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Inleiding

1. Inleiding
Door middel van hedendaagse groeitechnieken zoals Molekulaire Bundel Epitaxie
(MBE) is het mogelijk multilaagstructuren te vormen met een hoge nauwkeurigheid in
laagdikte en doteringsconcentratie. Zo is het mogelijk om zowel twee-dimensionale
elektronen gassen (2DEG) als twee-dimensionale gatengassen (2DHG) te creëeren.
Dit heeft geleid tot intensieve studies naar de optische en electrische verschijnselen
die optreden in deze 2D-structuren. In een 2DEG zijn reeds vele fysische verschijnselen goed begrepen. Dit is echter niet het geval voor een 2DHG waar de nietparaboliciteit van de dispersierelatie en de interactie tussen zware en lichte gaten voor
veel complicaties zorgen.
In dit afstudeerwerk zullen we de optische eigenschappen van een 2DHG in een cS-Begedoteerde AlxGa 1.xAs/GaAs/AlxGa1.xAs quantumputstructuur bestuderen, met het
doel tot een beter begrip te komen van de spectra en de invloed van veeldeeltjeswisselwerkingen. Met name de beschrijving van veeldeeltjes effecten in gaten gassen,
waarin zich zowel lichte als zware gaten bevinden, heeft tot veel controversies geleid.
Bestaande modellen, die deze wisselwerkingen proberen afte schatten, zullen worden
vergeleken met een recent model van Bobbert et al wat poogt deze controversies op te
lossen. De vernoemde modellen zullen tevens worden vergeleken met optische experimenten aan cS-Be-gedoteerde AlxGa 1_xAs/GaAs/AlxGa1_xAs quantumputstructuren.
Experimentele metingen zij uitgevoerd aan twee series samples: 1) met een variabele
putbreedte en 2) met een variabele Be-doteringsconcentratie. Deze structuren zijn met
behulp van optische luminescentie (PL, PLE) metingen bestudeerd, waarbij waargenomen pieken in de verkregen spectra zijn toegekend aan specifieke overgangen van
de 2D-structuur.
De opbouw van het verslag is als volgt: allereerst zal in de theorie worden ingegaan
op de de manier waarop toestanden in een 2DHG kunnen worden beschreven en zal
tevens het PL en PLE-experiment worden toegelicht. Vervolgens zal kort wat worden
verteld over de gebruikte samples en de opstelling. De gebruikte modellen zullen
behandeld worden in hoofdstuk vier, waarna de resultaten van de berekeningen en de
experimenten worden vergeleken. Het geheel zal worden afgerond met een aantal
conclusies. Zo zal blijken dat zowel de bezette als de onbezette gatenniveaus
beïnvloed worden door veeldeeltjes effecten. De waargenomen spectra blijken we
uitstekend te kunnen beschrijven met behulp van het nieuwe model van Bobbert et al.

3

Theorie

2. Theorie
2.1 Inleiding
Een ideaal bulk kristal is opgebouwd uit een oneindige periodieke herhaling van
identieke atomen of atoomgroepen. De onderlinge interactie van de atomen heeft tot
gevolg dat voor de elektronen in het kristal alleen bepaalde energieën zijn toegestaan.
Deze toegestane energieën, welke afhangen van de impuls tzk van het elektron,
vormen energie banden c( k) die van elkaar gescheiden zijn door zogenaamde energy
gaps of band gaps [1]. Dit zijn energie gebieden die enkel verboden toestanden voor
de kristal elektronen bevatten. De bandstructuur en de ligging van &F , gedefinieerd als
de hoogst mogelijke energie bij T = 0 K waarbij we nog een door een elektron bezette
toestand kunnen verwachten, bepalen de elektrische en optische eigenschappen van
het kristal. Het kristal gedraagt zich als een isolator indien de toegestane energie
banden geheelleeg of geheel gevuld zijn met elektronen, m.a.w. &F ligt in de band
gap. Zijn één of meerdere banden gedeeltelijk gevuld, dan hebben we te maken met
een metaal. Het kristal is een sterk T-afhankelijke halfgeleider of semi-metaal wanneer één oftwee banden in geringe mate gevuld of leeg zijn. In een semi-metaal is één
band bijna gevuld en een andere bijna leeg bij T = 0 K, maar een intrinsieke halfgeleider verandert in een isolator bij het absolute nulpunt. Een semi-metaal wordt
gevormd door een halfgeleider zwaar te doteren met donoren (acceptoren), waardoor
bij T = 0 K de geleidings (valentie)band in geringe mate (on)gevuld is.
In het geval van een bulk halfgeleider schetst figuur 2.1 de algemene vorm van de
bandstructuur rond het r-punt, gedefinieerd door de eigenschap k = 0. We zien dat de
bandstructuur een geleidingsband plus een zware gaten, lichte gaten en split-off
valentieband bevat, die qua energie
goed gescheiden zijn van alle andere
banden [2]. De zware en lichte gaten
worden in de literatuur vaak als heavy
geleidingsband
en light holes bestempeld, in het vervolg afgekort tot HH resp. LH.
Afgezien van de klassieke halfgeleider
kristallen die afstammen van elementen
Egap
uit hoofdgroep IV (bv. Si, Ge) kunnen
ook III-V halfgeleiders gevormd
worden. De materiaalsoorten GaAs
::::.::::::_:-HH kx
'LH
(roosterconstante a= 5.653Á) en AlAs
r /-:~ split-offband
(a = 5.660 Á) zijn hiervoor uiterst
7
geschikt. Enerzijds hebben ze praktisch
dezelfde roosterconstante, anderzijds is
~
AlxGa1_xAs voor 0 ~x~ 0.45 een direkte
halfgeleider, d.w.z. dat de bandkanten
figuur 2.1: Typische bandstructuur van een bulk
(laagste punt van de geleidingsband
halfgeleider. Bedenk dat iedere afzonderlijke band
resp. hoogste punt van de valentieband)
een tweevoudige spinontaarding heeft.

•
•
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in het r -punt liggen [3]. Een mooie bijkomstigheid is dat met toenemende Alconcentratie de band gap groter wordt. Hierdoor is het mogelijk kunstmatig een
gewenste band gap in te stellen. In dit afstudeerwerk zullen AlxGa 1_xAs structuren een
centrale rol innemen.

2.2 Halfgeleiderstructuren
De eenvoudigste manier om twee verschillende halfgeleider materialen A en B te
combineren is de zogenaamde heterojunctie. Hierbij wordt een laag van materiaal A
op een laag van materiaal B aangebracht. Wanneer nu twee halfgeleiders met verschillende band gaps op elkaar worden gegroeid, treedt er in deze heterojunctie aan het
grensvlak tussen de twee materialen A en B een sprong op in de bandkant van zowel
de geleidings- als de valentieband. Dit wordt geschetst in figuur 2.2, waarin een ideale
heterojunctie van twee intrinsieke halfgeleiders wordt weergegeven.
EGB(z)

~EGB
geleidingsband

B

A

I

àEV,

EvB(z)

I

valentieband

YWYWYWYWYWXWXWXWX

0

z

figuur 2.2: Schets van een heterojunctie die ontstaat wanneer twee halfgeleiders A en B met de
chemische formule WX resp. WY perfect (lattice-matched) op elkaar worden gegroeid.
Bovenste gedeelte: schematische weergave van de plaatsafhankelijke geleidings- en valentiebandkant
Onderste gedeelte: de atomaire bindingen.

We zien dat het elektron voor z > 0 een één-elektron potentiaal ervaart die gelijk is
aan die van een perfect bulk A materiaal, terwijl het voor z < 0 een één-elektron
potentiaal ervaart die gelijk is aan die van een perfect bulk B materiaal. Deze
wiskundige opvatting van abrupte interfaces is een redelijk goede benadering [4].
Vormt men een heterojunctie van twee gedoteerde halfgeleiders met een verschillende
band gap en Fermi energie &F, dan zal afgezien van een sprong in de bandkant ook
bandverbuiging optreden. Als gevolg van een verschillende ligging van &F in de beide
oorspronkelijk geïsoleerde materialen, zal zich bij onderling contact lading gaan
verplaatsen door het grensvlak. Het streven naar een evenwichtsteestand leidt dus tot
de vorming van ruimteladingen in de buurt van dit grensvlak. Deze ladingsdrager-
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diffusie resulteert via de Poisson vergelijking in een elektrostatische bandverbuiging,
zoals in figuur 2.3 schematisch is weergegeven.
+-

+1-
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(b)

figuur 2.3: (a) Twee halfgeleiders, niet in contact; "absolute energieën" hebben betrekking op een
oneindige afstand. De Fermi energie in de materialen A en B wordt bepaald door de concentratie van
de dotering (hier donoren) en door de bandstructuur. (b) Dezelfde halfgeleiders, maar nu als een
heterojunctie, zodat A en B in diffusie-evenwicht zijn. Dit vereist een plaatsonafhankelijke &p, hetgeen door elektronen-verplaatsing van de B-kant naar de A-kant van het grensvlak wordt bereikt. Een
depletielaag van positieve donor-ionen blijft achter aan de B-kant.

Door meerdere heterojuncties op elkaar te stapelen, kunnen typische halfgeleider
heterostructuren zoals de quanturnput en het superrooster worden gevormd [5]. Zoals
te zien in figuur 2.4 bestaat de quanturnput uit een dun laagje halfgeleidermateriaal A,
de put, dat gesandwiched is tussen twee dikke lagen van een ander halfgeleidermateriaal B, de barrières. Het superrooster is opgebouwd uit een periodieke herhaling
van dunne laagjes van twee verschillende soorten halfgeleiders A en B.
Heterojunctie

Quanturnput

Superrooster

x
• Halfgeleider A
U Halfgeleider B

y

)-z

figuur 2.4: Typische halfgeleider heterostructuren zoals de quanturnput en het superrooster

Door deze gelaagde structuur veranderen de fysische eigenschappen t.o.v. bulk
materiaal aanzienlijk [5,6]. De vrije ladingsdragers worden nu namelijk gebonden in
één of enkele energetisch gunstige lagen, d.w.z. opgesloten in een 2-dimensionaal
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vlak loodrecht op de groeirichting ( z -richting). Deze opsluiting uit zich in quanturnmechanische effecten indien de putbreedte vergelijkbaar of kleiner is dan de
de-Broglie golflengte van de ladingsdragers: de impuls van de ladingsdragers wordt
gequantiseerd in de z -richting. Hierdoor kan alleen kj_, de in-plane kristal impulsvector in het xy-vlak l_ op de z-richting, nog continue waarden aannemen, met als
gevolg dat iedere afzonderlijke bulk energie band wordt opgesplitst in een discrete set
van subbanden. Dit quantisatie effect is te zien in figuur 2.5, waarin het verloop van
de geleidings- resp. valentiebandkant met bijbehorende subbandenergieën en subbandgolffuncties in een lege AlxGa 1_xAs/GaAs/AlxGa 1_xAs quanturnput voor kj_= 0
schematisch is weergegeven.
GaAs
---------------------

AlxGa 1_xAs
~----- geleidingsband

---..---..

E2
E,

Eo

HH 0
LHo

valentieband

figuur 2.5: Schematische weergave van het verloop van de geleidings- en valentiebandkant in een lege
AlxGa 1_xAs/GaAs/AlxGa 1_xAs quanturnput voor kj_ = 0 met bijbehorende subbandenergieën (stippellijnen) en subbandgolffuncties (getrokken curves). Let op de opsplitsing van de valentieband in HH en
LH subbanden.

In AlxGa 1_xAs structuren wo_:dt de c(kj_) dispersierelatie van de subbanden in de
geleidingsband voor kleine kj_ goed benaderd door parabolen. Voor de valentieband
ligt het iets ingewikkelder. De in bulk bij kj_= 0 tweevoudig ontaarde HH-LH band,
die in AlxGa 1_xAs energetisch goed gescheiden is van de split-off band, wordt
opgesplitst in subbanden voor verschillende effectieve massa's die corresponderen
met de LH en de HH band. Als gevolg van de onderlinge wisselwerking tussen deze
twee banden zullen de bijbehorende subbanden een sterk niet-parabolisch en
anisotropisch verloop hebben, zoals figuur 2.6 laat zien.

