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Samenvatting.

In de halfgeleider elektronica speelt galliumarsenide (GaAs)

een belangrij ke rol bij hoogfrequent toepassingen, door de

hoge beweeglijkheid van ladingsdragers, en bij elekto-optische

toepassingen, door de directe bandgap. Daarnaast is er nog het

voordeel dat in de GaAs-technologie passende overgangen naar

andere halfgeleiders gemaakt kunnen worden. De meest

toegepaste overgang hierbij is tussen AlxGa1_xAs en GaAs,

waarbij aan de hetero-junctie een bandsprong optreedt. Op

basis hiervan zijn nieuwe bouwstenen mogelijk, bijvoorbeeld de

High Electron Mobility Transistor (HEMT) of de Double Barrier

Resonant Tunneling Diode (DBRTD).

Bij een n-AlxGa1_xAs/p- -GaAs hetero- j unctie ontstaat door de

bandsprong in de geleidingsband in het AlxGa1_xAs een

depletielaag en in het GaAs een potentiaalput. In deze put

hoopt zich lading op. am deze ophoping van lading te kunnen

voorspellen worden verschillende theoretische modellen

gebruikt. Deze modellen gaan uit van een potentiaalput in het

GaAs met een oneindig hoge barriere aan de hetero- junctie.

Deze modellen worden vergeleken en er worden aanpassingen

gedaan voor de potentiaalput in het GaAs met een eindig hoge

potentiaal-barriere aan de junctie. Deze modellen worden

onderling en met de vorige modellen vergeleken.

De verschillende modellen worden dan gebruikt om de gate

capaciteit van de HEMT te berekenen. De verschillen die de

modellen hierbij geven zijn klein. Aan de hand van de gate

capaciteit van de HEMT is dus geen uitspraak te doen over de

geldigheid van de theoretische modellen.
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1. Inleiding.

In de elektronica spelen halfgeleiders een steeds

belangrijkere rol. Enerzijds in de micro-elektronica, waar het

streven is om de bouwstenen kleiner en sneller te maken.

Anderzijds als schakel tussen optische en elektronische

signalen in de opto-elektronica, waar door het gebruik van

optische signalen de snelheid vergroot wordt en de

gevoeligheid voor elektromagnetische storingen kleiner.

Zowel in de micro-elektronica als in de opto-elektronica

neemt de halfgeleider GaAs een belangrijke plaats in. In de

micro-elektronica omdat snelle bouwstenen mogelijk zijn door

de hoge beweeglijkheid van de ladingsdragers in het GaAs. En

in de opto-elektronica als overgang tussen optische en

elektrische signalen, omdat GaAs een directe bandovergang

heeft.

Naast deze twee voordelen van het GaAs zijn er bovendien in

het GaAs hetero-overgangen, hetero-juncties, mogelijk met

andere tertiaire of quartaire halfgeleiders. Bij deze

overgangen blijft de kristalstruktuur behouden. De meest

voorkomende hetero-junctie is de AlxGa1_xAs!GaAs hetero-junctie.

Aan deze overgang treedt een bandsprong op.

Er zijn verschillende bouwstenen die juist gebruik maken van

deze bandsprong, bijvoorbeeld de HEMT (high electron mobility

transistor) en de DBRT (double barrier resonant tunneling

diode). Aan de junctie kan in het GaAs een potentiaalput in de

geleidingsband ontstaan. Hier vindt een opeenhoping van

elektronen plaats, waarvan bijvoorbeeld de HEMT juist gebruik

maakt. De potentiaalput die ontstaat is zo smal dat de

elektronen zich niet meer op ieder willekeurig energie-niveau

kunnen bevinden. In de put ontstaan discrete energie-niveaus

waarop elektronen zich kunnen bevinden, de 2D-elektronen.

Om het gedrag van bouwstenen met de AlxGa1_xAs!GaAs hetero

junctie te kunnen verklaren en voorspellen worden er modellen

van de bouwstenen opgesteld. Daarvoor zijn modellen van de
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hetero-junctie nodig. Voor de potentiaalput en de ladings

verdeling aan de hetero-junctie bestaan verschillende

modellen. Onderzocht dient te worden of de modellen

realistisch zijn en of ze een goede benadering geven voor de

potentiaalput en de ladings-verdeling.

Eerst zal de theorie gepresenteerd worden (hoofdstuk 2) en

daarna zullen de modellen bekeken en getest worden. De

resultaten worden vergeleken en de modellen worden globaal

bekeken op toepasbaarheid en effectiviteit (hhofdtuk 3).

Daarna zullen boven en bovenin de put 3D-elektronen meegenomen

worden, dit zijn elektronen die vanaf een bepaald energie

niveau zich op willekeurige energie -niveaus kunnen bevinden

(hoofdstuk 4). Tenslotte worden de modellen getest aan de hand

van een toepassing in een numerieke model voor de gate

capaciteit van een HEMT (hoofdstuk 5) .
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2. De theorie.

2.1 De Schrodinger-vergeIijking.

In het begin van deze eeuw bleek dat de klassieke fysica,

Newton's theorie over de mechanica en Maxwell's theorie over

het elektro-magnetisme, tegenstrijdige beschrijvingen gaven

bij interactie tussen materie en elektromagnetische golven.

Hieruit ontwikkelde zich de quantummechanica, die uitgaat van

de dualiteit tussen deeltjes en golven [12]. De quantum

mechanica heeft zich verder ontwikkeld en is niet meer weg te

denken uit de elektronica en opto-elektronica.

Een belangrijke vergelijking uit de quantummechanica is de

Schrodinger-vergelijking. Deze geeft een beschrijving van de

dualiteit tussen golven en deeltjes. In de volgende paragraaf

zal de Schrodinger-vergelijking aannemelijk worden gemaakt.

Daarna zal het gebruik ervan aangegeven worden.

2.1.1 Golf-deeltje dualiteit.

In de quantummechanica gaan we ervan uit dat de elementaire

deeltjes en de golven een duaal karakter hebben. De golven

worden gedefinieerd als bestaande uit discrete golfquanta. De

golfquanta hebben een bepaalde energie en impuls. De energie

en impuls worden bepaald door de frequentie van de golf

E = h·v = 1i'0)
(1)

p = hi').. = Ii·k

De elementaire deeltjes worden voorgesteld door golfdeeltjes.

De energie van deze deeltjes wordt gegeven door :
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h?·k 2

+U=--+U
2'm

(2)

Om de dualiteit tussen golven en deeltjes tot uitdrukking te

brengen wordt de energie van de golf gelijk gesteld aan de

energie van het deeltje. Er voIgt dus :

"'0) = (3)

golfquanta kunnen beschreven worden door

vlakke golven. In plaats van het golf

de vlakke golf. Aan de hand van deze

Schr6dinger-vergelijking aannemenelijk

vlakke golf wordt gegeven door deDegemaakt worden.

vergelijking :

De golfdeeltjes of

de superpositie van

deeltje bekijken we

vlakke golf zal de

'P = 'Po . exp( l' '(k'x - 0) ·t)) (4)

De afgeleide van de golffunctie naar de tij d en de tweede

afgeleide van de golffunctie naar de plaats worden in formule

3 ingevuld. De vergelijking die zo verkregen wordt is de

eendimensionale Schr6dinger-vergelijking :

-1"" . al.J1
at

(5)

De eendimensionale Schr6dinger-vergelijking is uit te breiden

tot de drie-dimensionale Schr6dinger-vergelijking door

dezelfde vergelijking op te stellen voor de andere

co6rdinaten. Voor de driedimensionale Schr6dinger-vergelijking

voIgt dan

_J'.J:.. 8\f'(XtY,z,t) If A \II ( t) U( )UJ( )n = - ·U T x,y,z, - x,y,z,t· T x,y,z,tat 2'm
(6)

met

Deze Schr6dinger-vergelijking levert voor een bepaalde

potentiele energie een golffunctie ~. Resten twee vragen. Ten
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eerste wat is fysische betekenis van de golffunctie en ten

tweede hoe los je de Schrodinger-vergelijking op.

Het antwoord op de eerste vraag is dat de golffunctie zelf

geen fysische betekenis heeft. Het produkt van de golffunctie

met zijn complex toegevoegde heeft weI een fysische betekenis.

De functie

v (X,t) .V· (x,t) dx = IV (X,t) 1
2 dx

houdt de kans in het deeltje in het volume-interval

((x,x+dx), (y+dy), (z+dz)) aan te treffen. Hieruit voIgt direct

de normering voor de golffunctie. De kans een deeltje ergens

in de ruimte aan te treffen is namelijk een. Dit betekent dus

voor de normering van de golffunctie

J J J V(r,t)'V*(r,t)dxdydz 1
x = -co y = -co Z = -co

(7)

Rest de tweede vraag, hoe de Schrodinger-vergelijking op te

lossen. Daarvoor zal de Schrodinger-vergelijking in de

volgende paragrafen eerst wat vereenvoudigd worden.

2.1.2 De tijdonafhankelijke,

vergelijking.

eendimensionale Schrodinger-

De Schrodinger-vergelijking zoals gegeven in formule 6 is

tijdsafhankelijk en drie-dimensionaal. De tijdsafhankelijkheid

komt naar voren in de linker term en in de potentiele energie,

U(x,y,z,t) in de rechter term. Veelal stellen we deze

potentiele energie echter tijdonafhankelijk, dit levert

V (x, y, z). De golffunctie kan dan opgesplitst worden in een

deel dat aIleen van de plaats afhangt en een deel dat aIleen

van de tijd afhangt :

V (x,y,z,t) = V(x,y,z) .<p (t)

Vullen we dit in de Schrodinger-vergelijking in en delen we
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door ~.~, dan voIgt dat :

(8)

De linker term is hier aIleen afhankelijk van de tijd en de

rechter term aIleen van de plaats. Beide termen moeten dus

constant zlJn om aan de vergelijking te voldoen. Deze

constante is evenals V een bepaalde energie, - E. Er geldt dan

voor de tijdsafhankelijke term

dq> = _jo E 0q>
dt li

waaruit voor deze term voIgt :

exp(-j' E ot) = exp(-j'w ot)
li

(9)

Het tijdonafhankelijke deel is dan ook gelijk aan -E. In het

vervolg wordt de Schr6dinger-vergelijking toegepast in de

eendirnensionale potentiaalput aan de AlxGal_xAs/GaAs hetero

junctie. De richtingen parallel aan het grensvlak tussen het

GaAs en het AlxGa1_xAs doen er derhalve bij het oplossen niet

toe. De Schr6dinger-vergelijking die in het vervolg gebruikt

wordt is dus de eendimensionale vergelijking.

(10)

De oplossingen van de tijdonafhankelijke, eendirnensionale

Schr6dinger-vergelijking zijn golffuncties die slechts van x

afhankelijk zijn. Ook hier is ~~*dx de kans het deeltje aan te

treffen in het interval tussen x en x+dx en geldt dus dezelfde

normering voor de golffunctie.

Voor de voorwaarden waaraan de golffunctie moet voldoen voIgt

dan dat ~ eindig moet zlJn (uit de normering) en dat ~ en

d~/dx continue moeten zijn (dit voIgt uit formule 10) .
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voor gaten en

de Schrodinger

atomen en vrije

2.1.3 De omhullende Schrodinger-vergelijking.

De Schrodinger-vergelijking wordt in de potentiaalput aan een

A1GaAs/GaAs overgang opgelost. Ret GaAs, waarin de

vergelijking opgelost wordt, bestaat uit een rooster van

atomen met bewegende vrije ladingsdragers ertussen. De totale

potentiele energie die een deeltje dan ondervindt bestaat dan

uit de potentiele energie ten gevolge van de atomen en de

vrij e ladingsdragers en de van bui ten opgedrukte potentiele

energie. Deze van bui ten opgedrukte potentiele energie

ontstaat bijvoorbeeld door een spanning over de halfgeleider

of een hetero-junctie in de halfgeleider (zie par. 2.2).

Ret oplossen van de Schrodinger-vergelij king voor de

potentiele energie van de atomen en de vrije ladingsdragers is

erg complex. Deze potentiele energie wordt bepaald door het

rooster van de halfgeleider en is dus een eigenschap van het

halfgeleider-materiaal, hier GaAs. De oplossing voor deze

potentiaal is dus per halfgeleider bepaald en wordt

weergegeven in de bandenstructuur van de halfgeleider.

In het vervolg wordt alleen naar de top van de valentieband

(Ev ) en de geleidingsband (Ec ) gekeken. Aan de top verlopen

deze banden nagenoeg kwadratisch, er geldt de effectieve massa

benadering.

Met deze banden en de effectieve massa's

elektronen is dus eigenlijk de oplossing van

vergelijking voor de potentiele energie van de

ladingsdragers benaderd.

De van buiten opgedrukte potentiele energie is dan de enige

potentiele energie die in de Schrodinger-vergelijking

meegenomen moet worden. We spreken dan van de omhullende

Schrodinger-vergelij king. Ret oplossen van deze vergelij king

voor de potentiaalput aan de A1GaAs/GaAs overgang levert dan

bepaalde discrete energie-niveaus met een bepaalde bezetting.

Bij deze oplossing van de Schrodinger-vergelijking is echter

7



nog een ding dan niet meegenomen. Dit is de onderlinge

beinvloeding van de elektronen op de energie-niveaus. Om deze

weer te geven wordt in de potentiEHe energie een correctie

aangebracht. Deze correctie heet de exchange-correlation

potentiaal en zal in paragraaf 2.3.3 verder uitgediept worden.

