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Samenvatting 

Tijdens deze afstudeerperiode is deinvangst van ladingdragers vanuit een 1000 A 
dikke AlGaAs laag in een 70 A GaAs quanturnput bestudeerd. 

Door emissie van polair optische fononen kunnen zowel electronen als gaten 

ingevangen worden in de quantumput, hetgeen in ons model quanturnmechanisch 

beschreven wordt. In dit model, dat geheel gericht is op de experimentele situatie, is 

voor het eerst een ambipolaire koppeling tussen de ladingdragers meegenomen. In de 

literatuur worden de zo verkregen integrale invangsttijden vaak verward met een 

locale invangsttijd. Door ons quanturnmechanische model te confronteren met een 

klassiek diffusiemodel waarin het integrale invangstproces beschreven wordt door 

diffusie in het AlGaAs en een locale invangst in de GaAs quanturnput is het 

mogelijk een locale invangsttijd te bepalen. 

Experimenteel worden electron-gat paren gecreëerd in het AlGaAs met behulp van 

een subpicoseconde laserpuls. Vervolgens wordt de luminescentieintensiteit van de 

quanturnput gemeten als functie van de tijd op picoseconde tijdschaal. De invangst 

wordt bepaald door het verschil in luminescentiestijgtijd na excitatie boven en 

onder de AlGaAs bandgap. 

Metingen aan het preparaat w103 met 70 A putten leveren een integrale 

invangsttijd van 10 ps en een locale invangsttijd van 1.2 ps, wat in zeer goede 

overeenstemming met de theorie is. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Tot voor kort werd in de halfgeleiderfysica de aandacht vooral gericht op silicium, 

in zuivere vorm een halfgeleider, waar een groot gedeelte van de aarde mee bedekt 

is, dus goed verkrijgbaar en niet duur. Inmiddels richt de aandacht zich steeds 

sterker op kunstmatige halfgeleiders zoals de III-V verbindingen GaAs/ Al GaAs. Dit 

omdat de mobiliteit van de electronen in deze halfgeleiders veel groter is dan in Si 

en omdat GaAs en AlGaAs in tegenstelling tot Si directe halfgeleiders zijn. Deze 

laatste eigenschap maakt het aantrekkelijk om optische en electro-optische devices 

te ontwikkelen. Als voorbeeld van een electro-optisch device zal de halfgeleiderlaser 

kort beschreven worden, met name de ontwikkeling die dit device heeft 

doorgemaakt. Aan de hand van dit voorbeeld is vervolgens ons onderzoek 

gemakkelijk duidelijk te maken. 

De eenvoudigste halfgeleiderlaser bestaat uit een p-n overgang. In deze structuur 

is echter het gebied waar recombinatie optreedt bijzonder breed (enkele JLm) en zijn 

de verliezen in de p en n gebieden erg groot. Indien de lading in een kleiner gebied 

recombineert zal een kleinere stroomdichtheid nodig zijn terwijl de lichtopbrengst 

toch groter zal zijn. Dit leidde tot de ontwikkeling van de zogenaamde 

dubbele-heterostructuur laser. Schematisch is deze laser afgebeeld in figuur 1. 

Tussen dep-novergang in het AlGaAs is een laag GaAs aangebracht. 
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Fig. 1: Schematische weergave van de opbouw van een dubbele-heterostructuur 

laser. De opbouw van een quantumputlaser is feitelijk hetzelfde, echter is 

dan de GaAs Jaag zo smal gemaakt dat quantisatie optreedt in het 

gedrag van de ladingdragers. 

Dit heeft twee belangrijke consequenties. Ten eerste is de bandgap van GaAs kleiner 

dan van AlGaAs. Hierdoor zullen zowel de gaten als de electronen onder invloed 

van het aangelegde veld naar het energetisch gunstige GaAs driften. De 

recombinatie treedt dus alleen in het GaAs op. Een ander groot voordeel is de 

verandering van de brekingsindex van GaAs naar AlGaAs. Hierdoor ontstaat een 

golfgeleider zodat het licht niet in het AlGaAs wegloopt maar in het GaAs-gebied 

blijft. Bij deze lasers is het GaAs-gebied ongeveer 0.5 J.Lm breed. De volgende stap is 

om dit gebied nog smaller te maken. Het is tegenwoordig mogelijk om lagen te 

rnaken met atomaire diktes. De GaAs laag wordt dan ongeveer 50 Á breed gemaakt. 

Door deze smalle laag treden quantisatie effecten op; de electronen en gaten krijgen 

discrete energieniveaus. De structuur die zo ontstaan is heet een quanturnputlaser. 

De voordelen van een quanturnputlaser zijn een verdere afname van de 

stroomdichtheid, de overgangen liggen tot in het zichtbare gebied en een zwakke 

temperatuurafhankelijkheid van de benodigde stroomsterkte om laserwerking te 

krijgen. De afname van de stroomdichtheid komt doordat de toestandsdichtheid bij 

de lasergolflengte veel groter is dan voorheen. 
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Om deze devices beter te kunnen ontwerpen is onderzoek nodig naar de 

luminescentieeigenschappen van quantumputten. Bij het onderzoek wordt 

ongedateerd AlGaAs gebruikt. In essentie ziet het verloop van de bandenstructuur 

van een GaAs/ AlGaAs put er uit als in figuur 2. 

AlGaAs I! AlGaAs 

---,l-Jr---

__ ..Jn.__ __ 

z (A] 

Fig. 2: In essentie bestaat een quanturnput uit twee lagen AlGaAs met daar 

tussen in een dun laagje GaAs. De bandenstructuur varieert dan zoals 

hier schematisch is weergegeven. 

Electrenen worden met behulp van een laserpuls uit de valentieband naar de 

geleidingsband geëxciteerd. Deze electrenen diffunderen vervolgens naar de GaAs 

laag waarna ze door het potentiaalputje ingevangen zullen worden. De electrenen 

relaxeren vervolgens tot onder in de put waarna ze recombineren met de gaten die 

hetzelfde doen in de valentieband. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het 

invangstmechanisme van de electrenen en de gaten. 

In de literatuur zijn al enige metingen gepubliceerd. We zullen hier zien waarom 

men uit deze metingen geen correcte invangsttijd heeft kunnen bepalen en dat men 

meestal niet de invangsttijd maar de stijgtijd van het fotoluminescentiesignaal 

bepaalt. Er zullen drie publicaties kort besproken worden. 
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Feldmann et al. [6] hebben geprobeerd de invangsttijd te bepalen door het 

luminescentiesignaal na directe excitatie in de GaAs-quanturnput en na indirecte 

excitatie in het AlGaAs te bepalen. Zij zagen geen verschil. Dit wordt mede 

veroorzaakt door de resolutie van 20 ps van de opstelling. Ze concluderen vervolgens 

dat de invangsttijd daarom sneller is dan 20 ps. Deze conclusie is onjuist omdat er 

nog meer processen een rol spelen en de invangsttijd gefit moet worden uit de 

metingen. Het is uiteraard wel zo dat de resolutie van de opstelling direct 

samenhangt met de nauwkeurigheid waarmee deinvangsttijd bepaald kan worden. 

Deveaud et al. [4] hebben geprobeerd de invangst te meten aan een 

multi-quantumputstructuur met 25 à 30 putten. zij vinden een invangsttijd voor de 

gaten die kleiner is dan 300 fs en voor de electronen een invangsttijd die kleiner is 

dan 1 ps. Deze tijden worden vervolgens vergeleken met de berekeningen van 

Bastard [2]. Wij hebben laten zien dat de invangsttijd voor dit aantal putjes een 

factor tien kleiner is dan de invangsttijd voor één put en dat een vergelijking van de 

meetresultaten met de berekeningen van Bastard niet mag omdat de invangsttijd 

sterk afhangt van de structuurparameters. Omdat de invangsttijd daardoor ver 

onder de 1 ps komt, wat uit onze berekeningen te verwachten valt, is het niet 

verwonderlijk dat het hen niet gelukt is de invangsttijd te bepalen. 

In het laatste artikel, van Deveaud et al. [5], wordt gekeken naar de afname van de 

luminescentie afkomstig van een 2000 A dikke AlGaAs laag aan weerszijde van de 

quantumput. Deze afname zou een maat zijn voor de invangst van ladingdragers in 

de quantumput. De decaytijd die ze voor de structuur vinden bij 20 K is 260 ps, een 

absurd hoge tijd. Zij beseffen dat deze in vangst tijd niet correct is en noemen voor 

het eerst een mogelijk verschil tussen een locale en een totale invangsttijd. 

In de laatste twee artikelen werd overigens gemeten aan InGaAs/InP systemen. 

Dit levert natuurlijk iets andere tijden. Kwalitatief blijven bovenstaande 

opmerkingen gelden. 
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Voor het mechanisme waarmee de invangst plaatsvindt ziJn twee belangrijke 

mechanismen: invangst door fononemissie en invangst via onzuiverheden. Beide zijn 

door Bastard bekeken. Een overzicht van dit werk is gegeven in ref. 3. Dat verwacht 

mag worden dat de invangst via fononemissie sneller is dan invangst via 

onzuiverheden komt voornamelijk omdat de invangst via onzuiverheden een 

tweestapsproces is: eerst worden de ladingdragers door de onzuiverheid ingevangen 

en vervolgens zullen deze ladingdragers via tunneling in een gebonden 

quantumputtoestand terecht komen. Vooral deze tweede stap is erg langzaam. De 

gevonden invangsttijden voor fononemissie liggen bij enkele honderden picoseconden 

voor de door Bastard gebruikte structuur. Voor dezelfde structuur vindt Bastard 

voor de invangst via onzuiverheden een invangsttijd van enkele tienduizenden 

picoseconden indien de gemiddelde afstand van de onzuiverheden tot het GaAs 

200 Á is en de onzuiverhedendichtheid 10" cm-2 bedraagt. In ons geval zal de 

onzuiverhedendichtheid nog een stuk lager liggen zodat dit invangstmechanisme een 

te verwaarlozen invloed heeft. 

In dit werk wordt voor het eerst de invangst via fononemissie uitgebreid berekend, 

toegespitst op de eigen experimentele situaties. Uit onze metingen bepalen we de 

invangstijden vervolgens door zowel direct (door onder de bandgap van het AlGaAs 

in te stralen zodat alleen electronen in de quanturnput geëxciteerd worden) als 

indirect (boven de bandgap van het AlGaAs) te exciteren. Tevens is uitgebreid 

gekeken naar de vertaalslag tussen experiment en theorie en de hiermee 

samenhangende discussie wat de invangst eigenlijk is en hoe deze het beste bepaald 

kan worden. 
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Hoofdstuk 2 Theorie 

§2.1 Inleiding 

Beschouw een halfgeleider opgebouwd uit een vast rooster waarin geleidings

electronen kunnen bewegen onder invloed van de periodieke potentiaal van dit 

rooster. Indien de golflengte van de geleidingselectronen, voortaan gewoon 

electronen genoemd, veel groter is dan de periode van deze potentiaal dan kunnen 

de electronen beschouwd worden als vrije deeltjes, echter met een effectieve massa 

m" (zie Haken [10]). 