~---~

~HHoKJ.

[10]

LHo

figuur 2.6: Algemene vorm van de bandstructuur voor een lege quanturnput Bij enkele geleidings- en
valentiesubbanden zijn &(kJ.) curves in de twee in-plane richtingen [10] en [11] weergegeven.
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2.2.1 ö-gedoteerde quanturnputten
In het algemeen verkrijgt men een delta-gedoteerde quanturnput door het inbrengen
van een atomaire monolaag doteringsatomen in het rooster van deze structuur. Meer
specifiek wordt precies in het midden van een AlxGa1_xAs/GaAs/AlxGa 1_xAs quanturnput een ö-laag Beryllium acceptoren (p-type ö-laag) loodrecht op de z-richting aangebracht. Door de opname van elektronen in deze ö-laag blijft een overschot aan gaten
achter in de (omliggende) put: een 2-dimensionaal gatengas (2DHG) is gecreëerd.
Men veronderstelt dat elk ingebracht Beryllium atoom zich door elektron-opname in
een geïoniseerde toestand bevindt en dat al deze negatieve ionen homogeen verdeeld
zijn over een volume dat wordt opgespannen door het xy-vlak en de daadwerkelijke
breedte WBe van de doteringslaag. Deze breedte WBe hangt af van de temperatuur
tijdens het groeiproces en de Be-doteringsconcentratie. Uit STM metingen blijkt dat
WBe bij onze groeicondities hooguit 25 A bedraagt.
In het geval van een lichte p-type achtergrond dotering kan de depletie buiten de put
worden verwaarloosd. Hiervoor is in fig. 2.7 aan de hand van een bij kJ.= 0 doorgevoerde berekening het verloop van de VB- en CB-bandkant en de subbandgolffuncties
met bijbehorende energieniveaus weergegeven voor een typische ö-Be-gedoteerde
AlxGa1_xAs/GaAs/AlxGa 1_xAs quanturnput structuur (let wel: in figuur 2.7 wordt de
gaten-energie positief genomen). Deze zelfconsistente berekening is gedaan voor een
12
2
putbreedte wput = 300 A, een Be-doterings (2DHG-)concentratie P2DHG = 8 ·1 0 cm - '
een Be-distributie breedte WBe = 25 A en een Al-concentratie in de barières van 20%.
We zien dat bij deze parameters de HH0 en LH0 subband met gaten bezet zijn. Het
eerstevolgende niveau, de onbezette HH 1 subband, ligt ca. 14 me V boven sF.

100

EVB

~

HH,

~

e

I
-..,.,.,.","",""""""ZZ"o

0

c.u

-100

ö-Be

HHO

-1500

\
E2

EGB

-100

0

100

200
z (Á)
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figuur 2.7: Zelfconsistente berekening voor een ö-Re-gedoteerde AlxGa 1.xAs/GaAs/AlxGa 1.xAs quan12
2
turnput bij kj_ = 0' met wput = 300 A, PzDHG = 8 ·10 cm - ' Wse = 25 A en een Al-concentratie in de
barières van 20%. Het verloop van de geleidings- en valentiebandkant met bijbehorende subbandenergieën (dunne streepjes-lijnen), Fermi energie en subbandgolffuncties zijn weergegeven.
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2.3 Het Luttinger model
Voordat we het Luttinger formalisme in het kort bespreken, zal eerst worden ingegaan
op de gedachte die hieraan ten grondslag ligt. Vervolgens zal de Schrödinger vergelijking van een bulk kristal en een 2-D systeem worden besproken, waarna het hieruit
afgeleide Luttinger model nader zal worden toegelicht. Tot slot zal een fysische interpretatie worden gegeven.

2.3.1 De algemene kenmerken van het Luttinger model

Het theoretische model voor de AlxGa1_xAs/GaAs/AlxGa 1_xAs quanturnput structuren,
met of zonder ö-dotering, is semi-empirisch en gebaseerd op de bulk eigenschappen
van GaAs en AlxGa 1_xAs (zie ook [5]). Dit model is ontworpen voor de berekening van
de gebonden eigentoestanden en eigenenergieën van de geleidings- en valentieband in
de één-elektron quanturnput benadering, die qua energie dicht in de buurt liggen van
de bulk GaAs toestanden in het r -punt van de Brillouin zone. Het atomaire gedrag
van bulk resp. quanturnput golffuncties en microscopische potentialen zullen in
§ 2.3.2 en 2.3.3 nader worden toegelicht. Er zal blijken dat deze termen kunnen
worden afgesplitst, zodat we ons zullen beperken tot de zogenaamde quanturnput
envelope functie, het langzaam variërende deel (t.o.v. de rooster-constante) van de
quanturnput golffunctie, en de tevens langzaam variërende macroscopische potentiaal.
De envelope functie van een quanturnput of superrooster kan worden uitgedrukt in
bulk envelope functies van de materialen A en B van de structuur. De door Luttinger,
aan de hand van de k ·p -theorie, afgeleide Schrödinger vergelijking in 4x4 matrixvorm beschrijft de envelope functie in de materialen A en B afzonderlijk. Nu moeten
de envelope functies van de bulk materialen nog zo aan elkaar worden "geplakt", dat
aan de interfaces wordt voldaan aan fysisch verantwoorde interface-condities. Met dit
gegeven kunnen de toegestane eigentoestanden, eigenenergieën en corresponderende
envelope functies worden bepaald.
Aan de hand van het Luttinger model zijn numerieke berekeningen gedaan aan ö-Regedoteerde AlxGa 1_xAs/GaAs/AlxGa 1_xAs quanturnput structuren. Deze berekeningen
zijn zelfconsistent doorgevoerd. Voor verdere toelichting, zie hoofdstuk 4.

2.3.2 De één-elektron Schrödinger vergelijking van een bulk kristal

We zullen eerst op atomaire schaal het gedrag van golffuncties en potentialen
bekijken. Beschouwen we een bulk kristal, dan geldt hievoor de volgende éénelektron Schrödinger vergelijking [4,6]:

(2.1)
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met 1no de vrije elektron massa, U(f) de kristal potentiaal en ä resp. p de spin resp.
impuls operator van het elektron. De eerste term is de kinetische energie, de tweede
term de periodieke kristalpotentiaal die een gemiddelde van de elektron-elektron
wisselwerking bevat en de derde term is de spin-baan koppeling. Oplossingen van
bovenstaande vergelijking zijn de orthogonale Bloch functies:

nk (r- ) = Unk (r- ) e ik·r

u1
T

(2.2)

r

met de periodiciteit van het rooster. De
met uni (f) e~n periodieke functie van
indices n en k staan resp. voor het nummer van de band en de kristal golfvector die
de eerste Brillouin zone doorloopt.
Invullen van de Bloch functies (2.2) in (2.1) levert:
p

2

ne

2mo

2mo

+ nk. (.P +
m0

met

en

n

2

[ -+--+U(r)+

2 2

4m0 c

-

(äxVU(f))·.P+

n 2 ä x VU(r))]unk (r) = [Ho+ Hsb + Hkp ]unk (r)

4m0 c

P2 -n2e
Ho= -+--+U(f)
2mo

= 4 n2

Hkp

= -- ,

m0 c

nk ·.P

mo

(2.4)

2mo

Hsb

2 (

(2.3)

ä x Vu (f)). (.P + nk)' de spin-baan koppelingsterm

- _
de k · p term.

(2.5)
(2.6)

Schrijft men de Bloch functies als

unk(r) = Icmcf)u"'ocn,

(2.7)

1/l

substitueert deze in vergl. (2.3 ), bepaalt hieruit de cm (k) voor kleine k en past
vervolgens 2 e ord: storingstheorie toe, dan levert dit een parabolische dispersie relatie
voor Eni versus k [4]. Dit wordt ook wel de effectieve massa benadering genoemd,
geldig voor niet gedegenereerde banden en kleine k .

2.3.3 Schrödinger vergelijking van 2-dimensionale systemen
Om de energie en golffunctie van de ladingsdragers in een 2DEG of 2DHG in een al
dan niet 8-gedoteerde AlxGa 1_xAs/GaAs/AlxGa 1_xAs quanturnput te bepalen, lost men
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de Schrödinger vergelijking (2.1) op onder toevoeging van de volgende potentiaaltermen [7 ,8]:

1) een bindingspotentiaal Vh(z) (stapfunctie) t.g.v. de quanturnput structuur.
2) een exchange en correlatie potentiaal Vxc(z), omdat blijkt dat veeldeeltjes wisselwerkingen, zoals bijv. spin-spin interactie en dichtheidscorrelatie effecten in 2Dsystemen, niet verwaarloosd mogen worden.
3) de Coulomb potentiaal Vc ( z) , in geval van do tering. Deze potentiaal treedt op bij
een ruimtelijk inhomogene ladingsverdeling, bijv. als gevolg van scheiding van
gaten en hun acceptoren, en geeft aanleiding tot bandverbuiging. V ooruitlopend op
de volgende paragraaf stellen we ook Vc (z) enkel afhankelijk van de z -coördinaat
(parallel aan de [ 100] groeirichting); het xy-gedeelte kan nl. worden afgesplitst.
Bij gedoteerde heterostructuren wordt de Coulomb potentiaal meegenomen voor de
vereiste zelfconsistente oplossing van dit probleem. Vc(z) gehoorzaamt de Poisson
vergelijking:

(2.8)

(2.9)
Hierbij is dotering met zowel acceptoren als donoren meegenomen. Het minteken in
vergl. (2.8) geldt voor een positieve gaten-energie, m.a.w. voor een bandenplaatje
waarin de valentieband boven en de geleidingsband onder staan weergegeven.
Omgekeerd geldt voor een positieve elektronen-energie een plusteken.
De gatendichtheid n2 vHG(z) wordt gegeven door de som van de ladingsverdelingen
van de bezette subbanden i:
nwHG(z)

=

~

Jf'f'/ (F)'f';(r)dxdy

(2.10)

i,&;(k)5J;f

waarbij gesommeerd wordt over alle golffuncties, welke oplossingen zijn van onderstaande Schrödinger vergelijking:

(2.11)

De Schrödinger vergelijking (2.11) en de Poisson vergelijking (2.8) moeten zelfconsistent worden opgelost omdat de potentialen Vc(z) en Vxc(z), via de ladingsverdeling p(z) resp. nwHG (z), afhankelijk zijn van de golffuncties 'f'(F) .
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2.3.4 Het Luttinger formalisme
Luttinger is er in 195 5 in geslaagd de Schrödinger vergl. (2.11) op te lossen. Hij
expandeert de golffuncties in een gelimiteerde set band-golffuncties, die elkaar sterk
beïnvloeden en goed gescheiden zijn van de overige banden [6,7]. Voor de geleidingsband bijvoorbeeld leidt storingsrekening tot de (eenvoudige) effectieve massa
vergelijking voor elektronen.
Voor de valentieband ligt het ingewikkelder. De spin-baan koppeling (derde term in
vergl. (2.11)) wordt belangrijk en zorgt voor een opsplitsing in drie banden, die ieder
tweevoudig ontaard zijn: een HH-LH quadruplet met een totaal spin-impulsmoment
J = 3/2 en een spin-split-off doublet met J = 1/2. We beperken de basisset tot de
sterk met elkaar wisselwerkende HH en LH toestanden [9], omdat dit bij k = 0 gedegenereerde 1 8-quadruplet bij AlxGa 1_xAs goed gescheiden is van de spin-split-offband
(17) en de elekronenband (16). De 1 6 -band en alle andere remote banden, exclusief de
1 7-band, worden m.b.v. storingsrekening meegenomen in het Luttinger formalisme.
In afwezigheid van spin-baan koppeling voorspelt de groepentheorie bij k = 0 de
volgende bulkoplossingen voor de laagste geleidingsband resp. hoogste valentieband:
twee gedegenereerde bandkant Bloch functies jst) en js..!-) met dezelfde symmetrie
eigenschappen als molekulaire S orbitalen, resp. zes gedegenereerde oplossingen
jxt), jYt), jzt), jx..!-), jY..!-), jz..!-) met dezelfde symmetrie eigenschappen als molekulaire P x,y,z orbitalen [2]. Hierbij staan t en ..!.- voor spin up resp. spin down. Door
bepaalde lineaire combinaties samen te stellen van bovenstaande oplossingen [2,4,6]
worden deze ook eigenfunkties van de spin-baan koppelingsterm, d.w.z dat het totale
impuls-moment J =I+ Ö" en zijn projectie mJ langs de z -as diagonaal wordt in de
nieuwe basis. Voor het J = 3/2 HH-LH quadruplet is deze IJ,mJ) basis gedefinieerd
als:
j312,+312) = 11 .fi clxt) + ijvt))