2.1.4 Oplossing van de Schrodinger-vergelijking voor een

eenvoudige potentiaal.

Ter illustratie van de Schrodinger-vergelij king wordt deze

opgelost voor een eenvoudige potentiaal. De potentiaal is een

heel eenvoudig model voor de AIGaAs/GaAs hetero-junctie, een

potentiaalput van breedte, a, met aan een kant een eindig hoge

barriere en aan de andere kant een oneindig hoge barriere.

Vex)

x::s;O

O<x<a

x~a

De oplossing van de

golffunctie waarvoor geldt

Schrodinger-vergelijking is de

x::s;O

met

\jI (x)

{

A ·exp(k, ·x)

B ·exp(jk2 ·x) + C ·exp(-jk2 ·x) 0 < x < a

o x~a

(11)

Omdat we aIleen geinteresseerd zlJn in de oplossing van de

Schrodinger-vergelijking in de put geldt dat E maximaal gelijk

is aan Va. De randvoorwaarden zijn aan de eindig hoge barriere

(dus op x=O) dat ~ en ~' continue zijn en aan de oneindig hoge

barriere (dus op x=a) dat ~ gelijk is aan nul.

8



Dit levert
A == B + C

k,'A ==j''s'B -j'k2 'C

B 'exp(j 'k2 'a) + C 'exp( -j 'k2 'a) == 0

Bij het oplossen van deze drie vergelijkingen volgt

tan(k2 'a) ==

of tJm( J2 om °E oa) = - J E
h V-Eo

(12)

Formule 12 is niet analytisch op te lossen, dit moet numeriek

gebeuren. Hieruit volgt dan een aantal energie-niveaus, waar

voor elk niveau de golffunctie te bepalen is die met formule 7

te normeren is.

Om de illustratie van de oplossing van de Schrodinger

vergelijking duidelijker te maken worden voor Va en a vaste

waarden gekozen. Hiermee worden dan de energie-niveaus en de

golffuncties berekend.

5.00 r----r---------y-----.....------,

2.50

0.00 I'-'W"OO;==--=-"'::....-----~----___j

-2.50

0.25 0.30 0.35

-7.50

-5.00
,
i,,
I
I•I
I
I

I
I

I
-10.00 L-..._---l..-.L----l.__..L----L---'-__L--_-.L...l-'-----I

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

E'/2 In eV' /2

Figuur 1. Grafische weergave van de oplossing
van formule 12.
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energie-niveaus Eo = 11,1 meV,

De genormeerde golffuncties

De breedte van de potentiaalput, a, wordt 20 nm gekozen en de

hoogte van de eindig hoge barriere, va' wordt 0,1 eV gekozen.De

waarden voor a en Va liggen in dezelfde grootte-orde als bij de

werkelijke put.

In figuur 1 staat de oplossing van formule 12 grafisch

weergegeven.

Er zijn drie oplossingen met de

E1 = 43, 9 meV en E2 = 93, 5 meV.

voor deze put zijn :t O,I00'exp(O,395 'x) x ~ 0

1Jr0 (x) = 0,298~sin(O,I40 .x + 0,342) o ::;; x ~ a

x ~ at 0,195 'exp(O,314 'x) x ::;; 0

1Jr I (x) = 0,294~sin(O,278 .x + 0,723) O::;;x ~ a

x ~ a

{ 0,253 'exp(O,I07 'x) x ::;; 0

1Jr2 (x) = 0,26~ 'sin(O,405 .x + 1,32) o ::;; x ::;; a

x ~ a

Waarbij de afstand x in nm genomen is.

In figuur 2 staan de golffuncties (figuur 2a) en van het

produkt van de golffuncties met hun complex toegevoegde

(figuur 2b) weergegeven op de niveaus in de potentiaalput.

Deze resultaten ZlJn een eerste grove benadering avn de

energie-niveaus in de potentiaalput aan de A1GaAs/GaAs hetero

junctie. Het produkt van de golffunctie met ZlJn complex

toegevoegde is een eerste benadering voor de bezetting van de

niveaus aan de A1GaAs/GaAs hetero-junctie. In de volgende

paragrafen zal blijken dat voor de werkelijke potentiaal aan

de A1GaAs/GaAs hetero-junctie de Schrodinger-vergelijking geen

eenvoudige analytische oplossing meer heeft.
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a)

Figuur 2.

b)

a) De golffuncties in de potentiaalput.
b) De waarschijnlijkheidsverdeling van de

elektronen, 'JIj. 'JIj*.
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2.2 De n-AIGaAs/p"-GaAs hetero-junctie.

Het GaAs en AIGaAs zijn beide halfgeleidermaterialen met

dezelfde atoomroosters en ongeveer dezelfde rooster-afstanden.

Een overgang van GaAs naar AIGaAs levert dus in het kristal

aan de hetero-junctie (bijna) geen fouten of defecten op.

Andere eigenschappen van de halfgeleider veranderen weI over

de hetero-junctie. De hetero-junctie treedt op binnen enkele

atoomlagen, maar wordt als abrupt beschouwd. De verandering

van de eigenschappen, die van belang bij het berekenen van de

ladingsverdeling aan de hetero- junctie, volgen in deze

paragraaf.

Bij AlxGa1_xAs is de x het gedeelte Al-atomen van het totale

aantal groep-III atomen in de halfgeleider. Voor x < 0,4 heeft

het AlxGa1_xAs evenals het GaAs een directe bandovergang. Deze

overgang is tussen de r-valleien van de valentieband en de r

vallei van de geleidingsband [11]. De eigenschappen van de

ladingsdragers in het AlxGa1_xAs en in het GaAs worden dus door

de r-vallei bepaald.

De bandafstand in GaAs is 1,42 eV (T == 300 K), in AlxGa1_xAs is

deze groter. Bier kan de bandafstand, Ea , voor x < 0,4

benaderd worden door [11]

EG = 1,42 + 1,25·x reV]

Zowel in de geleidingsband als in de valentieband treedt er

bij de overgang van GaAs naar AlxGa1_xAs een sprong op. De

sprong in de geleidingsband is 60 % van het totale verschil in

de bandafstand, ~EG' en in de valentieband dus 40 %. De

bandsprong in de geleidingsband is dus [11]

disc = 0,6·1,25·x [e V] (13)

Als het p- -GaAs en het n-AlxGa1_xAs in contact komen met elkaar

vindt er overdracht van lading plaats. Er ontstaat evenwicht

met in het n-AlxGa1_xAs een depletie-Iaag en in het p- -GaAs een

inversielaag. Dit resulteert in een bandenplaatje als in

12



figuur 3, met een potentiaalput in de geleidingsband.

~
--__----EC

p-GaAs---- E
11..-,11 "11.11' 11111 111 " ' .. '111"111 "1I , nnu.II.II II ' .. II , " , n ',III '... F

n-AIGaAs

Figuur 3. Geleidingsband, valentieband en Fermi-niveau (---) van de
AlxGal_xAs/GaAs hetero-junctie.

Naast de banden verandert ook de effectieve massa van de

elektronen en gaten bij de overgang van GaAs naar AlxGa1_xAs.

Deze verandering wordt als abrupt over de hetero-junctie

beschouwd. De dielektrische constante verandert slechts weinig

en zal in eerste benadering constant worden verondersteld.
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2.3 Bepaling van de ladingsverdeling aan de hetero-junctie.

2.3.1 Bet potentiaalverloop in de put.

In de geleidingsband in het GaAs ontstaat door ophoping van

elektronen uit het AlxGa1_xAs een potentiaalput. De vorm van

deze put hangt samen met de verdeling van de ladingsdragers.

De vergelijking die deze samenhang weergeeft is de Poisson

vergelijking.

p
8 ·8o r

(14)

Waarin U{x) het potentiaalverloop in de potentiaalput is en p

de totale lading in de put. Voor p geldt

(15)

In het p--GaAs is de donoren-concentratie verwaarloosbaar

klein, dus ND- o. De acceptoren-concentratie is de

achtergrond-dotering van het GaAs met een waarde tussen NA -

1· 1020 m- 3 en NA- = 5.1021 m- 3 •

De concentratie van de vrije ladingsdragers is niet constant.

Deze varieert naargelang de potentiaalput varieert. De

verdeling van gaten kan bepaald worden met de Fermi-integraal,

er geldt :

U·(x)

p(x) J gv(E)f(E)dE
-<1)

u . (x) 4 (2 * )~- J "1[. ·mp ,

h 3
-00

I

(E - U(X))i
---..........:.-~.,.....,..--dE
1 +exp((EF-E)lk·n

(16)

Waarbij gv{E) de toestandsdichtheid van de valentieband in het

GaAs is en f{E) de Fermi-Dirac-verdeling, waar de vrije

ladingsdragers in de halfgeleider aan voldoen. De potentiele

14



energie U* is de energie van de geleidingsband, U*(x) = U(X)

EG •

De elektronen-verdeling kan in eerste benadering op dezelfde

manier worden bepaald als de gaten-verdeling, n(x). Dus :

n(x) 1gG(E)1(E)dE
(x)

en 41tO'mn*)~ (E - V(x»~(L h 3 -l-+-ex-p-((-E---E-
F
-)j-:-k-'T)-dE

(17)

put in de

Schrodinger

elektronen te

Waarbij gG(E) de toestandsdichtheid van de geleidingsband is.

In deze eerste benadering is geen rekening gehouden dat in de

potentiaalput in de geleidingsband discrete energie-niveaus

ontstaan. De verdeling van de elektronen wordt bepaald door

oplossing van de Schrodinger-vergelijking voor de

potentiaalput.

2.3.2 De ladingsverdeling bepaald met de Schrodinger

vergelijking.

Door de potentiele energie, U(x), van de

geleidingsband aan de hetero-junctie in de

vergelijking in te vullen is de verdeling van de

bepalen.

Bij de oplossing van de Schrodinger-vergelijking stellen we

de hetero-junctie op x = O. Voor de hetero-junctie, x < a, is

AlxGa1_xAs en na de junctie, x > 0, is GaAs (zie figuur 3) .

De Schrodinger-vergelijking voor de discrete energie-niveaus

in de potentiaalput luidt :

Waarbij Ei (i = 1, 2, .... , n) de discrete energie-niveaus in

de put en ~i de bijbehorende golffuncties zijn.
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De massa van de elektronen verandert echter over de hetero

junctie, van Tlln = 0,090'mo in het AlxGa1_xAs (met de aluminium

fractie x = 0,3) naar Tlln = 0,067'mo in het GaAs. Hiermee

verandert de Schr6dinger-vergelijking in de vergelijking van

de BenDaniel-Duke-vorm [1]

- h? . ..!!..- [_1_. d\/li(X) 1+ U(x) '\/Ilx) = E j '\/Ilx)
2 dx m(x) dx

De randvoorwaarden voor de golffuncties zijn

Iim\/lj(x) = 0
",--'00

lim \/Ii(X) = 0
x...... -oo

(18)

(19)

Twee verdere voorwaarden die uit de Schr6dinger-vergelijking

van formule 17 volgen voor de golffuncties zlJn dat de

golffuncties ~i(X) en de afgeleide van de golffuncties gedeeld

door de effectieve massa van de elektronen continue zijn. Aan

de hetero-junctie (op x=O) levert dit :

lim\/lj(x) = lim\/li(x)
... to xio

lim __1_
... to

lim
xio

1

mnGaA.\·

(20)

Met behulp van deze voorwaarden is de Schr6dinger

vergelijking op te lossen voor een bepaalde potentiaalput.

Met de energie-niveaus, Ei , en de bijbehorende golffuncties,

~i (x), kan de verdeling van de elektronen in de potentiaalput

bepaald worden. Er geldt [1]

n(x) (21)

Aan de hand van een bepaalde potentiaalput kan dus de

verdeling van de elektronen in de put bepaald worden.
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2.3.3 De exchange-correlation potentiaal.

Het oplossen van de Schrodinger-vergelijking en het daarmee

bepalen van de verdeling van de elektronen heeft een bezwaar.

De onderlinge wisselwerking tussen de elektronen in de put

wordt niet meegenomeno

Deze wisselwerking is te modelleren door een extra

potentiaal, de exchange-correlation potentiaal, Vxc . De

benadering voor deze potentiaal is [1]

z =

a· =

waarin

Vxc = -(1 +O,7734 o z o1n(1 +Z-I). [ 2 ] oRy•
- nUT

s

a = [9:']~ ,
[

4 • _. ()]-'r s = 3" "'It °a on X

r
-,-

21
4 "'It 'E oli2

moq2
q 2

R· =y ----
8 "'It 'E °a •

(22)

Deze potentiaal is op te tellen bij de potentiaal in de

potentiaalputo Het resultaat is dat de put dieper wordto Ofwel

dat door de onderlinge wisselwerking in de put in een diepere

put minder elektronen zitten dat wanneer er geen rekening

gehouden wordt met de onderlinge wisselwerkingo

2.3.4 De zelf-consistente oplossing van de Schrodinger

vergelijking en de Poisson vergelijking.

Aan de AlxGa1_xAs/GaAs hetero-junctie ontstaat een

potentiaalput in de geleidingsband. De put in het GaAs is te

zien als een spanning over het GaAs. Voor een zekere spanning
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over het GaAs is er een bepaalde vorm van de potentiaalput en

daarbij behorend een bepaalde ladingsverdeling. Uit de vorige

paragrafen blijkt dat de potentiaalput uit de ladingsverdeling

afgeleid kan worden of andersom dat de ladingsverdeling uit de

potentiaalput afgeleid kan worden.