Wij zullen overgangen onderzoeken in GaAs en AlGaAs rond het minimum van de 

r -band. Voor electronen met grote golflengte kan deze band door een parabolische 

E-k relatie benaderd worden. Voor ons model is deze benadering goed genoeg. 

Behalve de electronen zijn we ook geïnteresseerd in de fononen in een polaire 

halfgeleider. Omdat de electronen slechts overgangen maken met een geringe 

impulsverandering zullen ook de fononen een klein impulsmoment hebben zodat ook 

hun golflengte veel groter is dan de roosterconstante. Daarom kan het rooster 

beschreven worden als een diëlectricum. 

De electran-fonon interactie is in appendix B beschreven waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de bovenstaande benaderingen. Hieronder zal de invangst van 

electronen in een quanturn put beschreven worden. Daartoe worden eerst de 

quanturnmechanische eigenschappen van de structuur bekeken en vervolgens met 

behulp van Fermi's Golden Rule de overgangswaarschijnlijkheden bepaald. Dit zal 

worden toegepast op twee interessante begintoestanden. 
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§2.2 Berekeningen aan de SCHQW 

De structuren waar het onderzoek zich op richt wijken iets af van de in de 

inleiding genoemde structuren. In de structuren zoals ze daar beschreven zijn 

kunnen de electronen heel eenvoudig naar het oppervlak van de structuur of naar 

het substraat diffunderen. Het systeem is dus niet goed bepaald en het verlies van 

ladingdragers zal groot zijn. Vandaar dat de potentiaal op een bepaalde afstand van 

de GaAs-laag zal moeten toenemen om de electronen gevangen te houden in het 

GaAs en het AlGaAs. Een voorbeeld van zo'n structuur is de SCHQW. 

SCHQW staat voor Seperate Confinement Heterostructure Quanturn Weil. Deze 

quanturn putten (voortaan QW) hebben de samenstelling zoals aangegeven in figuur 

3. Het Al-percentage in het AlGaAs ligt bij onze strukturen rond de 33 %. De 

bandenstructuur wordt bepaald door de verschillende samenstelling van de 

verschillende lagen in de struktuur. Een afbeelding van de bandenstructuur zoals 

deze verandert in de groeirichting is weergegeven in figuur 3. 
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Fig. 3: Schematische weergave van de door ons gebruikte QW's. Als funktie van 

de groeirichting is de samenstelling en de Bandgap (Egap) weergegeven. 

Het gearceerde deel is de qw zelf die bestaat uit GaAs. 

Bij alle experimenten worden de electrenen geexciteerd met behulp van een 

laserpuls. Na deze excitatie van de valentie- naar de geleidingsband is de energie 

van de electrenen ten opzichte van de onderkant van de geleidingsband in het 

AlGaAs veel kleiner dan de hoogte van de AlAs-barrière. Daarom kan deze hoogte 

oneindig groot worden verondersteld. We zijn nu in staat de electrongolffuncties in 

de structuur uit te rekenen met behulp van de tijdonafhankelijke 

Schrödingervergelijking, onder aanname van de reeds in de inleiding genoemde 

effectieve massa benadering: 
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Hs'Pn = En'Pn 

waarbij de Hamiltoniaan gegeven wordt door: 

2 
H5 = ~m* + V(z) 

en de potentiaal V door: 

V(z) = V(-z) 

{

-Vb 
V(z) = ~ 

: lzl $ l 
: w $ lzi $ 1 
: lzl 2:: 1 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

Vergelijking (2.1) kan voor dit geval exact opgelost worden. Het symmetrisch zijn 

van de potentiaal heeft tot gevolg dat er alleen symmetrische en antisymmetrische 

oplossingen voor de golffuncties mogelijk zijn. De golffuncties hoeven dus alleen 

voor positieve z opgelost te worden waarbij de pariteit p in het oog gehouden moet 

worden. De randvoorwaarden waaraan de golffuncties moeten voldoen zijn: 

z = 1: rp = 0 

z = 0: p=1: §z cp = continu 

t.p=O 

p=O:~= 0 

rp =continu 

waarbij de pariteit van de golffunctie gedefiniëerd wordt door: 
p 

(-1) rp(z) = t.p(-z) 

De aansluitvoorwaarden voor z = ±lw zijn: 

rp =continu 

1 ~ . 
m* · öz = contmu 

De vorm van de tweede voorwaarde hangt samen met het verschil in effectieve 

massa's in het GaAs en in het AlGaAs. De analytische oplossingen zijn in Appendix 

A bepaald. Als voorbeeld zijn in onderstaande figuur 4 enige energieniveaus 

weergegeven zoals deze berekend zijn voor een typische QW waaraan gemeten 

wordt. Electronen met een positieve energie noemen we voortaan electronen in de 

bak. Gebonden electronen bevinden zich in de put. 
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Fig. 4: De energieniveaus en enkele golffuncties voor een typische QW. 

Opvallend is het twee aan twee voorkomen van de niveaus onder in de bak. Omdat 

de put veel smaller is dan de bak lijkt het voor de electrenen onder in de bak alsof 

ze louter verstrooid worden aan het smalle potentiaalputje. We beschouwen daarom 

eerst vrije electrenen die verstrooid worden aan een quanturnput. Daardoor lijken ze 

vrij te bewegen, met ontaarding als gevolg van het naar links of naar rechts bewegen 

boven het putje. Indien op grote afstand van het putje een potentiaalbarrière wordt 

aangebracht zal de ontaarding opgeheven worden. Deze potentiaalbarrière wordt in 

ons geval dus veroorzaakt door het AlAs. 

Ook is fraai te zien dat bij toenemende energie de pariteit van de golffuncties 

steeds wisselt, evenals bij andere quanturnmechanische problemen met soortgelijke 
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potentiaalvorm. De energieniveaus in de put zijn vrijwel onafhankelijk van de 

bakbreedte. Het inkoppelen van nieuwe energieniveaus zal dus altijd bij dezelfde 

putbreedtes plaatsvinden. Interessant kan het daarom zijn om de ligging van de 

niveaus eens te bekijken indien de bakbreedte constant gehouden wordt en alleen de 

putbreedte varieert. Het resultaat is weergegeven in figuur 5. 

> 
l 
~ 

~ 

Energy-levels 1n SCHOW 
L= î î 00 A, x=0.33 

5~----------------------------~ . . 
4 0 •• ' ........ . ·. . ... ,,,,,,,,.~~············~····· 2 ~ •• :: •• , •• ~., ••• :;;;: •.. ·•••·. • ••.• . 

-1 D 6 

-4 
Cl 

-7 
6 

-10 
0 24 48 72 96 120 

Lwell [A) 

Fig. 5: De ligging van de eerste energieniveaus in de bak. De putbreedte wordt 

gevarieerd. Duidelijk zichtbaar is het invangen van deze niveaus door de 

put bij bepaalde put breedtes, de zogenaamde resonante put breedtes. 

Inderdaad zien we het "invangen" van een niveau door de put; op dat moment 

zakken alle niveaus met dezelfde pariteit naar beneden, zodat toch weer het twee

voudig ontaarde niveau ontstaat. Ook blijft de volgorde van de pariteiten hetzelfde. 
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Tevens is de kans om een electron boven de put aan te treffen uitgerekend voor het 

laagste even en het laagste oneven niveau. Dit is weergegeven in figuur 6. Duidelijk 

is de plotselinge toename van de kans waar te nemen rond een resonante putbreedte, 

zoals we voortaan de putbreedtes zullen noemen waar net een niveau inkoppelt. 

0.20 

0.16 

>-.... 0.12 
ii 
IC 

..0 
0 

0.08 n: 

0.04 

0.00 
0 

Probab1l1ty 1n SCHOVV 
x=33o/o, Lba~-= î î 00 .A 

40 80 120 160 

Lwell [A] 

~ even-level -+- odd-level 

200 

Fig. 6: De kans om een electron wat in de bak zit boven de put aan te treffen. 

Alleen het laagste even het het laagste oneven niveau zijn weergegeven. 

Opvallend is de lage kans om een electron boven de put aan te treffen bij een niet 

resonante putbreedte. Deze is veel lager dan de verhouding lw/1, een indicatie voor 

het repulsief karakter van de potentiaalput. Blijkbaar stoot de put de electrenen af, 

ondanks de lagere potentiaal. 
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Nu er inzicht in het quanturnmechanische karakter van de QW is ontstaan, kunnen 

de verschillende energierelaxatieprocessen ten gevolge van de electran-fonon 

wisselwerking bepaald worden uit de matrixelementen, zoals bijvoorbeeld in 

appendix B afgeleid. Deze matrixelementen hangen sterk met de overlapintegralen 

G( qz) samen. 

§2.3 De overlapfunctie en de geldigheid van MCA 

De matrixelementen bestaan in het algemeen uit een constante, al dan niet 

afhankelijk van de impuls van het fonon, en een functie Gt die bestaat uit de 

overlap van alle betrokken deeltjes. Het fonon wordt beschreven door een vlakke 

golf (golfvector met componenten q, Clz) en de electronen worden in de xy-richting 

door vlakke golven beschreven. Daardoor vereenvoudigt de overlapfunctie Gt tot G: 

G(qz) = f if>~(k~,z)·e1qzz · if>1(kz,z)dz (2.4) 

en heeft betrekking op een overgang van een electron vanuit een toestand 1 naar een 

toestand 2 onder uitzending van een fonon. De vereenvoudiging leidt tot 

impulsbehoud in de xy-richting: 

G(qz) = Ók,k'±q' Gt(k,kz,k',k~,q,qz) 

Een zeer interessante benadering die door Ridley [15] is ingevoerd is de zogenaamde 

"momentum conservation approximation", voortaan MCA genoemd. Deze 

benadering is zo interessant omdat hij eenvoudig van opzet is en gemakkelijk te 

interpreteren resultaten levert. Daarom wordt er in de literatuur ook veelvuldig 

gebruik van gemaakt. Hier zullen we eerst de geldigheid van MCA toetsen. Het zal 

blijken dat deze geldigheid zeer beperkt is en dat een aantal publikaties daardoor 

onbruikbaar zijn. 

Uitwerking van de bovenstaande uitdrukking voor G( qz) in het GaAs levert een 
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uitdrukking die bestaat uit termen van de vorm 

voorfactor een product van coëfficiënten van de golffuncties. Deze termen zullen 

pieken indien qz = ±(k~±kz)· Deze voorwaarden geven impulsbehoud weer. De 

overige termen vormen veelal zwakke oscillaties die we interferentietermen noemen. 

Ridley formuleerde zijn MCA met de volgende benaderingen: 

- verwaarloos interferentietermen, 

-behandel G( qz) als een b-functie in de punten waar impulsbehoud geldt. 