=> HHt

j3/2,+ 112) = 11 ~cl x..!-)+ ijY ..!.-)- 2jzt))

=> LHt

1312,-1/2) = -11 ~ clxt)- ijvt) + 2jz..!-))

=>LH..!-

jJ/2,-312) = -11 .fi cl x..!-)- ilv ..!.-))

=>HH..!-

(2.12)

We ontwikkelen de totale golffunctie (voor materiaal A en B afzonderlijk) in bovenstaande basis:
4

\f'(f) =

'LF (z)e;fj_."j_u (f)
1

(2.13)

1

)=I

met Fj(z) een 4x1 spinor van envelope functies voor de HH en LH toestanden, e;fj_·h
een vlakke golf in het xy-vlak en u1 (f) = IJ,mJ) de vier basistoestanden voor J = 3/2
die snel variëren op atomaire schaal. De plaatsvector en de impulsvector in het xy-vlak
loodrecht op de z-richting worden aangeduid met r1. = (x,y) resp. fik1. = fi(kx,ky).
Onder afsplitsing van de spin-baan term en substitutie van de totale golffunctie (2.13)
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voor de HH en LH toestanden, is de Schrödinger vergelijking (2.11) te herleiden tot
een vergelijking voor de envelope spinor functies Fj(z):

(2.14)

met V (z) = Vb (z) + Vxc (z) + Vc ( z) en B11fj_ ~ 0 , gerekend vanaf de top van de valentieband. De index n nummert de verschillende HHn en LHn subbanden en k1_ staat voor
de k1_ -afhankelijkheid.
Voor Ë = 0 is de 4x4 matrix Hrs in de j3/2, mJ) basis, waarbij mJ achtereenvolgens
de waarden +3/2, +1/2, -1/2,-3/2 doorloopt, gegeven door:

tz2

Hh

-b

c

0

-b+

H,

0

c

H,

b

0

0
c+

b+

Hh

H f s- 2 mo c+

(2.15)

In deze complexe en hermitische matrix hebben we de lineaire k -term in de k · pstoringsrekening achterwege gelaten: deze kan voor AlxGa 1_xAs verwaarloosd worden.
De betekenis van de symbolen staat hieronder vermeld.

Hh =(k; +k:)(r1 +r2 )+k:(r1 -2y2 )
H, =(k; +k:)(r1 -y2 )+k:(r] +2y2 )

(2.16)

b=2.J3[r3(kx -iky)kz]
c = -.J3[r2 (k;- k:)- 2iy3 kxky]

a

1
k =-z
i Oz
De drie r's zijn de Luttinger parameters en zijn voor GaAs en AlAs experimenteel
bepaald. Tussenliggende waarden voor AlxGa1_xAs zijn berekend d.m.v. lineaire
interpolatie.

2.3.5 Interpretatie van de Hrs -matrix
In het geval k1_ = 0 verdwijnen de termen b en c in de Hrs -matrix waardoor deze
wordt opsplitst in twee onafhankelijke matrixvergelijkingen voor de HH resp. LH.
Hieruit volgt een "zware gaten bindende effectieve massa" mhh,z I mo = lf(y 1 - 2y2 )
resp. "lichte gaten bindende effectieve massa" m1h,z I m0 = lf(y 1 + 2y2 ) in de z-richting.
De bijbehorende 4x1 envelope spinoren FJ.no(z) bevatten ieder slechts één component
ongelijk nul.
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We laten de b en c termen nog even buiten beschouwing en bekijken de diagonaal
termen van Hrs voor kl. -:f:. 0. Deze nulde orde benadering wordt gekenmerkt door het
zogenaamde mass reversal effect, d.w.z. dat in het xy-vlak de LH massa groter is dan
die van de HH: mhh .1. I mo = II (r I + r 2) < m,h ,1. I mo = 1/ (r I - r 2) . Dit betekent dat in de
diagonale benadering de subbanden HH" en LH" elkaar zouden snijden. Dit snijden
wordt tegengehouden door de niet verdwijnende b en c termen, m.a.w.: er treedt
bandmixing op iE het xy-vlak. Ter illustratie zijn de dispersie relaties van de HH0 en
LH0 band in de k1. -ruimte schematisch weergegeven in figuur 2.8.

-----?kl.

figuur 2.8: Schematische weergave van een HH 0 en LH0 subband. In de linker figuur is bandmixing
tussen de subbanden buiten beschouwing gelaten, in de rechter figuur is deze mixing meegenomen.

Tot slot valt nog op te merken dat elk van de vier componenten j van de envelope
spinoren ~.nfj_ (z) voor eindige k1. naar elke volledige basis ontwikkeld kan worden,
in het bijzonder naar de eigentoestanden FJ,n-o (z) voor k1. = 0. Loopt w over alle
k1. =0-HH resp. -LH toestanden (voor j=l, 4 resp. }=2, 3), dan is ~.nfj_(z) een
exacte oplossing van het probleem [4]. Dit is niets anders dan het eerder genoemde
bandmixing, het mixen van een HHn subband met alle andere HHn' en LHn' subbanden. Hierbij moeten we in het achterhoofd houden dat de gebruikte notatie~ HHn en
LH" voor de verschillende subbanden hun fysische betekenis verliezen voor k1. -:t:- 0.

2.4 Optische eigenschappen van 2-dimensionale structuren
In deze paragraafwordt uitgegaan van een sample met een al dan niet ö-Be gedoteerde
2DHG quanturnput structuur. Het proces waarbij een elekron vanuit een valentiesubband d.m.v. foton-absorptie wordt geëxciteerd naar een toestand in de geleidingsband
wordt nader toegelicht. Aan de hand van een sterk vereenvoudigd model zal in § 2.3 .1
een uitdrukking worden afgeleid voor de totale absorptie P(m) van de invallende
elektro-magnetische golf. Vervolgens komt de belangrijkste term in P(m) -het dipool
matrix element- aan de orde, die de selectie regels voor toegestane optische overgangen bepaalt. Tenslotte zal in § 2.3.3 worden ingegaan op foto-luminescentie (PL)
en foto-luminescentie excitatie spectroscopie (PLE).
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2.4.1 Het absorptie proces in de één-elektron benadering
Bij een optisch absorptie experiment wordt de verzwakking van een lichtbundel
gemeten, na propagatie door een sample. We gaan uit van een monochromatische
elektromagnetische golf, gekarakteriseerd door een hoekfrequentie m en een propagatie vector ij ( m = c I nq ), die parallel aan de groeirichting ( z -richting) van de 2Dstructuur op het sample invalt. Deze golf is lineair gepolariseerd, gekenmerkt door de
polarisatie (eenheids)vektor i die wijst in de richting van het elektrische veld & van
de golf en loodrecht op ij staat.
Om de totale absorptie P(m) van de invallende elektromagnetische golf in de quanturnput structuur per tijdseenheid bij een foton energie van nm te bepalen gaan we uit
van een één-elektron benadering. Met behulp van de Fermi's Golden rule [4,10]
vinden we onderstaande uitdrukking voor de overgangswaarschijnlijkheid per tijdseenheid l{olHel dat een elektron, onder invloed van een elektromagnetische
verstoring, een overgang maakt van begintoestand 1\{'hole) naar eindtoestand l\{le1 ) met
&e1>&hole . Hierbij zijn enkel eerste orde absorptietermen meegenomen (lineaire
absorptie) en worden alle spin-baan bijdragen verwaarloosd:

(2.17a)

met
(2.17b)
waar & staat voor de amplitude van het elektrische veld van de elektromagnetische
golf en p voor de impuls van het elektron.
Bij typische experimentele condities kan ij verwaarloosd worden, d.w.z. ij· <<1,
omdat de golfamplitude varieert over afstanden die veel groter zijn dan de
karakteristieke dimensies van gaten of elektronen golffuncties in de groeirichting. Bij
deze elektrische dipool benadering gaat V over in:

r

(2.18)
We moeten nog rekening houden met de bezettingsgraden van begin- en eindtoestand,
want overgangen ofwel van een lege toestand ofwel naar een bezette toestand zijn niet
mogelijk. We veronderstellen dat de elektromagnetische golf geen invloed heeft op de
bezettingsgraden van de subbanden. De waarschijnlijkheid per tijdseenheid PholHel
dat een elektron een 1\{'hole) ~ l\{le1 ) overgang maakt of anders gezegd, dat een foton
verdwijnt, is dus gelijk aan:
(2.19)
met

!( &v) de gemiddelde bezetting van toestand
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Door gestimuleerde emissie kunnen ook overgangen
leidt tot een term ~~~hole , gelijk aan:

l\f'e1 ) ~ 1\f'hole)

plaatsvinden. Dit

(2.20)

en levert een bijdrage

f>. 1--+hole

tot de creatie van fotonen per tijdseenheid van:
(2.21)

Onder verwaarlozing van spontane emissie en exciton-achtige effecten is de netto
waarschijnlijkheid per tijdseenheid dat een foton verdwijnt als gevolg van
I\f'el) ~ I\f'hole) overgangen gelijk aan:

p

= ~ole--+el -

(2.22)

J>.l--+hole

Uiteindelijk verkrijgen we door sommatie over alle toestanden 1\f'hole) en l\f'e1 ) de
totale absorptie van de invallende elektromagnetische golf per tijdseenheid bij een
energie liw :

P(OJ) =

I

p=

hole ,el

I (~ole~el

-

fJ.1~ho/e)

hole ,el

(2.23)

De uitdrukking P(w) is een grove benadering van de gemeten absorptie. Later zullen
we de absorptie indirect meten d.m.v. foto-luminescentie excitatie (PLE) experimenten. Het matrix element \ \f'e1 I&· .PI \f'hole) speelt hierin een centrale rol, want deze
bepaalt de selectie regels van de toegestane optische overgangen.

2.4.2 Het matrix element en bijbehorende selectieregels
Het dipool matrix element van directe optische interband overgangen van de
valentieband naar de geleidingsband wordt geschreven als [11 ]:
2

Mel,hole :=

4

(~F.,Is ·.PI ~ole) =B· LL(u; I. PiuJ )(J; IJJ J

(2.24)

1

(2.25)

i=l )=I

met

-)
i(
v r

:= '\JIn
se

;fj_.,j_F
V,ll

k1_

( )
z

waar Fv,nfj_ (z) de envelope functies zijn, uv(F) de basis golffuncties (de periodische
delen van de Bloch functies) en S het sample oppervlak is.
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De compacte notatie betekent:

(u; IC·~uJ := Lui~e,(rX.. ·)uJ,holelf)d 3r

(2.26)

(/;IC ·~JJ) := Lstal/;:,{rK ..)JJ,hole {r)d r
3

In vergelijking (2.24) hebben we gebruik gemaakt van het feit dat u;(r) en u1 (r) snel
varieëren over de typische variatie lengte van /; (r) of f 1 (r) .
De oorsprong van de selectie regels voor interband overgangen is tweevoudig: ten
eerste selecteert de overlap integraal tussen de envelope functies de quanturn getallen
van de begin en eind subbanden, ten tweede geeft het atomaire dipool matrix element
(u; Ii· pI u1 ) aanleiding tot de selectie regels die betrekking hebben op de polarisatie
van de lichtgolf.
Omdat we bij onze foto-luminescentie excitatie experimenten hoog energetische interband overgangen detecteren, zullen we deze nader onder de loep nemen. We gaan uit
van een parallel aan de z-richting invallende lichtbundel met circulaire polarisatie,
waarbij cr + ( cr-) licht overeenkomt met een rechtse (linkse) circulaire polarisatierichting. De polarisatie vektor i kan in dit geval geschreven worden als (l,+i,O)/-J2
bij cr + gepolariseerd licht resp. (l,-i,O)/-J2 bij cr- licht.