Met de vergelijkingen uit de vorige paragrafen kan een model

gemaakt worden van de ladingsverdeling en de potentiaalput aan

de Al,pa1_xAs/GaAs hetero-junctie. In het model moet een

potentiaal gevonden worden die, ingevuld in de Schrodinger

vergelijking, een ladingsverdeling levert die, ingevuld in de

Poisson vergelijking, weer dezelfde potentiaal levert. Of

andersom, een ladingsverdeling die, na invullen in de Poisson

vergelijking, een potentiaal geeft die, na invullen in de

Schrodinger-vergelijking, weer dezelfde ladingsverdeling

levert. In beide gevallen rekening houdend met de onderlinge

wisselwerking van de elektronen door middel van de exchange

correlation potentiaal. Kortom de oplossingen moeten zelf

consistent zijn.

Deze oplossingen geven een theoretische benadering voor de

werkelijke ladingsverdeling en potentiaalput aan de hetero

junctie. Het zelf-consistent oplossen van de Schrodinger

vergelijking en de Poisson vergelijking komt in de volgende

hoofdstukken aan de orde.
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3. De hetero-junctie met een oneindig hoge barriere.

3.1 Inleiding.

De ladingsverdeling aan de hetero-junctie wordt met behulp

van verschillende modellen bepaald. Om het oplossen van de

Schrodinger-vergelijking eenvoudiger te maken wordt de

potentiaalbarriere aan de hetero-junctie oneindig hoog

verondersteld. De Schrodinger-vergelijking hoeft dan namelijk

maar in een materiaal opgelost te worden, het GaAs. Hierdoor

veranderen de voorwaarden aan de hetero - j unctie, formule 20,

in :

(23)

De werkelijke hoogte van de potentiaalbarriere wordt gegeven

door formule 13. Bij de eindig hoge barriere dringen de

golffuncties in in het AlxGa1_xAs. Er bevindt zich dus ook

lading van de discrete energie-niveaus in het AlxGa1_xAs. De

benadering met de oneindig hoge potentiaalbarriere

verwaarloost deze lading. Bovendien zullen de golffuncties en

de energie-niveaus ook iets anders zijn. Of deze verschillen

groot zijn is te onderzoeken.

Daar de potentiaalput zich alleen in het GaAs bevindt, zal in

de modellen de hetero-junctie voorgesteld worden als een

spanning over het GaAs, VGaAs (zie f iguur 4) De elektronen

concentratie zal in het stuk van de put, dat het dichst aan de

hetero-junctie ligt, het grootst zijn. Daar bevinden de

elektronen zich op discrete energie-niveaus, er wordt van het

2-dimensionaal elektronengas, het 2-DEG, gesproken.

Allereerst worden de verschillende analytische en numerieke

modellen gepresenteerd. Hierbij worden alleen de laagste twee

discrete energie-niveaus beschouwd en wordt de acceptoren

concentratie vast op 1'1021 m- 3 gekozen, wat een redelijke
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waarde vaar de achtergrond-datering is. Vervolgens worden de

resultaten voar de ladingsverdeling en het patentiaalverlaop

van de verschillende modellen bepaald. Tenslatte worden de

resultaten van de verschillende modellen vergeleken.

r------------------------------------------------------i
I I

A~ '" !
E c /~ ~aAs!.;;;;.------ . .

I I
I I..T......·.... · ..·...... · ~~~ I
I I
L I

------,
:
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I

r------------------------------------------------------------------------------

I I
l ~aAS
, - :-Jl,
Ec

.11..... 11111' ..' •• 111".. '11111111111 ..111... 1111 .... 111 .... 11... 1111."'"11111111'111""."111'1111111111111111111111111111111111111111 Eo X F
I I )l _

Figuur 4. De potentiaalput in het GaAs als model voor de
hetero-junctie.
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3.2 De moclellen.

De basis voor aIle modellen is de theorie uit hoofdstuk 2. De

extra benadering die hierbij gedaan is is dat de potentiaal

barriere aan de hetero-junctie oneindig hoog is. Bij de

verschillende modellen worden dan extra benaderingen gemaakt

om de modellen eenvoudiger of sneller te maken.

Het eerste model benadert de elektronen als klassieke

deeltjes. In het model is dan geen oplossing van de

Schrodinger-vergelijking nodig (paragraaf 3.2.1). Het tweede

model gaat uit van een eenvoudige vaste vorm van de

potentiaalput. Hierdoor worden de oplossingen van de Poisson

vergelijking en de Schrodinger-vergelijking eenvoudig

(paragraaf 3.2.2). Het derde model gaat uit van een vaste

vorm van de golffuncties. Hierbij is de oplossing van de

Schrodinger-vergelijking eenvoudiger (paragraaf 3.2.3). Het

vierde model gaat uit van een vaste vorm van de golffuncties

en de potentiaal. De oplossing laat dan deze twee oplossingen

convergeren (paragraaf 3.2.4). Het vij fde en laatste model

bevat geen extra benaderingen vanuit de theorie. De Poisson

vergelijking en de Schrodinger-vergelijking worden beide

numeriek opgelost (paragraaf 3.2.5).

3.2.1 De klassieke benadering.

De eenvoudigste benadering voor de ladingsverdeling in de

potentiaalput is de klassieke benadering. Hierbij wordt

verondersteld dat de elektronen zich als klassieke deeltjes

gedragen. In de potentiaalput kunnen de elektronen dus elke

willekeurige energie aannemen. De verdelingen van de

elektronen en gaten worden dan beide bepaald met behulp van de

Fermi-integralen, formule 16 en 17. Voor de bepaling van de

ladingsverdeling in dit model hoeft de Schrodinger-
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vergelijking dus niet meer opgelost te worden.

Het bepalen van de ladingsverdeling en de potentiaal bestaat

dus uit het oplossen van de Poisson vergelijking, formule 14,

en de Fermi-integralen. Zonder extra benaderingen kan dit niet

analytisch gebeuren. Daarom worden de vergelijkingen numeriek

zelf-consistent opgelost.

De totale lengte van de potentiaalput in het GaAs, in het

model een spanning over het GaAs, is de depletie-Iengte. De

spanning over het GaAs varieert globaal van VGaAs = 0,5 V tot

VG~S = 1,5 V en daarbij de depletie-Iengte van I 0,2 ~m tot

I = 0, 5 ~m. Het deel van de potentiaalput die van belang is

voor het bepalen van de elektronen-verdeling, is het stuk van

de put het dichst aan de hetero-j unctie. Di t stuk van de

potentiaalput wordt 100 nm lang gekozen en heet de korte put.

De elektronen-verdeling zal aIleen voor de korte put bepaald

worden.

De oplossing bestaat uit de volgende stappen. Eerst wordt met

de spanning over het GaAs, VGaAS ' de depletie-Iengte van de

totale put bepaald. Aan de hand daarvan wordt analytisch de

spanningsval over de korte put bepaald. Het numeriek oplossen

van de Poisson vergelijking en de Fermi-integralen gebeurt dan

door successieve overrelaxatie : Allereerst wordt het verloop

van de potentiaal in de korte put lineair verondersteld. Uit

deze benadering voIgt met formule 16 en 17 een benadering voor

de ladingsverdeling. Met deze ladingsverdeling en het oude

potentiaalverloop wordt numeriek een nieuwe benadering voor

het potentiaalverloop bepaald. Deze benadering voor het

potentiaalverloop levert dan weer een volgende benadering voor

de ladingsverdeling. Dit wordt herhaald tot de oplossingen

geconvergeerd zijn. Dit zijn dan de uiteindelijke oplossingen

voor de ladingsverdeling en het potentiaalverloop.
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3.2.2 De "triangular potential well" benadering.

Een andere benadering wordt voorgesteld door D.

Delagebeaudeuf en N. Linh [2]. In deze benadering wordt aIleen

het laatste stuk van de potentiaalput, waar het 2-DEG zit,

beschouwd. Hier wordt dit stuk van de potentiaalput lineair

verondersteld. Daar ontstaat dan een driehoekige potentiaal

put, de triangular potential well. Deze driehoekige put houdt

in dat het elektrisch veld, ~, in de put constant is.

Deze benadering is dan niet zelf-consistent omdat de

ladingsverdeling uit de Poisson vergelijking niet overeenkomt

met de oplossing van de Schrodinger-vergelijking.

Het oplossen van de Poisson vergelij king voor deze put is

heel eenvoudig.

E·it = q'n + q·N ·w
of A

Waarin w de depletielengte in het GaAs en ns de oppervlakte

dichtheid van het elektronengas is.

De p-dotering, NA , is de achtergrond dotering in het GaAs.

Deze kan verwaarloosd worden als de dichtheid van het

elektronengas veel groter is. We passen deze benadering overal

toe en toetsen later op de geldigheid.

Rest het oplossen van de Schrodinger-vergelij king. De

golffuncties, 1f;if voor een driehoekige potentiaal zij n Airy

functies.

Voor de discrete energie-niveaus is dan een analytische

uitdrukking te geven [2]

Met deze formule en de Poisson vergelijking ZlJn de energie

niveaus als functie van de oppervlaktedichtheid van het
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elektronengas te schrijven.

,
E = Y '(n )'o 0 ., ,
E1 = Y1 '(n)'

(24)

De oppervlaktedichtheid van de elektronen kan berekend worden

met behulp van [2]

k·T [[ (E -E»)] [ (E -E)]]n, = D 'qln 1+exp ':.r 0 • 1+ exp ';.r" (25)

Waarbij EFo het Fermi-niveau in het GaAs is ten opzichte van de

bodem van de potentiaalput (x=O).

Dit is een vereenvoudiging van formule 21, paragraaf 2.3.2.

De parameters ro, r1 en D zijn uit de afleiding van de formules

te bepalen, maar ook door metingen aan de hetero-junctie. Dit

levert [2]

Theorie

Y = 226.10-12 J'm ~o '
•

Y1 = 4 '10-12 J'm T

D = 28'1017 V- 1 'm- 2,

Metingen

Y = 2 5'10- 12 J'm~o '

Y = 3 2'10- 12 J'm~
I '

Alleen de parameters die met de metingen bepaald zijn zullen

in het vervolg gebruikt worden.

Bij het berekenen van de oppervlakte-dichtheid van het

elektronengas, ns ' wordt EFO bepaald ui t de spanning over het

GaAs, EFa = VGaAS - EF • Dan levert een begin-schatting van n s

ingevuld in formule 24 de energie-niveaus, ED en E1 • De

volgende schatting voor ns wordt dan gemaakt met formule 25.

Door dit te herhalen convergeren n s ' ED en E1 op den duur naar

de uiteindelijke oplossingen.
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3.2.3 De semi-variationele oplossing.

In plaats van uit te gaan van een vaste vorm van de

potentiaal, zoals in de vorige paragraaf, kun je ook uitgaan

van een vaste vorm van de golffuncties. Dit werd al in 1966

door F. Fang en W. Howard toegepast [3]. De golffuncties

worden benaderd door analytische functies. De vorm van de

laagste twee golffuncties wordt gegeven door [4]

\VI (x)

(26)

de

de

de breedte van

hebben allebei

b o en b I parameters waarmee

geschaald wordt, bo en b I

Hierin zijn

golffuncties

eenheid m- I
•

In 1991 modelleerde J. Hasbun [4] de hetero-junctie met deze

variationele oplossingen van de Schr6dinger-vergelijking. De

energie-niveaus, het potentiaalverloop en de elektronen

verdeling zijn dan te schrijven als functies van b o ' b I en de

spanning over de put te schrijven. De parameters bo en b I

worden dan gevonden door de vrije energie van de elektronen te

minimaliseren. Daarmee is dan de oplossing voor de ladings

verdeling en het potentiaalverloop gegeven.

Bij deze variationele oplossing is geen rekening gehouden met

de onderlinge wisselwerking tussen de elektronen. Deze

wisselwerking kan wel meegenomen worden in de semi

variationele oplossing, door toepassing van de exchange

correlation potentiaal.

De semi-variationele oplossing bestaat uit het "variationeel"

oplossen van de Schr6dinger-vergelijking en het numeriek

oplossen van de Poisson vergelijking met de exchange

correlation potentiaal. Het oplossen van de Poisson

vergelijking gebeurt door successieve overrelaxatie zoals ook

al bij de klassieke benadering gebeurde.
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Het oplossen van de Schrodinger-vergelijking gaat als voIgt :

Voor een bepaalde potentiaal wordt aan de hand van de

golffuncties van formule 24 de vrije energie van de elektronen

geminimaliseerd. Dit levert de parameters b o en b1 en dus de

golffuncties ~o en ~l. De elektronen-verdeling is dan te

bepalen met formule 21.

De zelf -consistente semi-variationele oplossing bestaat dan

uit het volgende. Allereerst wordt de potentiaalput klassiek

doorgerekend. Dit levert het potentiaalverloop van de korte

put. Dit potentiaal-verloop is de beginschatting in de zelf

consistente oplossing van de Schrodinger-vergelijking en de

Poisson vergelijking. De Schrodinger-vergelijking wordt

variationeel opgelost en levert een elektronen-verdeling. Bij

het oplossen van de Poisson vergelijking wordt de verdeling

van de gaten telkens opnieuw benaderd, maar de verdeling van

de elektronen blij ft de verdeling zoals uit de Schrodinger

vergelijking gevonden. Dit levert een nieuw potentiaal-verloop

dat vervolgens weer in de variationele Schrodinger-oplosser

ingevuld wordt. Dit convergeert uiteindelijk en geeft de zelf

consistente oplossing voor het potentiaal-verloop en de

ladingsverdeling.