Voor intra-band scattering moet men nog rekening houden met het orthonormaal 

zijn van de golffuncties in het punt qz = 0, dit is immers niet in MCA meegenomen. 

Voor zeer brede putten is MCA triviaal; het 2DEG zal veel op een vnJ 

electrenengas gaan lijken en er zal dan impulsbehoud moeten gelden. 

Wij hebben de geldigheid van MCA getest. Uit numerieke berekeningen volgt dat 

voor putten breder dan 600 A de MCA methode geldig is. Hiertoe is I G(qz) 12 

bepaald voor twee niveaus in de bak. Een voorbeeld is gegeven in figuur 7. 
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Fig. 7: Numerieke resultaten van de overlapfunctie voor een brede bak zonder 

gebruik van MCA. Duidelijk herkenbaar zijn de punten waar 

impulsbehoud geldt. Ook de interferentietermen zijn zichtbaar. 

Duidelijk herkenbaar zijn de pieken waar impulsbehoud geldt en het 

interferentiepatroon. Voor zeer brede putten kan de overlapfunctie worden 

beschreven door een &-functie waardoor de MCA mag worden gebruikt, hiervoor 

geldt dan: 

!-I I G( Q.z) l2dQz = y(2+6n,m) (2.5) 

met een overgang van niveau n naar m. Dat Ridley deze benadering ook voor smalle 

putten gebruikt heeft te maken met het oneindig diep zijn van de putten waaraan 

hij rekent. Doordat dan de golffuncties op de rand van de put nul zijn heeft hij geen 

last van interferentietermen. Deze termen worden voor smalle putten met een 

eindige sprong in de geleidingsband dominant en het bovengeschetste patroon gaat 
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niet meer op. Voor overgangen in de bak kan de MCA dus gebruikt worden, voor 

overgangen tussen bak- en putniveaus en tussen putniveaus onderling niet. Kuhn et 

al. [11] hebben deze benadering toch toegepast hetgeen leidt tot onjuiste resultaten. 

Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in de invangst van electrenen vanuit de bak 

in de put. Voor deze overgangen zijn de functies G( qz) analytisch uitgerekend in 

appendix A zonder gebruik te maken van MCA. Deze functies zijn dan op te 

splitsen in een deel dat over het GaAs gebied en een deel dat over het AlGaAs 

gebied geïntegreerd wordt. Een voorbeeld van deze functie is hieronder weergegeven. 

Duidelijk is te zien dat MCA niet geldig is in dit geval. 

OVERLAP FUNCTION G(qz) 2 

L well=30, x=0.33, L= î î 00 
0.20 r-------------------.., 

0.16 

0.12 

0.08 

0.04 

I 

I 

I 

/ 
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I 

well only 

0.00 IL.-..:...._ _______ _L__--=-~====.".,=----_j 

0 

Qz [m-1] 

2 
{BIIIIC>nS) 

Fig. 8: De overlapfunctie voor een overgang vanuit de bak naar de put. Deze 

functie wordt berekend door zowel te integreren over het GaAs als over 

het AJGaAs. 
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Opmerkelijk is dat de bijdrage van de overlapfunctie in het AlGaAs veel groter is 

dan de bijdrage van deze functie in het GaAs, ondanks dat de electrenen in de 

eindtoestand zich vrijwel geheel in het GaAs bevinden. Daardoor zijn de resultaten 

van Porod et al. [14] onjuist, zij bekijken alleen de overlapfunctie binnen de GaAs 

quanturnput en niet in het AlGaAs. Voor de invangst is het ook interessant te 

kijken naar de invangst in een eindtoestand vanuit verschillende begintoestanden. 

De resultaten van deze berekeningen zijn hieronder weergegeven. 

OVERLAP FUNCTION G(qz)~2 
lwell=30 A. x=0.33, I= 1000 A 

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

nb=9 

2 

C1Z lrm-1) 

Fig. 9: De totale overlapfunctie waarbij steeds een andere begintoestand 

gekozen wordt. Opmerkelijk is het dat de overlapfunctie groter wordt 

voor de hoger gelegen niveaus. 

Het blijkt dat de overlapfunctie groter wordt naarmate de energie van de 
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begintoestand hoger komt te liggen. Hierdoor zal de invangst vanuit hoger gelegen 

niveaus dus efficienter gaan dan vanuit lager gelegen niveaus. Dit hangt samen met 

de kans om een electron boven de put aan te treffen, deze is groter voor de hoger 

gelegen bakniveaus. 

Zoals blijkt uit het bovenstaande is de hier beschreven functie complexer van 

gedrag dan vaak verondersteld wordt, terwijl dit toch de basis vormt voor de te 

bepalen overgangswaarschijnlijkheden. 

§2.4 De overgangswaarschijnlijkheid 

Electrenen zullen na excitatie relaxeren door fononemissie. Uit de electron-fenon 

wisselwerking volgt dat de fononen longitudinaal gepolariseerd zijn, dat acoustische 

fononen via de deformatiepotentiaal scattering en optische fononen via de polaire 

interactie geëmitteerd zullen worden. Alle overgangswaarschijnlijkheden worden 

met behulp van Fermi's Golden Rule bepaald. 

Indien een electron zeer hoog in een subband wordt geëxciteerd (hoger dan 

36 meV) zal intrasubband scattering via polaire optische fononenemissie het snelste 

proces zijn met de een relaxatietijd ; 11 zie Price [13] en Ridley [15]. De energie van 

een polair optisch fonon is voor GaAs 36 me V. Nadat de electronen binnen 36 me V 

van de onderkant van een subband zijn aangekomen zijn de volgende mogelijkheden 

nog aanwezig: 

- de electronen kunnen via longitudinale acoustische fononemissie eerst 

naar de onderkant van de subband relaxeren, ; 2. 

-voor subbanden die zich boven 36 meV boven de onderste subband bevinden 

kan intersubband scattering plaatsvinden door emissie van polair optische 

fononen, ; 3. 
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- voor alle subbanden boven de laagste subband is intersubband scattering 

mogelijk door emissie van longitudinale acoustische fononen, r4. 

Al deze mogelijkheden zijn in onderstaande figuur 10 weergegeven. 

Tau 2 

Tau 3 

r-
36 meV 

1 

fig. 10: Overzicht van alle mogelijke relaxatieprocessen zoals in de tekst 

genoemd. Er is een subband gekozen met een hoge energie, twee met een 

lage energie. Het verschil in energie tussen de hoogste en de twee onderste 

subbanden moet groter dan 36 meV zijn en de afstand tussen de onderste 

twee banden is kleiner dan 36 me V. 

Deze overgangen worden voor niveaus in de bak bekeken, waar MCA toepasbaar is. 

Voor de emissie van longitudinaal acoustische fononen heeft Ridley [15] laten zien 
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dat geldt: 

W _ (2+óm ohr 3 2kb T m* 
m,n- fl.Psl2 '27rft21 (2.6) 

Dit levert voor intersubband scattering een levensduur r 4 = 1,7 ns. Voor 

intrasubband scattering is r 2 = 1,1 ns. 

Uit een foutendiscussie van Ridley [10] volgt dat voor scattering aan polair 

optische fononen MCA geen toereikende benadering geeft. Daartoe is de 

overgangswaarschijnlijkheid exact berekend, echter alleen vanuit de onderkant van 

een band. Voor een 70 Á put en 1000 Á bak zijn deze berekeningen uitgevoerd. Voor 

de overgang vanuit het tiende bakniveau naar het vijfde levert dit een r 3 = 20 fs. 

Tevens is met deze eenvoudige berekening de invangsttijd vanuit het tiende niveau 

naar het onderste putniveau bepaald, dit levert r "' 1 ps. 

Men kan naar aanleiding van het bovenstaande concluderen dat na excitatie de 

electronen eerst via de emissie van polair optische fonen relaxeren tot binnen 36 

meV boven de onderkant van de subband, dan, weer via emissie van polair optische 

fononen, scatteren ze naar de laagste subbanden. In deze banden zullen de 

electronen eerst onder de 36 meV relaxeren waarna ze door de put ingevangen zullen 

worden. Gezien de grote tijdconstanten r 2 en r 4 speelt de deformatiepotentiaal 

scattering geheel geen rol. 

De invangst in de put zal nader beschouwd worden. Daartoe zal eerst Fermi's 

Golden Rule uitgeschreven worden met behulp van het Fröhlich-matrixelement, dat 

bestaat uit een constante gq die van de fonongolfvector afhangt en de 

overlapintegraaL Als eindtoestanden nemen we in het xy-vlak de k-vector van de 

electron-eindtoestand. In de z-richting kan in plaats van kz ook de fonon vector qz 

genomen worden. De overgangswaarschijnlijkheid luidt nu: 

(2.7) 

-oo 

De eindtoestanden in de xy-richting worden beschreven met behulp van 

21 



poolcoordinaten k' en 9, met e de hoek tussen k en k'. Deze begintoestand is een 

punt op de paraboloïdische E-k relatie. Tenslotte is q de fononvector in dit vlak. In 

de k-ruimte ziet de situatie eruit als hieronder weergegeven. De eindtoestanden 

liggen op een cirkel van constante energie, bepaald door het energiebehoud: 

{2.8) 

....___----
Kx 

Fig. 11: Om de overgang van een begintoestand naar een eindtoestand duidelijk 

te maken is hier een projectie gegeven van de E-k relatie van de begin- en 

eindtoestand op het k-vlak, opgespannen door kx en ky· 

Omdat de integratie uitgevoerd wordt over k in plaats van de energie moet de 

6-functie met het energiebehoud worden omgeschreven; er geldt: 
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o(f(x)) = ~ f~r7~L=x. (2.9) 
1 

met xi de nulpunten van f(x) op het integratiegebied, zie Gasiorowicz [9]. 

Energiebehoud kan dan uiteindelijk als volgt geschreven worden: 

6(E-E') = ~ = ~,·~·6(k'-a) (2.10) 

De gevonden waarde voor k' wordt nu gebruikt om een relatie tussen q en e te 

bepalen, namelijk via impulsbehoud in de xy-richting: 
-+ -+ -+ 
k' = k- q::} q2 = k2 + k'2 -2kk'cose (2.11) 

Voor iedere 8 is q nu bepaald. 

Substitutie van al deze gegevens leidt tot een uitdrukking voor Wk: 

w - e2w .m*.! - ! r?r M (" IG(qz)l 2 

k - 8?r2 f~ fï7 (fr.., fro)4i dei dqz(k2+a~-2ka·cos8) + 

(2.12) 

Dit is een zeer belangrijk resultaat dat algemeen toegepast kan worden voor ieder 

2-dimensianaal systeem. Alleen de electrontoestanden moeten bekend zijn. 

Belangrijk is dat Wk sterk afhankelijk is van de begintoestand: processen vanuit 

k=O zijn veel sneller dan overgangen vanuit grotere k. 