I

I

• Polarisatie selectieregels: (u; i · p u1 )

Bij een in-plane golfvector k1. = 0 worden de Iuv) toestanden in de geleidingsband
gekarakteriseerd door 1112,±112) (spin-up, spin-down), in de HH band door 1312,±3/2)
en in de LH band door 1312,±1/2) basis golffuncties. Voor het gemak houden we deze
basis golffuncties ook aan voor kJ. =t- 0 en laten mixing buiten beschouwing.
Uitschrijven van deze zes basis golffuncties als lineaire combinaties van de acht
bandkant Bloch functies Ist), lxt), IYt), lzt), ls,J., ), lx,J., ), ly,J., ), lz,J.,) levert [2,4]:

1112,+112) = ilst)
1112,-1/2) =ils,J.,)

}

(2.27a)

geleidingsband

1312,+3/2) = 11../2 (jxt) + iiYt))

(2.28)

1312,-312) = -11J2 clx,J.,)- ijY,J.,))
1312,+ 1/2) = 1/ J6 CIX,J.,) + iiY ,J.,)- 2lzt))

valentieband

(2.27b)

1312,-112) = -1/ J6 CIXt)- iiYt) + 21z,J., ))
Voor het berekenen van de selectie regels schrijven we het inproduct i · p uit. Dit
levert in het geval van cr± gepolariseerd licht:

1

i . p = (p x ± ip y ) J2

(2.28)
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Door gebruik te maken van het feit dat alleen de matrix elementen (st i pJxt) =
(stiPyiYt) = (s-1-lpJx.!.) = (s-1-IPyiY-1-) ongelijk aan nul zijn, verkrijgen we de
volgende polarisatie selectie regels [11]:

cr + licht induceert 13/2,-3/2) ~ 11/2,-1/2) en 13/2,-112) ~ 11/2,+ 1/2) overgangen
er- lichtinduceert 3/2,+312)~ 1/2,+1/2)en 3/2,+1/2)~ 1/2,-112) overgangen.
Kort gezegd:
dm= m 1 ,e1 - mJ,hote

= ±1

(2.29)

voor cr± gepolariseerd licht

Het blijkt dat de intensiteit van overgangen waarbij HH zijn betrokken driemaal groter
is dan die waarmee LH zijn gemoeid.

• Selectie regels m.b.t. de envelope functies quanturn getallen: ( f
Uitschrijven van ( f

(;;I Jj) = (

F;,n, 1kü 1

= JF*

f

l,ne/ l_,el

If 1 )

I / 1 ) levert:
I~.nhol.fUol• )( kj_,ell kj_,hole)
(z)F

f

),flhole .l,hole

(2.30)

r

2

(z)dz_!_
lr1 rj_
s Jexp[i(kj_e' 1 -kj_hole)·rj_
'

Deze uitdrukking zegt allereerst dat enkel optische overgangen zijn toegestaan waarbij
de in-plane golfvector behouden blijft, wat leidt tot de selectie regel:

-

-

k J..,el - k J..,hole

=0

(2.31)

Opgemerkt moet worden dat we hier geen rekening hebben gehouden met overgangen
waarbij ~ok fononen meespelen. Dit is toegestaan omdat deze indirecte transities
(zonder kj_ -behoud) bij lage temperaturen in het algemeen veel kleinere overgangswaarschijnlijkheden bezitten dan directe transities.
De selectie regels die gerelateerd zijn aan de subband indices ne1 en nhole verkrijgt
men door berekening van het overlapintegraal ( Fl,ne/ f J.,el FJ,nhole f l.)Jole ) . In het geval van
symmetrische quanturnput structuren hebben de envelope functies van elektronen en
gaten een zekere pariteit t.o.v. het midden van de put. Zo zijn het bijvoorbeeld bij een
oneindig diepe put uitsluitend sinus en cosinusfuncties, waardoor het overlap integraal
alleen dan ongelijk aan nul is wanneer ne1 = nhole . Voor eindige symmetrische putten
hebben we niet meer te maken met perfecte sinusachtige envelope functies en geldt
dat ( FI ,nel f Lel I FJ ,nhole f .l.hole ) ook dan ongelijk aan nul is indien ne1 - nhole = even. Dit geldt
zeker voor onze o-Be-gedoteerde AlxGa 1_xAs/GaAs/AlxGa 1_xAs quanturnput structuren,
wat leidt tot de selectieregel:

I

nel - nhole

= even

(2.32)

Deze selectieregel blijkt in de praktijk erg belangrijk te zijn.
Zoals eerder vermeld hebben we valentiebandmixing in bovenstaande selectieregels
buiten beschouwing gelaten. Omdat in de praktijk blijkt dat bijv. voorspelde verboden
overgangen door mixing toch kunnen optreden bij kj_ * 0 , is bandmixing voor het
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begrijpen van experimentele resultaten erg belangrijk en zal dus in simulaties moeten
worden meegenomen (zie hoofdstuk 4).
Opmerking: omdat uit de Einstein vergelijkingen volgt dat spontane emissie gerelateerd kan worden aan absorptie, gelden bovengenoemde selectieregels ook voor
stralende recombinatie overgangen [4].

2.4.3 Foto-luminescentie (excitatie) spectroscopie: PL & PLE
Voor het kunnen uitvoeren van een PL(E) experiment heeft men een energierijke
lichtbundel nodig, zodat de inkomende fotonen in staat zijn elektronen van een bezette
toestand in de valentieband naar een onbezette toestand in de geleidingsband te
pompen. Hiervoor wordt in het algemeen een laserbundel gebruikt die ervoor zorgt
dat elektronen hoog in de geleidingsband terecht komen. Door
snelle niet stralende relaxatie processen (bijv. fonon emissie, Auger
effect) bewegen de geëxciteerde
elektronen eerst naar toestanden
met minimale energie, voordat ze
vanuit het r -punt van de E0 subband bij kl.-behoud recombineren met een gat in een valentie
subband onder emissie van een
foton, zie figuur 2.9.
Hierbij veronderstellen we dat de
impuls relaxatietijd t 1 en de relaxatietijd t 2 die staat voor niet stralende overgangen tussen subbanden En in de geleidingsband veel
kleiner zijn dan de relaxatietijd t 3
figuur 2.8: Schematische representatie van de optredenvoor stralende elektron-gat overde absorptie-, relaxatie- en emissieprocessen bij een
gangen, wat normaal gesproken
PL(E) experiment in een gedegenereerd 2DHG.
het geval is [7,12].
• PL spectroscopie

Wordt nu met fotonen met een ingestelde energie die veel groter is dan de bandafstand
geëxciteerd en d.m.v. een monochromator de foton-energie van de luminescerende
overgangen gescand, dan zullen in het bijbehorende PL spectrum één of meerdere
pieken optreden afhankelijk van het aantal onbezette (dus met gaten bezette) subbanden in de valentieband. In de praktijk blijken eveneens gedetecteerde bulkovergangen, welke afstammen van plaatsen in het sample die ruimtelijk gescheiden
zijn van de heterostructuur, een dominante ondergrond vormen (zie hoofdstuk 5).
Door polarisatie gevoelige excitatie en detectie kan luminescentie van de 2D-structuur
echter gescheiden worden van deze dominante bulkondergrond.
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• PLE spectroscopie

Bij een PLE meting wordt omgekeerd het fotoluminescentie signaal bij een gegeven
golflengte gedetecteerd (vaak een sterke overgang in het PL spectrum), terwijl men de
golflengte van de excitatie-laser scant. Hiermee is het mogelijk bezette (dus met gaten
onbezette) subbanden in de valentieband aan te tonen. In het ideale geval van een
perfecte quanturnput en bandmixing buiten beschouwing gelaten, verschijnen in het
PLE spectrum mooie stappen, omdat telkens wanneer dat de energie van het invallende licht overeenkomt met een toegestane overgang, de PLE intensiteit ineens
toeneemt. Bij een ö-gedoteerde AlxGa 1_xAs/GaAs/AlxGa 1_xAs quanturnput zal dit
verloop in de praktijk zeker minder stapvormig zijn, omdat de bij een bepaalde
energie gemeten PLE intensiteit evenredig is met de totale absorptie
waarschijnlijkheid van alle mogelijke toegestane overgangen, inclusief de toegestane
overgangen door bandmixing.
De luminescentie-intensiteit bij een gegeven polarisatie richting van het licht hangt af
van de bezettingsgraden van elektronen en gaten in hun respectievelijke spintoestanden voordat recombinatie plaatsvindt. Hieruit volgt dat, wanneer voldaan wordt aan
enkele voorwaarden (zie onder), circulair gepolariseerd licht kan gebruiken voor het
scheiden van HH en LH bijdragen in PL(E) spectra [12,13]. Het uitvoeren van PL(E)
experimenten bij zowel cr ± excitatie als cr ± detectie geeft vier mogelijke combinatieparen, aangeduid met craa, craf3, cr 13a en crPP. De indices a en~ geven de richting van
het circulair gepolariseerde licht aan, met a * p. De eerste index staat voor de polarisatie van het excitatie licht, de tweede voor dat van de gedetecteerde polarisatie. Als
gevolg van inversie symmetrie van de ö-gedoteerde quanturnput potentiaal zijn de
spin up en spin downtoestanden gedegenereerd, wat betekent dat de parallel polarisaties craa en crPP , evenals de kruis polarisaties craf3 en crPa, equivalent zijn.
De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, om HH en LH bijdragen van elkaar
te kunnen scheiden, zijn als volgt:
• D.m.v. excitatie met gepolariseerd licht moet een verschil in de verhouding tussen
spin up en spin down elektronen worden gecreëerd
• Er mag geen volledige relaxatie van de magnetische momenten van de elektronen
optreden gedurende de E0-bandkantrelaxatie, m.a.w. het spin-memory effect moet
een verschil in de verhouding tussen spin up en spin down elektronen in stand
weten te houden
Aan de eerste voorwaarde wordt in het algemeen voldaan indien men hoog genoeg
exciteerd, d.w.z. wanneer voldoende elektronen vanuit minstens één HH subband in
de geleidingsband worden gepompt. Uit de selectieregels blijkt namelijk dat de intensiteit van HH overgangen driemaal groter is dan die van LH overgangen, waardoor
cr + ( cr- ) excitatie leidt tot een overschot aan spin down (up) elektronen in de geleidingsband. Bij lage temperaturen wordt ook aan de tweede voorwaarde voldaan in de
door ons gebruikte samples. Dit heeft te maken met het feit dat verstrooiing van
elektronen, hetgeen relaxatie van magnetische momenten tot gevolg heeft, bij een lage
temperatuur sterk wordt onderdrukt.
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Kort samengevat: bij excitatie boven de laagste HH-elektron overgang met gegeven
polarisatie, geldt voor een lage-temperatuur craa of craP PL(E) experiment:

• PL spectroscopie
craa ~

HH-gevoelig

craP ~LH-gevoelig

• PLE spectroscopie
Bij PLE-spectra hangt de HH-LH gevoeligheid af van de soort overgang waarop men
detecteert.
Det. op HH-overgang:
Det. op LH-overgang:

craa ~

HH-gevoelig,

craP ~LH-gevoelig

craa ~LH-gevoelig, craP ~
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2.5 Excitonen
In deze paragraaf zal een korte beschrijving worden gegeven van excitonen, omdat
exciton-achtige effecten een rol blijken te spelen in onze metingen. De beschrijving is
kwalitatief, omdat we hier enkel geïnteresseerd zijn in het gedrag van deze excitonen.
Exciton-achtige effecten treden in 2D-structuren in het algemeen voornamelijk op in
PLE-spectra. Hierin manifesteren ze zich als een scherpe piek bij een (creatie)energie
die maximaal enkele me V ligt onder de (excitatie)energie behorende bij een specifieke
gat-elektron subbandtransitie. Een handige voorstelling van een exciton is dat van een
waterstofatoom waarin een elektron en een proton om elkaar heen draaien, waarbij het
proton is vervangen door een gat. Het gat kunnen we ons bijvoorbeeld voorstellen als
een HH2-gat en het elektron als een E0-elektron. De onderlinge Coulomb-attractie van
dit elektron-gat paar kan worden uitgedrukt in een bindingsenergie van het exciton,
Eexciton· Aangezien de Coulombpotentiaal een 1/r afhankelijkheid heeft, is Eexciton groter
naarmate de overlap (in de z-richting) van de kwadraten van de HH2-golfunctie met
die van de E0-golffunctie beter is. Deze bindingsenergie, die bij goede overlap
meerdere me V bedragen kan, zorgt voor een exciton-(grond)toestand met een energie
die gelijk is aan de HH 2-E0 overgangsenergie minus Eexciton·
Temperatuur afhankelijke metingen kunnen worden verricht ter bepaling van Eexciton·
Een vermindering in de PLE-intensiteit treedt op wanneer de thermische energie en de
bindingsenergie van het exciton van dezelfde ordegrootte worden, wat betekent dat
het exciton wordt opgebroken. Indien een hoge ladingsdragerdichtheid voorhanden is,
bijvoorbeeld afkomstig van een met gaten gevulde LH0 of HH0-subband, kan deze de
Coulomb-interactie tussen de zee van HH 2-gaten en de foto-geëxiteerde elektronen
dusdanig screenen, dat het exciton verdwijnt.

22

Sample beschrijving en experimentele opzet

3. Sample beschrijving en experimentele opzet
3.1 Sample beschrijving
In dit afstudeerwerk zijn 8-Be-gedoteerde AlxGa1_xAs/GaAs/AlxGa 1_xAs quanturnputstructuren met varieërende putbreedten en Be-doteringsconcentraties plus een Begedoteerde bulkstructuur (ijksample) onderzocht. De samples zijn d.m.v. molekulaire
beam epitaxy (MBE) gegroeid op ongedoteerde semi-insulating [100]-georiënteerde
GaAs substraten. De quantumputstructuren bevatten achtereenvolgend een 0.50-j..tm
GaAs bufferlaag, een kort-periodiek (50/50 A) GaAs/AlAs superrooster en een 200-A
Al0 .2Gao. 8As laag, gevolgd door tien bij 480 °C gegroeide identieke putten, een tweede
200-A laag en tot slot een 100-A GaAs kap laag. De GaAs putten, die onderling
worden gescheiden door 75-A Al0 .2 Gao. 8As barrières, zijn gedoteerd met een enkele 8Be laag, die precies in het midden van elke put ligt.
Bij een viertal samples, in het vervolg aangeduid als sample 1 t/m 4, is voor een vast
ingestelde 2-D Be-concentratie van 8 ·1 012 cm-2 een oplopende putbreedte genomen
van resp. 150, 300, 600 en 1200 A; bij sample 5, 6 en 7 bedraagt de Be-doteringsconcentratie resp. 2, 4 en 12·10 12 cm- 2 voor een vaste putbreedte van 600 A.
Het ijksample (sample i) bevat enkel een 2 !J.m dikke Be-gedoteerde GaAs bulklaag
met een 3-D doteringsconcentratie van 2 ·10 18 cm-3 •

3.2 Experimentele opzet
PL en PLE spectroscopie is aan bovengenoemde samples uitgevoerd in een Heliumflow cryostaat. D.m.v. een stookweerstand, bestuurd door een teruggekoppeld regelsysteem, kon de sample temperatuur gestabiliseerd worden op een willekeurige
temperatuur tussen ca. 4 K en 300 K. De samples werden geëxciteerd door licht
afkomstig van een afstembare Ti:Sa laser (golflengtes tussen 800 en 1100 nrn), welke
gepompt wordt door een 10-W argon laser. Dit licht valt, na passage door resp. enkele
geijkte grijs filters, een polarisatiefilter, een /..,/4-plaatje en een lens, als een links of
rechts circulair gepolariseerde bundel loodrecht in op het sample, afhankelijk van de
relatieve positie tussen polarisatiefilter en /..,/4-plaatje. Deze invallende bundel heeft
een typisch vermogen van hooguit enkele tientallen m W en een spot-grootte op het
sample oppervlak van ca. 1 mm2• Het luminescentie signaal werd, via een lens, een
/..,/4-plaatje, een polarisatiefilter en een tweede lens, gefocuseerd op de ingangsspleet
van een dubbele 0.75-m Spex monochromator en gedetecteerd d.m.v. een gekoelde
fotomultiplier. Via analoog-digitaalconverters is de uitvoer van de detector gekoppeld
aan een meetcomputer voor digitale opslag en analyse van de metingen.
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4. Zelfconsistente berekeningen
4.1 Inleiding
Berekeningen aan gaten in de valentieband zijn uitgevoerd voor ö-Re-gedoteerde
Al 0.2Gao. 8As/GaAs/Al 0.2Gao. 8As quanturnputten met varieërende putbreedtes en doteringsconcentraties zoals vermeld in § 3.I. In § 4.2 zal kort worden ingegaan op welke
manier deze berekeningen zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt ingegaan op het model
van P.A. Bobbert et al (afgekort: het 8 model), welke een benaderingspotentiaal geeft
voor Exchange en Correlatie effecten in de valentieband. Aan de hand van dit model
zijn interband energie-overgangen berekend, welke worden vergeleken met berekeningen voor het geval dat Exchange en Correlatie is verwaarloosd. Het verschil tussen
berekeningen met en zonder Exchange en Correlatie wordt ook wel bandgaprenormalisatie (BGR) genoemd. Tot slot zal in§ 4.4 worden ingegaan op twee andere
modellen voor de BGR-potentiaalterm, namelijk het naïve elektronen-gas model van
Hedin en Lundqvist en het model van Reboredo en Proetto [14], in het vervolg resp.
afgekort tot het H!Lmodel en het R!Pmodel. De BGR van deze modellen zal worden
vergeleken met die van het 8 model.

4.2 De berekeningsmethode
De HHILH toestanden van de structuren in sample 1 t/m 7 zijn in de envelope-funktie
benadering als exacte eigenfunkties en eigenwaarden van de volledige 4x4 Luttinger
matrix Hr8 bepaald [9,13]. De golffuncties en de Coulomb potentiaal zijn hierbij
zelfconsistent en iteratief berekend. Standaard flux-behoudende interface voorwaarden
en standaard randvoorwaarden werden opgelegd aan de desbetreffende interfaces resp.
grenzen van het reken interval. Voor de AlxGa 1_xAs bandgap is de benaderingsformule
Egap = 1519.2 + 1360x + 220x2 genomen (bij 20% Al is Egap = 1800 meV) en voor de
sprong in de valentie- en geleidingsbandkant de vaak gebruikte 35:65 verhouding. De
gebruikte Luttinger parameters zijn als volgt: y1 = 6.85, y2 = 2.1 en y3 = 2.9 voor GaAs
resp. y1 = 3.45, y2 = 0.68 en y3 = 1.29 voor AlAs. Tussenliggende waarden zijn bepaald
d.m.v. lineaire interpolatie. Energieën en golffuncties van elektronen zijn berekend in
de effectieve massa benadering, met m* = 0.067 m0 en 0.150 m0 in GaAs resp. AlAs.
PLE simulati~s zijn bepaald voor craa en cral3 metingen, waarbij alleen optische overgangen met k1. -behoud worden meegenomen. De berekende spectra zijn vervolgens
licht "gesmoothed" om discretisatie ruis te onderdrukken. Het berekende spectrum is
een absorptie spectrum, wat sterk overeenkomt met het PLE spectrum. Een veel
gebruikte aanname stelt dat alle fotogeëxciteerde elektronen in alle subbanden
efficiënt relaxeren naar het r -punt van de E0-band, alwaar stralende recombinatie
plaatsvindt. Voor meer details wordt verwezen naar [13].
In onze simulaties zijn de eerste drie elektronen-, HH- en LH-subbanden berekend.
Hierbij wordt depletie verwaarloosd, omdat uitgegaan is van een lichte p-type achtergrond dotering. Berekende PLE spectra zullen in hoofdstuk 5 aan de orde komen.
24

Zelfconsistente berekeningen

4.3 Het BGR model van P.A. Bobbert et al
Zoals al eerder is vermeld, wordt de invloed van veeldeeltjes interacties in de valentieband verdisconteerd in een BGR-potentiaalterm. Tot op heden is in de literatuur
echter nog geen algemeen aanvaarde theorie bekend voor deze bijdrage. Berekeningen
zijn uitgevoerd aan de structuren van sample 1 t/m 7, waarbij voor de benadering van
de BGR-potentiaalterm is uitgegaan van het 8 model in de Local Density Approximation (LDA). In de LDA-benadering worden lokale HH- en LH-toestanden in 2Dstructuren behandeld alsof ze zich in bulkmateriaal bevinden. Het 8 model bepaalt
lokale HH- en LH-dichtheden aan de hand van een 3D-dispersie relatie voor de gaten
(d.w.z. gedegenereerde HH- en LH-toestanden bij het r-punt) en bulkmassa's mHH,butk
en mLH,bulk voor de HH's en LH's. Exchange en Correlatie effecten die optreden bij
onderlinge HH-HH en LH-LH interacties worden meegenomen in de BGR-potentiaalterm, evenals Correlatie-effecten tussen de HH-LH toestanden onderling. Deze laatste
term wordt verwaarloosd in de modellen van H/L en R/P.
Ter illustratie zijn voor de 150-Á en 300-Á put in fig. 4.1 d.m.v. het 8 model berekende [1 0]-dispersierelaties weergegeven en worden in fig. 4.2 overgangsenergieën bij
kj_= 0 vergeleken met berekeningen zonder BGR.
50

50
(a) sample 1

>'

~

e

(b) sample 2

>'

25

~

e

25

V.)

V.)

0

0

-25

-25
-50
100

î

,;

-75

50
0
-SO

- 1 ~~00

V

HHO

,;

-75

100

0

100

200

300
kx (106m-t)

0

V

-100
-1 0

200

400

50

-SO

z (Á)

-100

~ 100

!-

500

-100

0

100

200

0

100

200
z (Á)

300
kx (106m-t)

300

400

4 0

500

figuur 4.1: D.m.v. het 8 model berekende in-plane dispersies in de [10] richting van een 150-Á (a) en
300-A (b) 8-Be-gedoteerde Al02 Ga08 As/GaAs/Al02 Gao 8As quanturnput met p2oHG = 8·10 12 cm- 2 en
W8 • = 25 A. De ingelaste plaatjes geven het bijbehorende verloop van de valentiebandkant weer (zie
ook figuur 2.7). De gaten energie wordt positief gerekend vanafhet interface.