3.2.4 SCALPEL.

Het volgende model, voor het bepalen van de ladingsverdeling

en de potentiaal aan de hetero-junctie, is programma SCALPEL,

Self - Consistent ALgorithm for Populations and Energy Levels,

van W. Magnus [5].

In dit model worden de golffuncties benaderd door Laguerre

functies. Hiermee wordt de Schrodinger-vergelijking opgelost,

wat een elektronen-dichtheid, n 2 (x), levert. De potentiaal

wordt op ZlJ n beurt benaderd door een analytische functie.

Deze wordt in de Poisson vergelijking gesubstitueerd, wat een

elektronen-dichtheid, n1(x), levert.
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Deze beide elektronen-dichtheden zijn analytische functies.

De functies zouden dan ombeurten punt voor punt berekend

kunnen worden zodat op den duur n1(x) en n2 (x) convergeren. Dit

zou dan de oplossing zijn. SCALPEL bekijkt echter de momenten

van de functies, n1(x) en n 2 (x) , en laat die momenten

convergeren om de oplossing te bepalen. Deze momenten zijn :

Waarbij voor de momenten van n1(x) i 1 en voor de momenten

van n 2 (x) i = 2. Voor r = 0 stelt het moment de oppervlakte

dichtheid van het elektronengas voor en voor r = 1 het

dipoolmoment van het elektronengas.

De eerste mogelijkheid n1(x) en n 2 (x) punt voor punt te

berekenen en dan te laten convergeren is heel traag. Er moeten

immers veel punten berekend worden. De mogelijkheid die

SCALPEL biedt is veel sneller. De oplossing convergeert door

de momenten van n1(x) en n2 (x) te laten convergeren. Deze

momenten bevatten slechts zoveel onbekenden als er energie

niveaus zijn. Wat dat betreft verdient SCALPEL dus de voorkeur

boven de variationele oplossing en de semi-variationele

oplossing uit de vorige paragraaf.

De toepassing van SCALPEL in het model van de hetero-junctie

is lastiger. De hetero-junctie wordt immers gemodelleerd als

een potentiaalput met een bepaalde spanning over de put.

SCALPEL heeft echter n s als input en geeft een potentiaal

verschil als output, het potentiaalverschil tussen de bodem

van de potentiaalput en het Fermi-niveau.

3.2.5 De zelf-consistente numerieke oplossing.

Als laatste beschouwen we de numerieke zelf-consistente

oplossing van de Schr6dinger-vergelijking en de Poisson

vergelijking. Bij het oplossen van de vergelijkingen worden
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geen extra benaderingen toegevoegd, zoals in de vorige

paragrafen. De benadering van de onderlinge wisselwerking van

de elektronen blijft gegeven in de exchange-correlation

potentiaal, formule 22.

De numerieke oplossing van de Schrodinger-vergelij king gaat

als voIgt. Allereerst worden de ondergrens en de bovengrens

voor de energie in de put bepaald. Daarmee worden het aantal

niveaus in de put bepaald. Dan wordt een energie E* gekozen.

Voor dit energie-niveau is de golffunctie op te delen in een

stuk waarvoor het energie-niveau onder de geleidingsband ligt

en een stuk waarvoor het energie-niveau boven de

geleidingsband ligt, zie figuur 5. Met het snijpunt van het

energie-niveau en de geleidingsband op x = a*.

*x=a

Figuur 5. Voorbeeld van een energie-niveau, EO, en
golffunctie, \1/, in de potentiaalput.

De Schrodinger-vergelijking wordt numeriek opgelost. Deze

numerieke oplossing gebeurt door integratie met de Runge-Kutta

methode. De numerieke oplossing van de Schrodinger

vergelijking, voor het stuk dat het energie-niveau onder de

geleidingsband ligt, levert een exponentieel stijgende golf

functie. De waarde van de golffunctie en de afgeleide op x = a*

zijn de beginwaarden voor de golffunctie, voor het stuk dat

het energie-niveau boven de geleidingsband ligt. Hier levert

het oplossen van de Schrodinger-vergelijking een oscillerende

golffunctie. Op het laagste energie-niveau, Eo, heeft de

golffunctie een halve oscillatie, op het twee energie-niveau,

28



El , twee halve oscillaties, op het derde energie-niveau, E:21

drie enzovoort.

Is de waarde van de golffunctie aan de junctie gelijk aan

nul, ~i(O) = 0, dan is deze energie een eigenwaarde en dus de

golffunctie een oplossing van de Schrodinger-vergelijking. Als

deze waarde niet nul is geldt

E. < E'
I

E. > E',

als [ '1',(0) < 0 voor 0,2,4, ...

\11;(0) > 0 voor i = 1,3,5, ...

als r \11;(0) > 0 voor i = 0,2,4, ...

l \III (0) < 0 voor i = 1,3,5, ...

Beginnend met de

de potentiaalput

interval waarin

ondergrens en bovengrens voor de energie in

kan met behulp van deze gegevens kan het

het discrete energie-niveau zich bevindt

steeds gehalveerd worden, tot lJe het uiteindelijke discrete

energie-niveau gevonden is (de schietmethode). Daarmee worden

een voor een de energie-niveaus, Ei , en de golffuncties, ~i'

gevonden. Uit deze oplossingen van de Schrodinger-vergelijking

wordt de elektronen-verdeling op de energie-niveaus in de put

bepaald, formule 21.

De exchange-correlation potentiaal wordt vervolgens met deze

elektronen-verdeling uitgerekend. Deze potentiaal wordt dan

van de totale potentiaal afgetrokken.

De zelf-consistente oplossing van de Schrodinger-vergelijking

en de Poisson vergelijking gaat dan als volgt : de potentiaal

put wordt allereerst klassiek doorgerekend, zie paragraaf

3.2.1. Het potentiaalverloop van de put is dan de begin

schatting voor de potentiaal van de zelf-consistente

oplossing. Achtereenvolgens worden de ladingsverdeling, de

exchange-correlation potentiaal en het potentiaalverloop

bepaald. De verdeling van de lading, bestaande uit elektronen

en gaten, wordt voor de elektronen met de numerieke oplossing

van de Schrodinger-vergelijking en voor de gaten met de Fermi

integraal bepaald. De exchange-correlation potentiaal volgt

dan met formule 22. Als derde wordt de Poisson vergelijking
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numeriek opgelost, zie paragraaf 3.2.1. Dit wordt herhaald tot

de oplossingen voor de ladingsverdeling en het potentiaal

verloop uiteindelijk convergeren.
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3.3 De resultaten van de modellen.

3.3.1 De potentiaal.

Ret verloop van de geleidingsband van het GaAs aan de hetero

junctie wordt in de modellen weergegeven als een spanning over

het GaAs, VGaAS (zie f iguur 4). Ret potentiaalverloop van de

verschillende modellen wordt bekeken. Behalve het

potentiaalverloop van de triangular potential well benadering,

omdat dit geen zelf-consistente benadering is. Uit het model

volgt dus wel een benadering voor de oppervlakte-dichtheid van

het 2-DEG, maar geen potentiaalverloop en ladingsverdeling.

Ret numerieke zelf-consistente model bevat de minste

benaderingen. Dit model wordt als eerste gepresenteerd en

dient als vergelijking voor de rest van de modellen. Ret

potentiaalverloop voor de spanning V = 0,75 V en V = 1,25 V

staat gegeven in figuur 6. Rierbij wordt slechts de korte put

bekeken. Naast de potentiaalverloop staat ook de potentiaal

min de exchange-correlation potentiaal weergegeven. Dit is

namelijk de potentiaal waarmee de elektronen-verdeling bepaald

wordt.

Uit figuur 6a blijkt bij V = 0,75 V dat de potentiaal in de

korte put nagenoeg lineair verloopt. De elektronen

concentratie is zo klein dat de invloed op het potentiaal

verloop nog niet te merken is. De exchange-correlation

potentiaal is hier verwaarloosbaar klein.

Bij een spanning van V = 1,25 V, figuur 6b, is er in de korte

put een grote bandbuiging. Er is in de korte put dus een

opeenhoping van lading, het 2-DEG.

De exchange-correlation potentiaal zorgt voor een versmallen

van de put. De wisselwerking tussen de elektronen onderling

zorgt er dus voor dat de elektronen elkaar uit de put

verdringen. Wat dus overeenkomt met het versmallen van de put.
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Figuur 6a. Het potentiaalverloop
vanaf de hetero-junctie met een totale
spanning over de potentiaalput van V
= 0,75 Volt.

Figuur 6b. Het potentiaalverloop
vanaf de hetero-junctie met een totale
spanning over de potentiaalput van V
= 1,5 Volt.

De vergelijking van het potentiaalverloop met de andere

modellen gebeurt aIleen op V = 1,25 V, omdat er bij V = 0,75 V

nog nagenoeg geen elektronen in de put zitten. In figuur 7

staat een vergelijking van de potentiaal uit de verschillende

modellen.

Voor de klassieke benadering stijgt de potentiaal vanaf de

hetero-junctie meer voor de numerieke zelf-consistente

benadering, de potentiaal is hoger en de put smaller. De semi

variationele oplossing levert een lagere potentiaal en dus een

bredere put. De benadering met SCALPEL levert een nog bredere

put. Maar hier gaat de benadering uit van een andere

benadering van de totale potentiaalput. SCALPEL kan verder weI

vergeleken worden omdat de totale potentiaalput niet van

zozeer van belang is voor de ladings-verdeling. Het

potentiaalverloop in het stuk van de potentiaalput grenzend

aan de hetero-junctie is vooral van belang voor de ladings

verdeling.
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Figuur 7. Het potentiaalverloop bij V = 1,25 V voor de
modellen, klassiek, - - - semi-variationeel,
SCALPEL, -- - - triangular potential well en --
nurneriek zelf-consistent.

3.3.2 De ladingsverdeling.

De lading aan de hetero-junctie in het GaAs bestaat uit

geioniseerde acceptoren, gaten en elektronen. In de

potentiaalput direct aan de hetero-junctie zijn aIle

acceptoren geioniseerd en is de gaten-concentratie

verwaarloosbaar ten opzichte van de elektronen-concentratie.

In het vervolg van deze paragraaf wordt dan aIleen ingegaan op
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de elektronen-verdeling.

De elektronen-verdelingen die volgen uit de verschillende

modellen worden vergeleken met de elektronen-verdeling, die

met de numerieke zelf-consistente oplossing bepaald is. In de

vorige paragraaf bleek al dat in de triangular potential well

benadering het geven van een elektronen-verdeling onmogelijk

is.
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Figuur 8. De elektronenverdeling in de potentiaal-put
bij V = 0,75 V over de put. Hierin is de
klassieke benadering , de semi-
variationele benadering - - - - - en het zelf
consistente numerieke model ---

De elektronen-verdelingen van de verschillende modellen staan

in figuur 8 voor een spanning over het GaAs van V = 0,75 V en

in figuur 9 voor V = 1,25 V. SCALPEL heeft geen oplossing voor

V = 0,75 V, omdat het programma niet werkt voor de hele lage

elektronen-dichtheden.

De benadering van de oneindig hoge junctie zorgt er bij de
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zelf-consistente oplossingen voor dat de elektronen

concentratie aan de junctie nul is. Dan heeft de verdeling een

maximum en dempt verder de put in uit tot nul. De elektronen

verdeling is bij V = 0,75 V evenals de put breder en zoals

verwacht veel lager dan bij V = 1,25 V. De verdeling is breder

omdat de put bij V = 0,75 Volt ook breder is. En lager omdat

de energie-niveaus verder van het Fermi-niveau liggen (zie

formule 21) .
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Figuur 9. De elektronenverdeling bij de V = 1,25 V over de put.
Met de modellen : klassiek, - - - - - semi-
variationeel, - - - - SCALPEL en numeriek
zelf-consistent.

Vergelijken we de elektronen-verdelingen die

verschillende benaderingen volgen. De klassieke

geeft een overschatting van de lading en een geheel

elektronen-verdeling. De variationele oplossing
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vergelijking met de numerieke zelf-consistente oplossing een

veel lagere ladingsverdeling oplossing bij V = 0,75 V en ook

een lagere bij V = 1,25 V. En bij V = 1,25 V wijkt de vorm van

de elektronen-verdeling iets af van die van de numerieke zelf

consistente oplossing.

3.3.3 De totale lading en capaciteit.

Om de modellen te kunnen vergelijken zijn naast het

potentiaalverloop en de ladingsverdeling bij enkele spanningen

ook het verloop van de totale lading en capaciteit aan de

hetero-junctie als een functie van de spanning nodig. De

totale lading en de capaciteit worden voor de verschillende

modellen bepaald. De spanning varieert van V = 0,8 V tot V =

1,35 V. De numerieke zelf -consistente benadering is maar tot

een spanning van V = 1,35 V convergent. De benadering met

SCALPEL werkt echter pas vanaf V = 1 V.

Eerst beschouwen we de totale lading als functie van de

spanning. De concentratie van acceptoren is vast en wordt

derhalve niet meegenomen. De concentratie van de gaten in de

potentiaalput dicht aan de hetero-junctie is voor het

spanningsbereik (V = 0,8 V tot V = 1,35 V) verwaarloosbaar ten

opzichte van de elektronen-concentratie. De verdere

beschouwing bevat alleen de elektronen. Van deze elektronen

wordt de oppervlakte-dichtheid bepaald als functie van de

spanning.