Voor de gaten gelden dezelfde afleidingen als voor de electronen. Tijdens de 

metingen aan ongedateerde quanturnputten wordt voor de invangst maar één 

gemeenschappelijke in vangsttijd Tm gemeten. Om ook theoretisch iets te kunnen 

zeggen over deze Tm zullen we een soort ambipolair model gebruiken. Dit houdt in 

dat er evenveel electronen Nb als gaten Pb uit de bak zullen verdwijnen. De 

balansvergelijkingen 1 ui den: 

~Nb = _ & _ !, (Eh _ & ) = _ Te+ Tb , Nb 
Te 2 Th Te 2T e Th 

dPh = _f..b + !.(fh_&) = _ Te+Tb,N 
d t Tb 2 Th Te 2T e Th b 

Het is dus nuttig om als meetbare Tm deze te introduceren als: 

T-1 _ Te+Tb 
m - 2T e Th 

(2.13) 

(2.14) 
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De tweede term in het rechter lid van de vergelijking (2.13) volgt uit 

ladingsneutraliteit, zowel in de put als in de bak. 

Er zullen twee gevallen onderzocht worden, één waarbij zeer hoog geëxciteerd 

wordt en één waarbij de excitatie onder 36 meV boven het onderste electronniveau 

in de geleidingsband van de bak plaatsvindt. 

§2.5 Capture na zeer hoge excitatieenergie 

Indien de electrenen zeer hoog boven de band geëxciteerd worden, zo hoog dat en 

de electrenen en de gaten hoger dan 36 meV boven het onderste bakniveau zitten, 

zullen de electrenen eerst via inter- en intrasubbandscattering door emissie van 

polair optische fononen relaxeren tot ze binnen 36 me V van het onderste bakniveau 

zijn gekomen. Door de veelvoud van mogelijke processen veronderstellen we dat de 

begintoestand voor de invangst een homogene verdeling is van alle bakniveaus tot 

36 meV boven het laagste bakniveau. Deze situatie komt overeen met die van 

Bastard [2] zodat de berekeningen te vergelijken zijn. Om de invangsttijd te bepalen 

moet gesommeerd worden over de eindtoestanden (de toestanden in de put) en 

gemiddeld worden over de begintoestanden (de toestanden in de bak). De totale 

gemiddelde overgangswaarschijnlijkheid Wtot leidt dan voor n subbanden met 

energie En die bezet zijn tot een maximale kn: 

kn 
E I wk.n·27rkdk 

Wtot= 
0 t 1rk~ (2.14) 

n 

1 
kn = (2m*(E 1+h.WJ))2 

De berekening levert de onderstaande resultaten voor een structuur van 1000 Á 

breed en een Al-percentage van 33 %. Zowel de Te, Th als de Tm zijn weergegeven. 
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Fig. 12: De verschillende invangsttijden, in de tekst besproken, zijn berekend 

als functie van de putbreedte. Duidelijk is het oscillerende karakter van 

deze tijden. 
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De berekeningen zijn ook voor andere bakbreedtes uitgevoerd en het bleek dat de 

invangsttijden evenredig zijn met deze breedte. Hierdoor zijn onze resultaten te 

vergelijken met die van Bastard [2) die zijn berekeningen uitvoerde voor een 

structuur van 1 JJ.m breedte. De resultaten van beide berekeningen komen goed 

overeen. We zien een snelle invangst bij de resonante putbreedtes en een oscillerend 

gedrag waarvan de amplitude afneemt. Dit is geheel in strijd met de Monte Carlo 

berekeningen van Tang et al. [16), zij gebruiken echter een semiklassiek model. Het 

resultaat is dan een gladde curve die afneemt tot enkele honderden Angström's en 

vervolgens constant gaat lopen. 

Interessant is het dat de gaten in ons geval een kortere invangsttijd hebben dan de 

electronen, althans voor putbreedtes groter dan 20 Á. 

§2.6 Excitatieafhankelijkheid W k bij lage excitatieenergie 

Hierbij is het belangrijk te kijken naar de preparatie van de begintoestand. Voor 

de absorptie van fotonen wordt de dipoolbenadering toegepast, zie bijvoorbeeld 

Bastard [1), zodat de absorptie evenredig is met de overlap van begin- en 

eindtoestand. Uit metingen blijkt dat deze benadering niet altijd even goed werkt. 

Voor ons model is deze benadering echter vanwege zijn eenvoud bijzonder geschikt. 

Verder moet de impuls van de beide toestanden hetzelfde zijn vanwege de geringe 

impuls van het foton. Voor alle mogelijke overgangen zijn de analytische 

uitdrukkingen weergegeven in appendix A. Na berekening blijkt dat de overgangen 

veruit het waarschijnlijkste zijn indien de pariteit van beide toestanden gelijk is en 

als de overgang plaatsvindt tussen het nde ontaarde niveau van de electronen en 

gaten in de bak. Voor 70 Á putten leveren de berekeningen onderstaande 

mogelijkheden. Voor een bepaalde mogelijke overgang zal de k-vector van beide 

toestanden hetzelfde zijn, en wel: 
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1 
k = (2JL· (hw- ~E))2/h (2.16) 

Hierin is hw de excitatieenergie, ~E het energieverschil tussen het maximum van de 

valentieband en het minimum van de geleidingsband en JL de gereduceerde massa 

van een electron en een gat. 

......,~ 

r--
~-

~------

Fig. 13: De mogelijke absorptie's zijn voor een 70 Á put weergegeven. Als maat 

voor de absorptiekans wordt het kwadraat van de overlap tussen de 

begin- en eindtoestand gebruikt. Alleen de meest waarschijnlijke 

overgangen zijn weergegeven. 

Nu kan de begintoestand na een bepaalde excitatie berekend worden met als maat 

voor de absorptiekans fn voor de nde subband het kwadraat van de overlap tussen de 

beide toestanden. De gemiddelde invangstwaarschijnlijkheid wordt dan gegeven 
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door: 

E rn wk,n 
Wg = 

0 I: f n 
n 

voorn bakniveaus. 

(2.17) 

Voor een lage excitatie is alleen de absorptie naar de laagste niveaus mogelijk. De 

invangst vanuit deze niveaus is relatief langzaam. Bij hogere excitatie zal nog steeds 

absorptie plaatsvinden door een laag gelegen niveau (bij een hogere k), echter ook 

door de hogere subbanden. Deze hogere subbanden zullen een snellere invangst 

tonen. De invangst zal dus sneller gaan naarmate de excitatieenergie toeneemt. Dit 

geldt zowel voor electronen als voor gaten. De berekeningen bevestigen de 

verwachtingen, zie de onderstaande figuur 14. Interessant is het om te zien dat de 

gaten nu langzamer zijn dan de electronen in tegenstelling tot de resultaten bij een 

hoge excitatieenergie. 

Carrier capture 1n SCHOW 
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Fig. 14: Voor een 70 Á put is de excitatieafhankelijkheid bepaald van de 

tijdconstanten voor de gaten en de electronen. 
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Voor onze experimenten zijn de berekeningen van Bastard [2] niet van toepassing 

omdat met name de gaten zich niet verdelen over de energieniveaus binnen 36 me V 

van het onderste bakniveau. 

Uit de berekeningen volgt dus dat na een zeer hoge excitatie de gaten sneller 

invangen dan de electronen terwijl bij lage excitatie juist het omgekeerde het geval 

is. De vraag is nu: wanneer zijn de electronen en wanneer zijn de gaten het snelste? 

Daartoe is als functie van het niveaunummer de overgangswaarschijnlijkheid 

uitgerekend voor ieder apart niveau vanuit de onderkant van een band. De 

resultaten staan in figuur 15. We zien dat de gaten met een oneven pariteit 

langzamer worden vanaf het achtste niveau, voor de even pariteit ligt het snijpunt 

ongeveer bij het veertiende niveau. Het regiem waar de electronen en de gaten even 

snel ingevangen worden ligt tussen de beide berekende gevallen in en is moeilijk 

nauwkeurig te berekenen omdat de electronniveaus boven het achtste niveau boven 

36 meV van de onderste band zitten en dus allereerst moeten relaxeren. 
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Fig. 15: Om een indruk te krijgen wanneer de gaten en wanneer de electronen 

het snelste ingevangen worden is als functie van het niveaunummer de 

overgangswaarschijnlijkheid bepaald vanuit de onderkant van de band. 
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Hoofdstuk 3 Het experiment 

We willen op picoseconde tijdschaal de luminescentie van een quanturnput 

onderzoeken. Daartoe wordt een lasersysteem gebruikt dat pulsen voortbrengt van 

circa 1 ps met een zeer hoge repetitiefrequentie (79 Mhz ). Deze pulsen exciteren 

electronen in de halfgeleider. Het luminescentielicht wordt vervolgens als functie 

van de tijd gemeten. De belangrijkste eisen die aan de detectie gesteld moeten 

worden zijn een grote tijdsresolutie en een grote gevoeligheid. We willen een 

tijdsresolutie halen die gelijk is aan de pulsbreedte. De grote gevoeligheid is 

essentieel om met lage excitatiedichtheden te kunnen meten, wat van belang is om 

veel-electroneffecten uit te kunnen sluiten. Aan deze eisen kan worden voldaan met 

behulp van de zogenaamde opconversietechniek, waarbij de luminescentie met een 

laserpuls in een niet-lineair kristal gemengd wordt. De opstelling is gebouwd door 

L.M. Weegels [17]. Details over zowel het lasersysteem als de detectietechniek zijn 

in dat verslag te vinden. Hier zal alleen een beknopt overzicht gegeven worden. 

De interpretatie van de meetresultaten is niet zo eenvoudig. In de literatuur is veel 

onenigheid over het begrip invangst van ladingdragers. 

§3.1 Het lasersysteem 

Om picoseconde laserpulsen te krijgen wordt het lasersysteem gebruikt zoals 

schematisch is weergegeven in figuur 16. In dit systeem wordt een dyelaser 

synchroon gepompt door een gemodeloekte Nd:YAG-laser met verdubbelingskristal. 

Op deze manier ontstaan pulsen van subpicoseconde breedte en een instelbare 

golflengte van 610 tot 650 nm met een gemiddeld vermogen van 200 mW, uiteraard 

alleen met de hier gebruikte dyevloeistof en absorber. Om de breedte van de puls te 

meten wordt een autocorrelator gebruikt. 
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§3.2 De detectie 

De pulsen uit het lasersysteem worden met behulp van een beamsplitter in tweëen 

gesplitst. De ene bundel dient voor de excitatie in de quanturnput en de andere 

fungeert als pompbundel voor de somfrequentieopwekking. De pompbundel en het 

luminescentielicht worden beide gefocusseerd op het niet-lineaire kristal (Lil0 3). De 

pompbundel wordt via een vertragingslijn gestuurd, waardoor de tijd waarop de 

pulsen van deze bundel op het kristal vallen instelbaar is. De somfrequentie

opwekking vindt alleen plaats indien beide bundels zowel in ruimte als in tijd 

overlappen. Door de lengte van de vertragingslijn te varieren is op ieder tijdstip de 

luminescentieintensiteit te bepalen. Het moment waarop de excitatie plaatsvindt 

kan worden bepaald door naar de somfrequentiegeneratie te kijken van de pomppuls 

en de excitatiepuls die reflecteert op het oppervlak van het preperaat. Op dat 

moment is de optische weglengte van de vertragingslijn gelijk aan de weglengte van 

de excitatiepuls naar het preperaat en de luminescentie van het preperaat naar het 

niet-lineaire kristal. Een vergroting van de vertragingslijn laat de pomppuls relatief 

later op het Lii0 3-kristal vallen en kan er op ieder tijdstip de hoeveelheid 

luminescentiestraling bepaald worden met een tijdsresolutie van 1 ps. De opstelling 

is in onderstaande figuur 16 weergegeven. De detectie van het somfrequentiesignaal 

vindt plaats met behulp van een monochromator gevolgd door een fotomultiplier. 
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Fig. 16: Schematisch overzicht van de opstelling. Het lasersysteem en de 

detectie zijn duidelijk afzonderlijk te herkennen. 