We zien in fig. 4.1 dat simulaties voor zowel sample 1 als 2 voorspellen dat de HH0 en LH0-subbanden bezet zijn met gaten. In beide gevallen (en ook voor alle andere
samples) ligt de LH 1-subband boven de HH2-subband, wat komt door de sterk bindende zware gaten massa mhh z van de HH2-subband. Algemeen blijkt een vergroting van
de putbreedte een verschuiving naar lagere energieën van de elektronen-subbanden
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(hier niet weergegeven) en de HH2 en LH 1 subband tot gevolg te hebben. Dit komt
omdat deze toestanden worden opgesloten door zowel de put als de 8-laag. De ligging
van het Fermi niveau en de eerste drie gaten-subbanden blijft vrijwel ongewijzigd,
omdat deze subbanden enkel opgesloten worden door de 8-laag. De vorm van deze 8laag verandert nauwelijks bij een varieërende putbreedte (zie ingelaste plaatjes).
Uit fig. 4.2 blijkt dat bij simulaties uitgevoerd met het Bmodel een grote en vrijwel
constante BGR optreedt in alle overgangen, ook bij excitatie-overgangen vanuit met
gaten onbezette subbanden (open symbolen). Dit verschijnsel treedt ook op bij simulaties aan alle andere samples, maar is hier niet getoond.
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figuur 4.2: Berekende overgangsenergieën met (8 model) en zonder BGR bij k ..L = 0 voor een 150-A
(a) en 300-A (b) &-Be-gedoteerde Al 02 Gao 8As/GaAs/Al02Gao.sAs quanturnput met p2oHG = 8 ·10 12 cm - 2
en Wae = 25 A. Excitaties vanuit met elektronen bezette HH en LH-subbanden komen overeen met
open symbolen en recombinaties naar met gaten bezette HH- en LH-toestanden (PL) worden
aangeduid met zwarte symbolen. Let op de ongelijke schaling van de vertikale assen in (a) en (b).

4.4 BGR modellen van Hedin/Lundqvist en Reboredo/Proetto
Het Bmodel wordt vergeleken met twee andere LDA modellen: het naïve
elektronengas RILmodel van Hedin en Lundqvist en het RJPmodel van Reboredo en
Proetto [14]. In het RILmodel worden alle gaten beschouwd als zware gaten met een
3D-dispersie relatie en bulkmassa mffilbuik· In dit model worden enkel HH-HH
Exchange en Correlatie interacties meegenomen. Het RJPmodel gaat uit van een
onafhankelijke BGR-potentiaal voor de individuele HH- en LH-gassen, waarbij resp.
HH-HH en LH-LH Exchange en Correlatie wordt meegenomen, maar Correlatie
tussen HH's en LH's wordt verwaarloosd. Lokale HH- en LH-dichtheden worden
bepaald aan de hand van een 2D-dispersie relatie met bijbehorende bulkmassa's.
Zelfconsistente berekeningen zijn uitgevoerd voor de verschillende modellen. Hierbij
zijn, wegens programmeertechnische redenen en tijdgebrek, voor het RILmodel en
RJPmodel Correlatie effecten tussen gaten en elektronen niet meegenomen in de
simulaties. In beide gevallen is ter benadering van deze term de (wel) berekende
bijdrage van het 8 model in rekening gebracht. We nemen aan dat de gemaakte fout
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beperkt is, omdat de elektronen- en gatengolffuncties waaruit deze Correlatie term
wordt bepaald voor de onderlinge modellen vrijwel identiek zijn.
Evenals fig. 4.2 vergelijkt fig. 4.3 voor sample 1 en 2 de optredende BGR bij kJ. = 0.
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figuur 4.3: Overgangsenergieën bij k.l = 0 voor een 150-A (a) en 300-A (b) ö-Be-gedoteerde
Al 02 Gao 8As/GaAs/Al 02 Gao 8As quanturnput met PzoHo = 8 ·10 12 cm- 2 en W8 • = 25 A. De weergegeven
energieën zijn aan de hand van verschillende BGR-modellen berekend. Let op de schaling van de
vertikale assen: deze is verschillend in (a) en (b ).

Uit fig. 4.3a blijkt dat de BGR voor zowel het 8 model als het HILmodel groot en
vrijwel constant is voor alle overgangen. Voor het model van Reboredo en Proetto is
de BGR voor LH-overgangen echter een stuk kleiner dan voor RH-overgangen. Dit
komt door het feit dat in dit model de LH-dichtheden t.o.v. die van de HH's veel te
laag worden verondersteld, waardoor de LH-LH Exchange en Correlatie bijdrage
wordt onderschat en dus de BGR te laag uitvalt.
Uit theoretische overwegingen en gezien de bovenstaande resultaten kunnen we
stellen dat:
- het meenemen van alle Exchange en Correlatie termen noodzakelijk is om de
correcte BGR te kunnen voorspellen
- er principele bezwaren zijn tegen het HILmodel en RIPmodel
Daarom kiezen we voor het 8 model in alle verdere berekeningen.
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5. Resultaten
5.1 Inleiding
PL(E)-metingen zijn verricht aan sample 1 tlm 7, evenals aan een Be-bulkgedoteerd
ijksample (sample i). Dit ijksample is doorgemeten (§ 5.2), zodat we later de meetresultaten van de 2D-structuren beter kunnen interpreteren. Een mogelijke identificatie van deze PL(E) bulkpieken zal worden gegeven. Uit§ 5.3.1 zal blijken dat in de
PL-spectra van de 2D-structuren altijd een bulkachtige ondergrond aanwezig is. Deze
dominante ondergrond is, i.t.t. de luminescentie die afstamt van de 2D-structuur, qua
vorm en intensiteit niet polarisatie gevoelig. Ook in de betreffende PLE-spectra treden
in bepaalde gevallen bulkpieken op, afhankelijk van de energie waarop wordt
gedetecteerd, zie§ 5.3.2. De gemeten PL(E)-spectra van de 2-D structuren, evenals de
toewijzing van de hierin optredende pieken aan specifieke interband-overgangen,
zullen in § 5.4 nader worden toegelicht en vergeleken worden met de d.m.v. het
Bmodel berekende PL-overgangen resp. PLE-spectra. Tenslotte zullen de belangrijkste
resultaten in§ 5.5 grafisch worden weergegeven.

5.2 Identificatie van bulkpieken in PL(E)-spectra van het ijksample
Zowel het PL- als het PLE-spectrum van het bulkgedoteerde ijkample is weergegeven
in fig. 5.1. De metingen zijn verricht met ongepolariseerd licht bij een sample
temperatuur van 5 K. De linkse (rechtse) curve geeft de gemeten PL(E)-intensiteit
weer als functie van de detectie- (excitatie-) energie. De schaling van de energie-as is
gelijk voor PL en PLE, die van de vertikale as is voor de overzichtelijkheid
verschillend genomen.
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figuur 5.1: PL- en PLE spectrum van het bulkgedoteerde ijksample, met p= 8 · 10 cm -
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We zien dat in het PL-spectrum een grote piek (A) optreedt bij ca. 1492 meV en een
klein piekje (C) bij 1460 meV. Als men de rechterflank van de A-piek goed bekijkt,
ziet men een kleine intensiteitsverhoging iets boven de 1495 me V, aangeduid met B.
Het PLE-spectrum vertoont een sterk maximum E en een klein piekje F bij excitatieenergieën van ca. 1513 me V resp. 1517 me V, evenals een flank (D) bij ca. 1495 me V.
De toewijzing van de luminescentielijnen, mede aan de hand van [3], is weergegeven
in tabel 5 .1 :

Piek

Egemeten
(me V)

Identificatie

Omschrijving

E;d
(me V)

A

1492 (PL)

(Do,Ao)c/Be

1491

Donor-acceptor recombinatie

B

1495 (PL)

(e,Ao)c/Be

1493

Ge1eidingsband-acceptor recombinatie
(vanaf de bandkant)

c
D

1460 (PL)
1495 (PLE)

fononreplica
(e,Ao)c/Be

1456 (A)

Fonon replica van het foton dat vrijkomt

1459 (B)

bij recombinatie-overgang A of B

1493

Aanzet van acceptor-geleidingsband
excitatie (boven de bandkant, vergl. B)

E

1513 (PLE)

F

1517 (PLE)

(N,X)
(X)
cxyxcited

1512

Creatie van een aan een neutrale

1513

acceptor gebonden exciton

1516

Creatie van een vrij resp. aangeslagen

1517

exciton

tabel5.1: overzicht van de gemeten bulkpieken met hun identificatie

Donoren en acceptoren (bv. koolstof, C) zijn in gegroeide structuren altijd aanwezig
als achtergrondverontreiniging, waardoor de A- en B-pieken ook optreden in intrinsiek materiaal. De hoge Be-acceptor dotering heeft tot gevolg dat de twee acceptorpieken in dit spectrum dominant aanwezig zijn. De C-piek is toegewezen aan fotonen
die oorspronkelijk vrijkomen bij overgang A en/of B, en door fononcreatie
roodverschoven uit het kristal treden en vervolgens in de detector vallen. Alleen LO
fononen zijn toegestaan, welke een typische energie van 36 meV hebben in GaAs
[ 15, 16]. PL-spectra van intrinsiek bulkmateriaal, welke hier niet besproken zullen
worden, geven buiten de pieken A en B nog een uitgesproken maximum op 1514 meV
en een kleine piek op ca. 1479 me V. Deze overgangen worden toegewezen aan een
donor gebondenexciton (D+ ,X) resp. het fonon replica van dit exciton.
In het PLE-spectrum lijkt de aanzet D tot een groeiende ondergrond met een I oc E 112
verloop verdacht veel op de 3D-toestandsdichtheid (DOS) van een parabolisch elektronengas. Bij hogere temperaturen en detectie op lagere energieën is deze ondergrond nog steeds aanwezig, welliswaar minder intensief. De pieken E en F vertonen
daarentegen een ander karakter: zij hebben een sterk maximum bij een detectieenergie van ca. 1495 meV, maar verdwijnen bij een temperatuur van 25 K (exciton
dissociatie) of bij detectie onder 1490 me V. Dit laatste duidt op excitonen die selectief
recombineren naar A en/of B. De D-, E-, en F-pieken treden ook op in intrinsiek
bulkmateriaal, waarbij de F-piek iets duidelijker zichtbaar is.
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5.3 Bulk-luminescentie in PL(E)-spectra van 2D-structuren
Nu we alle bulkpieken geïdentificeerd hebben, bekijken we onze PL(E) metingen aan
2D-structuren. Er zal blijken dat een dominante bulkondergrond altijd aanwezig is in
de PL-spectra, hetgeen voor PLE-spectra alleen het geval is indien gedetecteerd wordt
op een energie die dicht bij de 1495 meV ligt. We zullen beginnen met de bespreking
van een typisch PL-spectrum.