In figuur 10 staat de elektronendichtheid tegen de spanning

voor de verschillende modellen. Het verloop is voor alle

modellen globaal hetzelfde. Voor lage spanning is de

concentratie bijna nul en neemt dan als de spanning toeneemt

exponentieel toe. De klassieke benadering geeft voor de hogere

spanningen de hoogste dichtheid. De andere modellen geven voor

deze spanningen allemaal ongeveer dezelfde dichtheid.
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Figuur 10. Dichtheid van het elektronengas tegen de spaning, VGaM

De modellen : ..... klassiek, - .. - semi-variationeel, - - 
SCALPEL, -"- triangular potential well en - numerieke zelf
consistent.

Om het verloop van de elektronen-dichtheid beter te kunnen

overzien is in figuur 11 de elektronen-dichtheid logaritmisch

tegen de spanning uitgezet. In figuur 11 is dit alleen gedaan

voor het numerieke zelf-consistente model, omdat in dit model

de minste benaderingen gedaan zijn. In figuur 12 staat dan ook

de elektronen-dichtheden gevonden met de andere modellen.

In het verloop van de elektronendichtheid in figuur 11 zijn

twee gebieden te herkennen. Ret eerste stuk tot V = 1,1 V is

lineair en in het tweede stuk neemt de helling van de kromme

steeds af.
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Figuur 11. Het verloop van de dichtheid van het
elektronengas bepaald met het numerieke zelf
consistente model (--) met daarbij de benadering
van constante energie-niveaus (- - -).

In het lineaire stuk is in formule 21 de exponent veel

kleiner dan 1. Bekijken we aIleen het laagste energie-niveau

dan geldt in benadering voor de elektronendichtheid

Waarbij G een constante is (met eenheid m- Z
). Het lineaire

verloop houdt in dat hier het energie-verschil EF-Eo lineair

verloopt. Dit betekent dat Eo constant blijft te opzichte van

de bodem van de put, Eco • Wat betekent dat de potentiaalput

steeds dezelfde vorm heeft. Dit klopt met het feit dat de

elektronendichtheid in dit lineaire gebied zo laag is, dat de
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potentiaalput er nagenoeg niet door beinvloed wordt.

In het tweede stuk neemt om twee redenen de kromming af. Ten

eerste neemt de bezetting van het niveau niet meer

exponentieel toe met het energie-verschil EF-Eo toe, zie

formule 21. Deze afname staat in figuur 11 weergegeven met de

stippellijn (----). Ten tweede is de elektronen-dichtheid zo

groot dat de invloed ervan op de potentiaalput wel te merken

is. De put wordt smaller, waardoor de energie-niveaus naar

boven gedrukt worden. Het energieverschil Eco-Eo is niet meer

constant, maar neemt toe.

Het logaritmische verloop van de andere modellen staat

gegeven in figuur 12. Alleen de benadering met SCALPEL blijkt

redelijk overeen te komen met de zelf-consistente numerieke

benadering.
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Figuur 12. Logaritmisch de dichtheid tegen VGaM

De modellen : ..... klassiek, - .. - semi
variationeel, - - - SCALPEL, -"- triangular
potential well en - numerieke zelf-consistent.
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Om de vergelijking van de modellen beter te illustreren staan

in figuur 13 de genormeerde elektronendichtheid van de

verschillende modellen ten opzichte het numerieke zelf

consistente model weergegeven.
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Figuur 13. Afwijking van de modellen t.o.v. het numerieke
zelf-consistente model -- . Met de modellen : ......
klassiek, - - - semi-variationeel, - - - - triangular
potential well en - - - SCALPEL.

De klassieke benadering geeft hierbij een constante

overbenadering. De benadering met de triangular potential well

geeft veor lage elektronendichtheden een grote overschatting.

Hier is de verwaarlozing van de dotering van het GaAs, zeals

in paragraaf 3.2.2, niet terecht. De semi-variationele

benadering geeft voor een lage elektronen-dichtheid een

onderschatting. Bij hogere dichtheid herstelt de benadering

zich. De benadering met SCALPEL wij kt van de hier bekeken

modellen over het hele gebied het minst af. Een nadeel van

SCALPEL is echter dat de elektronendichtheid pas vanaf een
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spanning van V = 1 V te bepalen is.

Voor de potentiaalput staat de capaciteit

eenheid in figuur 14 gegeven tegen de spanning

0.03

0.02
C'1
E
IL

C

0
0.01

VaaA• In V

per oppervlakte

over het GaAs.

Figuur 14. De genormeerde capaciteit aan de junctie
tegen de spanning. De modellen : ..... klassiek, - - 
semi-variationeel, - - - - triangular potential well, 
- SCALPEL en -- numeriek zelf-consistent.

De vergelijking van de capaciteiten levert ongeveer hetzelfde

beeld als in de vergelijking van de elektronendichtheid van de

verschillende modellen. De klassieke benadering geeft

logischer wijs ook bij de capaciteit een constante

overschatting ten opzichte van de numerieke zelf-consistente

benadering. De benaderingen met de triangular potential well

en SCALPEL wijken weinig af van de numerieke zelf-consistente

benadering. De capaciteit gevonden uit de semi-variationele

benadering wijkt meer af van de numerieke zelf-consistente
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benadering. Deze capaciteit is voor spanningen onder 1,2 V een

flink stuk lager.

In figuur 15 staat de capaciteit als funtie van de dichtheid

van het elektronengas (ns ) gegeven.
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Figuur 15. De genormeerde capaciteit als functie van
de dichtheid van het elektronengas voor de klas-
sieke benadering en de nurnerieke zelf-
consistente benadering -- .

De klassieke benadering beschouwt de elektronen als vrije

deeltjes en in het numerieke zelf-consistente model kunnen ze

zich slechts op discrete energie-niveaus bevinden. Uitgaande

van een bepaalde dichtheid van het elektronengas moet bij de

discrete niveaus de spanning over het GaAs meer omhoog om een

zelfde toename van de dichtheid te krijgen dan wanneer de

elektronen klassiek worden beschouwd. Dit betekent een lagere

capaciteit als functie van de dichtheid van het elektronengas.

Dit komt overeen met figuur 15.
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3.4 Vergelijking van de modellen.

3.4.1 Bevindingen bij het vergelijken van de resultaten.

Het numerieke zelf-consistente model bevat een aantal

benaderingen. De andere modellen bevatten allemaal deze

benaderingen en nog enkele benaderingen meer. De resultaten

van de numerieke zelf-consistente benadering zijn dus het

meest in overeenstemming met de theorie.

We vergelijken de andere modellen met deze numerieke zelf

consistente benadering. Bij de vergelijking richten we ons

vooral op de elektronenverdeling en de oppervlakte-dichtheid

van het elektronengas. Het potentiaalverloop is niet zo van

belang. Het analytische zelf-consistente model SCALPEL blijkt

hiermee het best overeen te stemmen. In dit model stemt de

benadering voor de elektronenverdeling goed overeen, deze is

iets smaller dan die van de numerieke zelf-consistente

benadering. SCALPEL overschat de oppervlakte-dichtheid van de

elektronen tot 20 %. De capaciteit die met dit model gevonden

wordt stemt ook goed overeen met de numerieke zelf-consistente

oplossing. Een nadeel is echter dat SCALPEL pas vanaf V - 1 V

te gebruiken is.

De overige oplossingen kunnen niet zo eenduidig op kwaliteit

gerangschikt worden. AIle drie modellen wijken tenminste in

een gedeelte van het spanningsbereik flink af.

Allereerst volgen de oplossingen bepaald met het semi

variationele model voor de ladingsverdeling en de oppervlakte

dichtheid van het elektronengas. De ladingsverdeling is lager,

maar de vorm van de ladingsverdeling is vergelijkbaar met die

van de numerieke zelf-consistente oplossing. De dichtheid van

het elektronengas wordt tot V = 1,1 V flink onderschat en

daarna herstelt de oplossing zich. De capaciteit wordt door de

onderschatting van lading, in het model, tot V = 1,1 V ook

onderschat Daarna herstelt deze zich ook. Hierin wijkt de

capaciteit dan nogal wat af.
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De oplossing met de triangular potential well benadering

levert alleen een dichtheid van het elektronengas. Deze

benadering levert pas vanaf V ~ 1,1 V een redelijke

benadering. Dit komt doordat in deze benadering de acceptoren

lading in het GaAs verwaarloosd wordt. Onder V = 1,1 V is deze

verwaarlozing dus niet terecht.

De klassieke benadering levert een compleet andere

elektronen-verdeling. Deze verdeling heeft in tegenstelling

tot de andere modellen het zwaartepunt direct aan de hetero

junctie. Ret zwaartepunt van de elektronen in de andere

modellen ligt enkele nanometers van de junctie, zie figuur 6b.

De klassieke benadering levert tenslotte voor de dichtheid van

het elektronengas en de capaciteit aan de hetero-junctie te

hoge resultaten, de dichtheid bepaald met de klassieke

benadering is ongeveer twee maal zo hoog als die bepaald met

de numerieke zel f - consistente benadering voor het hele

onderzochte spanningsbereik.

3.4.2 Globale vergelijking van de rekentijd.

Veruit de snelste oplossing is de triangular potential well

benadering. In deze oplossing hoeven slechts drie analytische

vergelijkingen enkele malen achter elkaar opgelost worden.

De oplossing met SCALPEL is dan het snelste met het vinden

van de oplossing. Ook hierbij hoeven slechts analytische

vergelijkingen opgelost te worden. Ret nadeel van SCALPEL is

echter dat het programma niet een spanning als ingang heeft

zoals de andere benaderingen, maar een dichtheid van het

elektronengas. Ret programma is niet zo flexibel dat dit

eenvoudig omgeschreven kan worden. am de oplossingen van de

benadering te verwerken tot resultaten vergelijkbaar met die

van de andere benaderingen kost extra tijd.

De klassieke oplossing is de dan snelste oplossing en bestaat

alleen uit het numeriek oplossen van de Poisson vergelijking.

Wat inhoudt dat de successieve overrelaxatie moet convergeren.
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Deze overrelaxatie houdt in dat de numerieke Poisson

vergelijking punt voor punt (in deze benadering 100 punten)

enkele tientallen tot enkele honderden malen opgelost moet

worden.

De semi-variationele oplossing is vele malen trager dan de

klassieke. Hier wordt de Poisson vergelij king numeriek

opgelost, zoals bij de klassieke benadering. Dan wordt de

Schrodinger-vergelijking variationeel opgelost, waarbij eerst

de vrije energie op het eerste energie-niveau naar nul moet

convergeren om de variabele b o te bepalen en daarna de vrij e

energie op het tweede energie-niveau om b 1 te bepalen. Deze

twee stappen worden dan enkele malen herhaald totdat de

oplossingen convergeren.

De numerieke zelf -consistente oplossing uiteindelij k is de

traagste. Evenals bij deze semi-variationele oplossing worden

hier de Poisson vergelijking en de Schrodinger-vergelijking

ombeurten opgelost tot de oplossing convergeert. De numerieke

oplossing van de Schrodinger-vergelijking bestaat daaruit, dat

de golffunctie punt voor punt bepaald wordt, wat in de schiet

methode herhaald wordt totdat het eindpunt van de golffunctie

nul is. Daarnaast moeten bij de hogere spanningen deze stappen

vaker herhaald worden dan bij de semi-variationele oplossing

totdat de oplossing convergeert.

3.4.3 Keuze van modellen.

De criteria voor de keuze van de modellen zijn ten eerste de

nauwkeurigheid, dan de toepasbaarheid en tenslotte de

benodigde rekentij d. De nauwkeurigheid en de benodigde

rekentijd zijn in de vorige paragrafen besproken.

Rest de toepasbaarheid van de modellen. De klassieke, de

semi-variationele en de numerieke zelf -consistente benadering

zijn goed toepasbaar in het gebruikte systeem, waar bij

voorkeur ui tgegaan wordt van een spanning over een (stuk)

halfgeleider. Deze drie modellen zijn immers gebaseerd op

45



dezelfde numerieke oplossing van de Poisson vergelijking. De

benadering met de triangular potential well past hier ook goed

in. De benadering met SCALPEL levert hier problemen. Hier is

het net andersom, SCALPEL levert een spanning als oplossing.

Bovendien kan het programma van SCALPEL niet eenvoudig

omgeschreven worden. Hierdoor valt SCALPEL af bij de keuze van

het model.

De keuze valt op de numerieke zelf-consistente oplossing als

de benadering die gedaan wordt zeer precies moet zijn. Als de

benadering snel een globaal beeld moet geven is de triangular

potential well een geschikte oplossing. De klassieke oplossing

tenslotte houdt het model het eenvoudigst en is geschikt als

globale schatting waarbij de ladingsverdeling in de

potentiaal-put zelf niet precies meegenomen hoeft te worden.
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4. De hetero-junctie met eindig hoge barriere.

4.1 Inleiding.

Zoals in de vorige hoofdstukken gezien treedt bij de overgang

van p- -GaAs naar n-AlxGa1_xAs treedt er in de geleidingsband en

in de valentieband een eindig hoge bandsprong op, waarbij in

de geleidingsband een potentiaalput ontstaat. Om de

elektronen-verdeling beter te bepalen, dan wanneer de

bandsprong oneindig verondersteld wordt, moet het indringen

van de golffuncties in het AlxGa1_xAs meegenomen worden.

