijkt alsof alle ladingdragers in geleidende toestanden verkeren. Dit is verklaart 
door 'speeding-up' van de geleidende ladingdragers om het gemis aan gelocali
seerde ladingsdragers te compenseren. Het is te vergelijken met een pijp die 
smaller wordt, waardoor het water sneller gaat stromen om de gelijke hoeveelheid 
water te kunnen verwerken. 

f rtx Dgeteidend dE 
-rtx L.N 

SL.N = 1 + -----'-------

! r Dgetoc.+geteidend dE 
-r L.N 

zodat voor een volledig gevuld Landau nivo geldt: 

n - s -.n geleidend 
L.N totaal - l..N' ·t...N 

2.4.4: Energie relaxatie in het gatengas. 

(38) 

(39) 

In halfgeleiders bij lage temperaturen wordt de mobiliteit hoofdzakelijk bepaald door 
de verstrooiing aan geladen onzuiverheden. Deze verstrooiiengen zijn elastisch en 
er treedt dus geen gat-rooster energie uitwisseling op ten gevolge van de 'oneindig' 
grote massa van de onzuiverheid ten opzichte van het gat. De botsingen van de 
ladingdragers met fononen gaat wel gepaard met een energie uitwisseling. Als kb T 
groot is ten opzichte van de energie uitwisseling kunnen deze botsingen als elasti

sche botsingen beschouwd worden. Bij lage temperaturen, wanneer ~ T < Erermi• 
zullen alleen overgangen aan het Fermi-nivo mogelijk zijn. Overgangen anders dan 
van een bezet naar een onbezet nivo zijn door het Pauli principe verboden. Dit 
introduceert een extra temperatuursafhankelijkheid in de relaxatiesnelheid. 
Omdat in het gatengas sprake is van een hoge dichtheid, mogen we aannemen dat 
de ladingdrager-ladingdrager interactie sterk genoeg is om de Fermi-Dirac verde
ling te behouden. Dit maakt het mogelijk om een verband af te leiden tussen toege
voerd vermogen de de temperatuur van het gatengas. De karakteristieke tijd die 
nodig is om een eenheid van energie aan het rooster te verliezen wordt gede-
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dQ.' 
I 

dT 

dQ" = __ u 

dT 
dQ" 
dT 

c~ 

Theorie 

(40) 

A is oppervlak van het 2DHG en eh = y T is de soortelijke warmte en y is de Som
merfeld parameter waarvoor in 20 geval geldt:l151 

(41) 

Voor het gat-fenon energie relaxatie tijd wordt het volgende verband gebruikt:l161 

-1 R. 
r:h = a.T~' (42) 

Integreren van (40) levert voor het toegevoerd vermogen: 

(43) 

-Akoestische fonen verstrooiing in het lage temperatuur gebied: 

In het lage temperatuur bereik spelen twee koppelingsmechanismen een rol bij 

akoestische verstrooiing: 

1) deformatie potentiaal koppeling (niet-polair). Een potentiaal die ontstaat door de 

deformatie van het kristal door de vrije ladingsdrager in het kristal. 

2) piëzo-electrische potentiaal koppeling (polair). De piëzo electrische potentiaal 

wordt gevormd wanneer het kristal geen inversie symmetrie bezit. 

Voor het toegevoerd vermogen via de deformatie potentiaal koppeling geldt een 

temperatuur afhankelijkheid volgens: Q' = c1 r.) (j3=3) Voor de piëzo electrische 

koppeling, welke ontstaat door het niet symmetrisch zijn van het kristal, geldt voor 

toegevoerd vermogen: Q' = ~ T3
. (13=1) Voor totaal toegevoerd vermogen wordt de 

som: Q'= c1r + c2T
3 

Voor afleiding van koppelingsconstanten c1 en~ wordt verwezen naar ref.[17][18]. 

Bij lage temperaturen neemt het effect van de afscherming door de mobiele la

dingdragers toe. Hierdoor wordt de exponent voor niet polaire verstrooiing 7 en 

voor polaire verstrooiing 5. Sterke afscherming wordt pas effectief bij temperaturen 

onder 1 K. 
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2.5: Effectieve massa. 

De valentieband dispersierelatie is niet parabolisch, zodat de B-veld afhankelijkheid 

niet lineair is en het 'anti-crossing' gedrag lijdt tot een complexe Landau-waaier. De 

Landau dispersierelatie is daarom niet meer te beschrijven met één constante 

effectieve massa per subband, maar de effectieve massa wordt magneetveld 

afhankelijk. Door de niet paraboliciteit worden ook de verschillende definities voor 

de effectieve massa afwijkend. In deze paragraaf zal hierop ingegaan worden. 

De klassieke cyclotron effectieve massa m* wordt gedefinieerd als volgt: 

• - Î1
2 

dA(E) I - D 0 s (E)2 2 m - E>E - · · ·2o 1tÏi 
2n dE ' 

(44) 

A(E) is het oppervlak in de k)<y ruimte opgespannen door de equipotentiaal lijn 

E=Et. Et is de Fermi energie en D.O.S. is de 2 dimensionale toestandsdichtheid. 

Wanneer parabolische banden verondersteld worden is A(E) een cirkel in de k

ruimte en vereenvoudigd bovenstaande formule tot: 

(45) 

De cyclotron effectieve massa is in dit geval gelijk aan de effectieve massa be

paald uit de kromming van de E(k) dispersierelatie bij het bandminimum. 

In het magneetveld geldt voor de krachten in het vlak van beweging: 

-
Ï1 dk = e(vxB) 

dt 

Voor de groepsnelheid v geldt vu= Ïi-
1 dE/dka zodat in het vlak (1\ky) geldt: 

(46) 

(47) 

Integreren over periode t = 2n/roc, wat gelijk is aan het doorlopen van een equip

otentiaallijn in de k-ruimte (Landau-cirkel): 

Voor parabolische banden geldt dat E = Ï1
2k2/2m* en A = nk2

, zodat voor roe volgt 

dat dit gelijk is aan eB/m*. Dus voor parabolische banden is de cyclotron effectieve 
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'h2 dA eBt eB 

2n dE 2n roe 
2neB dE 

(49) 

(l) =---
c 'h2 dA 

massa gelijk aan de effectieve massa bepaald uit het energieverschil tussen twee 

opeenvolgende Landau nivo's. Dit is het energieverschil tussen het hoogst bezette 

en het laagst onbezette Landau nivo waarvoor geldt .'1n = ±1. 

AE AE' 

o.o.s. I 

(\ YJ,J\, J \ 
/ ' 

"'" Eforml Energie 

0.0.8. 

(\~(\ 
) \ . . I ' 

/ ' . ' . '· 
E- Energie 

loGe 
....".,.,.,., 

hoge 

....".,.,., .. 

De effectieve massa kan uit transport 

metingen m.b.v. temperatuursafhanke

lijkheid van de Shubnikov de Haas 

oscillaties bepaald worden. Bij hogere 

temperatuur zijn er meer ladingsdra

gers in hogere Landau nivo's. Gelei

ding treedt op wanneer ladingsdragers 

gaan van bezette toestanden in het 

Landau nivo naar onbezette. De mo

gelijkheid hiertoe is bij hogere tempe-figuur 2.5: Toestandsdichtheid met de Fermi-Dirac 
verdeling voor twee verschillende temperaturen. 

ratuur groter dan bij lagere tempera

tuur. Bij lagere temperatuur zijn minder Landau nivo's gedeeltelijk bezet en zijn er 

grotere oscillaties. Dit staat schematisch afgebeeld in bovenstaande figuur. Of 

hogere Landau nivo's gedeeltelijk bezet worden hangt dus van de temperatuur af 

maar ook van de afstand tussen de verschillende Landau nivo's. De afstand tussen 

de Landau nivo's schaalt met de effectieve massa. Bij temperatuursafhankelijkheid 

van de Shubnikov-deHaas oscillaties bepaal je m* als het ware ook uit de 'afstand' 

tussen de nivo's door de veranderde bezetting van de nivo's. In de formule voor crxx 

komt df/dE voor en deze afgeleide van de Fermi-Dirac verdeling kan zich bij hoge

re temperaturen uitbreiden over meerdere Landaunivo's. Er treedt dan een midde

ling op over meerdere Landau nivo's en dus over verschil!ende m*. Doordat hogere 

Landaunivo's verder in energie wegliggen zal de effectieve massa kleiner zijn. Door 

middeling zal de effectieve massa bepaald uit de temperatuursafhankelijkheid van 

de SdH oscillaties altijd kleiner zijn dan de cyclotron effectieve massa. 
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2.6: Valentie band structuur van gestrainde quanturnput structuren. 

2.6.1: Inleiding. 

Wanneer twee verschillende materialen epitaxiaal op elkaar gegroeid worden kun
nen door verschillende roosterconstanten trek- en duwkrachten ontstaan. Deze 
spanningen worden strain genoemd. In figuur (2.6) staan de roosterconstanten van 
verschillende materialen tegen de bandafstand uitgezet. Door de samenstelling van 
de materialen te variëren, kunnen de bandafstand en de roosterconstante veran
derd worden. Wanneer op een substraat een laag gegroeid wordt van een ma
teriaal met een andere roosterconstante in het groeivlak, zal het substraat de roos
terafstand opdringen aan de daarop gegroeide laag. Het substraat dicteert de 
roosterconstante in epitaxiaal gegroeide structuren. Dit is alleen mogelijk bij elasti
sche strain, wanneer het rooster afstands verschil niet te groot is en er geen 
relaxatie optreedt. Relaxatie houdt in dat de roosterafstand weer die van de bulk 
wordt en niet van het substraat. Om dit te voorkomen mogen de gegroeide ge
strainde lagen niet te dik zijn. 

a. 
<t 
l!l 

Ga As ' 
I-

Si I 
>- ~, ~: 
~ LO .... , I' 
~ .... ._ 
w 

figuur2.6: Roosterafstand en Bandafstand van halfgeleidende materialen. 

., 

Er treedt compressie in het groeivlak op wanneer de roosterconstante groter is dan 
die van het substraat. Wanneer de roosterconstante kleiner is dan heten de on
stane spanningen tensie. De elastische strain (E) heeft een sterk effect op de 
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energiebanden structuur en de bandafstand E
9 

van de halfgeleider. Dit staat 
schematisch afgebeeld in figuur (2. 7). 
De roosterconstante van AIAs is slechts 0,14% groter dan de roosterconstante van 
GaAs. In de quantumputstructuur AlGaAs/GaAs/AIGaAs wordt daarom de strain 
verwaarloosd, omdat de roosterafwijking zeer klein is ('lattice matched'). Ook de 
verandering in de bandenstructuur is verwaarloosbaar voor het midden van de 
Brilliounzone. In dit rapport worden gestrainde structuren besproken die gegroeid 
zijn op twee verschillende substraten. Dit zijn GaAs en lnP, met in beide gevallen 
een quanturnput van lnGaAs. De hoeveelheid elastische strain kan gevarieerd 

worden door de concentratie Indium te variëren. In de volgende paragraaf zal de 
theorie van het effect van strain op de valentieband worden behandeld. [29

](
311 

2.6.2: Theorie van elastische strain. 