Verwerking meetresultaten 

De invangst van ladingdragers is slechts één van de processen die optreden in het 

experiment. Na de invangst vind er koeling van de electronen in de put plaats met 

een tijdconstante rk waarbij de electronen onder in de put terecht komen waarna 

recombinatie Tr van electronen en gaten optreedt. De invangst zelf is tot nu toe 

quanturnmechanisch beschreven met behulp van de integrale ambipolaire 

invangsttijd Tm· Deze invangsttijd is echter vrij abstract. Veel illustratiever is het 
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daarom om een klassiek systeem te beschouwen. In dit klassiek model diffunderen de 

electronen van het AlGaAs naar het GaAs beschreven door de ambipolaire 

diffusieconstante D. Eenmaal in het GaAs aangekomen kan het electron gebonden 

worden in de quantumput. Omdat de invangst in dit model alleen in het GaAs kan 

optreden noemen we deze invangsttijd de locale invangsttijd r 1. De klassieke 

deeltjesbalans waar het nu over gaat maakt onderscheid tussen de deeltjes in het 

AlGaAs, nb in aantal, en deeltjes in het GaAs. De deeltjes in het GaAs moeten in 

twee toestanden verondersteld worden, de ene toestand bevat de deeltjes die 

gebonden worden door de put vanuit het AlGaAs, maar nog niet naar de onderkant 

van de subband zijn gerelaxeerd en de andere toestand bevat de deeltjes die kunnen 

recombineren. Het aantal deeltjes dat door de put gebonden wordt noemen we n0 en 

het aantal deeltjes dat kan recombineren noemen we nw. Het onderscheidt tussen 

deze deeltjes is noodzakelijk om de koeling van electronen te kunnen scheiden van 

de invangst. De klassieke balansvergelijkingen luiden: 

dnh _ ~ !!h 
dt -~öz'l -TI 

dno _ !!h !!A (3.1) 
dt - TJ - Tk 

dnw _ !!.o. ~ 
dt - Tk- Tr 

Schematisch is het experiment met de vier processen weergegeven in figuur 17. 
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Fig. 17: Schematische weergave van de processen die een rol spelen 1n het 

experiment zoals dit in de tekst besproken is. 

Indien op deze manier een experiment gedaan wordt moeten uit een meting vier 

parameters aangepast worden. Door nu eerst onder de AlGaAs band te exciteren 

kunnen de koeling en de recombinatierate apart bepaald worden. Op deze manier 

hoeven uit de metingen slechts twee variabelen aangepast te worden. 

Om een vergelijking te kunnen maken met de theoretische resultaten stellen we de 

invangst die quanturnmechanisch berekend is gelijk aan de invangst beschreven door 

een diffusie en een lokale invangsttijd. Deze twee variabelen worden uit de 

theoretische tijd gefit. Het resultaat is in het geval van een hoge excitatie hieronder 

weergegeven, figuur 18. De diffusieconstante is voor iedere putbreedte hetzelfde 
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zoals te verwachten is; de afstand waarover de electronen moeten bewegen is immers 

voor iedere putbreedte hetzelfde. De locale invangsttijd vertoont dus de oscillaties 

die we willen meten. 

0.70 

0.60 

Ui 0.50 
..Q, 

::l 
Ol 0.40 ~ 

jij 

l? 0.30 

0.20 x=0.33 
Ls=1000 A 

0. 1 0 i._____J. _ _..I.. _ __J__.....L...__..J....__.L._____J. _ _...L _ __J____J 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

well width [A] 

Fig. 18: Voor het geval van een hoge excitatie is uit de theoretische Tm de 

diffusieconstante D en de lokale invangsttijd r1 gefit. De Dis 

constant: D = 55 cm2js. 
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Hoofdstuk 4 meetresultaten 

Er is gemeten aan twee preparaten: w103 en w96. Het verloop van de 

geleidingsband van w103 is schematisch in onderstaande figuur 19 weergegeven. 

W103 bestaat uit drie 70 Á putten en w96 uit drie 50 Á putten. 

300 A W103 
AIAs 100 A 

500 A 500 A 

AlGaAs 

3 x 70 A 

Fig. 19: Schematische weergave van het verloop van de geleidingsband van 

preparaat w103. Dit preparaat bestaat in essentie uit drie 70 Á putten. 

Aan w96 zijn zowel directe als indirecte metingen verricht. Bij directe metingen 

wordt er onder de AlGaAs bandgap geëxciteerd en bij indirecte erboven. Bij dit 

preparaat is geen verschil waar te nemen tussen beide metingen. Dit duidt dus op 

een zeer snelle invangst. Wel kunnen de koeling en de levensduur (recombinatietijd) 

bepaald worden: Tk = 49 ps en Tr = 300 ps. 

Aan wl03 zijn dezelfde metingen verricht. Deze zijn weergegeven in figuur 20. De 

levensduur is 500 ps en de koeling is 57 ps. Daarmee kan vervolgens de invangsttijd 

Tm bepaald worden: Tm= 10 ps.Deze tijd komt zeer goed overeen met de theorie. In 

figuur 14 wordt een tijd gegeven van 30 ps. De factor drie is verklaard door de 

gehele berekening voor drie putten uit te voeren. In het algemeen neemt de 

invangsttijd dan een factor twee à drie af. 
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Fig. 20: De metingen die aan w103 zijn uitgevoerd. Het verloop van de indirecte 

meting (a) is anders dan het verloop van de directe meting (b ). Er is dus 

inderdaad een invangstproces te meten. Ter vergelijking zijn beide 

krommen in één figuur uitgezet, figuur c. 

38 



Dat de 50 A put sneller is dan de 70 A put kan geconcludeerd worden uit figuur 21. 

Daarin zijn de indirecte metingen weergegeven voor beide preparaten. Dit resultaat 

komt inderdaad overeen met de theoretische verwachtingen; de koeling is voor beide 

preparaten ongeveer even groot, het verschil wordt dus voornamelijk door de 

invangst veroorzaakt. 

125 

o.so 

0.25 

INDIRECT EXCIT A TION 
T= 10 K, 625.8 nm 

ooo~_.--~--~-L--~--~-L--~~~-J 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 QOO 1000 

time PI 

Fig. 21: De metingen aan w96 en w103 bij indirecte excitatie. Duidelijk is de 

veel snellere stijgtijd van w96 die verklaard kan worden door een veel 

snellere in vangst tijd. 

Tenslotte is gekeken naar wat er gebeurt indien de excitatiedichtheid vergroot 

wordt. Er wordt verwacht dat de put 'vol' zal lopen, dat wil zeggen dat het 

quasi-Ferminiveau boven de spectrale breedte van de recombinerende overgang 
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komt. De luminescentieintensiteit zal dus eerst toenemen totdat de put vol is 

gelopen en vervolgens constant blijven totdat het quasi-Ferminiveau weer onder de 

spectrale breedte van de overgang komt. Dan zal het luminescentiesignaal weer 

afnemen. In de metingen verwachten we dus een plateau te vinden rond de plaats 

waar de vorige metingen een maximum hebben. De metingen zijn uitgevoerd aan 

preparaat w103 en zijn weergegeven in figuur 22. Inderdaad treedt het verwachte 

effect op. Ook Oberli et al. [12] vonden dit plateau in hun metingen. Opmerkelijk is 

de geringe stijgtijdverandering van het luminescentiesignaaL Ondanks de andere 

excitatiedichtheid lijkt het alsof de invangsttijd niet beïnvloed wordt. Blijkbaar zijn 

voor de invangst veel-deeltjes effecten nog steeds uit te sluiten. 

W103 
T= 1 0 K, 625.8 nm 

1.50 

1.25 

~ 
1.00 

~ 0.7~ 

c 
i 0,50 1.4e17 

().2~ I 

0.00 
0 50 100 150 200 250 300 350 ~ 

trne !Psl 

Fig. 22: In deze figuur ZlJn metingen weergegeven met verschillende 

excitatiedichtheden. Zoals verwacht treedt er bij hoge excitatie een 

plateau op in de buurt waar de lage excitatiemeting haar maximum heeft. 
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Hoofdstuk 5 Discussie en conclusie 

In dit hoofdstuk wordt bekeken wat er is bereikt en wat er nog zal moeten 

gebeuren. 

In de allereerste plaats is een zeer goed inzicht verkregen in de 

quanturnmechanische eigenschappen van de ladingdragers in een SCHQW. Dit leidt 

tot inzicht in de overlapintegralen die van groot belang zijn voor de te bepalen 

overgangswaarschijnlijkheden. Hoe gemakkelijk men hierbij in de fout kan gaan 

blijkt wel uit de publikaties van Kuhn et al. [7] en Porod et al. [14]. Het blijkt 

namelijk dat de MCA methode niet geldig is voor de beschrijving van het 

invangstproces en tevens blijkt dat de invangst ruimtelijk voor een belangrijk deel 

in het AlGaAs plaatsvindt. Dit alles heeft geleid tot een algemene uitdrukking voor 

de overgangswaarschijnlijkheid voor de emissie van polair optische fononen door 

ladingdragers in een 2DEG. Deze uitdrukking is gebruikt om tot een theoretische 

voorspelling van de experimenten te komen. Tevens blijkt dat onze berekeningen 

overeenkomen met de berekeningen van Bastard [2]. 

Een ander belangrijk stuk van dit werk is dat er duidelijkheid is geschapen 

omtrent het begrip invangst. In quanturnmechanische berekeningen wordt een 

zogenaamde integrale invangsttijd gevonden die het gehele invangstproces 

beschrijft. Uit het klassieke diffusiemodel volgt een locale invangsttijd. Door middel 

van de deeltjesbalans zijn deze tijden te vergelijken. In een experiment aan een 

engedoteerde structuur wordt altijd een ambipolaire invangsttijd gemeten die is 

samengesteld uit de invangsttijden van de afzonderlijke ladingdragers. 