De randvoorwaarden aan de hetero-junctie, op x = 0, worden

dan (zoals eerder gesteld in formule 20)

d\V i GoA.•

dx

1
=---

mn AlGoA.,.

In de analytische oplossingen van de Schr6dinger-vergelijking

wordt geen rekening gehouden met het indringen van de

golffuncties in het AlxGa1_xAs. Omdat de analytische

benaderingen globaler zijn dan de numerieke zelf-consistente

oplossing, wordt de ladingsverdeling in de potentiaalput met

eindig hoge barriere aIleen benaderd met het numerieke zelf

consistente model. Daarna wordt bekeken in hoeverre het nuttig

is om ook bij de analytische modellen de barriere eindig hoog

te kiezen.

Naast de eindig hoge barriere wordt nog een verdere

verbetering aan het model toegebracht de elektronen

verdeling bestaat in het vervolg niet meer aIleen uit

elektronen op de discrete energie-niveaus, de 2-dimensionale

of 2-D elektronen. Maar daarnaast zijn er vrije elektronen in

en boven de put, de 3-dimensionale of 3-D elektronen.
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4.2 De 2- en 3-dimensionale elektronen.

De elektronen die op de discrete energie-niveaus in de

potentiaalput bevinden, zijn in de richting loodrecht op de

hetero- junctie gebonden en vrlJ om te bewegen evenwij dig aan

de hetero-junctie. Deze elektronen worden de 2-dimensionale

elektronen genoemd. De verdeling van deze elektronen is door

het oplossen van de Schr6dinger-vergelijking te bepalen.

De barriere in de geleidingsband aan de AlxGal_xAs/GaAs hetero

junctie is eindig hoog. Dat betekent dat elektronen zich op

een energie boven deze potentiaalbarriere bevinden. Deze

elektronen zijn in aIle drie dimensies vrij om de bewegen, de

3-D elektronen. De dichtheid van deze elektronen boven de put

is dan met de Fermi-integraal vanaf het energie-niveau van de

top van de potentiaalbarriere, Edisc ' te bepalen. De Fermi

integraal wordt dan als voIgt :

E
rrtlX

n(x)

(27)
E .• I

= T41t{2 'mn*)' __(E_-_Ui_(x_)_)'__dE

I'm," h 3 1 +exp((E-EF)/k'n

Waarin Emin = Edisc , het energie~niveau aan de top van de

potentiaal-barriere, en waarin E~x = 00, evenals in de normale

Fermi-integraal (formule 17).

Daarnaast kunnen ook 3-D elektronen in de put bestaan. Als

een energie-niveau heel breed wordt kan in de richting

loodrecht op de barriere verstrooiing van de elektronen

optreden. De maat van verstrooiing in de put is de vrije-weg

lengte. We nemen aan dat de vrij e-weg lengte op de discrete

energie-niveaus hetzelfde is als in bulk GaAs. Hier wordt de

vrij e weglengte vooral bepaald door de verstrooiing aan het

atoomrooster en is I = 30 nm [16]. De discrete energie-niveaus

worden in het model gevuld met elektronen als de vrije lengte

van deze niveaus kleiner is dan 1 = 30 nm. De potentiaalput
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wordt dan begrensd tot een breedte van 30 nm. De 3-D

elektronen worden in het model meegenomen vanaf het energie

niveau dat op die plaats in de put ligt waar de lengte 30 nm

is, E30 nm. De elektronen-verdeling van de 3 -D elektronen kan

dan met de Fermi-integraal bepaald worden. De ondergrens voor

de Fermi-integraal zoals in formule 27 gegeven, wordt dan Emin

= E30 nm en de bovengrens Emax = Edisc •

De totale concentratie 3-D elektronen in en boven de put is

te bepalen door optelling van de concentratie van de 3-D

elektronen in de put en de 3-D elektronen boven de put. In het

model kan deze totale concentratie van 3 -D elektronen dan

eenvoudig met formule 27 bepaald worden, waarbij voor de

integratie-grenzen geldt dat Emin het minimum is van E30 nm en

Edisc en da t Emax = 00.

De potentiaalput nu door de begrenzing met het energie-niveau

Emin ook in de breedte begrensd, zie figuur 16.

~-------L...C
Emin

•I•-'-2-D &3-D elektronen i 3-D elektronen
I
•

Figuur 14. De 2-D en 3-D elektronen in en naast de put.

In en boven de potentiaalput zlJn er de elektronen op de

discrete energie-niveaus en de 3-D elektronen, waarvan de

dichtheid met formule 27 bepaald kan worden. Naast de put

bevinden zich ook 3-D elektronen. De dichtheid hiervan kan met

de normale Fermi-integraal bepaald worden, zie formule 17.
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4.3 De verschillende modellen.

4.3.1 De analytische modellen.

De analytische modellen, de triangular potential well en

SCALPEL, gaan uit van vaste vormen van de potentiaal en de

ladingsverdeling. De oplossingen van de Poisson vergelij king

en de Schr6dinger-vergelijking zijn dan analytische

uitdrukkingen.

Het indringen van de golffunctie kan alleen in deze modellen

meegenomen worden door de analytische uitdrukkingen van de

modellen om te schrijven. Dit zal dan waarschijnlijk ook extra

berekeningen vergen in de modellen.

Het potentiaalverloop wordt in beide modellen ook niet direct

meegenomen. In de modellen kan dus de dichtheid van de 3-D

elektronen niet meegenomen worden zonder dat het hele model

verandert.

Dit zijn de twee redenen om deze modellen niet aan te passen

aan de eindig hoge barriere. Aan de hand van de andere

modellen zal blijken in hoeverre deze onaangepaste modellen

nog voldoen.

4.3.2 De semi-variationele oplossing.

De semi-variationele oplossing bestaat uit de numerieke

oplossing van de Poisson vergelijking en uit de variationele

oplossing van de Schrodinger-vergelij king. De aanpassing van

de variationele oplossing van de Schrodinger-vergelijking voor

de eindig hoge barriere wordt om dezelfde reden als in de

vorige paragraaf niet gedaan.

De 3 -D elektronen worden wel aan het model toegevoegd. De

verdeling van de elektronen bestaat dan uit de 2-D elektronen

op de discrete energie-niveaus en de 3-D elektronen boven het
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f iguur 16.

als de 3-D

de potentiaalput, zie

worden zowel de 2-D

energie-niveau Emin en naast

In de Poisson-vergelijking

elektronen meegenomen.

Aan de zelf-consistente oplossing van de Poisson. vergelijking

en de Schrodinger-vergelijking verandert verder niets. De

enige toevoeging ten opzichte van de oplossing met de oneindig

hoge potentiaalbarriere is dus de verdeling van 3-D

elektronen.

4.3.3 De numerieke zelf-consistente oplossing.

Schrodinger

Schrodinger

het AlxGa1_xAs

Het numeriek zelf-consistente model bestaat uit het ombeurten

numeriek oplossen van de Poisson vergelijking en numeriek

oplossen van de Schrodinger-vergelijking totdat de oplossingen

voor het potentiaalverloop en elektronenverdeling convergeren.

Hierin wordt door de exchange-correlation potentiaal de

onderlinge wisselwerking van de 2 -D elektronen in rekening

gebracht.

Aan het model voor de oneindig hoge barriere moeten twee

aanpassingen gedaan worden om het model voor de eindig hoge

barriere te leveren. Deze aanpassingen ZlJn enerzijds het

toevoegen van de 3-D elektronen aan de totale elektronen

verdeling en anderzijds in de Schrodinger-vergelijking het

indringen van de golffuncties in het AlxGa1_xAs meenemen.

De 3 -D elektronen bestaan uit de elektronen langs de put,

waarvan de verdeling met de Fermi-integraal te bepalen is, en

elektronen boven de put vanaf Emin , waarvan de verdeling te

bepalen is met de aangepaste Fermi-integraal van formule 27.

Ter illustratie zie figuur 16.

De verdeling van de 2-D elektronen wordt met de

vergelijking bepaald. De aanpassing van de

vergelijking waarin de golffuncties indringen in

gaat aan de hand van de gebieden in figuur 17.
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III II I

Figuur 17. Voorbee1d van een golffunctie voor de put I, in de
put II en in het A1xGa l _xAs III.

Evenals bij de oneindig hoge barriere wordt een energie

niveau E* gekozen. Voor deze energie worden achtereenvolgens de

delen van de golffunctie in gebied I, gebied II en gebied III

bepaald. In gebied I stijgt de golffunctie exponentieel.

Op de grens van gebied I naar gebied II worden de waarde en

de afgeleide van de exponentieel stijgende golffunctie als

beginwaarden gebruikt voor het de oplossing van de golffunctie

in gebied II. De golffunctie in gebied II oscilleert. In

gebied III is de golffunctie te benaderen door een Airy

functie. Dan worden de delen van de golffunctie genormeerd

opdat de eindwaarde van de oscillerende golffunctie en de

Airy-functie op de grens tussen gebied II en III gelijk is.

Dan wordt gekeken naar de afgeleiden op het grensvlak tussen

gebied II en III. Voor deze afgeleiden moet gelden

mn GaA,.

:::

m; A/GaAs

d'V; A/GaA,'

dx
(28)

Als de afgeleiden hieraan voldoen is Ei = E* een eigenwaarde

van de Schr6dinger-vergelijking en is de gevonden golffunctie

de oplossing.

Als de afgeleiden er niet aan voldoen zijn er aantal gevallen

mogelijk. De golffunctie op de grens kan positief of negatief
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ZlJn en de afgeleide in het GaAs op de grens kan positief of

negatief zijn. Bovendien kan de linkerterm van vergelijking 28

groter of kleiner ZlJn dan de rechterterm. Nu kan hiermee

bepaald worden of de eigenwaarde van een golffunctie ~i lager

of hoger ligt dan energie-niveau E*. Als de golffunctie

negatief is en de afgeleide in het GaAs ook negatief dan ligt

de eigenwaarde lager dan E*. Als de golffunctie positief is en

de afgeleide in het GaAs ook positief dan ligt de eigenwaarde

hoger dan E*. Is de golffunctie positief en de afgeleide in het

GaAs negatief, dan ligt de eigenwaarde lager dan E* als de

linkerterm in formule 28 kleiner is dan de rechter en hoger

als de linkerterm groter is dan de rechter. Is de golffunctie

negatief en de afgeleide positief, dan ligt de eigenwaarde

lager dan E* als de linkerterm groter is dan de recherterm en

hoger als de linkerterm kleiner is dan de rechter.

Deze relaties zijn de basis van de schietmethode om de

Schr6dinger-vergelijking op te lossen. Uiteindelijk worden zo

de eigenwaarden voor de energie gevonden, de discrete energie

niveaus Ei , en de bijbehorende golffuncties ~i. Met formule 21

is dan de verdeling van de 2-D elektronen te bepalen.

Het optellen van de verdelingen van de 2-D en de 3-D

elektronen levert dan de totale verdeling van elektronen.

Samen met het oplossen van de Poisson-vergelijking vormt dit

dan de totale zelf-consistente oplossing. Hierbij dient nog

opgemerkt te worden dat bij de exchange-correlation potentiaal

aIleen de verdeling van de 2-D elektronen meegenomen moet

worden. Bovendien wordt in dit model voor de volledigheid het

aantal energie-niveaus niet op tot twee beperkt. Er worden

maximaal vier energie-niveaus meegenomen. De invloed van deze

extra energie-niveaus wordt verwacht zeer gering te zijn, zie

c. Takano [6].

53



4.4 De resultaten.

Om de invloeden van de veranderingen aan de modellen te

bekijken worden de nieuwe modellen vergeleken met de modellen

met een oneindig hoge potentiaalbarriere uit het hoofdstuk 3.

4.4.1 De elektronenverdeling.

Allereerst bekijken we twee elektronen-verdelingen die

gevonden worden met de semi-variationele benadering bij twee

verschillende spanningen, V 0,75 V en V = 1,25 V. Deze

staat gegeven in figuur 18.
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Figuur 18. De Iadingsverdeling uit de semi-variationele benadering.
a) V = 0,75 V b) V = 1,25 V.

Het verschil tussen de verdelingen in figuur 18a is de

verdeling van de 3-D elektronen. De 3-D elektronen vormen het

overgrote deel van de elektronen. De verdeling van 2-D

elektronen bepaald met de twee verschillende modellen, met en

zander 3 -D elektronen, stemmen geheel overeen. Dit betekent

dat de energie-niveaus hetzelfde zijn. De verklaring hiervoor

is dat de elektronendichtheid bij V = 0,75 V zo klein is dat
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ze de vorm van de put niet beinvloeden.

Bij een spanning van V = 1,25 V blij kt dat de concentratie

van de 2-D elektronen groter is dat die van de 3-D elektronen.

Vergelijken we de verdeling van de 2-D elektronen van het oude

model (zonder 3-D elektronen) en het nieuwe model (met 3-D

elektronen) zien we dat de in het nieuwe model de concentratie

van 2-D elektronen lager is. Dit komt doordat de 3-D

elektronen de potentiaalput versmallen, zodat de energie

niveaus in de put omhoog schuiven ten opzichte van het oude

model. In het nieuwe model is dus de totale concentratie van

de elektronen hoger, maar de concentratie van de 2-D

elektronen lager (of ten hoogste gelijk)

In het semi-variationele model dringen de golffuncties echter

niet in het AlxGa1_xAs in. Wat dit betekent voor de benadering

van de 2-D elektronen-dichtheid zien we aan de hand van de

resultaten van het numerieke zelf-consistente model.