De totale Hamiltoniaan voor de valentie band bestaat uit twee componenten: 

Htotaal = H + Hstrain 
Het eerste deel is de Hamiltoniaan voor het ongestrainde geval behandeld in 
paragraaf 2.3 + 2.4. Het tweede deel is afhankelijk van de strain component t>ij ten 
gevolge van een rooster constante verschil. De formules voor Hstrain kunnen zonder 
problemen ingepast worden in het Luttinger formalisme voor de bepaling van de 
valentie-band. We bekijken hier alleen biaxiale (parallel groeivlak) en uniaxiale 
(loodrecht groeivlak) strain door de deformatie potentiaal langs de [1 00] richting, 
zodat piëzo-electrische effecten geen rol spelen. Piëzo electriciteit is verbonden 
met het niet aanwezig zijn van inversie symmetrie in het kristalrooster. [301 

De elastische strain parallel aan het groeivlak volgt uit de relatieve verandering in 
roostercon stante: 

_ _ ll.au 8o - a(x} 
Eg = E.xx - € - --

yy 8o 8o 
(50) 

In figuur (2. 7) is een schematisch weergegeven wat het effect van strain is in de k
ruimte. 

De strain loodrecht op het groeivlak is afhankelijk van de elastische coëfficiënt Cij 
van het quanturnput materiaal: 

ll.a_l_ 
€ = € = --

_1_ zz 8o (51) 
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Deze uitdrukking volgt uit de tensorrelatie tussen de kracht evenwijdig en loodrecht 

op het groeivlak: 

[F,l = [c,, C, 21 [fla,l 
Fl_ C12 C11 fla l_ 

Door evenwicht geldt F l_ = 0 en dus volgt (51) uit (52)en (50). 

Voor strain in de andere richtingen geldt: 

e =e =e =0 xy xz yz 

(52) 

(53) 

De verschuiving ten gevolge van strain bestaat uit twee termen, een hydrostati

sche- en een 'shear' component. De hydrostatische term introduceert een band

afstands verandering terwijl de 'shear' term een energie opsplitsende term is tussen 

de verschillende subbanden. De 'shear' term is verantwoordelijk voor een relatieve 

verschuiving van de zware gaten subband t.o.v. de lichte gaten subband. Uit 

deformatiepotentiaal theorie volgt voor de hydrostatische term: 

öEhydr. = -a(exx + Eyy + ez) 

= -2a(1 - c12)e c,, 

Deformatie potentiaal coëfficiënten zijn de variabelen a en b. 

Voor de 'shear' term geldt: 

1 
Ç = ±-öEh 

2 s ear 

(54) 

(55) 

De 'shear' verschuiving ç is afhankelijk van het soort subband. De zware gaten 

subband heeft een positief teken en de lichte gaten subband heeft een negatief te

ken voor de verschuiving. De gaten energie is hier positief gekozen en destrain is 

positief bij tensie en negatief bij compressie. 

Dus afhankelijk van het teken van E, m.a.w. compressie of tensie, zal de lichte 

gaten put of de zware gaten put 'dieper' zijn. In feite is het effect van strain dat er 

verschillende putten voor lichte en zware gaten ontstaan. Hierdoor veranderen de 
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energienivo's van zware en lichte gaten t.o.v. het ongestrainde geval. In figuur (2.8) 
is het banddiagram in de reële ruimte afgebeeld. Hier zijn twee aparte putten voor 

zware- en lichte gaten. Een verdere verschuiving treedt op door de invloed van de 
Indiumconcentratie op de bandafstand, het zogenaamde 'alloy effect'. De bandaf

stand van lnGaAs is afhankelijk van de cocentratie Indium x volgens: 

E~~:aAs = 1.519 - 1.583x + 0.475x2 [e\.1 

la) COMPRESSION 
a(x)>a 0 

-----

x< 0.468 

------

(b) NOSTRAIN 

o=Ja(x)=a0 

[I;] 

--

(c)TENSION 

a(x) < a0 

----
------ -2{3 BEhy 

----

LH 

x =0.468 x> 0.468 

(56) 

-----1-
Eg(X) 

figuur 2.7: De energie band structuur in de k-ruimte voor bulk ln,.xGaxAs. (a) biaxiale compressie (b) 

'lattice matched' conditie (c) biaxiale tensie 
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figuur 2.8: Energie diagram in de reële ruimte voor een quanturn put 

'Z1 



Theorie 

2.7: Magnetisch-optische verschijnselen van een gatengas. 

2.7 .1: Foto-luminescentie excitatie experimenten. 

In deze paragraaf worden de verschijnselen beschreven die optreden wanneer een 
halfgeleider structuur onder invloed van een magneetveld optisch wordt bestu
deerd. Bij optische experimenten speelt zowel de valentieband als de geleidings
band een rol. In voorgaande paragrafen is het gedrag van de valentieband in een 
magneetveld al uitvoerig beschreven. De geleidingsband wordt vaak parabolisch 
verondersteld en in dat geval zijn de Landau nivo's lineair afhankelijk van het 
magneetveld en zijn equidistant. De niet-paraboliciteit van de geleidingsband kan 
meegenomen worden als 29 orde term. De spin splitsing (Zeeman-splitsing) kan 
ook nog meegenomen worden. Voor de geleidingsband energie nivo's geldt: 

Ee = (E~inding + E;anda}(1 + i(E~inding + E;sooa}} ± E;,e;man 
g 

EL..andau = (n+.!) 'neB (57) 
n 2 m* 

E;,e;man = g~tf71fi 

ENbinding is de bindingsenergie van de electrenen nivo's in een quantumput[41
• E

9 
is 

de bandafstand van de halfgeleider. ~b is het Bohr magneton en mJ is het spinim
pulsmoment K2 is de niet paraboliciteit parameter ontstaan door koppeling van 
geleidingsband met de valentieband en wordt door k. p theorie gegeven door: 

(1-m*}2EJ3Eg+4!l+2!l 2/EJ 
(Eg+ll}(3Eg+2ll} 

(58) 

De 'spin split-off' band energieverschuiving is t1. De overgangs energie die bepaald 
wordt met luminescentie metingen wordt gegeven door: 

(59) 

Ee en Eh zijn de bindingsenergieën van zowel electrenen als gaten. E
9 

is de band
afstand en Enorm is de renormalisatie van de bandafstand. Bandafstand renormali
satie onstaat door exchange en correlatie effecten, veroorzaakt door hoge lading
dragers dichtheden.[191 Omdat dit een meer deeltjes effect is, is de exacte bepaling 
ervan vaak onmogelijk. Bandafstand renormalisatie is daarom vaak een fit parame-
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ter om de gemeten luminescentie energieën kloppend te krijgen met de berekenin
gen bij B=OT. 

Eexc is de bindingsenergie van een exciton, een gat-electron paar. Het electron-gat 
paar bevindt zich in een toestand waar het 'lichte' electron zich in een baan be
weegt rond een 'zwaar' gat onder de invloed van de Coulomb aantrekking. De bin
dingsenergie van het exciton is de Coulomb energie van het electron-gat paar t.o.v. 
het vrije electron en het vrije gat. De energienivo's van het exciton zijn te beschrij
ven als een 2D waterstof probleem[201

. De Hamiltoniaan voor het waterstof pro
bleem is in de hoog veld benadering en de laag veld benadering opgelost. 

Een twee punts Padé benadering geeft de interpolatie tussen de hoog en laag veld 
oplossing. De exciton energie kan geschreven worden als: 

E;·m = E
9
2o + [ Ry ·);; (z) 

4 n,m 
(60) 

E
9 

20 is de bandafstand en de bindingsenergie in de put. Ry* is de effectieve Ryd
berg of bindingsenergie en is de fit parameter in de exciton berekening. sn m(z) is 
de Padé benadering: 

P~~~ + p~;"z + P~~~z 2 + 

q~~~ + q~~z + q~~~2 + 

(61) 

waar z=y112 en y een dimensieloze parameter is bestaande uit 2'hroJRy*, roe is de 
cyclotron frequentie: eB/m*. De coëfficiënten p en q staan vermeld in ref. 20. 
De fotoluminescentie experimenten (PL) geven de overgangsenergiën E

1 
die onder 

het Fermi nivo liggen. PL experimenten tonen de bezette nivo's, de overgangen 

van foto-geëxciteerde electrenen met bezette gaten nivo's. Voor een schematische 
voorstelling van de experimenten zie figuur 2.9. Door laser excitatie worden hoog in 
electrenen band vrije electrenen gecreërd. Door snelle relaxatie bewegen deze 
naar de onderkant van de band en recombineren daar met een gat. Doordat t 1 

veel kleiner is dan t 2 treedt recombinatie bijna alleen op vanuit de onderkant van 
de geleidingsband. Door k-behoud treedt de recombinatie op bij k=O. Dit levert een 
smalle piek bij de energie E0, de bandafstand van de halfgeleider. We exciteren 
met een vaste energie, die veel groter is dan de bandafstand en scannen met de 
monochromator de energie van luminescerende overgangen. 
Fotoluminescentie excitatie experimetenten (PLE) geven de overgangsenergiën E1 

die boven de Fermi energie liggen. Men meet de fotoluminescentie bij een gegeven 
golflengte, ( vaak een sterke overgang in het PL spectrum) terwijl men de golf
lengte van de excitatie-laser scant. Stappen verschijnen in het spectrum wanneer 
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figuur 2.9: Schematische weergave van PL en PLE. 
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excitatie-licht geabsorbeerd wordt. Dit gebeurt wanneer de frequentie van het laser
licht overeenkomt met een mogelijke overgang. Aangezien absorptie alleen op
treedt in een niet bezet nivo, zijn in P.L.E. alleen onbezette energie nivo's in het 
spectrum zichtbaar. In figuur 2.9 betekent dit dat E0 niet zichtbaar is in PLE maar 
de eerste absorptie optreedt bij E1, omdat boven deze energie de HHO subband 
onbezet is. Bij E2 wordt een tweede overgang mogelijk en wel die van de LHO naar 
het laagste electrenen nivo. Het PLE spectrum is een afbeelding van de D.O.S. 
boven het Fermi-nivo en daarom is het spectrum een stap bij E1 en E2 . (evenredig 
met de 2 dim. DOS). 

2.7.2: Spin conservatie in een gatengas. 