Dit leidt direct tot een methode om uit de metingen alle gegevens omtrent het 

experiment te bepalen: de invangst, de koeling en de levensduur, namelijk door de 

metingen te fitten aan het klassieke diffusiemodel. 
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Experimenteel is het tevens belangrijk om zowel directe als indirecte metingen te 

verrichten. Op die manier kunnen de koeling en de levensduur apart bepaald 

worden, evenals de invangsttijd. Dit leidt uiteraard tot veel nauwkeuriger resultaten 

dan in het geval dat alle informatie uit slechts één meting bepaald moet worden. 

De belangrijkste conclusie is zonder meer dat het beschreven model van 

fononemissie een goede beschrijving geeft van het invangstproces van ladingdragers 

in een quantumput. 

Deze conclusie moet uiteraard nog goed getoetst worden. De theoretische 

beschrijving geeft direct toetsbare resultaten zodat nu experimenten uitgevoerd 

moeten worden om de theorie te kunnen falsificeren of bevestigen. De belangrijkste 

metingen zijn de golflengteafhankelijke. Hier is een directe test mogelijk van de 

theorie: naarmate hoger geëxciteerd wordt, des te sneller zal de invangst van 

ladingdragers plaatsvinden. 

Een ander belangrijk punt is de koeling van de ladingdragers. Tot op heden is 

verondersteld dat de koeling onafhankelijk is van de excitatie. Daardoor kan uit 

directe metingen de koeling bepaald worden en kan deze worden gebruikt tijdens het 

bepalen van de invangsttijd. Indien de koeling echter anders blijkt te zijn bij de 

indirecte meting zal de gevonden invangsttijd dus ook anders zijn. Het is dus zeker 

zinnig om de koeling nader te onderzoeken. Bij dit onderzoek zal zowel de 

golflengteafhankelijkheid als de excitatie-dichtheid-afhankelijkheid bekeken moeten 

worden. Het is al bekend dat de levensduur niet afhangt van deze parameters. 

Op langere termijn is het nuttig om de metingen uit te voeren aan gedoteerde 

structuren. De theoretische invangsttijden voor de gaten en de electronen zijn dan 

apart te meten. In de berekening moet dan wel rekening gehouden worden met de 
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gewijzigde bandenstructuur veroorzaakt door de datering. 

Ook kan op ieder tijdstip het gehele spectrum opgenomen worden. Uit de spectrale 

breedte van de luminescentiepieken is dan de electronentemperatuur af te leiden als 

functie van de tijd. 

Een ander interessant experiment is het geven van een tweede excitatiepuls met 

. een willekeurig in te stellen vertraging ten opzichte van de eerste puls. Het is 

gebleken dat het luminescentiesignaal dan een dip geeft op het moment dat de 

tweede puls op het preparaat valt. Dit wordt in ieder geval niet verwacht en kan een 

interessant verschijnsel zijn om te onderzoeken. 

Ten slotte moeten alle metingen uiteraard uitgevoerd worden bij verschillende 

putbreedtes om tot een optimaal ontwerp van devices te komen. 
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Appendix A Oplossingen Schrödingervergelijking 

We zijn in staat de electrongolffuncties in de structuur uit te rekenen met behulp 

van de tijdonafhankelijke Schrödingervergelijking, onder aanname van de reeds 

genoemde effectieve massa benadering: 

Hs~n = En~n 

waarbij de Hamiltoniaan gegeven wordt door: 

2 

Hs = ~m" + V(z) 

en de potentiaal V door: 

V(z) =V(~) 

{

-Vb 
V(z) = ~ 

: lzl :5 1 
: w :5 lzÎ :5 1 
: lzl 2:: 1 

Deze vergelijking kan exact opgelost worden. Het symmetrisch zijn van de 

potentiaal heeft tot gevolg dat er alleen symmetrische en antisymmetrische 

oplossingen voor de golffuncties mogelijk zijn, zodat deze alleen voor positieve z 

opgelost hoeven te worden, waarbij de pariteit in het oog gehouden moet worden. 

De randvoorwaarden waaraan de golffuncties moeten voldoen zijn: 

z = 1: ~ = 0 

z = 0: p=l: §z cp = continue 

~=0 

p=O:~= 0 

~=continue 

waarbij de pariteit van de golffunctie gedefinieerd word door: 

(-l)P ~(z) = ~(~) 
De aansluitvoorwaarden voor z = ±lw zijn: 

~=continue 

1 Q_:p_ . 
m* · {}z = contmue 

omdat de effectieve massa's van de electronen in het GaAs anders zijn dan in het 
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m!lgaas 
AlGaAs. We definieren de verhouding van de effectieve massa's als Rm = m* . 

gaas 

De notatie van de k-vectoren is als volgt: in het GaAs krijgen ze een index w en als 

er sprake is van een overgang krijgt de eindtoestand een accent. 

In de bak luiden de oplossingen: 

{ 

Bl· cos(kwz) p=O 
cp= 

Bl·sin(kwz) p=l 

cp = B2 · cos(kz) + A2 · sin(kz) lw < 1 z 1 < 1 

Allereerst zullen de toestanden in de bak berekend worden. 

De voorwaarde voor I z I = 1, cp = 0 levert: 

A2 _ -B2 cos k1 
- ·sin kl 

Voorwaarden voor op z=lw: 

1: p=O: 

Continuïteit: 

Dit levert de voorwaarde: 

Rmkwsin(k · (1-lw)) · sin(kwlw) = kcos(k · (1-lw)) · cos(kwlw) 

2: p = 1: 

Continuïteit: 

Afgeleide continue: 

B2 = -R .h . .:::;co::..::s~k~l~....=;.:~::.L 
m k COS k· 

Dit levert de voorwaarde: 

Rmkwcos(kwlw) ·sin( (k · (1-lw)) = -kcos(k · (1-lw)) · sin(kwlw) 

Tenslotte kan de Bl bepaald worden uit de normering van de golffunctie: 
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U) 

( 'P I 'P) = 2 · J 'P* !pdz = 
0 

= 2B12• [ (1-2p H!· sinek.I.) + (~ p )I.} + a ~~~· ~] (I-I.) 

o 2 cos 2 kl 
+ 4k(l sin kl )· {sin(2kl)-sin(2klw)+2k· (1-1w)} 

+ cos kl {cos(2kl) _ cos(2klw)}]- 1 0 s in kl 2k 2k -

. B2 
waann a= BT 

De oplossingen voor de toestanden in de put zijn: 

{

Alcos(kwz) p=O 
'P = I z I < Iw 

Alsin(kwz) p=l 
'P = B3e -kz + A3ekz 

De randvoorwaarde voor z = I levert: 

A3 = -B3e - 2k1 

Indien p = 0: 

ContinuitE.it: 

B3 = cos(kwlw) . Al 
e -klw-ek( 1w-21) 

Afgeleide continue: 

B3 ~ R si n(kw1w) Al 
=k' m' -kl k(l -21)' e w+e w 

hieruit volgt de voorwaarde: 

Rmkwsin(kwlw)· ( e -klw-ek(l-2lw)) = kcos(kwlw). ( e -klw+ek(lw-21)) 

Indien p = 1: 

Continuïteit: 

B3 = sin(kllw) ·Al 
e -klw-ek lw-21) 

Continuïteit van de afgeleide: 

h COS (k lw) 
B3 = -Rm· k ' -kl k(l -21)" Al 

e w+e w 

Dit levert de voorwaarde: 
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-Rmkwcos(kwlw) 0 ( e -klw-€k(lw-21 )) = ksin(kwlw) 0 ( e -klw +ek(lw-21)) 

Uit de normering volgt tenslotte Al: 

AI'{ (1-2p JÜ· sik~2kwlw) + (! -p )Iw} + ~~( e -2klw-e2k(I.-2I)) 

- 2n'e-2kl(l-l.)} =! 
In het vervolg zullen we de termen met A3 verwaarlozen. Dit vereenvoudigt de 

komende berekeningen aanzienlijk en is alleen niet geldig in de resonante punten. 

Bij de berekeningen moet opgelet worden dat in deze punten de berekeningen niet 

fout lopen. 

Nu worden de overlapintegralen berekend. Dit zal apart in het GaAs en in het 

AlGaAs gedaan worden. De overlapintegraal ziet er als volgt uit: 

G(qz) = / tp*ei~zcpdz 

Allereerst zal de overlapintegraal in het GaAs gegeven worden. Deze hangt af van 

de begin- en eindpariteit van de golffuncties. Het resultaat is als volgt samen te 

vatten: 

A2 = ,;;..si,~~~,..._,.-7-"I.........,;~,J..J.. 

A3 = ;;.;:si'T~~~~;JL_~f...L 

en: 

Pbak- Pput : 1-0 o-o 0-1 1-1 

fl= i 1 -1 

f2= -i 1 -I -1 

f3= i 1 -I 1 

f4= -i 1 1 

In het AlGaAs ZlJn er slechts twee verschillende mogelijkheden, een met een 
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verandering van pariteit en een zonder. De eerste overlapintegraal wordt: 

en de tweede: 

De uitdrukkingen voor lij luiden: 

[ 
e -k'z k ]1 ( +kJ 

2 

Iu = k' ·(sin((qz+k)z) + ~os((qz+k)z) 
1
/(1+ .9.f,=-! ) 

l12 = Iu( -k) 

[ 
e -k'z -k ]I [ -kJ 2 

121 = k' . (cos((qz-k)z)- r,sin((qz-k)z) 
1
/(1+ v ) 

122 = -112(-k) 

Tenslotte zijn de overlapfuncties tussen gaten- en electrenentoestanden berekend 

waarbij de beide toestanden dezelfde pariteit moeten hebben. Deze overlapfuncties 

zijn van belang in verband met de absorbtie van licht door de structuur. Het is 

duidelijk dat indien beide toestanden een andere pariteit hebben dat dan de overlap 

nul is. Vandaar dat we uitgaan van twee toestanden met pariteit p. 

Definieer allereerst de volgende integraal, die zal in iedere uitdrukking een rol 

spelen: 

met: 

1 
lo = J wcos(kw,ez-~)· cos(kw,g-~) 

-lw 
= sinl~kwJw) + (-l)p.sinA~kwJw) 

- + 

~kw± = kw,e ± kw,g 

~k± = ke ±kg 

Vervolgens kunnen alle mogelijke overgangen berekend worden: 

Voor de overgang van een put- naar een putniveau: 

e -~k.I w-e -~k.l 
(gle) = AlgAlelo + 2B3gB3e· I:Sk 

+ 
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Voor de overgang van een put- naar een bakniveau: 

~~ k k 1 
(gle) = A1 1B1 210 + [2~k ((B2~k )sin(k2z)- (A2+~k )cos(k2z))lt 

2 2 2 w 

Voor de overgangen van een bak- naar een bakniveau: 

(g Ie) = BlgBlelo + 
(B2 B2 -A2 A2 )sin(ÄkJ) - sin(Äk.lw) + 

e g e g ~k 
+ 

(B2 B2 +A2 A2 )sin(ÄkJ) - sin(Äk.lw) _ 
e g e g Llk_ 

(B2 A2 +A2 B2 )cos(Äk.l) - cos(Äk.lw) _ 
e g e g ~k 

+ 

(A2 B2 -B2 A2 )cos(ÄkJ) - cos(ÄkJw) 
e g e g ~k-

Alle overige berekeningen tijdens dit onderzoek zijn numeriek uitgevoerd. 
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Appendix b 

§B.l De electron-fonon interactie 

Zoals bekend zijn er twee soorten fononen: optische en acoustische al naar gelang 

de atomen in het rooster ten opzichte van elkaar bewegen. Beide kunnen 

longitudinaal en transversaal gepolariseerd zijn. 