De verdeling van de elektronen bepaald met het numerieke

zelf-consistente model staat in figuur 19.
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Figuur 17. De ladingsverdeling uit het nurnerieke zelf-consistente model.
a) V = 0,75 V en b) V = 1,25 V.
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Bij de spanning van V = 0,75 V blijkt de concentratie 3-D

elektronen, zie figuur 19a, niet zo overheersend te zijn als

bij het semi-variationele model (figuur 18a). Dit is logisch

omdat het semi-variationele model zoals uit het vorige

hoofdstuk blijkt de 2-D lading onderschat. Bij deze spanning

is de elektronenconcentratie zo laag dat de vorm van de

potentiaalput nauwelij ks beinvloed wordt door de elektronen

verdeling. Ret verschil tussen de verdeling van de 2-D

elektronen met het oude model (oneindig hoge barriere) en het

nieuwe model (eindig hoge barriere) wordt dus helemaal door

het indringen van de elektronen in het AlxGa1_"As veroorzaakt.

De nieuwe verdeling ligt dichter tegen de junctie aan en is

niet nul aan de junctie en is bovendien iets hoger. Dit

laatste zou betekenen dat de energie-niveaus lager liggen. Dit

wordt later in deze paragraaf beschouwd.

Uit figuur 19b voIgt dat bij V = 1,25 V de concentratie 2-D

elektronen ten opzichte van de 3-D elektronen relatief groter

is dan bij V = 0,75 V. De 3-D elektronen zorgen voor het extra

versmallen van de put. De verdeling van de 2-D elektronen in

het nieuwe model is hoger dan in het oude model. Dit levert

ook een versmalling van de potentiaalput. De verdeling van de

2-D elektronen is zodoende ook een stuk smaller dan in het

oude model. Dat de verdeling toch hoger is dan de oude

verdeling wijst erop dat de energie-niveaus in het nieuwe

model lager liggen.

Voor we dan de totale lading aan de hetero-junctie en de

capaciteit beschouwen, kijken we eerst naar de ligging van de

discrete energie-niveaus in de put. In figuur 20 staat het

verloop van de energie-niveaus ten opzichte van de bodem van

de geleidingsband voor het model met eindig hoge barriere en

het model met oneindig hoge barriere gegeven.

De discrete energie-niveaus zijn nagenoeg constant totdat de

niveaus in de buurt komen van het Fermi-niveau. Dan neemt de

bezetting van de niveaus enorm toe en daardoor wordt de

potentiaalput smaller. Het smaller worden van de put heeft tot

gevolg dat de discrete energie-niveaus omhoog schuiven.

Vervolgens vergelijken we de modellen met de eindig hoge en
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de oneindig hoge potentiaalbarriere aan de hetero-junctie. Bij

lage spanning en dus lage elektronen dichtheid levert de

Schrodinger-vergelijking die uitgaat van de eindig hoge

potentiaalbarriere lagere discrete energie-niveaus. We kunnen

de golffuncties op de discrete energie-niveaus als staande

golven beschouwen. Het indringen van de elektronen in de

hetero-junctie zorgt voor een extra fase-sprong in de

golffunctie. Hierdoor is in het GaAs de staande golf, de

golffunctie, smaller en dus het energie-niveau lager.

Bij grotere elektronendichtheid wordt echter ook de dichtheid

van de 3-D elektronen groter. Dit veroorzaakt een versmalling

van de potentiaalput, waardoor de energie-niveaus omhoog

schuiven. Door invloed van de 3-D elektronen zullen de

energie-niveaus uit de benadering met de eindig hoge barriere

dus uiteindelijk ten opzichte van de energie-niveaus uit de

benadering met de oneindig hoge barriere omhoog gaan. Dit is

in figuur 20 geillustreerd.
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Figuur 20. De discrete energie-niveaus bepaald
met de numerieke zelf-consistente
benadering met oneindig hoge barriere
........... en met eindig hoge barriere

57



Bij het op een na laagste energie-niveau E1 is duidelijk te

zien dat door versmallen van de put door 3 -D elektronen het

energie-niveau omhoog gaat ten opzichte van E1 uit de

benadering met de eindig hoge barriere.

Uit figuur 20 valt bovendien op te maken dat zodra de

energie-niveaus is de buurt van het Fermi-niveau komen de

niveaus stijgen. De lading in de put neemt dan toe waardoor de

put versmalt en de energie-niveaus omhoog schuiven.

4.4.2 De ladingsdichtheid en capaciteit.

Om dezelfde reden als in het vorige hoofdstuk kijken we van

alle ladingsdragers alleen naar de elektronen.

De totale oppervlakte-dichtheid van de elektronen wordt voor

verschillende modellen vergeleken. Deze modellen zijn de semi

variationele benadering met de 3 -D elektronen, de numerieke

zelf-consistente benadering uit hoofdstuk 3 (dus met oneindig

hoge barriere en zonder 3-D lading) en het numerieke zelf

consistente model met eindig hoge barriere en met 3-D lading.

De benaderingen voor de oppervlakte-dichtheid van de

elektronen staan in figuur 21 als functie van de spanning

gegeven. Ter vergelijking met het vorige hoofdstuk is ook de

klassieke benadering in het figuur 21 meegenomen.

De klassieke benadering levert ook hier een overschatting van

de elektronen-dichtheid. Deze benadering kan als een maximum

gezien worden voor de elektronendichtheid. Beide modellen met

eindig hoge barriere blijken een hogere benadering voor de

elektronendichtheid te geven dan de benadering met de oneindig

hoge barriere. Dit komt door de 3-D elektronen. De numerieke

zelf-consistente benadering met de eindig hoge

potentiaalbarriere geeft de beste benadering.
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Figuur 21. De dichtheid van het elektronengas als functie van
de spanning.

In figuur 22 staat het verloop van de elektronendichtheid als

functie van de spanning voor dit model gegeven. In figuur 22a

is de dichtheid van de 2 -D elektronen gegeven. Evenals in

paragraaf 3.3.3 is met de streeplijn het verloop van de

elektronendichtheid gegeven voor het geval dat de energie

niveaus constant zijn ten opzichte van de bodem van de

potentiaalput. De afwijking van de met het model berekende

elektronendichtheid stemt goed overeen met het omhoog schuiven

van de energie-niveaus (zie figuur 20) .
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de 2 -D elektronen

hetvan

figuur 22b

en de 3-D

in

buurt

2-Dde

de

staatdichtheid van de elektronentotaleDe

uitgezet samen met de dichtheid van

elektronen. Zodra de energie-niveaus in

Fermi -niveau komen neemt de dichtheid van

sterker toe dan de dichtheid van de 3-D, die verder van het

Fermi-niveau verwijderd zijn. Bij hogere elektronendichtheden

spelen de 2-D elektronen dus een belangrijkere rol dan de 3-D

elektronen.

Vervolgens vergelijken we het verloop van de elektronen

dichtheid als functie van de spanning voor de verschillende

modellen met die voor de numerieke zelf-consistente oplossing

die uitgaat van een eindig hoge barriere. Dit model nemen we

als referentie omdat het de minste benaderingen bevat. Het

vergelijken van de modellen staat in figuur 23 weergegeven.

Het numerieke zelf-consistente model met de oneindig hoge

potentiaal-barriere geeft een onderschatting van de

elektronendichtheid. Voor lage spanningen tot V = 1,1 V geeft

deze oplossing een lagere dichtheid. Enerzijds doordat hier de

discrete energie-niveaus te hoog liggen, omdat geen rekening

gehouden is met het indringen van de golffuncties. Anderzijds

doordat in het model de 3-D elektronen niet mee zijn genomen.

Voor hogere spanningen wordt de oplossing iets beter.
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Enerzijds omdat de energie-niveaus rninder van elkaar

verschillen (vergelijk figuur 20) en anderzijds orndat het

aandeel aan 3-D elektronen bij het numerieke zelf-consistente

model met eindig hoge barriere kleiner is.

De semi-variationele oplossing geeft een iets betere

schatting voor de elektronendichtheid. De 3-D elektronen

worden in beide rnodellen rneegenomen. De afwijking in de

elektronendichtheid ligt dan aan twee dingen. Ten eerste neernt

de semi-variationele benadering het indringen van de

golffuncties niet mee. En ten tweede levert de semi

variationele oplossing sowieso een onderschatting voor de

elektronendichtheid ten opzichte van het numerieke zelf-
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consistente model, zie hiervoor de resultaten in hoofdstuk 3.

De capaciteit aan de hetero-junctie voor deze 3 modellen

staat tenslotte in figuur 24.

0.03

0.02.,
E
II.

.E
0

0.01

VB.,.. In V

Figuur 24. De genonneerde capaciteit aan de
junctie. De modellen : - - - semi-variationeel,
........ numeriek zelf-consistent met oneindig hoge
barriere en - met eindig hoge barriere.

Bij de numerieke zelf-consistente oplossing met de eindig

hoge barriere val op dat de grafiek een knik heeft bij een

spanning V = 1,28 V. Door het versmallen van de put komen de

discrete energie-niveaus hoger in de put te liggen. Op den

duur schuift het eigenwaarde van het derde niveau boven de

rand van de put en wordt dus niet meer meegenomen in de 2-D

lading.

In figuur 25 staat de capaciteit weergegeven als functie van

de dichtheid van het elektronengas. Dit is gedaan voor de

klassieke benadering, de numerieke zelf-consistente benadering

met een oneindig hoge potentiaalbarriere en de numerieke zelf

consistente benaderinge met eindig hoge potentiaalbarriere.
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Hier blijkt dat door toevoeging van 3-D elektronen en door

invoering van de eindig hoge potentiaalbarriere de capacteit

als functie van de dichtheid van het elektronengas meer gaat

lij ken op de klassieke benadering. Di t is te verklaren door

dat bij een bepaalde dichtheid van het elektronengas de

spanning over het GaAs niet 20 ver toe hoeft te nemen als in

het model waarin alleen 2-D elektronen meegenomen worden om de

dichtheid van het elektronengas te doen stijgen.
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4.5 Conclusies.

De modellen die de potentiaal-barriere aan de hetero-junctie

oneindig hoog beschouwen verwaarlozen het indringen van de

golffuncties in het AlxGa1_xAs. Dit betekent dat de discrete

energie-niveaus hoger uitkomen. Deze modellen leveren daarom

een onderschatting van de dichtheid van de 2-D elektronen

Daarnaast bestaan in de potentiaalput niet aIleen 2-D

elektronen. Door de eindige hoogte van de barriere ZlJ n er

elektronen boven de put mogelijk. Deze elektronen zijn vrije

elektronen, 3-D elektronen. Vanaf een bepaalde breedte van de

put zullen de elektronen zich ook als 3 -D elektronen gaan

gedragen, omdat het discrete energie-niveau waar ze op zouden

zitten zo breed is dat er verstrooiing van de elektronen

optreedt. Vooral bij lagere dichtheden vormen de 3-D

elektronen een aanzienlijk deel van het totale aantal

elektronen.

Het numerieke zelf-consistente model met de eindig hoge

barriere levert een kleine afwijking in de elektronen

dichtheid rond de spanning dat er een energie uit de

potentiaalput schuift. Dit is vooral goed te zien in de

capaciteit. Om dit op te lossen moet een verbreding van de

energie-niveaus meegenomen worden naargelang de niveaus hoger

in de put liggen.
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5. De gate-capaciteit van een HEMT.

5.1 De AlxGaI_xAs/GaAs HEMT-structuur.

De High Electron Mobility Transistor of HEMT bestaat uit een

gate-contact op een halfgeleider met een grote bandgap, hier

n-type AlxGa1_xAs, met daar onder een halfgeleider met een

kleinere bandgap, hier p--type GaAs. Aan de hetero-junctie

tussen het AlxGa1_xAs en het GaAs treedt een bandsprong op. Door

de discontinuiteit in de geleidingsband die ontstaat hopen

elektronen uit het AlxGa1_xAs zich op in het GaAs, hier ontstaat

een potentiaalput met elektronen erin, het 2-DEG.

De dikte van de AlxGal_xAs-laag bij een HEMT ligt meestal rond

40 nm. Door de potentiaalbarriere die aan het metaal

halfgeleider-contact optreedt is het AlxGa1_xAs geheel

gedepleteerd, deze barriere is <II "" 0,9 V. Ter illustratie

figuur 26.

p-GaAs

Figuur 26. Bandenstructuur onder de gate van de
HEMT.

Alleen wat zich onder de gate afspeelt interesseert ons. De

randen van de gate worden niet beschouwd. De gate wordt

oneindig groot verondersteld en de lading onder de gate en de
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capciteit van de gate worden per m2 bepaald.

Door een negatieve spanning op de gate wordt de potentiaal op

de hetero-junctie omhoog getrokken, waardoor de potentiaalput

in het GaAs minder diep wordt en er dus minder elektronen in

de put zitten. Een positieve spanning op de gate kan de

potentiaal op hetero-junctie doen zakken, waardoor er meer

elektronen in de put komen. Ret AlxGa1_xAs moet echter weI

geheel gedepleteerd blijven, anders ontstaan er een parallel

elektronen-kanaal in het AlxGa1_xAs. Dit parallelle kanaal wordt

in REMT's vermeden omdat de effectieve beweeglijkheid van

ladingsdragers in de REMT dan achteruit gaat.