Volledige quantisatie van het energie spectrum in een 2D systeem in een mag
neetveld zorgt dat processen die verantwoordelijk zijn voor spin relaxatie inefficiënt 
worden. Door de gepiekte toestandsdichtheid in een magneetveld zijn de nivo's 
voor spin-up en spin-down gescheiden door een activeringsenergie groter dan de 
thermische energie kb T. Dit zorgt voor een sterke toename in de spin relaxatie tijd 
t.o.v. de recombinatie tijd. Hierdoor zal de spin behouden blijven tijdens foto Iu mi-



Theorie 

neseentie (excitatie) experimenten.[211 De experimenten worden uitgevoerd, zowel 

bij excitatie als detectie, met circulaire gepolariseerd licht. cr+ is rechts gepolari

seerd licht en cr_ is links gepolariseerd licht. Doordat zowel in detectie als in excita

tie deze polarisaties toegepast kunnen worden, ontstaan er 4 combinaties. 

De toegestane overgangen tussen Landau nivo's kunnen berekend worden met 

overlap integralen tussen begin en eind toestanden. Deze geven de volgende 

selectieregels: 

(J 

fin = -1 
t:.mJ = -1 

(62) 

De mogelijke overgangen in een GaAs quanturnput tussen valentieband en gelei

dingsband is in onderstaande figuur weergegeven. Deze overgangen zijn voor 

cr+: HH-!.-E-!. en LH-!.-Eî en voor cr_: HHÎ-EÎ en LHî-El 

Uit de figuur blijkt dat door experimenten met circulaire polarisatie het mogelijk is 

om spin toestanden te scheiden. In de figuur zijn alleen toegestane overgangen 

weergegeven. De door onzuiverheden versterkte 'niet' toegestane overgangen 

blijken vooral bij het Fermi nivo een niet onbelangrijke rol te spelen. In paragraaf 

5.3 komen we hierop terug. 

lE EO 

o+: HHl-El o_: tHHt-El 
I 
! 

o_: LHl-E!i I o+: LH!-El 
i 0 ·--~---------~~--------+--+--------------

HHO 

LHO 

figuur 2.9: Toegestane overgangen voor verschillende polarisaties. 

31 



Berekeningen aan quantumputstructuren 

Hoofdstuk 3: Berekeningen aan Quantumputstructuren 

3.1: Gestrainde Halfgeleiderstructuren. 

3.1.1: Inleiding. 

Eigenschappen van halfgeleiders zijn sterk afhankelijk van de dispersierelatie van 
de verschillende subbanden in de structuur. De dispersierelatie van de valentie
band in 2D systemen is gecompliceerd door koppelingen tussen de lichte gaten en 
zware gaten subbanden. Strain heeft een grote invloed op deze gaten subbanden 
en daardoor op de eigenschappen van de halfgeleider. 
In dit hoofdstuk zullen resultaten en enkele voorbeelden besproken worden van 
berekeningen aan gestrainde halfgeleiders. De structuren zijn lnGaAs/(AI)GaAs en 
lnGaAs/lnP quantumputten. De zelf-consistente berekening van de Poisson- en 
Schrödinger vergelijking geeft exacte oplossingen voor de golffuncties en de bijbe
horende energieën. Uit de dispersierelaties E(k) worden de effectieve massa's aan 
het Fermi-nivo bepaald. 
De achtergrond van deze berekeningen is om de invloed van strain op de effectie
ve massa te bepalen. 

3.1.2: lnGaAs quanturnput met GaAs barrières. 

A) B = OT Berekeningen: 

De berekeningen zijn gedaan aan een lnGaAs quanturnput waar de breedte van de 
put, de gatendichtheid en de concentratie Indium gevarieerd zijn. De berekeningen 
voor B=OT worden uitgevoerd met het programma van S. Theeuwen[21 , dat voor 
strain is aangepast. 
De formules voor strain staan vermeld in paragraaf 2. 7. Bij de lnGaAs put met 
GaAs barrières is alleen compressie mogelijk, doordat de roosterconstante van 
lnGaAs altijd groter is dan die van GaAs. De berekeningen zijn uitgegaan van een 
referentie structuur, waar dan een van de variabelen gevarieerd werd. De invloed 
van deze variabelen op de effectieve massa was het doel van de berekeningen. 
De referentie structuur heeft de volgende parameters: 
-N2DHG = 2 1011 Cm-2 

-Concentratie Indium = 15% 
-Breedte put = 100 A 
De in de berekingen gebruikte Luttinger parameters zijn: 
InAs: y1 = 19,67 ; y2 = 8,37 ; y3 = 9,29 GaAs: y1 = 6,85 ; y2 = 2,10 ; y3 = 2,90 
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figuur 3.1: Energienivo's voor gaten, potentiaal en golffuncties voor een lnGaAs quanturn put. 

Voor deze structuur staan in figuur 3.1 de energienivo's met bijbehorende golffunc
ties in de quanturnput afgebeeld. Het nulnivo van de berekeningen is het midden 
van de zware gaten put. Doordat de lichte gaten put niet 'diep' is, is het eerste 
lichte gaten nivo niet gebonden in de put. Het lichte gaten nivo wordt opgesloten in 
de breedte van het rekengebied, wat in dit geval 300Á is. 
In figuur 3.2 is de verandering in diepte van de putten en de verandering van de 
energienivo's afgebeeld als functie van de Indium concentratie. Het effect van 
strain op de energie nivo's is dat de zware- en lichte gaten subband steeds verder 
uit elkaar schuiven als de strain toeneemt met toenemende Indium concentratie. 
Het effect hiervan is dat de band menging door de niet diagonaal termen van de 
Luttinger matrix kleiner wordt. Hierdoor worden de subbanden minder niet parabo
lisch, wat een invloed heeft op de effectieve massa. De effectieve massa wordt 
bepaald met behulp van het programma MstarP41 . Met behulp van dit programma 
kan de toestandsdichtheid bij het Fermi-nivo bepaald worden. Met dit gegeven is 
met behulp van formule (2.41) de effectieve massa te berekenen. 
In figuur 3.3a staat de effectieve massa als functie van de breedte van de put 
afgebeeld. In figuur 3.3b is de variabele de gatendichtheid in de quanturnput Beide 
variabelen hebben een minder grote invloed op de effectieve massa dan de con
centratie Indium. 
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De bulk effectieve massa van GaAs is 0,08 m0 en voor grote putbreedten gaat de 
effectieve massa naar deze waarde. (zie figuur 3.3a) Bij grotere gatenconcentra
ties, zoals te zien is in figuur 3.3b, neemt de effectieve massa toe. Bij grote gaten
concentratie wordt de effectieve massa bij grote k-waarden bepaald. Bij grote k
waarden is de valentieband afgevlakt ten gevolge van 'anti-crossings' met lichte 
gaten subband, met bijbehorende grotere effectieve massa. (vergelijk figuur 2.2 d) 
De invloed van de strain, ofwel de Indium concentratie, op de effectieve massa 
staat in figuur 3.4. De lijn die het 'unstrained' geval afbeeld is de invloed van de 
strain alleen op de bandafstand en niet op de energienivo's. De verandering in 
effectieve massa komt dan door de veranderende put. De . lut gaat van een GaAs 
put naar een InAs put, waardoor de effectieve massa steeds meer die van lnGaAs 
wordt. De lijn met 'strained' erbij is het totale effect van strain. Hierbij komt het 
effect van strain op de energienivo's. Door een grotere concentratie Indium schui
ven de lichte gaten subband en zware gaten subband verder uitelkaar. De menging 
van deze twee banden neemt hierdoor af en daarmee ook de niet-paraboliociteit. 
De subbanden worden parabolischer en de effectieve massa begint overeen te 
komen met de electron effectieve massa. (parabolische subband) 
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0.22 I unstrained 
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figuur 3.4: De effectieve massa onder invloed van de concentratie Indium in de quanturnput 
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B) B tOT Berekeningen: 

De invloed van strain is ook bepaald wanneer B +0 is, omdat de metingen van de 
effectieve massa door middel van transportmetingen en optische experimenten in 
het magneetveld zullen worden uitgevoerd. Het berekenen van de Landau nivo's 
gebeurt met behulp van het programma B_wave[261

, met een aanpassing voor 
gestrainde quantumputstructuren. Met behulp van de berekende Landau nivo's zijn 
de effectieve massa's bepaald uit het energieverschil tussen twee opeenvolgende 
nivo's (zie paragraaf 2.6) 
De K term, die toegevoegd wordt in het Luttinger formalisme in een B veld, wordt 
gedefinieerd als K = 7,68x + 1,1(1-x)- 4x(1-x)[351

, met x de concentratie Indium. 
In figuur 3.5 staan de Landau waaiers voor de zware-en lichte gaten subband 
'spin-up' en 'spin-down' voor de ongestrainde quanturnput GaAs met AI033Ga067As 
barrières. In deze structuur is de gatendichtheid n=9,0 1011 cm·2 en de putbreedte 
95 A. 
In figuur 3.6 staan de uit de Landau-waaier berekende effectieve massa's. Welke 
effectieve massa's zichtbaar worden in een cyclotron experiment is sterk afhankelijk 
waar het Fermi-nivo zich bevindt. De mogelijke overgangen zijn die van een bezet 
nivo naar een onbezet met ~n=±1 rond het Fermi-nivo. 
In figuur 3.7 staan de Landau waaiers van de zware- en lichte gaten subbanden 
van de. lnGaAs quanturnput Bij deze berekeningen is de Indium concentratie in de 
put 10%. De barrières zijn van AI025Ga0.75As. Met deze barrières zal de lichte gaten 
subband wel in de put gebonden zijn. De gatendichtheid is in deze structuur 6,0 
1011 cm·2 en de putbreedte is 95Á. 
Tussen de gestrainde en ongestrainde structuur zijn duidelijke verschillen in de 
Landau waaier zichtbaar. Doordat in de ongestrainde GaAs quanturnput de lichte
en zware gaten subbanden veel dichter bijelkaar liggen dan in de gestrainde In
GaAs quanturnput In de GaAs quanturnput bezit de lichte gaten subband bij lage B 
velden zelfs een 'electron karakter'. Dat betekent dat de dispersierelatie naar lagere 
energieën gaat. Dit komt door de interactie tussen de lichte gaten subband en de 
hogere orde zware gaten subband erboven. Bo'Jen B ... 1 T overheerst de interactie 
(anti-crossing) met de onder de lichte gaten subband liggende zware gaten sub
band. 
Bij de lnGaAs quanturnput is de interactie veel geringer. Vooral bij lage B velden 
en Landau indices kleiner dan 6 zijn de Landau nivo's in benadering recht. Dat wil 
zeggen dat de subbanden bijna parabolisch zijn door de geringere subband men
ging. 
De verschillen in Landau waaiers tussen het GaAs en lnGaAs komen ook terug in 
de effectieve massa's. In de figuren met de effectieve massa's staan voor de 
laagste lijnen de overgangen vermeld. -1 >0 betekent de effectieve massa horende 
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figuur 3.5: Landau waaier voor de lichte gaten subband (links) en voor de zware gaten subband (rechts) 