De interactie tussen de electronen en de fononen kan plaatsvinden via de polaire 

interactie. Daarbij wordt de interactie beschreven door de Coulombinteractie tussen 

het electron en het fonon dat als een polarisatietrilling in het medium wordt 

voorgesteld. De electronen en de fononen zijn in staat locaal de bandenstruktuur te 

veranderen. Deze verandering resulteert in een terugdrijvende potentiaal die de 

struktuur in evenwicht zal proberen te brengen, de zogenaamde 

deformatiepoten ti aal. 

Voor beide mechanismen zullen de relevante matrixelementen afgeleid worden. 

Voor een goed begrip van de stof zal eerst een inleiding over de quanturnvelden

theorie volgen. 

§B.l.l Korte inleiding guantumveldentheorie 

Een moeilijkheid van de quanturnmechanica is dat het niet mogelijk is om 

botsingsprocessen te beschrijven waarin andere deeltjes voorkomen in de 

eindtoestand dan in de begintoestand. Bekende voorbeelden zijn Compton

verstrooiing, Bremsstrahlung en de spontane emissie van fotonen door atomen. 

Daartoe is de hieronder geschetste theorie ontwikkeld. 

In het vervolg zullen we uitgaan van een begintoestand waarin de betrokken 

deeltjes nog geen interactie vertonen. Deze toestand wordt beschreven door de 
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Hamiltonianen van de vrije velden en deeltjes. Deze toestand zal overgaan in een 

eindtoestand onder invloed van verstrooiingsprocessen die door een 

interactiehamiltoniaan beschreven zullen moeten worden. De eindtoestand zal ook 

weer uit vrije velden en deeltjes bestaan. 

Iedere toestand zal worden beschreven door een toestandsvector: 

Dit wil zeggen dat er ni deeltjes in de ééndeeltjestoestand cl>i zitten. De 

toestandsvector is dus volledig abstract en wordt beschreven door de 

bezettingsgetallen ni. De fundamentele operatoren in deze theorie zullen de 

bezettingsgetallen moeten kunnen veranderen. Deze operatoren zijn de creatie- en 

de annihilatieoperator, gedefinieerd door respectievelijk: 

(B.2) 

(B.3) 

De hier gekozen factoren zorgen voor een fraaie fysische interpretatie, namelijk: 

(B.4) 

dit wil zeggen dat de operator ai ai de vectoren I nlln2, .. ,ni, .. ) als eigenvectoren heeft 

met de bezettingsgetallen ni als eigenwaarden. Deze toestandsvectoren zullen een 

orthonormale basis vormen: 

(nbn2, ... 1 n'hn' 2, ... ) =.ft ó{ni,n'i) (B.5) 
1 = 1 

Voor de fundamentele operatoren zijn commutatieregels afleidbaar. Aangezien 

voor bosonen de n1 alle waarden aan mogen nemen en voor fermionen ni slechts nul 

of één mogen zijn, zijn deze regels voor beide soorten deeltjes verschillend. 

Voor bosonen geldt [18): 

[bbb+j]- = bib+j_b+jbi = t5ij 

en voor fermionen [18): 

(B.6) 

(B.7) 

In de theorie speelt de vacuümtoestand een belangrijke rol. Deze is gedefinïeerd 
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door een lege ruimte, dus met alle bezettingsgetallen nul: 

<Po = I 0,0, .. ) (B.8) 

of door: 

(B.9) 

Iedere willekeurige toestand kan vervolgens verkregen worden door de deeltjes uit 

dit vacuüm te creëren. 

Het is de bedoeling alle klassieke velden te "quantiseren" en deze uit te drukken in 

de fundamentele creatie- en annihilatieoperatoren. Daartoe zullen we eerst de 

klassieke veldentheorie in zeer kort bestek bekijken. Dit is nodig om de lagrangiaan 

te introduceren en de overeenkomsten met de klassieke mechanica te laten zien. 

Er wordt uitgegaan van de Lagrangedichtheid .:t die afhangt van de velden q,a en 

q,a.v· De bovenindex refereert aan het beschouwde veld. Per definitie geldt: 

q,a = Q<Pa 
,V- ax:: 

V 

(B.lO) 

Vervolgens wordt de actieintegraal gedefinieerd voor een willekeurig gebied in de 

ruimte-tijd: 

1(11) = J d4x .:!(<Pa,q,a v) 
11 . 

(B.ll) 

met d4x=d3x. dt. De veldvergelijkingen worden verkregen door gebruik te maken 

van het variatieprincipe: de velden worden gevarieerd met 6<Pa zodanig dat deze 

variaties verdwijnen op het oppervlak r van het gebied 11, dit impliceert: 

61(11) = 0 (B.l2) 

vanwege het constant blijven van de actieintegraal, dit staat bekent als het 

"principle of least action". Tevens kan 61(11) berekend worden met behulp van de 

definitie (B.Bl ). Uitwerken door middel van partiële integratie en toepassing van 

het divergentietheorema van Gauss levert dan de Euler-Lagrange vergelijkingen op: 

U: --lx;}aÎ~) = o (B.l3) 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de Einstein-sommatieconventie. Dit houdt in 

dat gesommeerd dient te worden over de index die twee maal voorkomt in één term: 
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akbk = ~ akbk 

Het enige verschil met de klassieke mechanica is dat de velden afhangen van het 

punt waar je ze bekijkt, terwijl deeltjes in de klassieke mechanica slechts in één 

punt bestaan: vergelijk impuls qa met tP 0 {x) en de geconjungeerde pa= a~k met 
aqa 

~(x): a,.:!_ Hierin is hierin Lk de Lagrangiaan gegeven door een klassiek systeem. 
8cPo 

De Hamiltoniaan in de klassieke mechanica luidt: 

(B.14) 

In de veldentheorie wordt de Hamiltondichtheid, analoog aan de klassieke 

Hamiltoniaan: 

(B.l5) 

De lagrangiaan en de Hamiltoniaan voor velden worden tenslotte verkregen door 

integratie over het totale volume: 

H=/d3x Jl(x) 

L=/d3x ..t'(x) 

(B.16) 

(B.17) 

De klassieke velden ZIJn af te leiden voor een bepaald systeem en zullen 

gequantiseerd moeten worden. Vergelijk daartoe weer eerst wat gebeurt indien de 

klassieke mechanica gequantiseerd wordt. Quantisatie treedt daar op door de 

klassieke grootheden pa en qa als operatoren te beschouwen en hiervoor bepaalde 

commutatieregels op te stellen: 

(pa,pb]_ = (qa,qb]_ = 0 

(qa,pb]_ = ift.6ab 

(B.l8) 

(B.19) 

Velden worden op de zelfde wijze gequantiseerd. De velden tP 0 (x) en ~(x) worden 

nu ook beschouwd als operatoren die aan commutatieregels moeten voldoen: 

(tP 0 (x),tPl3(x'))± = [~(x),~(x'))± = 0 

[tP0(x),~(x')]± = ift.6o136(x-x') 

(B.20) 

(B.21) 

Om de relatie te leggen met de fundamentele creatie- en annihilatieoperatoren 

worden de veldfuncties naar de functies ~· \11 ontwikkeld waarbij V een volume is 
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waarover deze functies genormeerd zijn: 
1 

~O.(x) = fv·t: b~Wkr·{ao.(k)·'l'(k,x) + a~(k)·'l'*(k,x)} 
1 

'lfl(x) = fv· ~ (n;WJ. r· {-aa(k)· w(k,x) + a~(k)· ll!*(k,x)} 

(B.22) 

(B.23) 

De veldfuncties worden vervolgens geïnterpreteerd als operatoren, dus zullen de 

ontwikkelingscoëfficïenten ook als operatoren beschouwd moeten worden. Dan wordt 

in plaats het complex toegevoegde getal a~(k) de hermitisch geconjungeerde 

operator a~(k) geschreven. Gebruik nu de commutatieregels (B.20) en (B.21), dan 

volgt daaruit voor de operatoren aa(k) en a~(k): 

[aa(k),~(k')]±= [a~(k),~(k')]±= 0 

[aa(k),~(k')]±= 6na6(k-k') 

(B.24) 

(B.25) 

Deze commutatieregels komen overeen met die van de creatie- en annihilatie-

operatoren waarbij de toestand beschreven wordt door de k-vector. De toestand 

wordt nu dus bepaald door de toestandsvector in plaats van de velden zelf. Dit 

zullen we gaan gebruiken om electronen, fononen en de koppeling tussen deze 

deeltjes te beschrijven. 

§B.2 Beschrijving van de electronen 

De beweging van de electronen wordt beschreven door de Schrödingervergelijking: 

(B.26) 

H5lll* = -inw* 
De w en W* zijn complexe functies van x ent en mogen als onafhankelijk van elkaar 

beschouwd worden. Deze golffuncties dienen als veldfuncties en kunnen 

gequantiseerd worden. Voor de Lagrangedichtheid kan genomen worden: 

(B.27) 

Toepassing van de Euler-Lagrange vergelijking zal weer de oorspronkelijke 

Schrödingervergelijking opleveren. In principe moet de Lagrangiaan hermitisch zijn. 
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Het is mogelijk hieraan te voldoen, dit levert echter meer problemen op bij het 

formuleren van de commutatieregels. Het uiteindelijke resultaat is hetzelfde. Het 

canoniek geconjungeerde veld wordt gegeven door: 

?r(x) = {}.:!= ih\ll* 
aw 

zodat de Hamiltondichtheid wordt: 

De oplossingen van de Schrödingervergelijking luiden: 

\ll(x,t) = e-iEilt/h . .,Pil( x) 

(B.28) 

(B.29) 

(B.30) 

indien H5 tijdonafhankelijk is. De totale stationaire electrontoestand kan dus 

ontwikkeld worden naar de functies .,P
11
(x), die moeten voldoen aan: 

Hs .,PIL = Eli .,PIL (B.31) 

Deze ontwikkelingen luiden: 

(1.32) 

~(x) = E b•.,p* 
11 11 11 

De Hamiltoniaan van het systeem wordt dan eenvoudig: 

H = jd3x df= (.,P11 IHsi1P~ = E E11b~b11 (B.33) 
11 

Quantisatie van de velden en toepassen van de commutatieregels laten zien dat de 

operatoren b11 en b~ geïnterpreteerd kunnen worden als creatie- en annihilatie

operatoren. De Hamiltoniaan is nu dus ook een operator. Als vergelijking voor de 

toestand wordt de eigenwaardevergelijking: 

H~ = E~ (B.34) 

gebruikt. 