5.3.1 Toekenning van bulkgedrag aan de ondergrond in het PL-spectrum

Overgangen die afkomstig zijn van de 2D-structuur blijken zich in onze experimenten
te verschuilen onder een tweetal (soms drietal) dominante bulkpieken. Dat dit
bulkpieken zijn blijkt uit het feit dat voor een lage excitatie-energie, waarbij excitaties
in de 2D-structuur onmogelijk zijn, een dominante en polarisatie ongevoelige ondergrond (vrijwel) onveranderd aanwezig is. Deze ondergrond treedt op in elk sample,
ongeacht doteringsconcentratie en putbreedte, en moet dus een andere oorsprong
hebben. Omdat in ieder sample, inclusief het ijksample, de ligging van deze
dominante pieken identiek is, kunnen deze als bulkpieken worden geïdentificeerd.
In figuur 5.2 zijn ter illustratie polarisatie afhankelijke PL-spectra van sample 1 weergegeven. De metingen zijn uitgevoerd in de parallel- en kruispolarisatie geometrie bij
T = 5 Ken een op het sample invallend vermogen van Ps = 3.0 mW.
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figuur 5.2: PL-spectra van sample 1. Voor excitatie zowel op 1530 meV (a) als op 1560 meV (b) zijn
craa en aaP metingen verricht bijT= 5 Ken P 5 = 3.0 mW

Uit fig. 5.2a blijkt dat bij een excitatie-energie van Eexc = 1530 meV polarisatie ongevoelige luminescentie optreedt, hetgeen we verwachten voor bulkovergangen. Dit
komt door het feit dat Eexc ver onder de laagst-mogelijke overgangsenergie van de 2Dstructuur ligt (berekend op 1550 meV) en dus in de structuur geen intersubbandovergangen kunnen plaatsvinden. Het spectrum dat we meten vertoont veel overeenkomsten met het PL-spectrum in figuur 5.1, waaruit geconcludeerd wordt dat het
polarisatie ongevoelige bulkovergangen betreft. Deze overwegingen gelden in
principe voor alle samples. In fig. 5.2b zien we dat wanneer de excitatie-energie met
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30 meV wordt verhoogd, zowelluminescentie van de 2D- structuur (verschil tussen
craa en craP curve) als luminescentie van bulk (A- en B-piek plus een (D+ ,X)
overgang) zichtbaar is. Uit § 2.3.3 bleek dat de craa ( craP) curve HH- (LH-) gevoelig
is, waaruit volgt dat het eerste maximum van craa - craP dat optreedt aan de lage
energie-kant van het spectrum, overeenkomt met een HH 0-overgang. Deze HH0 -E0
recombinatie-overgang is bepaald op ca. 1480 me V.
Uit het bovenstaande volgt dat polarisatie gevoelige PL-metingen in staat moeten zijn
om luminescentie van de 2D-structuur te kunnen achterhalen. Door het verschil van
de craa en craP PL-curves te bepalen kunnen HH- en LH-recombinaties van elkaar
worden gescheiden en wordt tevens de hinderlijke dominante bulkondergrond,
waarschijnlijk afkomstig van de 100-Á GaAs kaplaag of 0.50-J.lm GaAs bufferlaag, op
een eenvoudige manier omzeild. Deze methode zal in § 5.4 worden toegepast.

5.3.2 Bulkpieken in het PLE-spectrum van 20-structuren
In fig. 5.3 zijn polarisatie afhankelijke PLE-spectra van sample 1 weergegeven. De
metingen zijn uitgevoerd in de craa en craP geometrie bijT= 5 Ken Ps = 3.0 mW.*l
De eenheden op de vertikale assen zijn gelijk, de schaling is echter verschillend.
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figuur 5.3: PLE-spectra van sample 1. Voor detectie, zowel op 1480 meV (a) als op 1495 meV (b),
zijn aa.a. en cra.P metingen verricht bijT= 5 Ken Ps = 3.0 mW. In (a) zien we alleen luminescentie
van de 2D-structuur, in (b) is ook een dominant bulksignaal aanwezig. Let op de schaling van de
vertikale assen: deze is verschillend voor (a) en (b ).

Uit fig. 5.3a blijkt dat bij detectie op de HH0-E0 overgang bij 1480 meV (zie fig. 5.2a)
polarisatie gevoelige luminescentie optreedt, waarbij de craa ( craP) curve HH- (LH-)
gevoelig is. In fig. 5.3b zien we dat wanneer de detectie-energie wordt verhoogd naar
1495 me V, intense polarisatie ongevoelige pieken optreden in het lage energiegedeelte van het PLE-spectrum. Deze luminescentie lijnen tonen sterke overeenkomsten met het PLE-spectrum in figuur 5.1 en worden derhalve toegekend aan

Dit vermogen is gemeten bij Eexc = 1517 meV, omdat het laservermogen niet constant is als functie
van de excitatie-energie. Hiervoor is achteraf gecorrigeerd in de gemeten PLE-spectra.
*)
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bulkovergangen. PLE-metingen aan de overige samples vertonen gelijke resultaten:
dominante bulkpieken bij Edel = 1495 meV, die vervolgens verdwijnen bij detectieenergieën van 1480 meV oflager. We merken op dat het verschil tussen crew en cra13
luminescentie van de 2D-structuur in figuur 5.3a groter is dan in fig. 5.3b omdat we in
het eerste geval (bijna) exact detecteren op een sterke recombinatie-overgang, wat
echter niet het geval is voor (b), zie ook fig. 5.2b.
Uit het bovenstaande kunnen we afleiden dat bij PLE-metingen voor Edel :$ 1480 me V
enkel luminescentie van de 2D-structuur optreedt (in het vervolg afgekort tot 2Dlum). Door het uitvoeren van craa en craJ3 metingen bij detectie op de laagstmogelijke
en tevens sterkste PL-overgang onder de 1480 meV, d.w.z. de HH0-E0 overgang,
kunnen zodoende HH- en LH-excitatie overgangen van de hogere subbanden
afzonderlijk worden waargenomen, zonder invloed te hebben van hinderlijke bulkluminescentie (bulk-lum) .

5.4 Identificatie van specifieke overgangen in 2D-structuren
In deze paragraaf zullen de PL en PLE-spectra van sample 1 t/m 7 nader worden
onderzocht, waarbij specifieke interbandovergangen zullen worden toegekend aan de
hierin optredende pieken. Deze PL- en PLE-spectra zullen worden vergeleken met
d.m.v. het 8 model berekende PL-overgangen resp. PLE-spectra. Indien niet anders
vermeld, zijn de metingen gedaan bij T = 5 K en de simulaties uitgevoerd aan de hand
van het 8 model.

5.4.1 Gemeten en berekende PL-overgangen

In fig. 5.4 t/m 5.7 is een serie PL(E)-spectra weergegeven voor samples met een
oplopende putbreedte (sample 1 t/m 4) en in fig. 5.8 t/m 5.11 een reeks (sample 5, 6, 3
en 7) voor een oplopende Be-doteringsconcentratie. *l Voor ieder sample zijn in één
figuur de gemeten PL- en PLE-spectra in de craa en craJ3 geometrie weergegeven,
evenals het verschilspectrum van de craa en cra13 PL-metingen. De schaling van de
horizontale energie-as is voor PL en PLE identiek, die van de vertikale as is voor de
overzichtelijkhei~ verschillend genomen. Berekende HH 0 -E0 en LH 0 -E0 overgangsenergieën voor k1. = 0 worden aangeduid met omhoog- resp. omlaagstaande balkjes,
waarvan de hoogte willekeurig is gekozen. We zullen voor de afzonderlijke reeksen
ingaan op enkele overeenkomsten en verschillen in de PL-spectra. De PLE-spectra
zullen, samen met simulatie spectra, aan de orde komen in§ 5.4.2.

*l

Voor alle duidelijk zijn de PL(E) spectra van sample 3 in beide series weergegeven.
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figuur 5.4: Voor sample 1 is het craa en craf3 PL-spectrum (links), het craa en craf3 PLE-spectrum
(rechts), evenals het verschil tussen craa en craf3 PL-luminescentie weergegeven.
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figuur 5.5: Voor sample 2 is het craa en craf3 PL-spectrum (links), het craa en craf3 PLE-spectrum
(rechts), evenals het verschil tussen craa en craf3 PL-luminescentie weergegeven.
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figuur 5.6: Voor sample 3 is het craa en craP PL-spectrum (links), het craa en craP PLE-spectrum
(rechts), evenals het verschil tussen craa en craP PL-luminescentie weergegeven.
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en craP PL-spectrum (links), het craa en craP PLE-spectrum
(rechts), evenals het verschil tussen craa en craP PL-luminescentie weergegeven.
figuur 5.7: Voor sample 4 is het craa
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figuur 5.8: Voor sample 5 is het aaa en aaP PL-spectrum (links), het aaa en aaP PLE-spectrum
(rechts), evenals het verschil tussen aaa en aaP PL-luminescentie weergegeven.
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figuur 5.9: Voor sample 6 is het aaa en aaP PL-spectrum (links), het aaa en aaP PLE-spectrum
(rechts), evenals het verschil tussen aaa en aaP PL-luminescentie weergegeven.
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figuur 5.10: Voor sample 3 is het craa en craP PL-sjectrum (links), het craa en craP PLEspectrum (rechts), evenals het verschil tussen craa en cra PL-luminescentie weergegeven.
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figuur 5.11: Voor sample 7 is het craa en craP PL-spectrum (links), het craa en craP PLE-