De volle lijnen zijn de 'spin-up' toestanden en de stippellijnen de 'spin-down' toestanden. 
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figuur 3.6: Effectieve massa's in electron rustmassa's uitgedrukt als functie van het magneetveld. De 

lichte gaten massa's staan links, de zware gaten massa's rechts. -1 >0 betekent b.v. een massa bepaald 

uit het energieverschil tussen Landau nivo n=-1 en n=O. De nummering volgt uit het Luttinger formalis

me. 
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figuur 3.7: Landau waaier voor de lichte- en zware gaten subband voor de lnGaAs quanturnput met 10% 

Indium. De volle lijnen zijn de 'spin-up' toestanden en de stippellijnen zijn de 'spin-down' toestanden. 
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figuur 3.8: Effectieve massa's in electron rustmassa's uitgedrukt als functie van het magneetveld. De 

lichte gaten massa's staan links, de zware rechts. 
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bij een overgang tussen Landau nivo -1 en 0. De nummering van de Landau nivo's 

is volgens het Luttinger formalisme, verklaard in paragraaf 2.4. 
Bij de GaAs put 'schiet' de effectieve massa omhoog vanuit de B=OT waarde, 
omdat de energieverschil tussen de Landau nivo's zeer gering is. Door de geringe
re niet paraboliciteit bij het lnGaAs blijft de effectieve massa veel constanter. 

39 



Berekeningen aan quantumputstructuren 

3.1.3: lnGaAs quanturnput met lnP barrières. 

De lnGaAs quanturnput met lnP barrières op lnP substraat kan zowel compressie 
als tensie bezitten. In dit geval kan de strain zowel positief als negatief zijn afhan
kelijk van de concentratie Indium in de put. In deze structuur is een gatendichtheid 
van 2 1011 cm·2 en een breedte van 1 OOÀ. 
In figuur 3.9 zijn de energienivo's en putdiepten als functie van de Indiumconcen
tratie te zien. 
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figuur 3.9: Zware gaten put en Lichte gaten put met bijbehorende energienivo's als functie van de 

Indiumconcentratie in de put. 

In deze structuur zijn zowel de lichte als zware gaten put diep zodat de laagste 
energie nivo's in de put niet veel veranderen als functie van het lndiumgehalte. Let 
er op dat de lichte gaten energienivo's bepaald zijn vanaf het midden van de 
bodem van de lichte gaten put en voor de zware gaten energienivo's is het nulpunt 
het midden van de zware gaten put. 
Wanneer in de put compressie heerst (>53% Indium) is de zware gaten put de 
diepste. In het geval van tensie (<53% Indium) is de lichte gaten put de diepste. 
Bij 53% is de quanturnput 'lattice matched' met de lnP barrière. Bij 47,5% zijn de 
lichte en zware subband aan elkaar gelijk. Bij percentages rond de 47,5% is de 
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band menging tussen de lichte en zware subband groot. In figuur 3.10 staat de 
dispersie relatie met 47% Indium afgebeeld. 
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figuur 3.10: Dispersierelatie in het 2 dim. vlak voor een bezette lnGaAs quanturnput 

Door de sterke band menging heeft het laagste energienivo een 'electron' karakter 
bij grote k-waarden. Deze zogenaamde 'camel-back' betekent dat de effectieve 
massa negatief is. Naast de Indiumconcentratie heeft ook de quanturnput breedte 
en de gatendichtheid invloed op de energienivo's. Figuur 3.11 laat de quanturnput 
breedte als functie van de Indium concentratie zien. 

200 

160 !:•LEl: 

e 120 
8 
"' co 
= "' 
" 80 ..J 

40 

o~--~----~~--~~~----~ 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 

Indium concantratlon lnGaAa 

figuur 3.11: Berekening waar de lichte- en zware gaten subband elkaar snijden voor de lnGaAs/lnP 

quanturnput De quantumputbreedte staat uit tegen de lndiumconcentratie. 
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De lijnen geven aan dat het laagste lichte- en zware gatennivo gelijk zijn. De twee 
lijnen zijn voor verschillende gaten concentraties. De concentratie heeft weinig 
effect op de energienivo's (zie ook figuur 3.9). Links van de lijnen is de lichte gaten 
subband het laagst in energie en rechts de zware gaten subband. 

3.2: Shubnikov-deHaas simulaties. 

3.2.1.: Inleiding. 

Numerieke simulaties van de Shubnikov-deHaas oscillaties zijn uitgevoerd om 
effectieve massa te bepalen als functie van het magneetveld. 
Het programma (Sdhsim2) geeft een numeriek simulatie van de weerstand in de 
lengte-richting van het sample als functie van het magneetveld. (Sdhsim2 is een 
verbeterde versie van Sdhsim.[251) Hiervoor wordt eerst m.b.v. een iteratieproces 
het Fermi nivo bepaald. De Fermi energie wordt bepaald uit formule (2.19) waarbij 
de gaten dichtheid ingegeven wordt. 
Formule (2.30) geeft de geleiding voor een Gaussische verbreding en m.b.v. formu
le (2.28) wordt de weerstand Rxx in de stroomrichting bepaald. De Landau nivo's 
zijn bepaald met behulp van het programma B_wave en worden in Sdhsim2 ingele
zen.[261 In deze formule komt de Hall spanning crxy voor, welke onder de voorwaarde 
kbT c:: "hCDc overgaat in de quanturn Hall spanning. Deze spanning wordt bepaald uit 
de verdeling over gelocaliseerde en geleidende gaten toestanden. (formule (2.34)) 
Met behulp van de plateaus in de Hall spanning is een makkelijke identificatie van 
de vulfactor mogelijk. 
Uit de simulaties van Rxx is het mogelijk om de dichtheid per subband te bepalen 
uit de periode van de oscillaties[251 . Ook is het mogelijk om uit de omhullende van 
de oscillaties de quanturn mobiliteit te bepalen. Uit de temperatuursafhankelijkheid 
van de oscillaties is de effectieve massa te bepalen. Deze effectieve massa wordt 
berekend met behulp van de formule voor ~hubnikov-deHaas oscillaties in laag 
veld (formule (2.34)). Deze methode wordt zowel voor de simulaties als voor de 
metingen toegepast. 

3.2.2.: Parabolische banden. 

Wanneer de E-k relatie parabolisch wordt verondersteld zullen Landau nivo's in het 
magneetveld lineair afhankelijk van B zijn. De Landau nivo's zijn dan equidistant en 
daarom zal er een effectieve massa per subband zijn, onafhankelijk van het mag
neetveld. Voor electrenen subbanden, in tegenstelling tot gaten subbanden, is de 
parabolische benadering een acceptabele. Deze benadering is gebruikt als test om 
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figuur 3.12: Rxx als functie van het magneetveld voor een electrenengas bij verschillende temperaturen. 

de effectieve massa bepaald uit energieverschil tussen opeenvolgende Landau 
nivo's te vergelijken met de effectieve massa bepaald uit de temperatuursafhanke
lijkheid van de SdH-oscillaties. De effectieve massa bepaald uit het energieverschil 
tussen twee opeenvolgende Landau nivo's is een invoerparameter van het pro
gramma. De temperatuursafhankelijkheid in de formule van de geleiding wordt 
veroorzaakt door de Fermi-Dirac verdeling. 
In onderstaande figuur zijn de simulaties voor verschillende temperaturen te zien. 
De volgende parameters zijn gebruikt in de simulatie: JJ=2m2Ns, E=O%, m·=0.5m0 , 

n=9.1 1015 cm-2
, range=5.8 1 o-9 m. 

Het percentage gelocaliseerde toestanden wordt aangegeven door de parameter E. 
De range van de strooipotentiaal is een belangrijke fit parameter om er voor te 
zorgen dat de oscillaties niet gesuperponeerd zijn op een oplopende flank. Als de 
range van de strooipotentiaal niet goed gekozen is vertoont de simulatie een 
inzakking van ieder maximum. De effectieve massa bepaald uit de simulaties 
m.b.v. (sX)/sinh(sX) uit vergelijking (2.31) zijn binnen de 0.5% gelijk aan de inge
voerde cyclotron effectieve massa. De uitwerking met betlulp van formule (2.31) 
vereist dat de oscillaties klein zijn (JJBc:1). Terwijl de amplituden van de oscillaties 
ten opzichte van de klassieke magnetoweerstand niet zeer klein zijn, komerr de 
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bepaalde effectieve massa's goed overeen. Dit rechtvaardigt de conclusie dat de 
cyclotron effectieve massa en de effectieve massa bepaald uit het Shubnikov
deHaas effect voor parabolische banden gelijk zijn. 

3.2.3.:Niet-parabolische banden: Landau opsplitsing in de valentieband. 

De Landau waaiers bepaald met B_wave zijn gebruikt voor de simulaties van Rxx 
voor gatengassen. In figuur 3.13 staat de simulatie voor de AlGaAs/GaAs quanturn
put afgebeeld. De belangrijkste invoerparameters zijn: 1J=6m2Ns E=30% n=9.1 1015 

cm-2 bij een temperatuur van 60mK. De factor tussen de breedte van de Gauss 

klok voor de gelocaliseerde-en geleidende toestanden is: rgeteidenir,oc= 0,4. 
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figuur 3.13: Simulatie van R,, en R,Y voor de AlGaAs/GaAs quanturnput met als belangrijkste invoerpa
rameters: ~=6m2Ns, E=30%, n=9, 1 1015 m·2

. 

In laag veld is de overeenkomst tussen gemeten en gesimuleerde Shubnikov
deHaas oscillaties goed, maar in hoog veld gaat dit niet meer op. De metingen aan 
deze structuur worden besproken in paragraaf 4.2. 
In de Hall spanning valt op dat enkele vulfactoren gemist worden die er in de 
metingen wel zijn. De Hall plateaus bij u=5,u=8 en u=10 zijn volledig weg omdat 
het Fermi nivo niet 'springt' maar vloeiend overgaat. De Landau nivo's kruisen het 
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figuur 3.13: HHÎ/HHJ. Landau waaier met daarin het Fermi-nivo voor GaAs quanturnput met gatendicht
heid n=9,1 1015 m·2

. 