§B.3 Bescb.rijvin& yan de fononen 

Eerst zullen de klassieke bewegingsvergelijkingen opgesteld moeten worden. Dit is 

voor het eerst gedaan door Fröhlich [7]. Het fonon wordt daarin beschreven door de 
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..... 
polarisatie P(r) die gepaard gaat met een roostertrilling. Er geldt: 

............... 
VxP(r) = 0 (B.35) 

De diëlectrische verplaatsing wordt vervolgens op de normale manier ingevoerd (alle 

afleidingen zullen in MKS eenheden plaatsvinden omdat dit in alle literatuur over 

het onderwerp gebruikelijk is): 
..... ..... ..... 
D = E +41fP (B.36) 

Aangezien er geen vrije ladingen zijn zal er geen diëlectrische verplaatsing zijn en 

kan op de volgende manier een potentiaal ingevoerd worden: 

(B.37) 

De polarisatie zal nu uit de dynamische eigenschappen van het rooster bepaald 
..... 

moeten worden. Fröhlich [8] heeft laten zien dat P kan worden beschreven door twee 

bijdragen: 

(B.38) 
..... 

die zich gedragen als harmonische oscillatoren met frequenties w0 en Wir· Po 
..... 

beschrijft de absorptie van licht in het ultraviolet en P ir de absorptie in het 

infrarood. De eerste leidt tot deformatie en de tweede tot verplaatsing van de 

atomen. Omdat de polarisaties harmonisch worden verondersteld geldt in de 

aanwezigheid van een extern veld ter plaatse 1 el: 

~ ir(r) + w1· p ir(r) = D(r ,1 ed I 'Y 

~o(r) + wE·P 0 (1) = D(r,rei)/b 

(B.39) 

(B.40) 

waarin 'Yen b te bepalen zijn door extreme situaties te beschouwen. Dan geldt: 

(B.41) 

1 w2 1 
'T = ~·(1--) 
V 411' fi.JJ 

(B.42) 

De lagrange dichtheid voor de fononen luidt dan: 
1 .... 2 ~2 .... " -t2 

.:!= ~n{Pir- w~·Pir} + !b{P0- wg·P 0 } (B.43) 

en daarmee de Hamiltondichtheid: 
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(B.44) 

waarin tP het polarisatieveld voorstelt en 1r de complex geconjungeerde van dit veld . 
... 

De verstrooiing zal plaatsvinden aan langzame electron en zodat P 0 veel kleiner zal 
... 

zijn dan P ir vanwege w0 ) ) Wir· Fysisch betekent dit dat de deformatie van de 

atomen veel minder belangrijk is dan de verplaatsing van de atomen. Voor de 

Hamiltondichtheid betekent dit dat de tweede term in (B.44) constant te 

veronderstellen is en er dus een nieuwe Hamiltondichtheid geïntroduceerd kan 

worden: 

(B.45) 

met: 

- 1 {-+2 2 -+2 
~- 26 Po+ Wo· Po} 

De Hamiltoniaan H die bij deze Hamiltondichtheid hoort kan gequantiseerd 
... 

worden door P ir(r) als operator te beschouwen en te ontwikkelen naar de creatie-

en annihilatieoperatoren bq en bq volgens: 

... 1 [ ft ] 1 ... .... ... 
Pir(r) = lV'~ 2-ywl ·~·eiqr·r{bq- b~q} (B.46) 

Dan luidt de Hamiltonoperator: 

(B.47) 

§B.3 De polaire interactie 

Indien een electron en een fonon elkaar naderen zal de Coulombinteractie voor 

verstrooiing van de deeltjes zorgen. De interactieenergie kan dan op de volgende 

manier weergegeven worden: 

etPp(rel) = /D(r,re1)·P(r)d3r (B.48) 

De electronen worden bescbreven zoals in §B.2 en hun lading door de 

ladingsdichtheid p(r)::e,P•(r)4>(r), welke nu ook als operator beschouwd dient te 

worden. De Hamiltoniaan luidt dus: 
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H 

De term met de divergentie van het polarisatieveld laat zien dat de electronen 

alleen koppelen met longitudinale fononen. Quantiseren en ontwikkelen naar 

operatoren leidt tot: 

HP = 1: (gqbqak+qak + gqb~ak-qak) · Gt(k' ,q,k) q,k 

waarin gq de koppelingscanstante is, gegeven door: 
1 ·[e 2ft ]21 gq = -4m 2"'(wV q 

en G de overlapfunctie: 

(B.50) 

(B.51) 

(B.52) 

De vergelijking (B.50) bestaat uit twee termen: de absorptie en de emissie van een 

fonon. De vorm van deze vergelijking geldt zeer algemeen voor een fermion-boson 

interactie. Een fundamentele eigenschap is het even aantal fermionoperatoren, dit is 

van belang omdat het systeem niet van een halftallige naar een heeltallige spin mag 

overgaan of andersom. 

§B.4 De deformatie;x>tentiaal scattering 

Deze interactie is voor het eerst beschreven door Bardeen en Shockley en zal 

worden toegepast voor acoustische fononen. De deformatiepotentiaal scattering aan 

optische fononen is veel zwakker dan scattering via de polaire interactie, zie 

Price [8] en Ridley [10] en zal daarom niet uitgewerkt worden. 

In rust zal de geleidingsband in de E-k ruimte een parabolisch verloop hebben. Er 

wordt een statische deformatie aangebracht waardoor de energiebanden als volgt 

veranderen: 

E(k) = E0(k) + 3~ (B.53) 
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Hierin is E0 de ongestoorde energie, 3 de constante 3 = 8~l O) en ~ is de dilitatie, 

klassiek voorgesteld door de relatieve volumeverandering van het kristal. Deze 

-+ -+ -+ -+ -+ 
wordt dus: ~( r) = V· R( r) waarin R de rooster-verplaatsingsoperator is, die 

ontwikkeld kan worden naar creatie- en annihilatieoperatoren: 

-+ 1 ·-+ -+ ·-+ -+ 
R(r) = t êq(2pwq)2(bqe1q· r + bqe-Jq· r) (B.54) 

waarbij êq de richting van de roosterverplaatsing weergeeft. De dilitatie operator 

wordt vervolgens: 

(B.55) 

Het is duidelijk dat optische fononen niet zo beschreven kunnen worden; de atomen 

trillen daar in tegengestelde richting zodat er geen uniforme verplaatsing meer is. 

De interactieenergie wordt bepaald door de verwachtingswaarde van de storing te 

bepalen: 

J = iC~q(2pwq) 2q(aq- a~q)ck+qck·Gt(k',q,k) (B.56) 

waarin de electrontoestanden beschreven worden door Ik). De functie Gt is dezelfde 

als bij de polaire interactie. Ook hier is weer dezelfde structuur als in vergelijking 

(B.50) te zien. 

§B.5 De matrixelementen 

Deze zijn niets anders als de verwachtingswaarde van een Hamiltonoperator, 

waarbij de begin- en eindtoestand (I i) en Ik)) in principe door een willekeurige 

bezetting worden gegeven. De deeltjes die bij het proces geen rol spelen zullen hier 

niet genoemd worden en er zal worden verondersteld dat deze deeltjes in de begin

en eindtoestand dezelfde zijn. 

Als eerste zal het matrixelement voor de polaire interactie opgeschreven worden, 

in de literatuur het Fröhlich-matrixelement genoemd. Er zijn twee mogelijke 
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overgangen zoals we reeds gezien hebben: de emissie en de absorbtie van een fonon. 

Invullen levert: 

1 1 1 
Mr = (fl H I i) = gqGt · (mq+2±2) 2 (B.57) 

waarbij gebruik is gemaakt van {B.50) en (B.2) tot en met {B.4). Het '+' teken 

geeft het matrixelement voor emissie en het '-' teken voor absorbtie. De mq is de 

bezettingsgraad van de fononen en wordt in het geval van thermisch evenwicht 

gegeven door een Bose-Einstein verdeling. 

Op dezelfde manier is het matrixelement voor de acoustische deformatiepotentiaal 

scattering af te leiden: 

M :::2kb T ·I G 12 
a 2cl v t 

b.. l ~bT waar IJ wq=v·q en voor age temperaturen mq= vq· 

Voor de volledigheid wordt ook het matrixelement 

deformatiepotentiaal scattering gegeven: 

ft2D2 2 1 1 
Mo 2pwlv·IGtl ·(mq+2±2) 

waarin D ook een dilitatieconstante voorstelt. 

(B.58) 

voor de optische 

(B.59) 

Wij zijn alleen geïnteresseerd in het lage temperatuur gebied, T:::::lü K, waar mq te 

verwaarlozen is en dus alleen emissie van fononen een rol speelt. 
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ab bi annihilatieoperatoren 

ai, bi creatieoperatoren 
-+ 
D diëlectrische verplaatsing 

e elementaire lading 

ë richtingsvector 

E energie 
-+ 
E elektrisch veld 

g koppelingscanstante 

G overlapfunctie 

H hamil toniaan 

tN hamiltondichtheid 

I actieintegraal 
-+ 
k golfvector 

kb constante van Bolzmann 

lw halve put breedte 

1 halve bakbreedte 

L lagrangiaan 

..'I lagrangedichtheid 

mq fononbezettingsgraad 

m* effectieve massa 

m0 rustmassa 

ni bezettingsgetallen 

N aantal electronen 

p pariteit 

variabelen 

p geconjungeerde van de impuls q 
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P aantal gaten 
-+ 
P polarisatie 

q impuls 

q fonon golfvector 

1 ruimtelijke vector 

s1 longitudinale geluidssnelheid 

t tijd 

V volume 

V potentiaal 

V0 diepte potentiaalput 

W overgangswaarschijnlijkheid 

x coördinaat 

x fractie Al in AlGaAs 

z groeirichting 

1 constante (B.41) 

6 constante (B.42) 

!::. dilitatie 

e diëlectrische constanten 

cp, '1/J, cp, \ll toestanden 

w hoekfrequentie 

p massadichtheid 

::; constante voor deformatiepotentiaal scattering 

r tijdeonstantes 

e hoek in de impulsruimte 

11- gereduceerde massa van een electron en een gat 
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kb = 1.38062·10-23 JK-1 

tL = 1.05459·10-34 Js 

fo = 8.85419·10-12 Fm - 1 

e = 1.6021892·10-19 C 

m0 = 9.10956·10-31 kg 

m~ = 0.067 + 0.083·x 

Vo,e = 0.65·1247·x 

mg = 0.62 + 0.14·x 

Vo,g = 0.35·1247·x 

fro = 12.90 

friJ) = 10.92 

ps~ = 1.40·1011 Jm - 3 

:=: = 7.0 eV 

tLw1 = 36 meV 

oonstantes 
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