Ret model voor de gate-capaciteit van de REMT bestaat dan uit

het volgende. De geleidingsband van het AlxGa1_xAs vormt evenals

bij de potentiaalput in het GaAs het potentiaalverloop in het

AlxGa1_xAs. De potentiaal wordt gegeven ten opzichte van het

Fermi-niveau in het AlxGa1_xAs. Aan de gate, x = - IAIGaAs' wordt

de geleidingsband op ~ = 0,9 eV gepind. Op de gate levert dit

de potentiaal : V = 0,9 V - Vgate . Aan de hetero-junctie is de

potentiaal onbekend. Er wordt een maximum en een minimum voor

de potentiaal aan de hetero-junctie bepaald. Voor het maximum

is er in het GaAs helemaal geen put meer aanwezig en voor het

minimum wordt is de spanning gelijk aan V = ° V. De potentiaal

aan de hetero-junctie wordt vervolgens tussen het minimum en

het maximum gekozen. De spanning over de AlxGa1_xAs laag is dan

bekend en het potentiaalverloop in deze laag wordt met de

Poisson vergelijking berekend. Aan de hand van deze potentiaal

kan het elektrisch veld aan de hetero-junctie bepaald worden.

Met de potentiaal op de hetero-junctie in het AlxGa1_xAs is de

spanning over het GaAs ook bekend. Met deze spanning wordt de

ladingsverdeling in het GaAs bepaald en hiermee het elektrisch

veld aan de junctie.

Aangezien aan de AlxGa1_xAs/GaAs hetero-junctie geen defecten

optreden bevat de junctie zelf geen lading. Bovendien zijn de

diEHektrische constanten van AlxGa1_xAs en GaAs ongeveer gelij k.

Ret elektrisch veld over de hetero-junctie is derhalve

constant. Ret elektrisch veld berekend in het AlxGa1_xAs en

berekend in het GaAs wordt dan gebruikt om de lading in de
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potentiaalput in het GaAs te bepalen.

Stel dat het elektrisch veld berekend in het AlxGa1_xAs hoger

is dan dat berekend in het GaAs. Dan moet de potentiaal aan de

hetero-junctie in het AlxGa1_xAs toenemen om het elektrisch veld

af te laten nemen. En de spanning over het GaAs moet toenemen

om het elektrisch veld toe te laten nemen. Is het veld lager

dan geldt precies het omgekeerde. Het interval waarin de

potentiaal aan de hetero-junctie ligt (in het begin tussen

maximum en minimum zoals eerder vermeldt) kan door te kijken

naar het elektrisch veld telkens gehalveerd worden. Deze

schietmethode bepaald uiteindelijk de potentiaal aan de

hetero-junctie waarvoor het elektrisch veld over de hetero

junctie constant is.

Uit het model voIgt dan voor een bepaalde gate-spanning de

dichtheid van het elektronengas in het GaAs. De berekening van

de dichtheid van het elektronengas wordt dan sneller gemaakt

door in plaats van de berekening van het elektronengas in het

GaAs een tabel met de dichtheid van het elektronen-gas en het

elektrisch veld als functie van de spanning te gebruiken. De

variabele voor het GaAs die per tabel kan verschillen is de

dotering van het GaAs, zodat voor verschillende doteringen van

het GaAs verschillende tabellen nodig zijn.

De gate-capaciteit wordt tens lotte bepaald als afgeleide van

de lading onder de gate naar de spanning. Bij deze lading

hoort naast het elektronengas in het GaAs ook de lading in het

AlxGa1_xAs. Deze lading wordt bij het doorrekenen van de Poisson

vergelijking voor het AlxGa1_xAs toch al bepaald.
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5.2 De benadering van de capaciteit.

5.2.1 De lading in de HEMT.

De lading onder de gate van de HEMT bestaat uit de

elektronen, gaten en geioniseerde donoren in het AlxGa1_xAs en

de elektronen, gaten en geioniseerde acceptoren in het GaAs.

De donoren en acceptoren zijn vast en dus niet van invloed op

de capaciteit. Deze worden dus in het vervolg ook niet

meegenomen. Bovendien is in normaal gebruik van de HEMT de

gaten-concentratie voortdurend veel lager dan de elektronen

concentratie.

De lading onder de gate staat als functie van de gate

spanning in figuur 27 weergegeven.

Voor spanningen boven V = 0,5 V is het GaAs onder de gate

niet geheel gedepleteerd. Er bevindt zich in het AlxGa1_xAs een

opeenhoping van elektronen. Bij het gebruik van de HEMT vormt

dit een parasitair kanaal. De spanning op de gate beinvloedt

dan aIleen dit kanaal en de dichtheid van het elektronengas in

het GaAs is dan constant.

Aan de andere kant bestaat er voor spanningen onder V = - 1 V

inversie onder de gate, dat wil zeggen dat daar een

opeenhoping van gaten plaatsvindt. Het elektronengas in het

GaAs wordt dan nog weI beinvloed door de gate - spanning. De

gate-capaciteit van de HEMT wordt dan echter geheel bepaald

door de gaten-concentratie onder de gate.

Als de spanning dus tussen V = - 1 V en V = 0,5 V ligt wordt

de gate-capaciteit van de HEMT bepaald door het elektronengas

in het GaAs. De HEMT wordt over het algemeen ook in dit gebied

gebruikt. Bij een vanaf V = 0,5 V afnemende spanning wordt de

hetero-junctie omhoog getrokken. De potentiaalput wordt

ondieper en de dichtheid van het elektronengas neemt af.
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Ladingen in de HEMT

0.80-0.80 0.00

\
\

\
\
\

, .\. //~~~~~ ,,--'-
/'

,,'
/'

"

18+11

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/
/,

/
/

/
/

/
/

/

\ I
\!•/\18+10 L-....L.-__L.....!--'-- -'-- ---'-_

-1.20

18+17

18+18

18+15..
E
.E 18+14
'a
"i.c 18+13-.c
.S!
'a

18+12

V InV

Figuur 27. De ladingen in de HEMT bestaande uit vaste
donoren , gaten - - - - en elektronen - - - - in het
AlxGal.xAs en het elektronengas in het GaAs - .

5.2.2 Benaderingen veer het elektrenengas.

De benaderingen voor het elektronengas zijn met verschillende

modellen bepaald. Het model waar we de andere aan vergelijking

is het numerieke zelf -consistente model met de eindig hoge

potentiaal-barri~re aan de hetero-junctie. De andere modellen

zijn het klassieke model, het semi-variationele model met de

3-D elektronen en het numerieke zelf-consistente model dat

geen rekening houdt met 3-D elektronen, maar wel met het

indringen van de golffunctie in het AlxGa1_xAs. De resultaten

staan in figuur 28.
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Figuur 28. De dichtheid van het elektronengas in het
GaAs tegen de gate-spanning. De modellen : ......
klassiek, - - - semi-variationeel en numerieke
zelf-consistent met oneindig hoge - - - en eindig
hoge barriere - .

AIle modellen leveren een vergelijkbaar verloop van de

dichtheid van het elektronengas tegen de spanning. De

klassieke benadering geeft een overschatting van de dichtheid

van het elektronengas. Door de totale bezetting van de put

door elektronen (3 -D elektronen) is voor eenzelfde spanning

als in het numeriek zelf-consistente model het elektrisch veld

aan de junctie hoger. De spanning over het GaAs zal dan naar

een hogere waarde convergeren I wat een hogere dichtheid van

het elektronengas inhoudt.

De numerieke zelf-consistente oplossing waar de 3-D

elektronen niet mee worden genomen zal voor een bepaalde put

een lager elektrisch veld aan de junctie leveren. De spanning

over het GaAs zal hier dan naar een lagere waarde convergeren.
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De dichtheid van het elektronengas komt dus lager uit.

Overschatting van de 3 -D elektronen levert dus een te hoge

waarde voor de dichtheid van het elektronengas in het GaAs als

functie van de gate-spanning en een onderschatting van de 3-D

elektronen een te lage waarde.

In het semi-variationele model wordt de dichtheid van de 3-D

elektronen voor een deel meegenomen. De oplossing geeft een

goede schatting van de dichtheid van het elektronengas.

Vergelijking met de literatuur geeft een vergelijkbaar

verloop van de dichtheid van het elektronengas met de

verschillende modellen. Zie hiervoor J. Yoshida [7].

5.2.3 De capaciteit.

De capaciteiten die met de verschillende benaderingen

gevonden zijn, zijn in figuur 29 weergegeven.

De ladingsdichtheid van het elektronengas en het elektrisch

veld als functie van de spanning over het GaAs zijn niet

rechtstreeks berekend bij het oplossen van het model voor de

gate van de HEMT. Deze waarden zijn uit een tabel genomen,

waarbij tussenliggende waarden voor de spanning geinterpoleerd

zijn. Hierdoor ontstaat op de capaciteit als functie van de

spanning numerieke ruis.

De capaciteiten bepaald met de verschillende modellen liggen

dicht bij elkaar in de buurt. Alleen het numerieke zelf

consistente model dat geen 3-D elektronen meeneemt vertoont

voor een bepaald gedeel te van de graf iek een afwij king van

betekenis. Dit gebeurt wanneer bij de andere modellen de

dichtheid van het elektronengas meer beinvloed gaat worden

door de 3-D lading, zie figuur 19b.

De numeriek resultaten uit het model vertonen een

vergelijkbaar verloop voor de capaciteit als in de literatuur,

zie bijvoorbeeld G. George [8]
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5.3 Conclusies.

Het HEMT-model levert een toepassing van de modellen. Het

HEMT-model kan dan met de werkelijkheid vergeleken worden en

zo kan deze toepassing een test zijn of en in hoeverre de

modellen voldoen.

De verschillen in de gate-capaciteit met de verschillende

modellen zijn echter klein om aan de hand van meting iets over

de modellen te kunnen zeggen.

De verschillen tussen de modellen komen wel duidelijk naar

voren in de dichtheid van het elektronengas in het GaAs onder

de gate. Maar het bezwaar hiervan is dat het niet eenvoudig

direct te meten is.

Het meten van de capaciteit kan toch iets zeggen over de

modellen, maar dan moeten de metingen op lage temperatuur

gebeuren, zodat het bezet raken van de discrete energie

niveaus te zien is. Aan de hand daarvan zouden theoretische

model getest kunnen worden.
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6. Conclusies en aanbevelingen.

6.1 Conclusies.

De numeriek zelf-consistente benadering voor een hetero

junctie met oneindig hoge potentiaalbarriere geeft een goede

theoretische benadering voor een halfgeleider-isolator

junctie. Het zwaartepunt van de elektronen-verdeling ligt

hierbij een stuk van de junctie. De elektronen-verdeling neemt

aan de junctie af tot nul.

Daarnaast levert SCALPEL (Self-Consistent ALgorithm for

Populations and Energy Levels) voor zowel de ladingsverdeling

als de dichtheid van het elektronengas aan de junctie een

goede benadering. Afwij king in de dichtheid van het

elektronengas met het zelf-consistente numerieke model is

kleiner dan 20 %. Het oplossen van SCALPEL verloopt vele malen

sneller dan de numerieke zelf-consistente benadering. Een

nadeel is dat SCALPEL in zijn huidige vorm niet goed in de

bestaande modellen in te passen is.

Voor de eindig hoge barriere geven deze twee modellen een

onderschatting van de dichtheid van het elektronengas.

Enerzijds omdat ze het indringen van de golffunctie in het

AlxGa1_xAs niet meenemen. Anderzijds omdat de 3 -D elektronen

boven en in de potentiaalput niet meegerekend worden.

Deze aanpassingen zijn in het zelf-consistente model

aangebracht. Dit model geeft dus een goede theoretische

benadering van de AlxGa1_xAs/GaAs hetero-junctie.

In het semi-variationele model kan een deel van de aanpassing

meegenomen worden, namelijk de 3-D elektronen. Dit levert een

betere benadering dan de modellen met de oneindig hoge

potentiaal-barriere aan de junctie. Een nadeel is dat het

semi-variationele model nagenoeg geen winst geeft in de

rekentijd.
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De capaciteit van de junctie als functie van de dichtheid van

het elektronengas is voor de put met discrete energie-niveaus

lager dan wanneer de elektronen klassiek beschouwd worden. Bij

de discrete energie-niveaus is dus meer energie nodig om de

dichtheid van het elektronengas te verhogen.

De toepassing van de modellen bij het berekenen van de gate

capaciteit van de HEMT blijkt dat de dichtheid van het

elektronengas in het GaAs in het model beinvloed wordt door

het al dan niet meenemen van de 3 -D elektronen. De gate

capaciteit komt voor alle modellen nagenoeg hetzelfde uit.

Deze meetbare grootheid kan dus niet gebruikt worden om het

theoretische model te toetsen.
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6.2 Aanbevelingen.

Om het berekenen van de ladingsverdeling en de capaciteit aan

de AlxGa1_xAs/GaAs hetero-junctie sneller en daardoor handiger

te maken is het aanpassen van het programma SCALPEL een

oplossing. Daarbij kan SCALPEL dan zo gemaakt worden dat het

makkelijk te gebruiken is in de bestaande modellen.

Met de gate-capaciteit van de HEMT is het theoretische model

wel te toetsen, mits de gate-capaciteit op lage temperatuur

wordt bepaald. De Fermi-Dirac verdeling wordt dan scherper en

de energie-niveaus zijn dan in de metingen te herkennen.
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