Fermi nivo simultaan. Dit is duidelijk te zien in figuur 3.13, waar de Landau waaier 

met Fermi nivo is afgebeeld. (punt a in de grafiek) 
Doordat het Fermi nivo geen sprong maakt naar een Landau nivo met een lagere 
energie ontstaat er geen minimum in de oscillaties. Deze minima doen zich wel 
voor in de metingen. De oorzaak is dat bij de berekening van de Landau waaier in 
B_wave uitgegaan is van de axiale benadering. Dit betekent dat anisatrapie van de 
valentieband niet meegenomen is in de berekeningen. Effectief is hierdoor de 
interactie van Landau nivo's N met Landau nivo's N+4 verwaarloosd. [271

[
281 Er is dan 

een 'anti-crossing' weggevallen die er wel hoort te zijn. De niet meegenomen 
interactie tussen HH-up N=4 en HH-down N=O zorgt voor een simultane doorgang 
van HH-up N=5 en HH-down N=O door het Ferm i nivo. Hierdoor valt u=5 weg in de 

simulaties. Voor de andere weggevallen vulfactoren geldt dezelfde oorzaak. 
Bij lage velden kloppen de simulaties met de metingen, die in hoofdstuk 4 behan
deld worden en kan men dus effectieve massa's bepalen. De berekende effectieve 
massa's worden in paragraaf 4.2 met de metingen vergeleken. 
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Hoofdstuk 4: Transport Experimenten. 

4.1: Experimentele opzet. 

De transport eigenschappen van een halfgeleider kunnen gemeten worden met 
behulp van veranderingen in de weerstand ten gevolge van een magneetveld. Voor 
de Shubnikov-deHaas oscillaties zijn lage temperaturen vereist. De metingen zijn 
daarom verricht in een kryostaat waarin twee verschillende 'inserts' geplaatst 
kunnen worden. Voor temperaturen tussen 1,5K en 4,2K is een 4He bad gebruikt. 
De temperatuur wordt dan geregeld door de dampdruk van het 4He bad in te 
stellen. Voor lagere temperaturen tot 50 mK is een 4HePHe mengkoeler gebruikt. 
De temperatuur wordt geregeld met een stookweerstand en een temperatuursge
voelige weerstand in de mengkamer. In de kryostaat bevindt zich een superspoel 
die een magneetveld tot 12T kan genereren. 
Ten behoeve van de metingen zijn de preparaten in de vorm van een zogenaamde 
Hall-bar geëtst. (zie figuur 4.1) De stroom loopt via contacten 1 en 5. Over de 
contactparen die tegen over elkaar liggen wordt de Hall spanning gemeten en over 
de contactparen aan dezelfde zijde van de Hall bar wordt de SdH spanning geme
ten. Er zijn meer contactparen mogelijk, zodat eventuele contact uitval opgevangen 
kan worden. 
Met twee 'Loek-in' versterkers worden de Shubnikov-deHaas en de Hall-spanning 

2 3 4 

I 

figuur 4.1: Standaard meetconfiguratie voor SdH spanning en Hall spanning. 

gemeten. De temperatuur wordt gemeten met een 'Carbon-glass' weerstand die 
wordt uitgelezen met een AC-weerstandsbrug. Het geheel is verbonden met een 
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XY schrijver en een meetcomputer. 

4.2.1: Bepaling van de effectieve massa. 

De effectieve massa kan uit de temperatuursafhankelijkheid van de SdH oscillaties 

bepaald worden. De amplitude van deze oscillatie wordt bepaald door de factor 
sX /sinh(sX) uit formule (2.31) met X= 2rr2kbT/nroc. Deze factor bevat bij een vaste 
veldsterkte alleen de effectieve massa als fit parameter. Door bij verschillende 
temperaturen bij dezelfde veldsterkte de amplitude te bepalen en deze te normeren 
met een referentie amplitude verkrijgt men de volgende verhoudingsrelatie: 

(1) 

Als referentie neemt men een van de gemeten amplitude, waar de temperatuur het 
nauwkeurigste bekend is. 

4.2.2: Bepaling van de relaxatietijd. 

Als er 'grote' stromen (>1 ~) door het sample gestuurd worden, warmt het gaten

gas op ten opzichte van het rooster. Er ontstaat een evenwicht doordat de gaten 
via een verstrooiings mechanisme hun energie weer aan het rooster verliezen, de 
relaxatie. De karakteristieke tijd die hiervoor nodig is heet de relaxatietijd 't

9
. 

Bij opwarming neemt de amplitude van de SdH oscillatie af. Het verband tussen 
temperatuur van het 2DHG en de SdH oscillaties is bekend uit de effectieve massa 
bepaling. in dat geval was de temperatuuur van het gatengas nog gelijk aan die 
van het rooster. Door de amplitude van de temperatuurafhankelijke meting te 
vergelijken met die van de stroomafhankelijke meting kan de gatengas tempera
tuur bepaald worden. Het verband tussen de gatengas temperatuur en het toege
voerde vermogen vVordt gegeven door formule (2.43). De fit werd uitgevoerd met 

formule y = a+log(T
9
b + Tbrooster) waarbij y = log(dQ/dt). Uit de fitparameters a en b 

zijn de macht van de temperatuursafhankelijkheid van het toegevoerd vermogen en 
de relaxatietijd te bepalen. Rechtstreeks fitten bleek niet stabiel te zijn, doordat dan 
de meetpunten verkeerd gewogen worden in de berekening. 
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figuur 4.2: Shubnikov-deHaas oscillaties en bijbehorende Hall-weerstand voor een GaAs quanturnput 

4.3: Resultaten. 

4.3.1: Shubnikov-deHaas oscillaties en Quanturn Hall Effect. 

In magneetvelden tot 1 OT zijn de Shubnikov-deHaas- en Hall metingen verricht aan 
preparaat W596. In figuur (4.2) staat de meting bij 65mK afgebeeld. 
Voor B=OT is de zware gaten subband spin ontaard omdat de spin-baan koppeling 
nul is. In laagveld (B<3T) zijn de oscillaties periodiek omdat er geen groot verschil 
in bezetting is voor 'spin-up' en 'spin-down' van de zware gaten subband. Door dit 
geringe bezettingsverschil bezitten 'spin-up' en 'spin-down' gelijke periode in de 
SdH oscillaties. Hierdoor zijn deze twee ook niet te scheiden d.m.v. Fourier trans
formatie. Uit de periode van de SdH oscillaties wordt in dit geval de totale dichtheid 
bepaald. Uit de periode p kan via de formule n

9 
= 2e/ph de dichtheid bepaald 

worden. Uit de meting van figuur 4.2 volgt: 
n = (8 98 ± 0 02) 1015 m-2 

g I I 

In hoog veld (B>3T) treedt er een verschil in bezetting op voor de beide spintoe-
standen en wordt de spin splitsing zichtbaar in de SdH oscillaties. 
Uit de waarde van de weerstand Rxx bij B=OT kan de transportmobiliteit bepaald 
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worden. Rxx(O) = 1/b Pxx = 1/b 1/(n9e1J1) met I de lengte van de sample, b de breedte 
van het sample en 1J1 de transport mobiliteit. In de GaAs structuur is de transport

mobiliteit IJ1 = 12 m2Ns. 
In figuur 4.2 valt op dat de Rxx meting bij kleine magneetvelden rond de OT eerst 
toeneemt en rond 0.1 T stabiliseert. Dit wordt veroorzaakt door quanturn interferen

tie en wordt zwakke localisatie genoemd.[32n331 Quanturn interferentie ontstaat door 
terugverstrooiing van ladingsdragers in gesloten banen. Belangrijk hierbij is de 
fase-behoud tijd tq.. Ladingsdragers die er langer over doen om bij beginpunt terug 

te komen doen niet mee aan de zwakke localisatie. Deze interferentie kan zowel 
constructief als destructief zijn, afhankelijk van de spin oriëntatie. Indien door een 
verstrooiing de spin oriëntatie omkeert zal de interferentie destructief zijn, anders 

constructief. In het magneetveld zal de zwakke localisatie opgeheven worden 
doordat het B veld de golffuncties en daarmee de interferentie beïnvloed. In figuur 
4.2 blijkt dat er destructieve interferentie optreedt en dus de anti-localisatie over
heerst. Deze anti localisatie ontstaat door spin-baan verstrooiing, omdat door deze 
verstrooiing een spin-flip optreedt. De andere verstrooiingsmechanismen blijken 
minder dominant te zijn. 
In figuur 4.2 staat ook de Hall spanning afgebeeld. Uit de helling van de Hall 
weerstand voor s_,or kan met formule (2.32) de Hall dichtheid bepaald worden. 

n = (9 30 ± 0 03) 1015 m-2 
g ' ' 

Met behulp van formule (2.33) is het mogelijk om de plateaus te identificeren. In 
hoog veld zijn naast de even, ook de oneven vulfactoren duidelijk onderscheidbaar. 
Dit betekent dat bij hoge velden de spin splitsing belangrijk wordt. 
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4.3.2: Temperatuursafhankelijkheid: Bepaling van de effectieve massa 

De effectieve massa bepaald met behulp van vergelijking (4.1) staan afgebeeld in 
figuur 4.3 en tabel 4.1. De effectieve massa blijkt afhankelijk te zijn van het B-veld. 

Dit is was door de sterke niet paraboliciteit van de valentieband ook verwacht. (zie 
figuur 3.5) Rond 3T is er een overlap tussen de meting met de mengkoeler en het 

4He bad. Het verschil komt doordat bij 
Tabel 1: effectieve massa's als functie van het mag- de mengkoeler metingen bij B .. 3T zeer 
neetveld. 

B-veld 
[T] 

1.05 

1.10 

1.18 

1.30 

1.50 

1.82 

2.15 

2.40 

2.60 

2.75 

3.0 

3.2 

3.6 

3.9 

4.4 

5.9 

6.5 

7.2 

7.8 

8.8 

4He bad 

.60 ± .02 

.59 ± .02 

.58 ± .02 

.58 ± .02 

.56 ± .01 

.54 ± .01 

.54 ± .01 

.64 ± .01 

.85 ± .03 

.81 ± .04 

.70 ± .04 

meng-
koeler 

.50 ± .07 

.54 ± .07 

.49 ± .03 

.55 ± .03 

.57 ± .03 

.64 ± .02 

.68 ± .03 

.72 ± .02 

.74 ± .02 

.71 ± .02 

.75 ± .02 

grote oscillaties ten opzichte van het 
nulnivo (B=OT) aanwezig zijn. De for
mules voor de bepaling van de effec
tieve massa gelden alleen als de am

plituden klein zijn ten opzichte van de 
ondergrond. 
In figuur 4.3 staan ook de berekende 
waarden voor de effectieve massa ver
meld. De volle lijn geeft de effectieve 
massa bepaald door het energie ver
schil tussen twee opeenvolgende Land
au nivo's rond de Fermi-energie. De 
effectieve massa wordt gegeven door 
m* = lieB/öE. 
De stippellijn geeft de effectieve massa 
weer voor de 'spin-down' Landau ni
vo's. De Landau nivo's zijn de exacte 
oplossingen van de 4X4 Luttinger ma

trix in de axiale benadering. 
De driehoekjes zijn berekende effec
tieve massa's bepaald uit de Shubnik

ov deHaas simulaties. Deze simulaties 
zijn behandeld in paragraaf 3.3. Deze 
Shubnikov-deHaas massa's zijn een 
gemiddelde van de effectieve massa's 
bepaald uit overgangen rond het Fer
mi-nivo. Voor een uitleg hierover zie 

paragraaf 2.6. 
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figuur 4.3: Effectieve massa's uitgedrukt als fractie van de electron rustmassa voor de zware gaten 
subband. Zowel berekende als gemeten effectieve massa's zijn afgebeeld. 