spectrum (rechts), evenals het verschil tussen craa en craP PL-luminescentie weergegeven.
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We zien dat in elk PL-spectrum een bulkondergrond (A-piek bij 1492 me V) aanwezig
is met daarop polarisatie gevoelige 2D-lum. Bekijken we de eerste reeks, d.w.z. figuur
5.4 t/m 5.7, dan lijkt het alsofboven op de bulk-lurn zowel bij de craa als bij de craP
PL-curve één klein maximum optreedt die qua ligging naar lagere energieën
verschuift (van ca. 1500 meV naar 1470 meV) als functie van de (oplopende)
putbreedte. Dit effect is beter te zien aan hand van de craa -craP (verschil)curve,
waarin duidelijk twee extrema optreden. Het maximum van de "berg" in deze
verschilcurve schrijven we toe aan een HH0 -E0 overgang en het minimum van het
kleinere "dal" koppelen we aan een LH0-E0 overgang. We zien dat beide extrema van
de verschilcurve naar links verschuiven op de energie-as in geval van een oplopende
putbreedte. Volgens onze berekeningen komt dit door het inzakken van de energieën
van de elektronen-subbanden. De afstand tussen deze extrema blijft vrijwel gelijk en
bedraagt ca. 25 meV. De simulaties (balkjes) voorspellen voor de smalste resp.
breedste put een iets te hoge resp. lage energie voor de HH0 -E0 resp. LH0 -E0 •
Bekijken we de tweede reeks, d.w.z. figuur 5.8 t/m 5.11, dan zien we allereerst dat het
minimum in de verschilcurve van de laagstgedoteerde put (sample 5) verdwenen is,
hetgeen betekent dat de LH0-toestand niet bezet is met gaten. Gaande naar hogere
doteringsconcentraties zien we dat dit minimum opkomt en steeds sterker wordt, wat
betekent dat de LH0-toestand steeds meer wordt opgevuld met gaten. Het verschijnsel
dat alleen sample 5 een onbezette LH0-toestand heeft, wordt door de simulaties tevens
voorspeld. Verder zien we dat de overgangsenergieën omlaag verschuiven naarmate
de doteringsconcentratie stijgt. Dit is het gevolg van een verlaging van de energie van
de HH0 en LH0 gaten-subbanden, die enkel worden opgesloten door de 8-laag.
Opnieuw kloppen de simulaties heel goed met de gemeten PL-lijnen van de middelste
twee samples (sample 3 en 6) en iets minder voor de laagst- en hoogst-gedoteerde
samples. Het feit dat voor het laagst-gedoteerde sample (sample 5 in fig. 5.8) de
gemeten HH0- E0 overgangsenergie ca. 5 me V lager is dan de berekende waarde zou
verklaard kunnen worden door inhomogene piekverlaging. Dit effect treedt op in laag
gedoteerde samples, wanneer microscopische potentiaal fluctuaties in het xy-vlak van
de 2D-structuur invloed hebben op de ligging van energieniveaus van recombinerende
deeltjes. Omdat deeltjes relaxeren naar toestanden met een minimale energie, zullen
bijv. elektronen en gaten resp. (ruimtelijk goed gescheiden) potentiaalminima en maxima gaan opzoeken. In het xy-vlak zullen zodoende recombinaties plaatsvinden
bij lagere overgangsenergieën, een verschijnsel dat ook wel bekend staat onder de
naam Stokes Shift.
Voor ieder sample is het maximum resp. minimum van de verschilcurve bepaald en
geïdentificeerd als de experimenteel bepaalde HH0-E0 resp. LH0 -E0 overgang, zie
figuur 15.17e en 15.18e.
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5.4.2 Gemeten en berekende PLE-overgangen en PLE-spectra
De PLE-specta van sample 1 t/m 7, ook terug te zien in fig. 5.4 t/m 5.11, zullen in
deze paragraaf nader worden toegelicht. Hiervoor zijn simulaties voor de PLEabsorptie-spectra doorgevoerd voor de eerste drie samples. Dit is voor de andere
samples achterwege gelaten omdat bij putbreedtes gelijk of groter dan 600 A geen
betrouwbaar spectrum meer berekend kan worden wanneer slechts drie HH0- en LH0subbanden meegenomen worden (zie ook sample 3). Omdat voor brede putten de
energie-niveaus van de verschillende subbanden lager en vooral dichter op elkaar
liggen, kan een PLE-spectrum voor wat hogere excitatie-energieën alleen correct
berekend worden bij meename van alle hogere subbanden. Dit is hier achterwege
gelaten, omdat de gemeten spectra van deze samples toch enkel in de lage energieflank een herkenbare structuur hebben. De weergegeven simulatie-spectra zijn
verkregen door de berekende "pure" absorptiespectra voor de craa en cra~
geometrieën bij elkaar op te tellen in de verhouding 3:1. Dit is gedaan, omdat er altijd
overspraak optreedt tussen de afzonderlijke craa en cra~ metingen en nooit pure HH
of LH overgangen zullen optreden. Dit is als gevolg van het feit dat de geëxciteerde
elektronen geen 100% spin polarisatie hebben, maar slechts een spinverhouding van
ca. 3:1 (HH/LH efficientie verhouding van 3:1).
In figuur 5.12 t/m 5.15 zijn voor sample 1 t/m 3 de gemeten en berekende PLEspectra weergegeven. De simulatie-spectra zijn afgekapt bij energieën waarvoor we
geen hogere subbanden meer berekend hebben. Bij de simulaties resp. gemeten
spectra staan de berekende resp. aan de betreffende piek toegekende interbandovergangen vermeld.
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Sample 1: p20HG=8•10 cm· , WptJ1=150 A
Metingen bij T=5 K
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figuur 5.12: Voor sample 1 is bovenaan het gemeten en onderaan het berekende O'aa en cra~ FLEspeetrum weergegeven. De berekende en toegekende overgangen staan eveneens vermeld in de figuur.
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Sample 2: P2oHG=8•10 cm" , wpu1=300 A
Metingen bij T=5 K
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figuur 5.13: Voor sample 2 is bovenaan het gemeten en onderaan het berekende craa en cral3 PLEspectrum weergegeven. De berekende en toegekende overgangen staan eveneens vermeld in de figuur.
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Sample 3: P2oHa=8•1 0 cm· , Wpu1=600 A
Metingen bij T=5 K
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figuur 5.14: Voor sample 3 is bovenaan het gemeten en onderaan het berekende craa en cral3 PLEspectrum weergegeven. De berekende en toegekende overgangen staan eveneens vermeld in de figuur.
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We zien in alledrie de figuren dat de berekende spectra goed overeenkomen met de
metingen. Uit figuur 5.12 blijkt duidelijk dat het verloop en de ligging van de
gesimuleerde en berekende craa curve binnen een marge van 5 me V overeenstemmen.
De cra~ curve's lijken qua vorm ook goed op elkaar, alhoewel de berekende LH 1-E 1
overgang meer dan 15 me V boven de meetwaarde ligt. Dit kan het gevolg zijn van het
het zogenaamde superrooster effect dat bij de LH, toestand optreedt. Door de hoge
energie van de LH 1-toestand kan overlap plaatsvinden van de LH 1-golffunctie met de
omliggende putten, waardoor zijn oorspronkelijke bindingsenergie in de enkele put
wordt verlaagd. De verlaging van deze bindingsenergie kan meerdere meV bedragen,
waardoor de meetwaarde een stuk lager uitvalt dan verwacht. De resolutie in de
gemeten cra~ PLE-curve is niet hoog genoeg om LH 1-E 1 overgang van de LH2-E0
overgang te kunnen scheiden.
In figuur 5.13 is af te lezen dat de betreffende overgangsenergieën praktisch identiek
zijn voor meting en simulatie. Vergelijking met de vorige figuur (5.12) leert dat de
HH 1-E 1 en de HH 2-E0 overgangen in het energiespectrum van plaats zijn verwisseld,
wat hoofdzakelijk te wijten valt aan de sterke verschuiving van het E 1-niveau. Wat
verder opmerkelijk is, is dat in de simulaties de cra~ curve de craa snijdt voor
excitatie-energieën tussen de 1540 en 1545 meV, wat in de metingen niet het geval is.
In de metingen zijn de meeste E 1 overgangen een stuk minder intens dan voorspeld
wordt, wat misschien komt door het feit dat een groter aantal fotogeëxciteerde E 1
elektronen recombineert via niet stralende overgangen dan voor de E0 en E2 elektronen
het geval is. Dit kan komen doordat de E 1-elektronen een grotere tijd nodig hebben
(grotere relaxatietijd als gevolg van pariteitverboden E 1-E0 overgangen) dan de E0 en
E2-elektronen om naar de E0-bandkant te relaxeren, waardoor ze ook een grotere kans
hebben om via niet stralende transities te recombineren.
Het gemeten PLE-spectrum in figuur 5.14 toont veel overeenkomsten met de spectra
van alle overige 600-Á putten,
namelijk een scherpe piek bij
151 7. 5 me V die we toeschrijven
aan een HH 2-E0 exciton (zie ook
jH~-fujfiguur 5.15), een HH2-E2 overgang
::i
tti
bij 1532 ± 3 meV en een slecht
]i
opgeloste LH 1-E 1 en!of LH2-E0
ëii
c:
overgang
bij ca. 1520 me V. Deze
$
c:
overgang is duidelijker waarneem~a..
baar bij normering van de cra~ en
craa curves, wat in fig. 5.15
geïllustreerd is voor sample 5.
Opmerkelijk
is dat de HH 1-E 1
1500
1510
1520
1530
1550
1540
overgang niet meer optreedt in de
Eexc (meV)
metingen. Waarschijnlijk is de
figuur 5.15: :Normering van craa en cra~ PLEovergang te zwak geworden door
spectrum. Duidelijk zichtbaar is nu ook de LH 1-E 1
de kleine overlap van de HH 1 en E 1
en/ofLH 2-E0 overgang.
in de z-richting, zodat deze niet
meer waarneembaar is.
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Bekijken we tot slot het PLE-spectrum van de 1200-Á put in figuur 5.7 en vergelijken
deze met de 600-Á putten, dan zien we HH 2-E0 exciton enkele meV omlaag is
verschoven, terwijl de HH 2-E2 overgang met ca. 23 me V is verminderd. Dit komt door
de grotere energieverlaging van de E 2 niveaus t.o.v. de E0 niveaus. Verder blijkt dat
LH-overgangen niet meer opgelost kunnen worden, wat waarschijnlijk te wijten is aan
de kleine overlap in de z-richting.
We komen hier terug op het HH 2-E0 exciton dat wordt waargenomen in de 600-Á en
1200-Á put als een grote piek in de linkerflank van het PLE-spectrum. Het
excitonkarakter van deze piek blijkt uit temperatuurafhankelijke PLE-metingen aan
sample 5 (met de laagste dotering). De intensiteit van deze piek daalt indien de
thermische energie kb T in de buurt komt van de bindingsenergie van het exciton, wat
leidt tot thermische dissociatie van het exciton. In figuur 5.16 is het craa PLEspectrum voor een varieërende temperatuur tussen de 30 en 100 K weergegeven. We
zien aan de hoge energiekant een T -afhankelijke achtergrond. Verder valt op dat de
piek niet alleen kleiner wordt, maar ook naar lagere energieën verschuift bij een
oplopende temperatuur. Dit komt door het feit dat de bandgap van de GaAs put
kleiner wordt als functie van de temperatuur, waardoor ook alle bindingsenergieën in
de betreffende put zullen dalen, inclusief die van het exciton.
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figuur 5.16: De grote grafiek geeft de temperatuurafhankelijke PLE-spectra van de HH 2-E0 overgang
weer in sample 5. De berekende HH 2-E0 overgangen worden aangegeven door horizontale lijnen met
bijbehorende temperatuur, waarbij rekening is gehouden met een T-afhankelijke bandgap. In de inzet
rechtsboven is de relatieve amplitude van de piek uitgezet tegen de inverse thermische energie voor
twee definities van de amplitude. De rechte lijnen zijn lineaire fits die overeenkomen met een
activeringsenergie van 1.5 resp. 5.6 meV. De inzet rechtsbeneden is een schematische weergave van
het spectrum in de grote figuur.

In figuur 5.16 is duidelijk te zien dat de amplitude van de piek in het PLE-spectrum,
in de onderste inzet aangeduid met P, sterk afneemt met toenemende temperatuur. Dit
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wordt duidelijk gemaakt in de bovenste inzet, waarin de relatieve amplitude van HH 2E0 piek, gedefinieerd als (P-B)/(B-A) resp. (P-A)/(B-A), logarithmisch is uitgezet
tegen de inverse thermische energie. De getrokken lijnen zijn lineaire fits die
corresponderen met een activeringsenergie van 1.5 ± 0.1 resp. 5.6 ± 0.5 meV. De
eerste definitie gaat ervan uit dat de excitonpiek bovenop het vrije band-band
continuurn staat, de tweede veronderstelt dat het exciton voor het continuurn staat. De
correcte waarde van de bindingsenergie zal tussen de twee waarden inliggen.

5.5 Overzicht van de resultaten
De belangrijkste resultaten zijn uitgezet in figuur 5.17 en 5.18. Hierin zijn berekende
en gemeten overgangsenergieën uitgezet tegen de putbreedte (5.17) resp. Bedoteringsconcentratie (5.18) voor de verschillende modellen, evenals voor het geval
dat geen BGR is meegenomen. De experimenteel bepaalde overgangen staan in de
onderste grafiek weergegeven.
We zien in beide figuren dat in elk model een BGR van zowel de bezette als ook de
onbezette gatensubbanden optreedt. Het 8 model blijkt een goede voorspelling te geven
van de gemeten overgangsenergieën. Het HILmodel doet het wonderbaarlijk ook
redelijk goed voor kleine putbreedtes en lage Be-doteringsconcentraties. Het RJPmodel
daarentegen geeft een slechte benadering voor de LH-overgangen, zeer zeker bij lage
Be-doteringsconcentraties.
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6. Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
• Zowel voor bezette als onbezette gatensubbanden wordt BGR waargenomen, in
overeenstemming met de aannames van het LDA formalisme.
• Het Bmodel geeft betrouwbare voorspellingen van de BGR voor alle overgangen.
• Het HJLmodel geeft voor kleine putbreedtes en Be-doteringsconcentraties een
redelijke schatting van de BGR, ondanks de fysisch onverantwoorde aanname dat
alle LH' s kunnen worden behandeld als HH' s.
• Het R!Pmodel geeft een slechte benadering van de BGR wat betreft LH-overgangen.
De door Reboredo en Proetto gebruikte 2D-dispersie relatie ter bepaling van lokale
HH- en LH-dichtheden is onjuist, hetgeen leidt tot een onderschatting van de BGR
vandeLH's in de berekeningen.
• Het H2E0-exciton wordt niet volledig gescreend, hetgeen verklaard kan worden
door de geringe overlap (in de z-richting) met de screenende H0- en L0 -subbanden.
• De piek in onze PL-spectra welke bij ca. 1490 me V wordt waargenomen is geen
Fermi-edge enhancement, in tegenstelling tot de identificatie in [17], maar kan
worden verklaard als zijnde een bulkovergang.

6.2 Aanbevelingen
• Series samples groeien als functie van de Be-doteringsconcentratie bij een kleine
putbreedte van bijv. 300 of 150 A. Bij kleine putbreedten treden in de optische
spectra namelijk duidelijke pieken op die onderling goed gescheiden zijn, wat bij
een grotere putbreedte niet het geval is. Dit verbetert de statistiek bij vergelijking
met modelberekeningen.
• Het verrichten van optische metingen in magneetvelden. Hiermee kan worden
nagegaan of andere subbanden dan H2E0 ook excitonisch karakter hebben.
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