De overeenkomst tussen berekende effectieve massa's en gemeten effectieve 
massa's is vooral in laag veld slecht. De simulaties van de Shubnikov-deHaas 
oscillaties hebben aangetoond dat de axiale benadering in het Luttinger formalisme 
een te eenvoudige voorstelling van de valentieband is. Door deze axiale benade
ring worden interacties tussen Landau nivo's met een index verschil van n=4 ver

waarloosd. Dit heeft invloed op de bepaling van de effectieve massa. Mogelijkerwijs 
zijn de gebruikte formules, welke afgeleid zijn voor parabolische banden, niet geldig 
voor niet-parabolische banden. Cyclotron experimenten moeten hier duidelijkheid 
ingaan brengen. 

4.3.3: Stroomafhankelijkheid: Bepaling van de relaxatietijd. 

Door de amplitude van de oscillaties van stroomafhankelijke SdH metingen te 
vergelijken met de temperatuursafhankelijke meting wordt de gatentemperatuur T9 

bepaald waar deze twee metingen aan elkaar gelijk zijn. 
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figuur 4.4: Verband tussen het toegevoerde vermogen en de gatengas temperatuur. De lijnen geven de 

best mogelijke fits weer. De gegevens van de fits staan vermeld in tabel 4.2. 
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Tabel 2: De resultaten van fit voor drie verschillende magneetvelden. 

8 [T] r.,+2 (T~.5K) 1:g [s] (T~.5K) r.,+2 (T :S.5K) 1:g [s] (T :S.5K) 

1.3 4.8 ± .3 (2.4±. 1) 1 o-9 4.1 ± .4 ( 1 . 2±. 1 ) 1 o-g 

1.5 5.0 ± .3 (3.5±.1) 1 o-9 3.3 ± .2 (4.4±.1) 10-10 

1.8 5.4 ± .2 (1.3±.1) 10-9 2.4 ± .3 (2. o±.1) 1 o-10 

In figuur 4.4 is de meting voor twee verschillende magneetvelden afgebeeld. In 
tabel 4.2 staan de gegevens voor drie magneetveld posities vermeld. De fit wordt 
berekend door y=a+log(T

9
b+(0.06)b) met y=log(dQ/dt) en a=log(ayA/13+2) en b=j3+2 

(Zie paragraaf 2.5.4). Energie relaxatie wordt veroorzaakt door twee verschillende 
inkoppelingsmechanismen.Volgens de theorie krijg je niet een macht van de tem
peratuur, maar is het de som van beide inkoppelingsmechanismen met een eigen 
macht. Maar op die manier is het niet mogelijk de meting te fitten. Daarom is 

gekozen om het temperatuursgebied in twee delen te verdelen en deze apart te 
fitten. (zie tabel2) Hieruit blijkt duidelijk dat er een overgang optreedt bij hogere 
temperaturen naar een hogere macht. Hier is voor lage temperaturen (T <0.5K) 
inkoppeling via de piëzo electrische potentiaal het belangrijkste proces. Bij hoge 
temperaturen (T>0.5K) is de deformatie potentiaal koppeling het dominante proces. 
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Hoofdstuk 5: Magneto Optische Experimenten aan een 2DHG. 

5.1: De opstelling. 
De foto-luminescentie (excitatie) experimenten zijn verricht in het Laboratorium voor 
Hoge Magneetvelden van de Katholieke Universiteit in Nijmegen. De magneet 
levert continue magneetvelden tot 17T. Het sample bevindt zich in een 4He bad op 

figuur 5.1: Schematische weergave van de PL opstelling. 

4,2K. In figuur 5.1 staat een schematische afbeelding van de opstelling. 
Voor excitatie experimenten wordt de Argon laser gebruikt als pomp laser voor de 
Titaan Safier laser. Het bereik van deze laser is van circa 700nm tot 860nm. De 
chopper dient om met een lock-in versterker fase gevoelig te kunnen detecteren. 
De combinatie van V4 plaatjes en polarisatoren dient om circulair gepolariseerd 
laserlicht te verkrijgen en om circulair polarisatie gevoelig te detecteren. 

5.2: Foto-luminescentie excitatie metingen aan een GaAs quanturnput 

De metingen aan de GaAs quanturnput zijn uitgevoerd om de berekeningen van de 
valentieband structuur te toetsen met experimenten. Voor de excitatie is zowel links 
als rechts gepolariseerd laserlicht gebruikt. Ook de detectie is links en rechts 
gepolariseerd uitgevoerd zodat spin richting gevoelig gemeten kon worden. Voor 
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elke magneetveldpositie zijn er 4 spectra gemeten (crexcitatie.detectie: cr_, cr_+,cr++ ,crJ. 
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figuur 5.2: foto-luminescentie excitatie spectra bij verschillende magneetvelden voor cr__ en cr •• polari
satie. 
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In figuur 5.4 staat de PL meting afgebeeld voor de 4 polarisatie combinaties. Het 
verschil tussen de metingen met gelijke polarisaties, cr_ en cr++, is de opsplitsings
energie tussen de 'spin-up' en 'spin-down' van de electronen- en gaten subbanden. 
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cr ~HHt-Et 

~HH"'-E-1-
B=8T 

cr cr ++ --

l.Oxl0-5 
....... ·- ~ 
(!) 

·"= Vl 
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1.558 1.562 
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figuur 5.4: foto-luminescentie spectra voor de 4 mogelijke circulaire polarisatie combinaties bij een 
magneetveld van 8T. 

In het geval van de kruis polarisaties cr_+ en cr+- worden bij PL experimenten dezelf
de piekposities gemeten als bij respectievelijk cr++ en cr_. De intensiteit van de foto 
luminescentie is geringer bij kruispolarisaties, door de spin geheugen effecten. 
Door de circulaire polarisatie bij de excitatie wordt er spin-richtings gevoelig ge
exciteerd. Als er tijdens de relaxatie in de electrenenband spin geheugen optreedt, 
zal bij gelijke polarisatierichting in excitatie en detectie een overgang zichtbaar 
worden. In het ideale geval zal er dan geen intensiteit te zien zijn bij de kruispola
risatie. Een overgang in de kruispolarisaties wordt zichtbaar als er een 'spin-flip' 
(verandering in de spin richting) optreedt. 
Uit de magneetveldafhankelijkheid van de PL metingen is gepoogd een effectieve 
massa te bepalen voor de zware gaten subband. Met behulp van de formule voor 
de gereduceerde effectieve massa, 1/IJ = 1/me + 1/m

9
, is één effectieve massa voor 

zowel de electrenen subband als voor de gaten subband te bepalen. Deze metho-
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de verondersteld parabolische subbanden met één constante effectieve massa, wat 
zeker voor gaten niet het geval is. Deze methode blijkt ook niet geschikt, omdat 
voor de gaten een negatieve effectieve massa uit de PL metingen volgt. 
Indien de berekeningen, voor zowel de gaten als de electronen, als vergelijking met 
de metingen gebruikt worden, wordt een redelijke overeenkomst gevonden. Deze 
berekening staat als laagste nivo afgebeeld in figuur 5.5, samen met de meting. 
Later zal op deze figuur teruggekomen worden. Uit exacte berekening van de 
valentieband en de geleidingsband blijkt het dan wel mogelijk om een effectieve 
massa te bepalen. 

In figuur 5.2 en 5.3 zijn de foto-luminescentie excitatie (PLE) spectra voor verschil
lende magneetvelden te zien. In figuur 5.2 zijn de spectra voor de cr_ excitatie en cr_ 

detectie afgebeeld in de bovenste grafiek. In de onderste grafiek zijn de spectra 
voor de cr+ excitatie en cr+ detectie afgebeeld. De kruispolarisaties cr_+, cr_ voor 
excitatie en cr+ voor detectie, staat in de bovenste grafiek van figuur 5.3. De kruis
polarisatie cr+-• cr+ voor excitatie en cr_ voor detectie, staat in de onderste grafiek in 
figuur 5.3. 
Bij de kruispolarisaties, cr+- en cr_+, is de intensiteit van de foto-luminescentie excita
tie piek voor de HH0-E0 overgangen geringer, door de spin geheugen effecten. Bij 
kruispolarisaties treden alleen zware gaten overgangen op, wanneer er een 'spin
flip' optreedt voordat de vrije ladingsdrager recombineert. Bij de kruispolarisatie, cr+

en cr_+, zal bij volledige spin geheugen de intensiteit nul zijn van de HH0-E0 over
gang, 
Bij de LH0-E0 overgangen verwacht je een grotere intensiteit bij de kruispolarisaties. 
De toegestane overgangen bij excitatie zijn LHt-E-1- (cr_ ) en LH-1..-Et (crJ. De 
detectie vindt plaats op de laagste toegestane overgang, de HHt-Et (cr_ detectie) 
en de HH-1--E-1- (cr+ detectie) overgang. Bij gelijke excitatie en detectie moet bij een 
lichte gaten overgang een 'spin-flip' in de geleidingsband optreden. Deze 'spin-flip' 
is nodig voor de detectie, omdat dit een overgang naar de zware gaten subband is. 
Verwacht wordt dus voor de lichte gaten subband overgangen een grotere intensi
teit bij kruispolarisaties. Uit de metingen blijken de lichte gaten overgangen bij 
kruispolarisaties de sterkste overgangen te zijn, terwijl de zware., gaten bijna niet 
waarneembaar zijn. Het vergelijken van intensiteiten in de spectra is een kritieke 
aangelegenheid, omdat de intensiteiten niet genormeerd zijn. 
De overgangsenergieën liggen bij gelijke energieposities voor de paren cr+- met cr++ 

en cr_+ met cr_. In de PL metingen worden in tegenstelling tot PLE de paren met 
gelijke overgangsenergieën gevormd door cr_+ met cr++ en cr+- met cr_. (zie figuur 5.4). 
Dit komt omdat in de PL metingen detectie de overgangsenergie bepaald en in 
PLE de excitatie. 
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figuur 5.5: Vergelijking tussen berekende en gemeten overgangsenergieën. De punten zijn de pieken uit 

de foto-luminescentie excitatie spectra van figuur 5.2. 
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De mogelijke overgangen staan schematisch aangegeven in figuur 2.7. De bere

kende Landau waaier van de overgangen in de foto-luminescentie excitatie spec
tra, met de meetpunten voor cr_ en cr++ polarisatie zijn afgebeeld in figuur 5.5. De 
overgangen waargenomen in het magneetveld zijn onder te verdelen in 2 groepen. 
Overgangen van de lichte gaten subband met de electrenen nivo's en die van de 
zware gaten subband met de electrenen nivo's. Voor cr_ zijn de toegestane over
gangen HHt-Et en LHt-E-l.. met gelijke Landau index. Voor de cr++ polarisatie zijn 
de toegestane overgangen HH-l..-E-l.. en LH-l..-Et met gelijke Landau index. 
De overgangen komen goed overeen met de berekende toegestane overgangen. In 
de berekeningen is een bandafstand renormalisatie meegenomen van 11 meV. 
Deze renormalisatie komt overeen met berekeningen en metingen van bandafstand 
renormalisaties in p-type GaAs quanturnputten door S. Haacke[191

. In dat geval 
stemmen de berekende overgangen en de gemeten absorptie energieën overeen 
bij B=OT. 
De bovenstaande besproken overgangen zijn alle toegestane overgangen. Het 
blijkt dat voor de verklaring van de metingen ook één niet toegestane overgang 
meegenomen moet worden.De enige niet toegestane overgangen die zichtbaar zijn 
in de spectra zijn die aan het Fermi-nivo. Deze zijn in de figuur 5.5 aangegeven 
met a:fermi-edge. Dit zijn 'verboden' overgangen van een gat aan het Fermi-nivo 
met het laagste electron nivo. Hierop wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 
In de figuur met de Landau-waaiers staan ook het toegestane overgangen aan het 
Fermi-nivo (Et) afgebeeld. Overgangsenergieën beneden dit Fermi-nivo bestaan uit 
LH overgangen. Energieën kleiner dan de Fermi-energie in de HH0 subband zijn 
bezet en zijn dus in absorptie experimenten niet zichtbaar. De overgangen boven 
het Fermi-nivo zijn toegestane overgangen van de HH subband naar het bijbeho
rend electron nivo. De HH overgangen bezitten een grotere oscillatorsterkte dan de 
LH overgangen, zodat boven het Fermi-nivo alleen de HH overgangen zichtbaar 
zijn. De gevulde ronde punten (d) gaan over van een LH karakter naar een HH 
karakter doordat het Ferm i nivo bij ±1 OT overgaat naar een lager Landau nummer. 
In de berekende overgangsenergieën zijn geen exciton effecten meegenomen. De 
bindingsenergie van excitonen is in zwaar gedoteerde systemen klein ten opzichte 
van lege systemen, waar deze energie verschuiving van groot belang isY41 Dit komt 
door 'screening' van het exciton. Onze resultaten geven aan dat 'screening' op
treedt bij zowel de lichte gaten subband als de zware gaten subband. Dat maar 
één subband 'gescreend' wordt en één andere niet, zoals voorkomt bij de electre
nen subbanden, vindt zijn oorzaak in de sterk verminderde overlap door de ver
schillende quanturnnummers van de subbanden.[361 De overlap tussen het gevulde 
i=O gaten nivo en het i=O electron nivo is maximaal in tegenstelling tot het i=1 

electron nivo. 
De laagste lichte gaten subband en zware gaten subband bezitten het zelfde 
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quanturnnummer i=O, zodat screening effectief op beide subbanden werkt. De 
overlap tussen de i=O gaten nivo's en het laagste electron nivo is maximaal. 
Als excitonen belangrijk zijn wordt in de foto-luminescentie experimenten een kwa
dratisch verband in de overgangsenergieën als functie van het magneetveld ver
wacht Dit is in de PL metingen aan de GaAs put niet het geval. Ook het feit dat de 
verschuiving, de bandafstand renormalisatie, voor lichte en zware gaten gelijk is, 
betekent dat als er excitonen zijn deze gelijke bindingsenergieën bezitten. Het 
verschil in effectieve massa voor lichte en zware gaten voorspelt verschillende 
bindingsenergieën voor beide excitonen. Indien excitonen al een rol spelen zal de 
bindingsenergie dus klein zijn. Daarom is bij de verklaring van de overgangs ener
gieën alleen uitgegaan van vrije electrenen en vrije gaten. In figuur 5.8 is de best 
mogelijke fit afgebeeld waar het exciton karakter meegenomen is. De exciton 
correcties zijn meegenomen als zijnde waterstof energie nivo's in 2 dimensies in 
een magneetveldY01 De fit parameter is de bindingsenergie van het exciton. In 
deze berekeningen worden parabolische banden verondersteld met één constante 
effectieve massa voor zowel electrenen als gaten. 
De volle lijnen zijn de 1 s,2s,3s en 4s nivos voor het HH0-E0 exciton. De bindings
energie is Eb = 3meV ( bij beide figuren.). De stippellijnen zijn de s-toestanden 
voor het LH0-E0 exciton met bindingsenergie Eb= 3meV In dit geval is het nog 
steeds nodig om verboden overgangen bij het Fermi-nivo in de gaten subband mee 
te nemen. Beschouw je deze overgangen als de 1 s toestand van het LH0-E0 exci
ton, dan is er totaal geen overeenstemming met de metingen mogelijk. Bij a_ is de 
fit bij enkele meetpunten beter, bij andere minder goed. Daarentegen is de fit bij 
a++ duidelijk minder goed, doordat de exciton modellering geen verschil maakt 
tussen 'spin-up' en 'spin-down'. De lichte gaten excitonen stemmen niet overeen 
met de metingen. De meetpunten aangeduid met de letter a erbij kunnen geen 
zware gaten exciton overgangen zijn, omdat deze onder het Fermi-nivo liggen. Bij 
de berekeningen met vrije gaten en vrije electrenen komen deze meetpunten wel 
overeen met overgangen tussen lichte gaten en electronen. 
Het feit dat zowel voor lichte als zware gaten de zelfde kleine bindingsenergie 
gevonden wordt, de Fermi kant nog steeds verklaard moet worden met vrije gaten 
en electrenen en spin richting miet meegenomen wordt, lijkt de conclusie dat 
excitonen een verwaarloosbare rol spelen in dit zwaar gedoteerde GaAs sample te 
rechtvaardigen. 
Voor het correct meenemen van exciton effecten zou de berekening van gaten 
nivo's en electron nivo's aangepast moeten worden. 
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5.3: Fermi-nivo singulariteit. 

In figuur 2.7 is er enkel 
sprake van toegestane over
gangen. Het blijkt dat in 
sterk gedoteerde quanturn
putten ook niet toegestane 
overgangen een belangrijke 
rol spelen.l221 Deze verbo
den overgangen worden 
mogelijk bij sterke ver
strooiing aan zowel geïoni
seerde onzuiverheden als bij 
gat-gat verstrooiing. Tijdens 
een verstrooiing is het gat 
even 'geloca:iseerd', waar
door volgens Heisenberg's 
onzekerheidsrelatie ~k groot 
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figuur 5.9: Fermi-kant. welke gevormd wordt door verboden over
gangen tussen Fermi-nivo en het laagste electron nivo. 

is. Hierdoor zal een overgang met een verandering in k-waarde toch toegestaan 
zijn. De in het GaAs sample voorkomende verboden overgangen zijn die van een 
gat aan het Fermi-nivo met het laagste electron nivo. (figuur 5.9) De Fermi-nivo 
singulariteit is in foto-luminescentie excitatie experimenten te zien als een absorptie 
toename aan het Fermi-nivo. Deze Fermi-nivo singulariteit treedt alleen op in gedo
teerde quanturnputten waar sprake is van een sterk gedegenereerd gatengas 
(electronengas) en een electron (gat) zodat het exciton door de zee van ladings
dragers als het ware 'weggescreent' wordt. [231 De correlatie tussen de 'zee van 
gaten' en het vrije electron zorgt voor een toename in de oscillator sterkte. In figuur 
5.10 is de Ferm i kant voor verschillende magneetvelden afgebeeld. Er is een 
duidelijke versterking van de absorptie aan het Fermi-nivo. In de voorgaande 
paragraaf is aangetoond dat in de GaAs quanturnput excitonen niet belangrijk zijn. 
Dit is een voorwaarde om de Fermi-kant in het spectrum waar te nemen. 
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figuur 5.10: Fermi-kant bij verschillende magneetvelden. 
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5.4: Foto-luminescentie excitatie metingen aan een lnGaAs quanturnput 

Net als voor de GaAs quanturnput zijn voor lnGaAs theorie en experimenten met 
elkaar vergeleken. De experimenten zijn op gelijke wijze uitgevoerd als bij de GaAs 
put. Het lnGaAs sample (W661) heeft een Indiumconcentratie van 10%, een gaten
dichtheid van 6,0 1015 m-2 en een putbreedte van 95À. 
In figuur 5.11 en 5.12 staan de P.L.E. spectra voor verschillende magneetvelden 
afgebeeld. In dit geval zijn de configuraties cr++ en cr+- in 5.11 te zien en in 5.12 de 
configuraties cr_ en cr_+· 

Opvallend verschil met de GaAs put is dat de intensiteit van de pieken toeneemt 
met het magneetveld terwijl bij GaAs boven de 1 OT de intensiteit afnam. Het matrix 
element voor de optische overgangen bij het lnGaAs blijkt bij hoge magneetvelden 
groter te zijn dan bij GaAs. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de 
golffuncties bij lnGaAs meer hun originele karakter behouden dan de GaAs golf
functies in het magneetveld. Hierdoor is de overlap met de electron golffuncties 
groter. Het behoud van het originele karakter van de golffunctie komt door de 
geringere menging van de lichte en zware gaten subbanden in de lnGaAs quan
turnput 
De vergelijking van de overgangsenergieën met de berekeningen zijn in figuur 5.13 
en 5.14 weergegeven voor de vier verschillende polarisatie combinaties. Bij alle 
berekende Landau waaiers is 14 meV opgeteld, zodat de LH0-E0 overgang bij 
B=OT in metingen en berekeningen een gelijke energie bezit. Deze positieve ver
schuiving is niet te verklaren met een bandgap renormalisatie. Dit zou een nega
tieve verschuiving tot gevolg hebben. In de berekeningen is voor de bandafstands
bepaling een Indiumconcentratie van 10% gebruikt. Een Indium concentratie van 
8,5% zou de gewenste verschuiving tot gevolg hebben, alleen geven röntgen 
experimenten een concentratie aan van 10%. Een verandering van de putbreedte 
of de gatenconcentratie kan nooit alleen de gewenste verandering teweeg brengen. 
Of de gebruikte theorie voor de bandafstand (formule 2.52) niet correct is, of een 
van de groeiparameters, zal verder onderzoek aan lnGaAs quanturnputten moeten 
uitwijzen. 
De berekende overgangen welke bij een bepaalde polarisatie zichtbaar zijn, zijn 
gelijk aan die bij GaAs. Voor cr+ zijn dit LH0-l..-E0 t (stippellijnen), HH0-l..-E0-l.. (volle 
lijnen) en de hogere orde overgang HH1-L--E1l Voor cr_ zijn dit LH0t-E0-l.., HH0t-E0t 
en de hogere orde overgang HH1 t-E1 t. 
Een verschil met de metingen aan het GaAs sample dat opvalt in figuren 5.11 en 
5.12 is dat de kruispolarisaties cr+- en cr_+ andere overgangen laten zien dan cr++ 

respectievelijk cr_. In de kruispolarisaties bij lnGaAs zijn duidelijk LH0-E0 overgan
gen zichtbaar die volledig ononderscheidbaar zijn in de gelijke polarisatie metingen 
( cr_ en cr+J. 
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figuur 5.11: foto-luminescentie excitatie spectra bij verschillende magneetvelden voor cr •• en cr._ polari
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figuur 5.13: Vergelijking tussen berekende en gemeten overgangsenergieên. De punten zijn de pieken 
uit de foto-luminescentie exctitatie spectra van figuur 5.11. 
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figuur 5.14: Vergelijking tussen berekende en gemeten overgangsenergieên voor de polarisaties cr __ en 
cr .•. De punten zijn de pieken uit de PLE spectra van figuur 5.12. 
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Dit geeft een indicatie dat in dit sample minder 'spin-flips' optreden en dit sample 
een betere spin geheugen bezit dan het GaAs sample. In gelijke polarisaties, cr_ en 
cr++, is bij lnGaAs voor een lichte gaten overgang een 'spin-flip' noodzakelijk. 
Een grotere spin-splitsing van de electronen subband bij lnGaAs ten opzichte van 
de GaAs quantumput, is een mogelijke oorzaak van de afname van de 'spin-flips' in 
lnGaAs. De spin-splitsing is afhankelijk van de g-factor. Deze g-factor is voor GaAs 
-0,44 en voor InAs -14,7. 
De zware gaten overgangen komen zowel in kruispolarisatie als gelijke polarisatie 
voor. De pieken van zware gaten overgangen bij kruispolarisaties komen alleen te 
voorschijn als er een overgang in spinrichting optreedt, voordat de vrije ladingsdra
ger recombineert. 
De spectra van cr_ en cr++ zijn vrijwel identiek en ook die van cr+- en cr_+ lijken op 
elkaar, wat betreft piekposities. Er zijn wel intensiteitsverschillen tussen de verschil
lende polarisaties. Ook in de berekeningen zijn de verschillen tussen de cr_ en cr+ 

overgangsenergieën klein. Het verschil tussen 'spin-up' en 'spin-down' in de gaten 

subband lijkt te worden opgeheven door de 'spin-up' en 'spin-down' van de elec
trenen subbanden. 
Bij ± 1,5 eV snijdt de LH0-E0 overgangsenergieën de HH0-E0 overgangen. Door dit 
en het feit dat de pieken zeer verbreed zijn, lijken de overgangen in cr_ en cr++ een 
menging van meerdere overgangen te zijn. De hogere overgangsenergieën zijn niet 
duidelijk te identificeren. Een exciton effect is uitgesloten omdat dit vooral de lagere 
overgangsenergieën beïnvloedt. De gemeten overgangsenergieën komen goed 
overeen met de berekeningen. Excitonen blijken ook hier, net als in de GaAs put, 
een klein effect te zijn door de hoge doteringsconcentratie. 

Verboden overgangen, zoals de 'niet toegestane' overgangen aan het Fermi-nivo in 
GaAs, zijn niet zichtbaar in de spectra. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen. 

Er zijn berekeningen en experimenten uitgevoerd om het effect van strain op de 
effectieve massa te bepalen. In de eerste plaats is gekeken naar een ongestrainde 
GaAs quantumput, omdat in de literatuur nog weinig gedaan is aan de combinatie 
van berekeningen en metingen aan gatengassen in een magneetveld. Berekenin
gen aan gaten gassen in een magneetveld zijn voor het eerst exact opgelost met 
behulp van de Luttinger Hamiltoniaan differentiaalvergelijkingen. 

Aan de GaAs quanturnput zijn zowel optische als transport experimenten verricht. 
De optische experimenten bestonden uit foto-luminescentie- en foto-luminescentie 
excitatie experimenten. De gemeten PLE energieën in het met gaten gedoteerde 
systeem bleken goed te verklaren met de berekeningen van overgangen tussen 
vrije gaten en vrije electronen. 
Hoewel de optische experimenten een bewijs waren voor de correctheid van de 
berekende Landau nivo's, bleken de transport experimenten voor problemen te 
zorgen bij de vergelijking tussen experiment en berekening. Met behulp van tem
peratuursafhankelijkheid van de Shubnikov-deHaas zijn de effectieve massa's als 
functie van het magneetveld bepaald. Om deze met de berekeningen te vergelijken 
zijn de Shubnikov-deHaas oscillaties gesimuleerd, gebruik makend van de bere
keningen van de valentieband in het magneetveld. Uit de temperatuursafhankelijk
heid van deze simulaties zijn effectieve massa's bepaald. Zowel deze massa's als 
de theoretisch bepaalde effectieve massa's uit het energieverschil tussen opeenvol
gende Landau nivo's aan het Fermi-nivo, blijken hoger te zijn dan de gemeten 
massa's. 
De simulaties van de Shubnikov-deHaas oscillaties hebben aangetoond dat de 
axiale benadering in het Luttinger formalisme een te eenvoudige voorstelling van 
de valentie band is . De axiale benadering verwaarloosd interacties tussen Landau 
nivo's met een index verschil van n=4. Hierdoor vielen enkele minima in de simula
ties weg. Of deze benadering ook zijn invloed heeft op de effectieve massa's, of 
dat een andere oorzaak een rol speelt, is op het ogenblik nog niet bekend. Een 
andere oorzaak kunnen de gebruikte formules zijn, welke voor parabolische ban
den afgeleid zijn. 

Het programma om de Landau waaiers te berekening moet dus aangepast worden, 
zodat de interacties tussen de Landau nivo's goed berekend worden. 
Duidelijkheid over de oorzaak van verschil tussen gemeten en berekende effectieve 
massa's moeten cyclotron experimenten gaan brengen. Deze experimenten zullen 
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in de nabije toekomst ook uitgevoerd worden. 

Uit de stroomafhankelijkheid van de Shubnikov-deHaas oscillaties zijn de relaxatie
tijd en de macht van de temperatuursafhankelijkheid in het gedissipeerde vermo
gen bepaald. In het stroomsterkte interval (tot 1 ~) waarin de experimenten uitge
voerd zijn, blijkt een duidelijke overgang in de richtingscoëfficiënt van de logaritme 
van het gedissipeerde vermogen tegen de logaritme van de gatentemperatuur 
aanwezig te zijn. Er is een duidelijke overgang van piëzo electrische potentiaal 
inkoppeling voor lage temperaturen (T<O.SK) naar deformatie potentiaal inkoppeling 
voor hogere gaten temperaturen (T>0.5K). 

Er moet nog gekeken worden naar de invloed van het magneetveld op de stroom
afhankelijkheid omdat dit nog een niet begrepen probleem is. Verder zou men 
kunnen kijken of gestrainde halfgeleiderstructuren het zelfde verband laten zien als 
GaAs. 

De berekeningen zijn ook gedaan aan gestrainde lnGaAs quanturnput structuren 
met AlGaAs barrières. Uit deze berekeningen kwam naar voren dat strain een 
duidelijk meetbare invloed moet hebben op de effectieve massa. Door compressie 
in de lnGaAs quanturnput schuiven de zware gaten subband en de lichte gaten 
subband uit elkaar in energie. Hierdoor wordt de band opmenging kleiner en de 
subbanden meer parabolisch. Dit heeft een verlaging van de effectieve massa tot 
gevolg. 
Aan het lnGaAs sample (1 0% Indium) zijn alleen foto-luminescentie excitatie expe
rimenten gedaan. De berekeningen van de overgangsenergieën tussen vrije gaten 
en vrije electronen geven een goede overeenkomst met de pieken in de spectra. 
De berekeningen zijn met een energie van 14 meV verschoven om de berekenin
gen bij B=OT met de metingen overeen te laten komen. De oorzaak van deze 
verschuiving is nog niet duidelijk. 
Een vergelijking tussen de optische metingen aan de GaAs quanturnput en de 
lnGaAs quanturnput levert enkele opvallende verschillen. Bij GaAs zijn de kruispo
larisaties cr_+ en cr+- gelijk aan respectievelijk cr_ en cr++, maar met duidelijk verschil
lende intensiteiten. Bij kruispolarisatie en gelijke polarisatie zijn zowel lichte gaten 
als zware gaten overgangen waarneembaar, door het optreden van een ve
randering in de spin-richting ('spin-flip'). 
Bij de lnGaAs quanturnput spelen 'spin-flips' waarschijnlijk een onbelangrijkere rol, 
omdat de lichte gaten overgangen de kruispolarisaties domineren en niet waar
neembaar zijn in de gelijke polarisatie metingen. De zware gaten overgangen zijn 
in alle vier de polarisatie combinaties waarneembaar met verschillende intensitei-
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ten. 
Een mogelijke reden waarom 'spin-flips' in de geleidingsband onbelangrijker zijn, in 
de lnGaAs put dan in de GaAs put, is de grotere spin-splitsing in de electrenen 

subbanden. De g-factor in lnGaAs is vele malen groter dan in GaAs. 

Meer experimenten aan lnGaAs samples moeten duidelijkheid verschaffen of de 
verschuiving van 14 meV te maken heeft met de berekening van de bandafstand of 

een van de groeiparameters verkeerd blijkt te zijn. 
Het effect van 'spin-flips' vraagt om een nadere analyse d.m.v. meerdere experi-

menten aan lnGaAs samples. 
Verder moeten er nog transport experimenten gedaan worden aan gestrainde In
GaAs structuren, met wisselende Indium concentraties. Ook interessante expe
rimenten kunnen gedaan worden aan lnGaAs quanturnputten met lnP barrières, 
omdat deze zowel positieve als negatieve strain in de put kan hebben. 

--------------------------------~ 
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